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Hem- och konsumentkunskap är ett ämne som tidigare ansetts varit till fördel för 
flickorna. Enligt kursplanen skall ämnet verka för att skapa jämställdhet mellan könen 
vilket även är aktuellt i dagens samhälle. Syftet med denna kvalitativa studie är att 
undersöka hur elever uttrycker sig kring ämnet hem- och konsumentkunskap när det 
gäller ämnets relevans i deras vardagliga liv, nu och i framtiden. Detta sätts sedan i 
relation till ett genusperspektiv. För att synliggöra eventuella genusskillnader har vi 
intervjuat en grupp med enbart flickor, en grupp med enbart pojkar och en grupp med 
både pojkar och flickor. Metoden för denna studie är fokusgruppsintervjuer med en 
strukturerad intervjuguide. Dessa fokusgruppsintervjuer genomfördes på en 
högstadieskola i Västsverige med elever i år 8. I diskussionen sätts styrdokument samt 
tidigare forskning i relation till resultatet där det bland annat tydliggörs hur väl 
medvetna eleverna är om sina könsroller. Studien visar att både pojkar och flickor har 
tydliga föreställningar om vem det är som skall göra vad i hemmet. Det framkommer 
även att eleverna tycker att de lär sig mer om hushållets verksamheter såsom social 
gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi i ämnet hem- och 
konsumentkunskap än vad de gör tillsammans med föräldrarna i hemmet. Kan det 
vara så att eleven tror sig ha en bättre inlärningsförmåga i ämnet hem- och 
konsumentkunskap när de läser en lärobok i en skolmiljö, istället för att lära sig mer 
om ämnet i deras vardagliga liv i hemmet.  
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Home Economics is a subject that has historically been viewed as advantageous to 
only to females. According to the Swedish National Curriculum, it is in our society’s 
interest that subjects such as Home Economics should work to attain a more balanced 
gender equality.  
 
The purpose of this qualitative study is to find out how students in secondary school 
regard the relevance of Home Economics concerning their everyday life, both in the 
present and in the future. The result of the study has also been evaluated from a 
gender perspective. To achieve visible gender differences we have performed 
interviews with three different groups of students. The first group was comprised of 
only girls, the second group was comprised of only boys and the third group was a 
mixed group with both girls and boys. The method used in this study was a focus-
group-interview method which made use of unstructured interviewed questions. The 
focus groups interviews were conducted at a secondary school in Western Sweden. In 
the discussion, the Swedish National Curriculum’s governing documents as well as 
earlier research are analysed in relation to the study’s results.   
 
The results show that the students are very well aware of their different gender rolls. 
Both boys and girls have a very clear conception about who is doing what in the 
home. It emerged that students believe that they learn more about household things 
such as social relationships, meals, living and economics within the subject Home 
Economics than they do together with their own families at home. Could it be that the 
students believe that they learn more from Home Economics by reading a book in a 
school environment, compared to their learning process of living their regular lives at 
home? Hopefully it is a combination, where the students take their new found 
knowledge and make practical use of it; both in the home as well as in life. 
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Inledning 
 
 
 
Vi författare av denna uppsats är snart färdigutbildade lärare inom grundskolans senare 
åldrar samt gymnasiet. Anledningen till att vi valt att skriva om ämnet hem- och 
konsumentkunskap är att Helené Eriksson skall undervisa i detta ämne. Ulrika Persson 
är sedan tidigare utbildad civilekonom och kommer att undervisa i ekonomiska ämnen, 
där av intresset för konsumentkunskap. 
 
Hemkunskap har traditionellt sett varit ett ämne som ansetts mer lämpat för flickor än 
för pojkar. Det finns enligt Hirdman (2001) oskrivna regler, nedärvda 
överenskommelser mellan mäns och kvinnors positioner i ett samhälle, ett så kallat 
genuskontrakt. 
 
Vår uppfattning är att hem- och konsumentkunskap är ett av få ämnen som bryter mot 
de många teoretiska ämnena som ingår i dagens kursplan. Elever får i detta ämne 
praktisera något som de förmodligen får mindre av hemma än tidigare generationer. I 
dagens samhälle förvärvsarbetar ofta båda föräldrarna vilket vi tror medför att barn och 
ungdomar får mindre av de hushållslika kunskaperna i hemmet. Vi har upplevt att 
flertalet elever i skolans senare år tycker det är kul att ha ämnet hem- och 
konsumentkunskap eftersom det är en kontrast till de andra ämnena som undervisas i 
skolan. Dock undrar vi om skolan motverkar traditionella könsmönster eller om dessa 
fortfarande finns kvar eller till och med stärks i ämnet hem- och konsumentkunskap. 
 
