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Sammanfattning

Studien syftar till att undersöka om det finns något ämnesspecifikt språk i skolämnet Hem- och

konsumentkunskap. Undersökningen är gjord med hjälp av deltagande observationer vid två

lektionstillfällen där två elevpar studerats. Resultatet visar att det finns ett specifikt ämnesspråk. Det

är framförallt två framträdande drag som tyder på detta, lärarens roll under lektionerna och

elevernas frågor. 

Abstract

Caroline Kohl ( 2016) Home economics as a language subject : Written language into action. 

Swedish for teachers, final course , in recent years / high school , advanced level itself constantly 

work / thesis, 15 credits 

Literacy is about understanding what the text means in the document or in the plot. Different

concepts are linked to specific topics and the words can have different meanings, depending on the

contexts in which they are used. To understand what the words actually mean in a text, you may

need to be taught by someone in the form of a practical action. The study aims to examine whether

there is any subject-specific language in the school subject Home Economics. The analysis  survey

was conducted using participatory observations in two separate lessons and where two pairs of

students were studied. Results showed that a subject-specific language does exist. There is above

all, two prominent features that suggest this: the role of the teacher during lessons and the student's

questions.
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1. Inledning

Literacy, skrifthändelser kan tänkas som stora och obegripliga begrepp. Egentligen handlar det om

det som sker i vardagen och under utvecklingen av barns lärande och utveckling hela tiden. Hur kan

man som barn förstå vilken färg röd är om man inte får se den. Literacy handlar om att förstå vad

det skrivna ordet betyder i handling. Att vi lär oss i praktiken. För att förstå vad försiktig är så måste

man bli visad vad det är av en förälder eller pedagog. Det som händer i skriften är något som man

kan läsa sig till men kan ha svårt att förstå om man inte blir visad. Olika begrepp är kopplade till

olika specifika ämnen. Det finns även begrepp som finns inom olika ämnen men har olika innebörd.

Detta gäller även inom skolvärlden. Skolans syfte är lära eleverna kunskap inom olika områden.

Skolan syftar till viss del till att förbereda eleverna inför vuxenvärlden och det liv som det

innefattar. (Skolverket, 2011). En del av detta är ämnet hem- och konsumentkunskap. Här får

eleverna möjlighet att kommunicera fritt med varandra vilket ger tillfällen till både kulturella och

sociala möten där det kommer upp frågor som berör elevernas livsvärld. Ämnets innehåll stävar

efter att ge eleverna kunskaper om att sköta ett hushåll. Det handlar om arbetet i hemmet, kunskaper

om mat och konsumentmedvetenhet samt konsumenträttigheter. (Skolverket, 2011). Till stor del får

eleverna möjlighet till praktiskt arbete, ofta i metodkök, där de får chans att utöva arbetet i

praktiken. För att eleverna ska kunna utföra de olika momenten och arbetsuppgifterna som ämnet

kräver behöver de instruktioner, recept och andra medel. I det här sammanhanget har jag erfarenhet

av att elever stöter på problem, de har frågor med ord som de möter i recept eller ord som jag

använder mig av vid instruktioner. Dessa ord kan vara kända för eleverna sedan tidigare men i det

nya sammanhanget förstår inte eleverna ordets betydelse.  

Inom forskningen finns flera tidigare studier som undersökt språket i skolans ämnen och därmed

konstaterat att det finns språkämnen och ämnesspråk. Dock har jag inte funnit någon tidigare

forskning kring detta inom praktiskt estetiska ämnen som slöjd, musik, bild, idrott och Hem och

konsumentkunskap. Med tanke på det sistnämnda är det intressant att undersöka om ämnet Hem-

och konsumentkunskap har ett specifikt ämnesspråk.  



1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka om ämnet hem och konsumentkunskap har ett ämnesspecifikt

språk och jag utgår från följande två frågor. 

  

• I vilken uträckning har ämnet hem och konsumentkunskap ett ämnesspecifikt språk?

•  Om ett ämnesspecifikt språk eller språkbruk finns, hur tar sig då de som är nybörjare in det

språket?

1.2 Avgränsningar
Studien syftar till att undersökta hur elever  tillägnart sig kunskap och om det finns något

ämnesspecifikt språk varpå receptets utformning inte kommer ligga i fokus för studien i hem- och

konsumentkunskap. Vad gäller material begränsas studien till att undersöka språket i receptet.

Enligt Wallin och Dalholm (1994) är receptet som använts i denna studie utformat enligt

receptgenren.



2. Bakgrund och centrala begrepp

I detta kapitel presenterar jag den forskning som tidigare gjorts inom mitt område jag finner

relevant för min undersökning. 

2.1 Tidigare forskning
Jag har inte funnit någon forskning som specifikt behandlar ämnesspråk i ämnet Hem- och

konsumentkunskap (vidare förkortat HKK). Forskning inom skolämnet HKK är knapphändig, men

inom områdena genus och jämställdhet finns det en del forskning. Karin Hjälmeskog har i sin

avhandling Democracy begins at home: utbildning om och för hemmet som medborgarfostran

(2000) och i Hemkunskap för flickor och pojkar: ämnets betydelse för jämställdhetssträvanden

(1994) undersökt HKK ur ett jämställdhetsperspektiv. Även Ingrid Cullbrand (2003) På väg mot

empowerment: reflektioner över tre studier som behandlar undervisning i hemkunskap behandlar

genusfrågor inom ämnet. Monica Pettersson (2007) Att genuszappa på säker eller minerad mark

har studerat genusordningen inom HKK. Grace Grima och Anne B. Smith (1993) gjorde studien

Participation of boys and girls in home economics. Studien behandlar interaktionen mellan lärare

och elever inom HKK ur ett genusperspektiv. Detta undersöker också Charlotta Einarsson (2003)

som studerat hur interaktionsmönstren ser ut utifrån perspektiven kön, ålder och skolämne bland

annat HKK. I övrigt har Anna-Maria Hipkiss (2014) skrivit en avhandling Klassrummets semiotiska

resurser som är gjord i ämnena HKK, biologi och kemi. 

2.2 Ämnesspråk
Åsa af Geijerstam (2006) menar att det finns ett ämnesspråk i varje ämne. Geierstam har gjort en

studie med inriktning på naturorienterande ämnen där hon kommit fram till att eleverna behöver ta

in den naturvetenskapliga diskursen. Eleverna måste förstå det naturvetenskapliga språket för att

kunna lära och komma vidare i sin utveckling för fortsatt inlärning inom området. 