Det var i slutet på 1800-talet som ämnet huslig ekonomi, numera kallat hem- och 
konsumentkunskap, infördes som ett ämne i skolan. Från 1800-talet och fram till idag 
har ämnet haft olika benämningar och vid millenniumskiftet bytte det namn till 
nuvarande hem- och konsumentkunskap. Ämnet var från början endast för flickor. När 
de ingick äktenskap förväntades det att de skulle kunna allt som hade med 
hushållsarbete att göra (Hjälmeskog, 2000). På 1970-talet uttalade sig 
Husmodersförbundet om att män och kvinnor trots samlevnad är självständiga 
individer. Båda parter har ansvar för sina barns och sin egen försörjning. Förbundet 
ställde en begäran till utbildningsdepartementet om att skolan skulle införa 
konsumentkunskap som ett schemalagt ämne (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962).
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket 1994) betonar att skolan aktivt skall verka för kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Det bemötande och bedömande samt krav och förväntningar som 
eleverna utsätts för i skolan medverkar till flickor och pojkars uppfattningar om 
könsmönster. De traditionella könsmönstren skall skolan motverka. Skolans uppdrag är 
även att ge eleverna grundläggande värden som förbereder dem för att verka i nutidens 
samhälle. Eleverna i skolan skall lära sig att använda sin kreativitet både inom de 
teoretiska samt de praktiska ämnena. Det är inte bara de sinnliga och estetiska 
perspektiven man vill komma åt i de praktiska ämnena utan även hälso- och 
livsstilsfrågor (Skolverket 2000). 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av genus som begrepp eftersom vi liksom 
Hirdman (2001) tycker att ordet kön hör samman med det biologiska könet. Vi har 
intresserat oss för vilken relevans ämnet har för pojkar respektive flickor ur ett 
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genusperspektiv. Vi har valt att fokusera på elever i grundskolans senare åldrar 
eftersom det är där hem- och konsumentkunskapen idag finns som ett eget ämne. Det 
vi tycker är intressant att undersöka är om pojkar och flickor uttrycker sig olika kring 
ämnets relevans i sitt liv, utifrån den problematik som fortfarande finns i samhället 
kring ojämställdhet mellan könen.  
 
Enligt den svenska genusforskaren Hirdman (2001) spelar föreställningar om 
förväntningar på könen en stor roll, vilket troligtvis skulle kunna visa sig i hur flickor 
och pojkar talar kring relevansen av ämnet. Enligt Glasser (1996) kan eleverna känna 
en känsla av maktlöshet om de tvingas till att lära sig något som saknar relevans. 
Relevans hänger även samman med meningsfullhet som även det är något som 
Glasser menar behövs för att öka elevernas intresse för undervisningen.  
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Syfte och forskningsfrågor 
 
 
Syftet är att undersöka hur elever uttrycker sig kring ämnet hem- och 
konsumentkunskap när det gäller ämnets relevans i deras vardagliga liv, nu och i 
framtiden sett ur ett genusperspektiv. 
 
Våra frågeställningar är relaterade till begreppet relevans utifrån olika aspekter vilka 
är vad, hur och varför. De specifika forskningsfrågor som guidar oss i vår 
undersökning är:  
 

• Hur uttrycker sig eleverna kring vad det är för kunskap inom ämnet som de 
tror sig ha nytta av? 

• Hur uttrycker sig eleverna kring varför hem- och konsumentkunskap finns 
som ämne i skolan? 

• På vilket sätt kan elevernas utsagor analyseras och beskrivas utifrån 
traditionella könsmönster? 

 
 

Arbetets uppdelning 
 
Inför uppsatsen tog vi båda del av den litteratur som skulle vara med som bakgrunden 
i vår uppsats eftersom vi ville vara väl insatta i ämnet. För att få en bra start med 
uppsatsen delade vi upp bakgrunden. Helene ansvarade för sociokulturella perspektiv 
och hem- och konsumentkunskap som ämne. Ulrika började skriva om genus och 
sedan vidare om jämställdhet. Vi upptäckte under skrivandets gång att de olika 
delarna började sammanflätas. Vi fick då omstrukturera arbetet så att de olika delarna 
skulle hamna under rätt rubrik. Innan vi skulle intervjua elever fick vi göra en 
intervjuguide vilken vi skapade tillsammans. Ulrika hade ansvaret att ta kontakt med 
den skola vi valde att genomföra intervjuerna på. Under intervjuerna ställde en av oss 
frågor och en förde anteckningar. Vi transkriberade två fokusgruppsintervjuer vardera 
men valde sen att analysera dem tillsammans. Efter analysen då vi kategoriserade upp 
resultatet skrev vi återigen två stycken var. Helene ansvarade för delarna ämnet anses 
relevant speciellt matlagning och tid i hemmet är en bristvara medan Ulrika 
ansvarade för på egna ben utan föräldrar och traditionella könsmönster upprätthålls 
av såväl flickor som pojkar. Resultatet fick efter vår analys omstruktureras ett antal 
gånger för att framhäva den röda tråd som efterstävas. Diskussionen har vi även den 
suttit tillsammans och skrivit. 
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Bakgrund 
 
 
 
I det inledande stycket tas hem- och konsumentkunskap upp som ämne utifrån hur 
ämnet över tid har förändrats och vad som gäller i dagens undervisning. Vi har också 
valt att på ett övergripande plan redogöra för hur lärande beskrivs utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Ämnet hem- och konsumentkunskap ser till individens 
förmåga att samarbeta med andra elever samt samverkan till samhället. Vi har i denna 
studie ett genusperspektiv, därför har vi beskrivit vad genus innebär och hur det kan tas 
i uttryck genom manligt och kvinnligt. 
 