Mulvad (2009) menar att det är viktigt att elever utvecklar ett ämnesspråk. Hon menar att varje

ämne i skolan har ett eget språk som eleverna måste lära sig för att kunna förstå det specifika

skolämnet. I sin rapport har hon tagit exempel från recept då de är typiska för sin struktur och genre.

Receptet är ett verktyg som är typiskt för ämnet HKK. Recepten innehåller ofta en text som sedan

omsätts i en fysisk aktivitet, som att ”bearbeta massan”. 

2.3 Recept 
Jan Anward Från potatisen kokas till koka potatisen (1994) beskriver matreceptets struktur som ett

berättande avsnitt som anger i vilken ordning och på vilket sätt moment ska utföras och en del där

receptet visar vad som ska användas. Tillsammans utgör dessa delar förutsättningen för att lyckas



med uppgiften. Anward (1994) menar att receptet varit uppbyggt på detta sätt genom tiderna, dock

har det gjorts språkliga förändringar där framförallt receptets instruktioner förändrats genom tid att

verbens form har ändrats från koka potatisen till potatisen kokas och i dag är vi tillbaka till

uppmaningen koka potatisen. 

Wallin & Dalholm (1994)  beskriver matreceptets struktur som berättande avsnitt och med hjälp av

dessa avsnitt återspeglas arbetsordningen för de olika moment som skall utföras. Dessa berättande

avsnitt utgör verksamhetens förgrund och andra delar som finns i texten som till exempel villkor för

ett moment som inte uppenbart har betydelse för verksamheten tillhör verksamhetens bakgrund.

Wallin & Dalholm (1994) visar också att de verb som används i recept vanligtvis är typer av

handlingar som uppmanar läsaren att göra något. Verben gör att receptet blir en instruerande text.

Recepten är typiska för ämnet och eleverna måste också kunna förstå vad texten kräver för olika

praktiska handlingar i sitt sammanhang (Mulvad, 2009). 

Woodward-Kron (2008) Diskuterar att inlärningen av de termer och begrepp som rör en viss

aktivitet eller genre kräver att eleverna förstår det outtalade som finns i en text. Holmberg och

Widernäs jämför i sin artikel (2005) hur recept och matlagningsprogram genomförs språkligt.

Receptet och matlagningsprogrammet har olika aktiviteter kring text som också är avvikande i

språkligt genomförande. Det finns både likheter och skillnader i receptet och tv-programmet. I båda

genomförs materiella processer men i receptet används uppmaningar till handlingar medan

uppmaningar i tv-programmet i stället blir otillfredsställande språkhandlingar. Recepten som finns i

läroböckerna för HKK ämnet är uppbyggda på samma sätt som de recept Holmerg och Wirdenäs

har studerat. Programledaren som finns i tv-programmet har till uppgift att hjälpa tittarna med

tekniker och metoder för att lyckas, på samma sätt som läraren i HKK-ämnet har i klassrummet

tillsammans med eleverna. (Hippkiss, 2014). 

2.4 Literacy 
Heath (1983) beskriver Literacy event vidare, i svensk översättning skrifthändelse, som

kommunikation som inte nödvändigtvis behöver ske genom skrift, men skriften behöver på ett eller

annat sätt spela roll. I Heths undersökning visar det sig att de flesta skrift händelserna är muntliga

vilket då innebär att man läser något med skrift eller talar om skrift. Barton (1994) beskriver

literacy som en social aktivitet med termer som literacy praktiker och skrifthändelser.

Skrifthändelser beskrivs som att det alltid finns tillfällen som ett skrivet ord har en mening. Det är

nödvändigt att prata om skrifthändelser för att beskriva hur literacy används i det vardagliga livet.

Burton tar upp exemplet när en vuxen person läser en godnattsaga för ett barn. Denna skrifthändelse



är något som följer ett repeterat mönster och är ofta en regelbunden händelse. Dessa typer av

literacy händelser är viktiga för att förstå vuxna och barns inlärning av literacy. Skrifthändelser är

grunden för att kunna analysera den sociala aktiviteten i literacy. Skrifthändelse är den specifika

aktivitet där literacy har en roll; det kan vara vanliga repeterade aktiviteter. (Barton, 1994.)

Geierstam (2006) menar att skrivandet ligger som grund för lärandet. Om eleverna ha en förståelse

för den skrivna texten ökar möjligheterna för att texten ska fungera som en grund för det fortsatta

lärandet. 

2.5 Centrala begrepp
Skrifthändelser – Är den svenska versionen av begreppet Literacy event (Karlsson, 2002). Literacy 

event är alltså en sekvens av handlingar där skrift på något sätt medverkar. Skrifthändelser är 

därmed delar av en större aktivitet som i sin tur är sammanlänkade av handlingar som gör att 

skrifthändelserna blir synliga. (Svensson, 2014). 



3. Metod och material
I detta kapitel avser jag att presentera den metod jag valt för min studie samt hur insamlingen av
materialet gått till. 

3.1 Kvalitativ studie med deltagande observationer
Jag har valt att göra en kvalitativ analys av text och skrift i ämnet HKK. Syftet är att komma så nära

som möjligt den naturliga miljön som eleverna har kring arbetet i HKK. Den kvalitativa metoden

skapar goda förutsättningar för observatören när det gäller att sätta sig in i situationen för de som

observeras.  Genom att observatören skapar en sorts relation med de som undersöks. (Holme &

Solvang 1991). Jag har använt mig av fältanteckningar samt fotograferat texter som används under

lektionsarbetet för att få materiell till min undersökning. Inför undersökningen tog jag kontakt med

den aktuella skola där jag valt att göra min undersökning. Tillsammans med hemkunskapsläraren

valde vi ut två lektionstillfällen för mina observationer. Läraren har inför mitt observationstillfälle

gjort arbetsgrupperna och valt ut de par som jag ska följa. Lärarens val har baserat sig på vilka

elever han tror arbetar mest naturligt med mig omkring sig. Vi har tillsammans även tittat på en

lämplig plats för att göra detta. Vissa metodkök i salen är placerade nära varandra vilket gör att det

blir trångt och därmed finns en risk för att jag är i vägen både för arbetsparet jag observerar och

andra grupper omkring. Vi har därför valt ett metodkök som ligger mer för sig och det finns mer

plats för arbetsparet och mig som observatör.  Jag har valt att göra undersökningen genom

observation under två lektioner med olika klasser. Båda lektionerna i hem- och konsumentkunskap

har ägt rum på eftermiddagen och jag har därför varit med på de två tidigare lektionerna för att

eleverna skulle få bekanta sig med mig och bli vana med att jag finns i bakgrunden.  Jag har också

informerat de båda klasserna om varför jag kommer att vara med under dessa lektioner och även de

lärare som klassen har innan hemkunskapen. 

Jag och ämnesläraren i hem- och konsumentkunskap träffade eleverna som var utvalda för studien.

Jag förklarade syftet med undersökningen och att jag skulle göra fältanteckningar under

lektionstillfället. Eleverna blev även informerade om att jag är en deltagande observatör men att

innebörden av det inte betyder att jag kommer bistå med hjälp eller idéer om deras arbete. Eleverna

blev också informerade om att detta var frivilligt och att de fick avbryta när som helst. De blev även

informerade om att anteckningar och eventuella bilder enbart kommer att användas till mitt

uppsatsarbete och deras namn och uppgifter inte lämnas ut. Eleverna är 15 år och jag behöver inte

föräldrarnas tillstånd för att göra denna studie men har ändå valt att informera dem om detta via

mail och har fått svar att detta gick bra.

3.2 Genomförande
Undersökningen är gjord i två årskurs 9-klasser där jag följt de arbetspar som läraren och jag valt ut.

Sammanlagt har fyra elever studeras där jag har gjort deltagande observationer som passiv

9



observatör.  Lektionstillfällena har varit inriktade på praktiskt arbete. Jag har använt mig av

fältanteckningar samt fotograferat texter som används under lektionsarbetet för att få materiell till

min undersökning. Jag har varit placerad nära de elevgrupper som jag observerat, dock utanför

deras arbetsyta för att inte vara i vägen för deras arbete. Jag har vid vissa tillfällen fått fråga

eleverna vad de tittat på, eller vad det gjort då jag inte sett hela händelsen eller varit osäker på vad

de gjort. Detta för att säkerställa mitt resultat. 

3.3 Material 
Jag har använt mig av kamera för att fotografera miljön samt olika typer av texter och

skrifthändelser.  Med detta får jag mer stöd för minnet men också mer stöd och underlag i min

analys. Nackdelar med observation som metod är risken för feltolkningar eller felaktiga tolkningar.

Det finns en risk att beteendet hos de människor som observeras påverkas av att de blir observerade.

Det finns risk för att de inte agerar naturligt utan istället anpassar sig till vad de tror förväntas av

dem. (Halvorsen 1992). En annan svårighet med deltagande observation som metod är att det är

omöjligt för forskaren att helt ta avstånd från sin subjektivitet. Detta blir en problematik när

forskaren utför en objektiv observation. Därför är det viktigt att se bort från den egna subjektiva

tolkningen av det som observeras och istället försöka se händelsen objektivt. Min forskning är gjord

i en fördomsfri upptäckaranda. Jag har noga övervägt alternativa synpunkter och förklaringar som

resultatet visar. Jag har inte genomfört min forskningen ur en politisk eller moralisk synvinkel. Jag

har eftersträvat en studie som inte har påverkats av mitt egna engagemang eller moral. Min

bakgrund har ingen påfallande inverkan på resultatet. Min forskning är inte sponsrad på något vis.

Detta har påverkat till min objektivitet. (Denscombe, 2002.) Det är också en nackdel med

fältanteckningar på så vis att materialet blir begränsat till skillnad om jag valt att filma

klassrumsobservationerna. 

3.4 Etiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör fyra forskningsprinciper följas inom humanistisk och

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och

Nyttjandekravet. Detta för att skydda människor från oetisk forskning. Informationskravet innebär

att forskaren ska informera deltagarna om studiens innehåll och syfte. Detta gjorde jag genom ett

besök på skolan innan undersökningen. På såsätt får deltagarna själva välja om de vill delta eller

inte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska godkänna att observationen genomförs.

konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet är anonym. Jag har därför valt att använda

mig av fiktiva namn i uppsatsen och bilder samt anteckningar visas inte för någon annan än mig.

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att allt insamlat material endast kommer att

användas till denna studie. 
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4. Resultat 

Kapitlet är disponerat så att det inleds med en beskrivning av den fysiska miljön och receptet.

Därefter följer ett längre avsnitt med observationerna. Slutligen följer en sammanfattning av de

delar jag valt att använda i en vidare diskussion. 

4.1 Miljöbeskrivning
HKK rummet består av en stor sal. Salen är delad i två delar som avgränsas med en stor köksö. I

den ena delen finns fyra bord med fyra sittplatser, dessa bildar fyra öar och är placerade framför en

Whiteboard-tavla.  Den andra delen av salen består av metodkök, sammanlagt åtta stycken. Salen

har en stor hylla där det förvaras torrvaror, kryddor och porslin. Det finns också fyra kylar och

frysar. Salen är även utrustad med tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin. 

4.3 Visuella rum

4.3.1 Rum 1 (Teoretisk genomgång)
En tredjedel av HKK-salen utgörs av en yta som skulle kunna beskrivas som en klassisk klassrums

miljö. Denna del avgränsas med köksön. I rum 1 finns fyra bord med fyra sittplatser/bord. Längs en

av väggarna finns en whiteboard-tavla, en bokhylla, en kateder, samt ett bord. Platsen vid

Whitboard-tavlan fungerar som centrum för denna del av salen. Kateder och bord används i första

hand som arbetsplats för läraren vid genomgångar och teoretiskt arbete. Bokhyllan är fylld av

böcker med kopplingar till skolämnet Hem- och Konsumentkunskap, exempelvis läroböcker,

kokböcker och böcker om kost och hälsa. Denna del av salen avgränsas av tre väggar och en köksö

med en stor bänkyta. Köksön angränsar till en annan del av salen som beskrivs senare. Rum 1 är en

typisk klassrumsmiljö. Rummet är designat på ett sätt som gör det lämpat för mer teoretiska

aktiviteter.

4.3.2 Rum 2 (Praktisk genomgång)
Rum 2 består av den stora köksön som avgränsar rum 1. På köksön finns de varor och livsmedel 

som ska användas vid lektionen. Varorna är uppställda i den ordning de ska användas. På köksön 

finns också stora skärbrädor, vågar och en spishäll med två kokplattor som är placerad så att läraren 

kan visa moment inför klassen när de sitter på sina platser, utan att de behöver flytta sig från 

borden. Eleverna måste dock ändra position för att se vad som händer vid köksön. Rum 2 är avsett 

för att kunna visa elever de praktiska momenten. Därmed skiljer sig rum 2 från rum 1 genom att 

rum 2 mer är designat för en kombination av praktisk och muntlig presentation av 

lektionsinnehållet.