Hem- och konsumentkunskap som ämne  
 
 
 
Under denna rubrik framhålls hur tidigare läroplaner har sett ut och hur de har påverkat 
dagens styrdokument. Det som har hänt bakåt i historien anser vi påverkar nutidens och 
framtidens handlande. 

Ämnet i tidigare läroplaner 
Hemkunskap som ämnet hette förr, infördes med 1955 års undervisningsplan som ett 
ämne i folkskolan. Då var det obligatoriskt med fyra veckotimmar för år 7. I och med 
1969 års läroplan utökades ämnet med en halv veckotimma och på 1980 talet fick även 
dåvarande mellanstadiet en veckotimma hemkunskap och ämnet började också betonas 
på lågstadiet. I en regeringsproposition från 1978/79 (Teveborg, 1999) nämns ämnet 
vidare.  
 

Ämnet intar en central plats då det gäller jämställdhet mellan könen och i strävan att ge eleverna 
en god konsumentkunskap. Det kan också ge goda exempel på arbetssätt som varvar teori och 
praktik, förklaring och tillämpning (Teveborg, 1999 s.98). 

 
I läroplan för grundskolan år 1960 (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962) står det om 
ämnet hemkunskap att eleverna ska bli bekanta med arbetsuppgifter som finns i 
hemmet. Eleverna ska få intresse för kost, bostad, kläder och konsumtion. Målet med 
ämnet är att ”öka elevernas förutsättningar att verka som kunniga, självständiga, 
samarbetsvilliga och ansvarskännande familjemedlemmar”. Innehållet i de olika 
årskurserna beskrivs och i ämnet ryms matlagning/bakning, matlagningslära, hemvård, 
klädvård och tvätt, kostlära, bostadslära, familjekunskap, ekonomikunskap och hygien 
med mera. 
 

Ämnet idag 
Ämnet hem- och konsumentkunskap är ett mycket komplext ämne som innefattar 
många delar av vad samhället bygger på. Ord som kultur, miljö, hälsa och 
välbefinnande finns i ämnets kursplan.  
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Genom att praktisera verksamheterna i hushållet, utvecklas medvetenhet om de egna värderingarna 
och förmåga att göra etiska ställningstaganden (Skolverket 2000, s.18).  
 

Syftet med ämnet är att eleverna ska ha utvecklat kunskaper om samspelet mellan 
hushållet, samhället och naturen för att kunna möta de förändringar som sker och kunna 
ta ansvar för och agera på ett medvetet sätt utifrån sina egna ställningstaganden. Ämnet 
ska även utveckla pojkars och flickors identiteter för att nå jämställdhet i hushållet. 
Syftet med detta är att förbereda eleverna att kunna agera tillsammans i ett samhälle 
som har stor mångfald. Ämnet hem- och konsumentkunskap är uppbyggt av olika 
verksamheter i hushållet såsom social gemenskap, mat och måltider, boende och 
konsumentekonomi vilka integreras till en helhet. Dessa verksamheter är centrala delar 
i ämnet som sammanflätas till en helhet vilka ska samspela mellan hushållet och vår 
vardag (Skolverket 2003). 
 
Ämnet är varken praktiskt eller teoretiskt snarare ett ämne där praktik och teori vävs 
samman, där förståelse och samspel mellan olika verksamheter i hushållet och hur de 
speglar vardagen är utgångspunkten (Skolverket 2000). 
 
Det finns mål för år 5 och 9 att uppnå i kursplan för hem- och konsumentkunskap. Den 
minst garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i ämnet under 
sin grundskoletid är 118 timmar om 60 minuter (Skolverket 2000). 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994) står 
det skrivet att  
 

Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och 
konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. Syftet är att 
ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse för ekonomi, 
miljö, hälsa och välbefinnande. Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för och 
erfarenheter av att fatta beslut i de valsituationer som uppstår i ett hushåll (Lpo 94 s.18). 
  

I kursplanen för hem- och konsumentkunskap står följande,  
 

Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt 
förståelsen för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur (Skolverket 2000 
s.18).  
 