4.3.3 Rum 3 (Praktiskt arbete)
I rum 3 finn åtta metodkök. I dessa kök finns diskho, diskbänk, spis med fläkt och arbetsbänk. Det
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finns också bänkskivor som går att fälla upp om mer plats önskas. Det finns också skåp med

förvaring av kastruller stekpannor, durkslag och rivjärn. I köken finns också fem låder med verktyg

som stekspadar, vispar, bestick och skärbrädor. I varje skåp och låda finns små anvisningslappar där

det står vad som ska finnas vi varje låda och skåp. Dessa kök fungerar som verkliga kök men i ett

något mindre format. De åtta köken är uppbyggda på samma sätt och det finns liknade typer av

köksredskap i dem alla. I detta rum får eleverna möjlighet att utföra de praktiska momenten. De ska

nu använda den information de har fått från de tidigare rummen och nu sätta det i praktisk handling.

I detta rum blir eleverna indelade i par där de tillsammans ska lösa en uppgift. 

Bild 1

Högst upp till vänster finns rum 1. Elevelevernas sittplatser samt whiteboard-tavla. Nedanför finns

rum 2, köksön som avgränsar rum 1 och rum 3. Nedanför köksön, längst ned till vänster finns

metodkök, metodköken är placerade runt om i rummet och dessa utgör tillsammans rum 3. Högst

upp till höger finns kylar frysar och förvaring. 

4.2 Receptet 
Receptet är skrivet av läraren. Han har tagit delar från andra recept och sedan satt i hop dem till ett

nytt som han anser passa bättre för eleverna. Läraren berättar att han tagit bort vissa ingredienser

och moment för att det ska underlätta för eleverna att arbeta efter detta recept. 

Receptet som eleverna får att arbeta efter är strukturerat i tre delar som avgränsas med en ny

underrubrik för varje ny del.  Huvudrubriken är Chevrefylld färsbiff med krämig pasta. Sedan finns
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tre underrubriker, Färsbiff, Pasta och sås. Del ett och del tre är uppbyggda på samma sätt med

ingredienser och med angivelser av mängder för ingredienserna. Sedan följer en instruktion med en

kortare text för i vilken ordning ingredienserna ska tillsättas under matlagningen. Del två innehåller

ingen lista, utan en rad med en instruktion om pastan och hur den ska kokas. Receptet följer den

traditionella receptgenren som innehåller en lista med de livsmedel och dess mängder och sedan

följer instruktionen för hur detta ska göras i de olika momentens arbetsordning. Det finns inga

förklaringar eller förtydligande hur moment ska göras. 

Bild 2

4.5 Lektion 1

4.5.1 Rum 1
Läraren riktar sig mot eleverna och ropar upp deras namn för att ta deras närvaro. När uppropet är

klart förklarar läraren att dagens lektion är praktisk. Han berättar också att de ska arbeta två och två
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och att han redan gjort arbetsgrupperna. Han uppmanar dem att tänka på tiden så att det inte blir

stressigt och att dagens uppgift innehåller tre moment så att de använder tiden väl. Läraren ger

eleverna ett recept som finns på ett separat papper. Läraren ber eleverna att först läsa igenom

receptet för att de sedan ska gå igenom det tillsammans. 

Sara håller upp sitt recept och hon riktar blicken mot det. Adam läser också receptet och fokuserar

på ingrediens listan med hjälp av sitt pekfinger som han drar under texten. 

Efter ca två minuter börjar läraren att ställa frågor till eleverna.

Läraren: - Så, har vi några frågor?

En elev frågar: - Vad är Chévreost  eller hur man säger. 

Läraren frågar klassen om någon har svaret. En annan elev berättar att det är en getost. 

Läraren: - Precis, och vi ska titta på den snart. 

Elev: - Vad betyder bearbeta. 

Läraren: Någon som vet?

En elev: - Ja det är väl att man blandar i hop. Som när vi bakade brödet.

Läraren: Bra, ni ska blanda färs tillsammans med ost, ägg och kryddor så att allt blir en smet. 

Elev: Men vadå texturen, 

Läraren – Vi tittar på det snart. 

Läraren läser nu upp instruktionen steg för steg och betonar stekprov. Han förklarar vad det är och

varför man gör det. Därefter talar läraren om temperaturen i stekpannan ,

Läraren:  - Tänk på att det ska sluta fräsa innan ni lägger i. 

Sara letar i receptet och finner stekprov och när hon finner det stryker hon under ordet stekprov

4.5.2 Rum 2
Läraren förflyttar sig till köksön och ställer sig vänd mot eleverna som vänder sig mot honom. Han

tar upp Chévreosten och visar eleverna hur den ser ut. Han förklarar att denna ost är väldigt mjuk

och krämig. Läraren förklarar att den måste delas för att hamna i hela smeten men ju mer man

smular den desto mjukare blir den vilket gör att texturen, alltså hur osten hänger ihop förstörs. 

Läraren: - Om ni arbetar för mycket kommer osten bli som en smet och det blir svårt att fördela den

i färsen. Han tar upp nötfärsen och visar eleverna paketet med färs, han öppnar förpackningen och

”känner ” på färsen och förklarar att den är malt, men att den måste blandas upp med de övriga

ingredienserna och med osten. Han lägger fram ingredienserna i den arbetsordning som står i

14



receptet. Läraren förklarar att detta är momentet att bearbeta den och när det är jämt fördelat och

smeten känns slät är det färdigt att göra biffar på. 

Under tiden läraren förklarar gör Sara två anteckningar i sitt recept. Först stryker hon över

”bearbeta” och skriver ovanför det ”Blanda ordentligt” (se bild 3). Därefter skriver hon ”smula

försiktigt” nedanför ”texturen” (se bild 4).

Bild 3

Hon skriver också under textur ” smula försiktigt”. 

Bild 4

4.5.3 Rum 3
Sara och Adam går till sitt kök. Sara läser upp ingredienserna för färsbiff och Adam går och hämtar

ingredienserna på köksön. Han läser på kryddförpackningarna och väljer det han ska använda. När

han hämtat det han ska använda tittar han på receptet en stund och sedan lägger han i färsen i

bunken. Han tittar på receptet igen och mäter upp 2 matskedar crème fraiche. Han tittar åter på

receptet och läser i listen med ingredienser vilken mängd han ska ha och fortsätter blanda smeten. 

A: Vad var det nu med osten, textur? (Pekar i instruktionen)

S: Ja du ska smula den men inte för mycket för då blir det bara kladdigt. 

Adam börjar smula ner osten och tittar återigen i receptet. 

Jag frågar: 

Vad tittar du på nu?

Jag vet inte hur mycket man ska smula, (riktar frågan till Sara) det var svårt, det är ju jättekladdigt

redan. Äh, jag gör små bitar av den. 
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S: det blir nog bra.

Läraren uppmärksammar klassen och meddelar att buljongtärningarna är slut så de får ta från det

stora paketet och ca 1 matsked motsvarar 1 tärning.

Sara går till sitt recept och söker efter buljong i receptet och skriver dit 1 mask efter hönsbuljong. 

Bild 5

Sara läser ingredienserna för pastan och sedan receptet för såsen. Hon tittar på listan för

ingredienser och markerar med fingret var hon är i texten. Hon går till Adam och hämtar creme

fraiche och vitpeppar och sedan går hon till köksön och hämtar buljong, paprika och basilika.

Hon läser instruktionerna och ingredienserna en gång till. På samma sätt som tidigare markerar hon

med fingret i texten och vrider på paket med ingredienser så hon ser att det står samma sak i

receptet som på paketet, till exempel att det står vitpeppar på det paket hon väljer. Sedan hackar hon

paprikan och blandar i den och de övriga uppmätta ingredienserna i kastrullen. 

Efter en kort stund säger Sara följande till Adam:

S: Det står smaka av, gillar du starkt?

A: Ja ha i så som du tycker. 

S: Glöm inte att gör ett stekprov

A: just det, vad var det nu igen?

Sara söker i sitt recept pekar på sin instruktion

S: Jo här, ja du ska göra en jätteliten och det är för att du ska kunna smaka om den var god.

A: aa, men måste vi det, jag har ju gjort som det står.

S: ja men vi kanske vill att det ska smaka mer eller nått

A: Okej, men hur är jätteliten då?

S: Typ så här (Sara tar upp lite smet och gör en till en 5 krona stor biff)
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Eleverna har gjort sina biffar av smeten och stekt dem i några minuter. 

A: Nu är det nog klara va?

S: Ja... har du kollat i?

A: Ja de är grå typ.

Sara tittar i receptet och drar med fingret genom texten, hon stannar upp och stannar med pekfingret

på en rad i texten och läser högt 

S: Kärntemperaturen är 65 grader du kan kolla det genom att sticka i. 

S: Ja men då är det nog klart. När vi gjorde hamburgare såg det ju ut sådär.

A: Ja då är de klara. 

Eleverna stänger av spisen och börjar lägga upp sin färdiga mat på tallrikar. 

4.6 Lektion 2
4.6.1 Rum 1
Läraren delar ut recepten till eleverna, varje elev får varsitt recept. Emma och Kalle läser i recepten,

Kalle vänder sig mot sin bänkkamrat och frågar vad Chévreost är för något. Bänkkamraten skrattar

och rycker på axlarna. Emma läser sitt i sitt recept. Läraren berättar att han ska läsa upp receptet och

att de tar alla frågor sen. 

Läraren läser högt. Först ingredienserna och sedan instruktionen. Emma tittar ner i receptet med

huvudet i händerna. (I denna situation är det svårt att avgöra om och i så fall hur hon läser med i

texten. Jag valde att inte fråga i denna situation då läraren hade högläsning inför klassen. Kalle ser

på läraren och lyssnar på hans instruktioner. 

Läraren frågar om klassen har några frågor. 

En elev: - Vad är Chévreost? 

Läraren frågar klassen om någon vet, ingen elev svarar. Läraren berättar att det är en getost och att

den har en speciell och frän smak. Han jämför med fetaost och frågar om någon ätit det. Klassen

svarar ja. 

En elev (2): - Men vad menar du med ”texturen”?

4.6.2 Rum 2

Läraren flyttar sig från tavlan och den teoretiska delen i klassrummet och ställer sig vid köksön mot
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eleverna. Eleverna vänder sig om mot lärarens nya position. 

Läraren: Jo, ni ska ju blanda osten i smeten, och det gör ni genom att dela den, men som ni ser är

den ganska mjuk och ju mer ni håller på med den ju mjukare blir den, till slut blir den kletig och då

är det väldigt svårt att fördela den samtidigt som han tar en bit ost och börja arbeta med den i

händerna.

K: Men blir osten förstörd då?

Läraren: Nej det blir den inte men det är svårt att arbeta med den. Om ni tycker att den blir för

krämig och svårhanterad kan ni försöka använda kniven och dela den i stället. 

Läraren berättar om stekprov, varför och hur det används och samtidigt ringar Emma in stekprov i

sitt recept och skriver bredvid ”Liten biff”.

Bild 6

Läraren läser upp arbetsgrupperna och de blir tilldelade ett kök.

Kalle går till Emma och de stannar vid hennes bord.  

E: Ska vi ta med allt på en gång?

K: Ja, läs så hämtar jag. 

Emma läser upp allt som står på ingredienser och Kalle tittar och vrider på de olika förpackningarna

tills han kan läsa vad de innehåller. Kalle tar med allt som de anser att de behöver. 

4.6.3 Rum 3
E: Ska vi börja med biffarna?

K: Ja det kan vi. 

Emma läser högt den första meningen i receptet. Sedan läser hon upp de angivna mängderna för

creame fraiche. Kalle letar i lådorna efter måtten och de börjar mäta upp och lägga ingredienserna i

bunken. Emma börjar smula osten och lägger den i bunken.

E: Det går inte, den smular inte, det blir ju mjukt på en gång.

K: Oj, ja men ta kniven då

E: Men den är ju lika mjuk iallafall
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Kalle ropar på läraren att han ska komma och hjälpa. 

K: Det går inte med osten, nu är den ju förstörd iallfall.

L: Nej då prova och göra den till bitar i stället, det är nog svårt att smula den. (Läraren vänder sig

om och pratar med en annan elev).

E: Vadå bitar

K: Ja men ta en kniv då, då kan du ju skära bitar

E: Men den är ju för mjuk, kolla (Drar med fingrarna i handen).

E: Vadå dela i bitar (Riktat till läraren)

L: Nyp av lite i taget

E: Jaha, så här (nyper av små bitar).

L: Ja det blir ju bra. Fortsätt så. 

Emma har avslutat momentet med osten. Och läser nu nästa mening i instruktionen. Hon läser högt

från början fram till ”behåller texturen” och kommenterar - Det är klart. 

E: Nu ska vi göra det där stekprovet. Gör en jätteliten biff, en mini.

Kalle läser först i instruktionen, han följer med i texten med sitt pekfinger genom meningen.

K: Du ska blanda buljongen i kokande vatten.

E: Jaha, men hur mycket. 

K: (läser i ingredienslisten) – En halv deciliter vatten.

Emma gör som kalle säger och efter det frågar hon vad hon ska göra nu. 

K: Du ska bara blanda allt här (pekar på ingredienslistan), sen ska du lägga det i pastan. (Ger Emma

receptet).