Nyttan av ämnet 
Enligt en undersökning av Skolverket (2003) har elever tillfrågats om vad ämnet hem- 
och konsumentkunskap har för nytta för eleverna. Utvärderingen visar på att en hög 
andel (cirka 90%) av både pojkar och flickor anser att de har nytta och användning av 
ämnet. Pojkar såg dock ämnet som mindre intressant och viktigt än vad flickorna 
gjorde. I undersökningen görs likväl ingen analys om den nyttan som skapar lust att 
lära vilket läroplanen betonar. I undersökningen framkommer även att hälften av 
pojkarna och en tredjedel av flickorna tyckte att de lärde sig ”det mesta eller allt” 
(Skolverket 2003, s.100) i skolans undervisning medan hälften av flickorna och en 
tredjedel av pojkarna ansåg att de lär sig ungefär ”lika mycket i skolan som vid sidan 
av” (Skolverket 2003, s.100). Ämnet har dock större betydelse för eleverna, enligt 
deras föräldrar, än vad bland annat fysik, kemi och musik och religion har.  
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Genus 
 

Centrala begrepp inom genusforskning  
Genus, kön, socialt kön, biologiskt kön och könsroller är alla olika begrepp som 
används för beskrivning av manligt och kvinnligt. Vissa forskare anser att skillnaderna 
dem emellan endast kan förklaras som biologiska medan andra forskare talar mot att det 
skulle vara biologin som styr genus (Connell, 2003). 
 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) betyder genus på latin bland annat ’kön’, ’art’, och 
’stam’. Den första benämningen kön är ett vardagsord som forskare använder (Höglund, 
2000). På engelska betecknas ordet genus gender vilket är ett begrepp som används för 
att förstå hur människor formar sitt sociala kön. I begreppet genus finns det å ena sidan 
det manliga och å andra sidan det kvinnliga (Hirdman 2001). Forskning om kön och 
genus som fokuserar elevens situation har många gånger beskrivit hur skolan medverkat 
till att upprätthålla de könsmönster och genusrelaterade föreställningar som finns bland 
eleverna (Gannerud, 2001). 
 
Hirdman (2001) introducerade begreppet genus och genussystemet i slutet på 1980-talet 
och var en av de tidigaste föregångarna för genus i Sverige. Hon framhäver att den 
bästa översättningen för det engelska ordet gender är just genus eftersom det går att 
skilja kultur (gender) från biologi (kön). Ett annat vanligt förekommande begrepp är 
översättningen ”socialt kön” vilket enligt Hirdman kan tolkas som att det ”sociala” 
framhålls mer än det biologiska. Hon menar då att begreppet tappar sin betydelse och 
faller tillbaka på begreppet ”könsroll” som var ett nytt begrepp på sjuttiotalet. Svaleryd 
(2002) hävdar liksom Hirdman att könet är konstruerat, alltså är ett resultat av våra 
föreställningar och tolkningar om de biologiska skillnaderna. Dessa traditionella 
könsmönster som visas mellan pojkar och flickor är djupt förankrade i skolan där barn 
ofta påminns om att flickor och pojkar är olika.  
 
Jämställdhetspedagogik och genuspedagogik är begrepp som används inom 
genusforskning i utbildningsväsendet. De som utgår ifrån genuspedagogik är mer 
inriktade på att undvika att förstärka könsrelaterade mönster och arbetar därför 
medvetet med att bemöta och stödja flickor och pojkar på ett likartat sätt i det 
vardagliga arbetet (SOU 2004:115).  
 

Att anlägga ett genusperspektiv på sin verksamhet innebär att personalen tillskansar sig kunskap 
om vad genusordningen innebär/…/ Det handlar om att använda ett genusmedvetet perspektiv för 
att motverka traditionella könsroller och könsmönster och därmed ge flickor och pojkar samma 
möjligheter och lika stort inflytande på verksamheten/ (SOU 2006:75, s 167). 

 

Skildringar av manligt och kvinnligt 
Svaleryd (2002) påpekar att flickan för det mesta skildras som en husmoder med dåligt 
självförtroende och pojken som den lille ingenjören med det goda självförtroendet. 
Även Gannerud (2001) nämner att det finns föreställningar om kön som förmedlar 
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bilder om hur män och kvinnor ska vara. Det som beskrivs som kvinnligt och manligt är 
djupt rotat i vårt kulturarv och är för oss en naturlig del av ”hur det ska vara”. Lenz-
Taguchi (2004) beskriver med ord manligt och kvinnligt på ett generellt plan. I dagens 
samhälle framställs mannen som den starke och enligt följande uppställning har den 
vänstra sidan ett högre värde: 
 
Manligt   Kvinnligt
Hårt   Mjukt 
Kyla    Hetta 
Det rationella  Känslor och irrationella 
Oberoende   Beroende 
Seende   Lyssnande 
 
 
Enligt den amerikanska genusforskaren Judith Butler (Svaleryd, 2003) har vårt 
biologiska kön en stor betydelse för hur vi kommer att leva våra liv. Under uppväxten 
präglas barnet av olika föreställningar om handlings- och beteendemönster som finns 
sedan långt tillbaka i tiden. Även Hirdman (2001) menar att dessa föreställningar och 
de förväntningar som finns på könen spelar en stor roll.  
 