Emma läser på ingredienslistan och lägger i en sak i taget efter ordningen i ingredienslistan, läser

igen och fortsätter så tills hon fått med allt. 

4.7 Sammanfattning
De båda lektionerna påminner om varandra. Läraren har liknande genomgångar med båda klasserna

och de båda lektionerna har de tre visuella rummen. Gemensamt är också att det framförallt är fyra

begrepp som eleverna frågar om, Chévreost, bearbeta, textur och stekprov. 
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4.7.1 Lektion 1
Eleverna får receptet av läraren. Recept kan ses som ett verktyg för att lyckas med en uppgift.

Läraren instruerar hur en uppgift skall göras, receptet fungerar sedan som ett hjälpmedel eller stöd

för eleverna att koppla ihop lärarens instruktioner och deras eget arbete.

Sara läser i sitt recept troligen för att få reda på vad som ska göras under lektionen och för att få en

överblick av de olika momenten. Adam läser i ingredienslistan. Eftersom läraren poängterat att de

ska gå igenom receptet tillsammans vet de båda eleverna om att de inte behöver lägga så stor vikt

vid den första anblicken och därför kan det vara så att tillexempel Adam enbart tittar på vad som

ska användas. De vet att instruktionen kommer att gås igenom.  

 

Läraren frågar klassen om det finns några frågor och det kommer en fråga om Chévreost. Läraren

frågar klassen om någon har svaret. Läraren berättar att de ska titta närmare på det senare. Nästa

fråga gäller ordet bearbeta och dess innebörd. Läraren riktar frågan till klassen och den besvaras av

en elev som jämför med ett tidigare moment kring brödbak, läraren förtydligar senare svaret. 

Nästa fråga rör ordet textur, detta förklarar läraren att de ska titta på snart. Läraren går igenom

receptet steg för steg tillsammans med eleverna och stannar upp vid ordet stekprov. Han förklarar

vad detta innebär och Sara markerar detta med en understrykning av ordet i sitt eget recept

förmodligen för att hon ser detta som viktigt och behöver komma ihåg. Eleverna har nu fått gå

igenom den skriftliga instruktionen tillsammans med läraren samt få ställa frågor. Två av frågorna

besvaras och det kommer inte några ytterligare frågor kring detta vilket kan ses som att eleverna fått

svar på deras frågor. 

Läraren har förflyttat sig till rum två. Han befinner sig framför köksön och visar osten. Eleverna får

nu se hur den ser ut . Han ger också en beskrivning av osten och hur den ska hanteras samtidigt som

han visar eleverna hur osten ser ut. Vidare besvaras frågan kring ordet bearbeta en gång till genom

att läraren tar upp och visar färsen samtidigt som han förklarar ingredienserna som ska tillsättas och

och blandas till en jämn smet. Återigen få eleverna frågan besvarad genom tal samtidigt som de får

se de råvaror som ska användas och hur det ska gå till. 

Sara antecknar här i sitt recept. Hon stryker ordet bearbeta och skriver istället blanda ordentligt.

Hon stryker under ordet textur och skriver smula försiktigt bredvid.  

Eleverna har nu förflyttat sig till rum tre och ska nu utföra uppgiften. Sara använder receptet för att

hon och Adam ska veta vad de ska använda. Adam använder receptet som instruktion för att veta

specifikt hur han ska arbeta med hans uppgift. Han fastnar på ordet textur och frågar Sara om

texturen. Hon svarar honom att man  ska smula den men inte för mycket. Hon kommer

uppenbarligen i håg detta från rum 2 där läraren gick igenom detta eftersom hon inte tittar på sitt
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recept som hon gjort egna anteckningar i. Adam följer Saras råd men uppenbarligen är han inte

nöjd, han frågar sig hur mycket han ska smula, han får ingen information genom att läsa i receptet

eller från Sara men nöjer sig med det och bestämmer sig för att göra bitar av osten. 

Sara påminner Adam om att göra ett stekprov. Adam kommer inte i håg detta från rum 2 utan Sara

använder återigen sitt recept för att söka information kring stekprovet. Hon förklarar varför de ska

göra det och hon beskriver det som en jätteliten biff, vilket är hennes egna ord som hon skrivit i

bredvid ordet stekprov. Adam verkar förstå vad Sara menar men undrar då hur en jätteliten är. Sara

jämför då jätteliten med en femkrona och gör själv en för att visa Adam, Adam verkar nu förstå vad

hon menar. Adam undrar om biffarna är klara och Sara undrar om han tittat i. Adam berättar att de

är typ grå och Sara använder receptet och söker reda på stekprov. Här kopplar Sara tillbaka till ett

tidigare moment med köttfärs, när det tidigare gjort hamburgare. Då var de klara när färsen var grå.

Enligt receptet på biffarna är svaret att kärntemperaturen ska vara 65 grader. Varken Sara eller

Adam mäter graderna i biffen utan väljer att gå efter det tidigare momentet och nöjer sig med det. 

4.7.2 Lektion 2
Eleverna får varsitt recept som de tittar på. Det är svårt att säga vad de gör med receptet, om de

läser igenom eller tittar på något specifikt. Kalle har läst Chévreost och det framgår att han inte vet

vad det är. Läraren går igenom receptet med eleverna och öppnar upp för frågor och en elev undrar

vad Chévre är för något. Läraren lämnar frågan till klassen men ingen verkar veta eller vill ge

svaret. Läraren förklarar vad Chévreost är för något och ger en jämförelse. Eleverna frågar inget

mer kring detta så de verkar nöjda med lärarens svar. Nästa fråga gäller ordet textur och den tar

läraren med sig till rum 2. 

Läraren förflyttar sig till rum 2 och berättar för eleverna hur de ska arbeta med osten. Läraren visar

samtidigt upp osten så att eleverna få se hur den ser ut och vad som händer när den arbetas. Kalle

undrar om osten blir förstörd när den blir kletig men läraren förklarar att den inte blir förstörd utan

att det är hanteringen av den som blir svårare. I detta moment visar läraren också momentet

bearbeta, han använder inte ordet bearbeta och förklarar det, men momentet förtydligas. Samtidigt

som ordet textur egentligen inte förklaras utan istället visar läraren hur eleverna ska handskas med

osten och vad som händer med den när det arbetas.

Läraren berättar om stekprov och detta markerar Emma i sitt recept genom att ringa in samt att hon

ger en egen förklaring till vad begreppet betyder. Man kan anta att hon ser stekprovet som viktigt

och att det är något som hon anser behövs komma i håg då läraren inte uppmanar dem till något mer

än att han förklarar vad det är. 
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Emma och Kalle använder sig av sitt recept för att veta vad de ska använda för något. Det används

också för att veta mängder och hur de ska gå till väga. Emma får problem med osten och Kalle

föreslår att de ska använda kniven till hjälp. Något som läraren föreslagit under genomgången i rum

2. Emma tycker inte att detta fungerar och Kalle väljer att fråga läraren om hjälp. Läraren föreslår

att de istället ska göra bitar av osten att det kan vara svårt att smula den. Emma förstår inte lärarens

uppmaning om bitar men Kalle hänvisar återigen till att hon ska använda kniven och skära osten i

bitar. Emma menar att detta inte går och visar den kladdiga osten. Hon frågar läraren vad han menar

med bitar och han verkar förstå att eleverna inte förstår vad han menar och byter i stället ord till

nypa av lite i taget. Denna förklaring gör att Emma förstår vad hon ska göra och hon undrar om hon

gör rätt och får det bekräftat. När hon tittar i receptet igen läser hon behåller texturen och detta

meddelar hon att hon har gjort. Under lärarens genomgång i rum 2 fick inte eleverna en genomgång

av vad texturen specifikt betydde men efter att Emma arbetat med detta moment ser hon att detta

var vad som menades med att arbeta med ostens textur. 

Emma läser i sitt recept och berättar för Kalle att de nu ska göra stekprovet. Hon läser även upp sin

egen kommentar en jätte lite biff, en mini. Här tar hon med sig informationen om stekprovet från

genomgången i rum 2 och lägger även i sin egen beskrivning av det för att förstå vad ordet stekprov

faktiskt innebär. Emma och Kalle använder återigen receptet för att ta sig vidare i sitt arbete. De

använder instruktionen för att veta vad de ska använda, mängder och hur de ska gå tillväga. 
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5. Diskussion

Resultaten visar att det finns ett ämnesspråk i ämnet hem- och konsumentkunskap. Av resultatet är 

det framförallt två framträdande drag som tyder på ett ämnesspråk, lärarens roll under lektionen och

elevernas frågor.

Gemensamt för de båda lektionerna är att receptet är den instruktion som står i centrum och det är

receptet som de båda grupperna använder sig av för att lösa de flesta av frågor samt för att komma

vidare i arbetet. Läraren gick igenom receptet tillsammans med eleverna i den första genomgången i

rum 1, sedan valde läraren att lyfta vissa delar ur receptet och visa hur vissa moment skulle göras.

Trots detta behöver eleverna ändå receptet för att klara sitt arbete. Receptet som eleverna använt är

utformat som ett traditionellt recept. I Anward (1994) och Wallin och Dalholm (1994) studie visars

att recept till största delen är utformade i två delar, förgrund och bakgrund. Utifrån det går det att

anta att receptets utformning inte påverkat resultatet då de flesta recept är utformade som receptet

eleverna fått i denna undersökning. 

Av resultatet framgår att eleverna i de båda observerade lektionerna hade snarlika frågor i rum 1, 

vad är Chévreost, vad är textur och vad är bearbeta. I Mulvads (2009) forskning framgår att elever 

måste förstå vad texten innebär i handling för att kunna genomföra uppgiften. I resultatet i denna 

studie framgår att om inte dessa elever får stöd av läraren för att förstå ovanstående instruktioner är 

det inte säkert att de kan genomföra uppgiften med gott resultat. Även Woodward-Kron (2008) 

visar i sin studie att elever behöver förstå texten som en handling för att kunna genomföra 

uppdraget. Ordet Chévre får sin förklaring först i rum 1 där läraren antingen med andra elever eller 

själv förklarar vad det är. Sedan förklaras det även i rum 2 genom att läraren berättar för eleverna 

samtidigt som han visar eleverna. Eleverna får alltså ordet förklarat både genom en teoretisk och en 

praktisk genomgång. Det samma gäller textur, bearbeta och stekprov. Dessa tre ord väljer läraren att

förklara först i rum två genom en teoretisk och en praktisk genomgång. Det är också dessa tre 

begrepp som Sara och Emma väljer att göra någon form av skriftlig anteckning om i sina egna 

recept. 

 I rum tre får eleverna arbeta själva. Båda elevgrupperna stöter på problem när de kommer fram till 

hanteringen av osten. Trots att detta är något som läraren gått i genom och visat både i rum 1 och 

rum 2. Sara och Adam löser problemet genom att helt enkelt bestämma att det ska vara som de gör 

men Adam får egentligen aldrig svar på sin fråga om osten. Emma och Kalle löser det genom att 

fråga läraren om hjälp. De löser också problemet med hanteringen av osten men frågan är om de 

egentligen förstår innebörden av ostens textur.
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Under fallstudien med Sara och Adam kan man se att Sara förstår handlingen av det som finns i 

receptet genom att hon läst receptet, fått en beskrivning av läraren samt skrivit egna antecknar av 

vad hon ska göra med egna ord. Adam däremot får samma recept, samma instruktion av sin lärare 

plus Saras egen beskrivning men förstår fortfarande inte hur mycket han ska smula Chévreost för att

få rätt textur. Barton (2007) påpekar att för att förstå ett literacy event måste man ha fått stöd av en 

literacy händelse. Såsom i Adam och Saras fall kan man tänka att Sara förstår handlingen av texten 

utifrån att hon har tidigare erfarenheter där hon blivit visad hur ”smulad” ser ut och förstår då hur 

texturerna ska vara. Adam däremot förstår inte och skulle ha behövt stöd via bild (att läraren visat 

hur mycket man ska smula osten) för att kunna utföra handlingen. Läraren försöker hjälpa Adam 

genom mer språklig kommunikation och säger åt Adam att dela på osten. Trots det så förstår Adam 

inte. Han hade behövt bilden till texten som Barton (2007) talar om är viktig för att förstå literacy 

events. Adam hade behövt det som Holmberg och Widernäs (2005) pratar om, att HKK läraren har 

till uppgift att göra och som görs i matlagningsprogram i TV. Han hade behövt att någon visade 

honom vad texten betydde istället för mer beskrivningar då han inte har något att relatera till.  Att 

använda hans ord eller vetat om hans förkunskaper och kunnat dra paralleller med det som Adam 

gjort tidigare i hemkunskapen såsom: kommer du ihåg när vi gjorde paj då smula du pajdegen? Gör 

på samma sätt. 