Barn får genom språket förklarat att det inte endast är vårt könsorgan som bestämmer 
vad som är manligt och kvinnligt. Dessa begrepp har även olika beteenden och 
positioner vilka är förbestämda genom historien. Det maskulina är dominerande och 
kraftfullt vilket pojkar förvärvar och bekräftar för att visa att de har en identitet. De 
flickor som visar samma kraftfullhet som pojkar måste däremot hitta en pojke som kan 
kompromissa med sin dominans för att få möjlighet att visa upp sitt maktutövande. För 
att bli erkänd för sina egenskaper som kvinna eller man sker ännu en underkastelse för 
det egna könet (Davies, 2001).  
 
Som vuxna förväntar vi oss att flickor och pojkar ska uppträda olika vilket gör att vi 
omedvetet behandlar dem olika. En undersökning visar att ett barn kan behandlas på 
olika sätt av vuxna om de inte vet könet på barnet. Uppdelningen börjar redan på BB 
där det ofta förväntas att pojken ska vara arg och kraftfull medan flickorna ska vara små 
och ledsna (Wahlström, 2003). 

 
Vad är det man inte hör? Ett exempel på vad duktiga pedagoger som jobbar med kooperativa 
lärandeprocesser med barn ofta har svårt att synliggöra och höra i det pedagogiska arbetet är hur 
flickor och pojkar ibland gör och hör på olika sätt. Jag tror inte att pojkar och flickor gör olika för 
att dessa båda grupper av människor är fundamentalt olika. Jag tror att de gör det för att de har 
förstått att de ska vara och göra olika för att vara flickor och pojkar på rätt sätt. Men oavsett 
orsaken så menar jag att det är viktigt att man som pedagog uppmärksammar de här olikheterna, 
inte för att synliggöra och befästa dem, utan tvärtom för att kunna utmana dem (Lenz-Taguchi, 
1991, s. 27).    

 
Pojkar uppmärksammas ofta negativt i situationer för saker de inte borde ha gjort eller 
inte gör. Detta gör att eleven får stå i ett negativt centrum utan socialt samspel och utan 
relationsträning vilket gör pojken än mer destruktiv. Flickor däremot förväntas ibland 
inträda sig rollen som ”övervakare” eller ”hjälplärare” då pojkar blir för stökiga 
(Wahlström, 2003). 
 
Det är inte enkelt att definiera familjens uppgifter och vad familjen står för idag. Den 
förr i tiden klassiska familjen där pappan var försörjare och mamman hemmafru har 
idag nästan försvunnit. Idag är familjens uppgift, delat med skolans personal, att ge 
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barnen en trygg och harmonisk uppväxt och uppfostra dem till goda 
samhällsmedborgare. I den senaste läroplanen, Lpo94 har föräldrarnas roll stärkts och 
både familjen och skolan ska verka för barnets bästa. I det vardagliga livet är 
genusrelationer tydliga, där formas flickor och pojkar omedvetet till de traditionella 
könsrollerna och där rotas deras strukturer om vad som är manligt och kvinnligt 
(Utbildningsdepartementet, 1994). 
 

Genus i ett sociokulturellt perspektiv 
Gannerud (2001) hävdar att genusperspektivet kan beskrivas som ett sociokulturellt 
perspektiv då genus samspelar med andra faktorer som både omgivning, individ och 
samhälle. Uppfattningar av kön och genus kan ständigt skapas och återskapas av 
människors olika handlingar och tyckanden. Genusordningen visar sig mer eller 
mindre i olika verksamheter. I skolan kan genus förändras både genom medveten eller 
omedveten handling till exempel i takt med samhällets förändring.   
 
Ett sociokulturellt perspektiv fokuserar både på individerna och på den verksamhet som 
utövas (Carlgren, 1999). Detta tycker vi stöder vad Gannerud (2001) säger om 
samspelet mellan individerna och samhälle. När en individ kan ta den nya kunskapen 
och förena detta med de gamla kunskaperna bildas ny kunskap för varje individ. 
Kunskap är enligt Dysthe (1996) något som inte kan överföras från lärare till elev utan 
konstrueras tillsammans med andra individer. För att eleven ska få en förståelse för sin 
omvärld måste kunskap förankras i elevens livsvärld. Schoultz (2000) menar liksom 
Dysthe att kunskapen har sitt ursprung i de sociala relationerna och att den där 
utvecklas i samspelet mellan människor. Enligt Schoultz (2000) är lärandet situerat 
vilket menas att elevens kunskaper tillägnas utifrån den specifika situationen, som i 
detta fall, eleven befinner sig i. Kunskapen bör också förankras i elevens livsvärld då 
huvudmålet för inlärning är att eleven ska förstå sig själv och få en omvärldsförståelse. 
Eleven ska också kunna handla som individ och fungera i olika sociala sammanhang 
och grupper.  
 

Jämställdhet 
Jämställdhet handlar om pojkars och flickors villkor och deras positioner till varandra i 
olika situationer. Ofta syns och hörs pojkar tydligare genom att de påvisar sina 
egenskaper ”Jag är starkare än du”, mer än flickor som oftare utesluter varandra ur 
leken med skuld och skam ”om du gör så vill vi inte vara med dig” etcetera. Det är 
viktigt att ha kunskap om genus när jämställdhet ska diskuteras eftersom det är viktigt 
att känna till hur och varför människor agerar på ett visst sätt (Gannerud, 2001).  
 
SCB ger följande definition:  
 

Jämställdhet….innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, att t 
ex ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn och att delta i politiska, 
fackliga och andra aktiviteter i samhället. (2004, s1) 

 
Jämställdhet är ett uttryck för förhållandet mellan könen. Det som avses med 
jämställdhet är att kvinnor och män ska ha lika villkor när det gäller rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla områden. Människan ska inte beroende på sitt 
kön få fördelar eller nackdelar (Hedlin, 2006). Jämställdheten i Sverige har de senaste 

12 



 

hundra åren kommit långt på många områden jämfört med andra länder. Kvinnor får till 
exempel rösta fritt, kandidera till riksdagen och gå i skolan. (SCB, 2004) Kvinnor ska 
ha rätt till lika lön som män för lika arbete och det är förbjudet att könsdiskriminera i 
arbetslivet. Samtidigt råder i Sverige en av världens mest könssegregerade 
arbetsmarknader, där kvinnor återfinns till nästan lika delar inom privat och offentlig 
sektor, medan männen i den privata sektorn återfinns till över åttio procent. 
Arbetsmarknaden präglas av löneskillnader mellan män och kvinnor, och ett liv där 
kvinnor kombinerar sitt förvärvsarbete med obetalt arbete i form av hushållssysslor och 
vård av barn, medan männen i högre grad förvärvsarbetar (SCB, 2004).  
 
 
I skollagen (1985) under paragraf 1 och 2 tas det upp att de som verkar inom skolan ska 
främja jämställdhet mellan könen samt förhindra att elever utsätter andra elever för 
kränkande handlingar. Jämställdhetsarbete i skolan är inte frivilligt utan ett måste. 
Enligt skollagen ska de som arbetar inom skolan främja jämställdhet mellan könen.  
 
Enligt en undersökning av Statistiska centralbyrån (SCB, 2004:1) har den tid 
tonåringarna närvarar i hemarbetet med föräldrarna minskat. Barnen närvarar dock i 
större utsträckning i hushållsarbete som utförs av mamman än av pappan, vilket beror 
på att mammor lägger mer tid på hemarbetet än vad pappor gör. Även tonåringarnas 
fria tid tillsammans med föräldrar har minskat då tv tittandet istället har ökat och 
sociala aktiviteter och idrottsliv har minskat. 
 
 

Metod  
 
 
 
I detta kapitel beskriver vi vilken metod vi använder oss av, urval och hur vi går till 
väga för att genomföra denna studie. 
 

Kvalitativ metod 
 
Då vi har en tanke om att det möjligen är så att pojkar och flickor uttrycker sig olika 
avseende relevansen kring ämnet hem- och konsumentkunskap utförde vi studien med 
hjälp av fokusgrupper där tre grupper har intervjuats. Vardera gruppen omfattade sex 
elever, en grupp med enbart flickor en andra grupp med enbart pojkar samt en tredje 
grupp som inkluderade tre pojkar och tre flickor. Detta var ett sätt att erhålla data om 
huruvida flickor och pojkar uttryckte sig olika när de är i en könsheterogen grupp 
jämfört med när de är tillsammans med kamrater av samma kön. Undersökningen 
spelades in på band som sedan transkriberades. Studien är inspirerad av ett 
sociokulturellt perspektiv samt ett genus perspektiv vilket även analyseras utifrån de 
data som insamlas. 
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Insamlingsmetod 
 
Denna studie är kvalitativ, då det antas vara ett bra sätt att uppnå syftet när det gäller 
vår valda metod (Holme & Krohn Solvang, 1997). Strukturerade intervjufrågor har 
använts i intervjuguiden vid fokusgruppsintervjuerna. Detta gör att moderatorn kan 
styra de intervjuade om diskussionen inte skulle fungera som tänkt. Enligt Larsson 
(Starrin & Svensson, 1994) är en kvalitativ analys användbar när målet är att upptäcka 
inre relationer. Data som icke mätbara samlas utifrån en helhet till mindre delar som är 
beroende av varandra. Exempel på frågor som kan användas är: Vad kännetecknar en 
händelse eller ett fenomen? Vad handlar det om? Sammanfattningsvis vill man se 
mönster som ännu inte är synliga i en kvalitativ analys. En kvantitativ metod kan göra 
det möjligt att undersöka ett större antal elevers åsikter samt ger en bredare 
undersökning och en större generaliserbarhet. Å andra sidan kan det bli en ytlig 
diskussion mellan eleverna som inte ger tillräcklig data. Tyngdpunkten i en kvalitativ 
intervju är kvaliteten på intervjuerna medan det i en kvantitativ intervju är antalet 
intervjuer som är kärnan.  
 