Under båda lektionerna undrar eleverna över begreppet bearbeta. Läraren väljer att jämföra med ett 

tidigare moment inom brödbak vilket ger eleverna förståelse för momentet bearbeta då de kan 

relatera till något de tidigare gjort och därmed får en bild av hur det ska gå till. Eftersom eleverna 

inte har vidare frågor eller stöter på problem med begreppet i rum 3 kan vi anta att de förstått 

begreppet. Även Emma stöter på problem gällande textur, men när läraren använder ett annat ord, 

nypa av förstår Emma hur hon ska göra vilket kan bero på att hon mött detta begrepp tidigare och 

därmed vet hur hon ska gå till väga.  Det krävs alltid någon form av praktik för att lära sig 

skrifthändelser. (Barton 2007).

Utifrån resultatet kan begreppen Chévreost, textur, bearbeta och stekprov ses som ämnesspecifika

ord för HKK. Vissa av dem kan dock ha en annan betydelse i andra ämnen såsom bearbeta och

textur. Om eleverna inte får lära sig vad dessa begrepp är inom HKK, eller genom att vara delaktiga

hemma vid matlagning, går det inte att anta att de lärt sig vad dessa begrepp innebär i handling via

andra ämnen. Dock kan de vara så att eleven vet vad bearbeta en text är via ämnet svenska men

detta är inte relevant för ämnet HKK och kan därmed förvirra eleverna. Såsom Mulvad (2009) säger

är det viktigt att eleverna lär sig ett ämnesspecifikt språk för att kunna utföra de handlingar som

ämnet kräver. Även Geijerstam (2006) diskuterar vikten av att eleverna förstår språket inom ämnet

för att ta sig vidare i sitt lärande. Det blir dessutom extra viktigt när elever har ett begrepp som finns
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inom två olika ämnen men har olika innebörder. Det krävs då av HKK att inte förlita sig på recepten

där orden har en mening som eleverna måste lära sig precis som i Adam och Saras fall där Sara

förstod utifrån tidigare kunskaper, går att tänka, vilket Adam inte hade och därmed förstod han inte

vad han skulle göra. Som Barton (2007) menar krävs praktisk verksamhet för att förstå

skrifthändelsen. Hemkunskapsläraren måste därigenom klargöra kunskapsnivån bland eleverna för

att kunna anpassa lektionen med en mix i alla de tre rummen som resultatet visade. Läraren hade,

utifrån resultatet behövt visa de olika begreppen som det uppkom frågetecken kring bildligt via att

själv göra dem för eleverna alternativt tagit med bilder på texturen. I resultatet visar dock läraren

hur Chévreosten ser ut men det blev inte tillräckligt tydligt för Adam. 

Två av eleverna väljer att göra anteckningar i sina recept under genomgången. De använder egna

ord för att beskriva ett begrepp. Intressant i detta är att de inte använder de anteckningar de gjort när

de ska utföra momentet, de vet vad de ska göra. Sara har fått begreppet textur med hjälp av de egna

anteckningarna och Emma har förtydligat momentet stekprov med en egen förklaring som gör att

hon vet hur hon ska utföra momentet. Eleverna har alltså fått förståelse för begreppen genom sina

anteckningar. Detta diskuteras av Geijerstam (2006) som menar att lärandet ökar om eleverna

skriver. Med hjälp av deras skrift till exempel en anteckning har eleverna lättare att tolka och förstå

det som de gjort en anteckning kring. 

I resultatet går det att urskilja hur läraren orienterar sig i de olika visuella rummen för att hjälpa

eleverna att förstå det ämnesspecifika språket och dess handlingar. Läraren väljer att vänta med att

ge förklaringar på vissa frågor tills dess att han är i rum två där han på ett annat sätt än via språket

kan förklara vad som menas. Återigen går det att härleda dessa resultat till Bartons (2007)

resonemang om att det krävs praktisk verksamhet för att förstå ordets handling. Det går att anta,

men studien kan inte säkerställa detta, att läraren i detta fall vet om detta och därmed väljer att vänta

med svaren på frågorna tills han kan visa eleverna istället. Studien visar inte varför läraren gör på

ett visst sätt eller om han är medveten om det som Barton (2007) påtalar.

5.1 Metoddiskussion 
Med tanke på att urvalet i denna studie är litet, endast två fältstudier omfattandes fyra elever totalt 

är det inte säkert att resultaten går att generalisera på hela populationen. Metoden fungerar för att få 

fram intressanta resultat i denna specifika frågeställning. Svensson (2014) och Karlsson (2004) har 

också använt sig av samma typ av metoder för att få fram sina resultat vilket kan bekräfta att studien

har undersökt det som den varit menad att undersöka specifika ämnesspråk.. 
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Deltagande observation baseras på att jag vill vara på plats i den verklighetstrogna miljön och 

observera om det går att upptäcka ett specifikt ämnesspråk och hur eleverna använder sin text i 

handling. Jag har också haft för avsikt att se vad som händer på plats i de aktuella situationerna och 

jag har inte varit intresserad tidigare uppfattningar eller erfarenheter inom ämnet. Lärares, elevers 

och mina förutfattade meningar har kunnat ses bort och undersökningen syftar då enbart på det som 

observators under de två observationstillfällena.  

Om någon annan skulle göra en liknade undersökning med andra deltagare är det möjligt att detta 

skulle leda till att forskaren skulle få fram ett annat resultat. Denna studie har undersökt en specifik 

lärare under två lektionstillfällen. Undervisningen kan skilja sig mellan lärare och det är sannolikt 

att andra lärare delar in eleverna i andra typer av arbetsgrupper och att de har andra uppgifter att 

utföra. Läraren och elevernas ageranden är personliga och därför kan ett annat resultat visas med 

andra deltagare.  studien bygger på två lektionstillfällen med samma lärare går det att ifrågasätta 

denna undersöknings generaliserbarhet. Jag anser att detta är viktigt att påpeka då mitt resultat kan 

påverkas av det urval jag gjort. I och med detta går det inte att göra några generaliseringar utifrån 

endast denna studie.  Med tanke på att undersökningen endast bygger på fyra observationstillfällen 

med två lärare går det att ifrågasätta undersökningens generaliserbarhet. Det är viktigt att belysa 

detta då vårt resultat kan påverkas av det urval vi gjort och att undersökningen inte innefattar fler 

observationer.  

5.2 Sammanfattning av diskussion
Sammantaget visar denna studie samt tidigare forskning att hemkunskap har ett ämnesspecifikt 

språk. Inom hemkunskap som är till största del ett praktiskt ämne där elever förväntas utföra 

praktiska handlingar utifrån recept och instruktioner måste eleverna förstå de ämnesspecifika 

begreppen för att kunna utföra handlingen. Utifrån detta går att anta att hkk som är ett praktiskt 

ämne underlättar elevernas lärande utifrån att det är baserat på literacys grundtanke om att man 

alltid lär sig skrifthändelser i någon form av praktik. 
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