 

Fokusgrupper 
 
Vid insamling av data för forskningssyfte kan fokusgruppsintervjuer användas. Dessa 
skiljer sig från andra grupper såsom terapigrupper, undervisningsgrupper och 
arbetsgrupper med flera. Fokusgrupper är en undersökningsmetod där en liten grupp 
med människor träffas och diskuterar runt ett bestämt ämne. Fokusgrupper är 
användbara när forskaren vill studera människors föreställningar, attityder och 
värderingar kring ett visst ämne. Metoden kan även användas när man vill studera 
innehåll av gruppmedlemmars åsikter och uppfattningar det vill säga själva 
interaktionen. (Wibeck, 2000). 
 
När en fokusgrupp träffas leds de av en moderator vilket oftast är forskaren (Wibeck, 
2000). Moderatorns uppgift är att introducera ämnet för fokusgruppen och leder i den 
mån det behövs in diskussionen på de frågor som forskaren söker svar på. För övrigt 
deltar inte moderatorn i gruppdiskussionen utan intar rollen som observatör och aktiv 
lyssnare. I en fokusgrupp ska deltagare ha en gemensam upplevelse eller ett tema att 
diskutera kring. Metoden ska syfta till att ta fasta på gruppens gemensamma upplevelser 
(Hylander, 1998). Det är av vikt att klargöra detta för deltagarna så de förstår att det är 
de som ska samtala med varandra och inte bara svara på frågor som ställs av 
moderatorn. En moderator ska inte påverka intervjun med sitt eget tyckande. Det är då 
lämpligt att i fokusgruppen låta deltagarna samspela med varandra istället för att bli 
påverkade av forskaren (Wibeck, 2000). 
 
Enligt Stewart m.fl. (2007) finns det många aspekter som påverkar fokusgrupper. En 
viktig aspekt är att få så homogena grupper som möjligt för att alla deltagare ska känna 
sig trygga och ta sin plats i intervjusituationen. På så sätt får man ut mesta möjliga av 
sina frågor. En blandad grupp med både pojkar och flickor, heterogen grupp, kan 
däremot få eleverna att ändra åsikt beroende av vilka som deltar i gruppen. Wibeck 
(2000) anser att det även är viktigt att tänka på hur många grupper man ska ha, antalet 
deltagare i varje grupp och hur urvalet till grupperna ska ske. Hon menar även att det är 
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viktigt att tänka igenom den tidsåtgång det tar att genomföra fokusgrupperna men även 
den tid det tar att analysera materialet. Vidare anser Wibeck att deltagarantalet i en 
fokusgrupp är viktigt att tänka igenom. Antalet i gruppen påverkar balansen mellan 
deltagarna och är avgörande för hur mycket utrymme varje deltagare får. Ett 
deltagarantal mellan fyra och sex personer är lagom. 
 
Det finns två typer av fokusgruppsintervjuer enligt Wibeck, strukturerade och 
ostrukturerade. I den strukturerade fokusgruppsintervjun, som i detta fall, styr 
moderatorn samtalet med specificerade frågor. I denna form av intervju används en 
intervjuguide med fem olika typer av frågor, öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. I den ostrukturerade 
fokusgruppsintervjun är det eleverna som ska föra en diskussion tillsammans med 
varandra och inte med moderatorn. En positiv aspekt med den strukturerade 
fokusgruppsintervjun är att moderatorn kan styra gruppens interaktion med de frågor 
som finns vilket gör det möjligt att täcka de specifika ämnen som är önskvärda. I den 
ostrukturerade intervjun ställs frågorna med hjälp av en checklista. Frågorna kommer 
att diskuteras utefter hur eleverna kommer in på ämnet eller inte (Stukat, 2005). Genom 
att ställa ett antal huvudfrågor till de intervjuade får de möjlighet att svara fritt.  
 
 

Urval 
 
Eleverna som deltar i studien går alla i samma klass i år 8, grundskolans senare år och 
är 14-15 år. Eleverna går på en skola som ligger i en mindre stad i Västsverige. På 
denna skola har eleverna hem- och konsumentkunskap en termin per läsår. De elever 
som deltar i studien har haft en termin hem- och konsumentkunskap i år 7. 
Fokusgruppsintervjuerna skedde i tre grupper, en grupp med sex flickor, en grupp med 
sex pojkar och en blandad grupp med tre flickor och tre pojkar. Med tanke på studiens 
tidsbrist samt låga resurstillgång har antalet grupper minimerats till tre grupper, vilket 
enligt Wibeck (2000) också är minsta antalet grupper för en studie med 
fokusgruppsintervjuer som metod.  
 
 

Planering och genomförande 
 
Den skola vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuerna på var för oss en okänd 
skola. Vi har varken själva studerat eller gjort någon verksamhetsförlagd utbildning på 
den berörda skolan. De fokusgruppsintervjuer som genomfördes bestod av en 
pojkgrupp, en flickgrupp och en blandad grupp med sex elever i varje grupp. I den 
blandade gruppen var det tre flickor respektive tre pojkar i varje grupp. Den empiriska 
studien genomfördes under två hem- och konsumentkunskapslektioner under en 
treveckorsperiod. Varje intervju omfattade cirka 45 minuter. Inför studien delades ett 
informationsbrev ut till två hem- och konsumentkunskapsklasser i år 8 där studiens 
syfte och genomförande förklarades (bilaga 1). Där framgick även att studien var helt 
konfidentiell. Detta brev skulle undertecknas av den deltagande eleven samt någon av 
dess förälder/vårdnadshavare. Av de 33 brev vi delade ut mottog vi 25 brev med 
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underskrift. Av dessa elever som ville delta i studien fick läraren sedan dra lott för att få 
fram de tre grupper vi behövde i studien.  
 
Vår första fokusgruppsintervju var en pilotstudie som genomfördes på en av våra skolor 
där vi har haft verksamhetsförlagd utbildning. Denna intervju videofilmades vilket vi 
upptäckte när vi analyserade materialet, fick en negativ inverkan på eleverna. Vi har i 
de tre kommande fokusgruppsintervjuerna istället valt att använda en bandspelare för 
att eleverna inte skulle känna sig obekväma i situationen. Intervjuguidens frågor som vi 
också använde vid pilotstudien har vi inte ändrat, eftersom de fortfarande kändes 
relevanta. Pilotstudiens intervju skrevs ned med viss modifiering eftersom vi inte kunde 
få med alla citat ordagrant, på grund av att ljudkvalité under inspelningen var dålig. 
Eftersom vi inte kunde få tillräcklig med information utifrån denna pilotintervju valde 
vi att avstå från att ta med intervjun i vår studie.  
 
Intervjuerna började med att vi intervjuare inträdde rollen som moderatorer och 
förklarade hur intervjun skulle gå till väga för att få eleverna att känna sig trygga i 
situationen. Eleverna fick av oss en siffra för att vi skulle kunna hålla isär vem som sa 
vad. Vid varje nytt inlägg gjorde en av oss moderatorer en anteckning om vem det var 
som uttalade sig medan den andra moderatorn hade ansvaret för intervjuguiden. 
Intervjuerna spelades in på bandspelare för att underlätta analysen av de insamlade data. 
När vi genomfört de tre fokusgruppintervjuerna satte vi oss ner och transkriberade vårt 
inspelade material.  
 
Intervjuerna skrevs ned ordagrant, allt som de intervjuade och vi själva sagt under 
intervjun finns med i det transkriberade materialet. Pojkarna och flickorna fick olika 
färger i materialet och blev kallade för P1, P2 och så vidare. Att vi valde att genomföra 
intervjuerna i två heterogena grupper och en homogen grupp var för att vi ville se om 
pojkar och flickor påverkades av varandras närhet. Detta valde vi att bortse ifrån när vi 
sedan analyserade intervjuerna eftersom det är vad de säger och inte vem som säger vad 
som anses relevant för vår studie. För att synliggöra om flera elever hade svarat samma 
på våra frågor klipptes alla citat isär. Därefter blandades alla citat för att på detta sätt 
kunna placera citaten under rubriker som vi skapade utifrån de citat som vi tyckte 
passade tillsammans. Utifrån rubrikerna kunde vi sedan flytta de olika citaten till andra 
rubriker om de tycktes passa bättre under en annan rubrik. Till sist enades vi om de fem 
olika rubrikerna som finns i resultatet.  

Validitet och reliabilitet  

 
Validiteten kan påverkas på många sätt i en undersökning. Validiteten handlar om att 
mäta det som vi avser att mäta. God validitet kan nås genom att de intervjuades svar 
överensstämmer med det som från början avsågs att mätas. Validitet påverkas enligt 
Kvale (1997) av hur intervjufrågorna är kopplade till syfte och frågeställningar. Patel 
och Davidson (2003) skriver även att undersökningen påverkas genom de tolkningar 
som forskaren gör, utifrån värderingar och erfarenheter samt förförståelsen för 
forskningsstudiens syfte. Det kan i en fokusgrupp förekomma olika händelser, vilka kan 
utgöra ett hot mot validiteten. Till exempel kan deltagarna svara så som de tror att 
moderatorn vill ha svaret eller att en gruppdeltagare påverkas av andra gruppdeltagare. 
Ett annat fenomen som kan förekomma i en fokusgrupp är ett så kallat ”Groupthink”. 
Detta kan bli tydligt om deltagarna känner varandra sedan tidigare (Hylander, 1998). I 
en sociokulturell studie är detta inte något problem, utan en förutsättning för hur 
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mänskliga samtal går till och något som måste tas i beaktande då analysen görs 
(Wibeck, 2000). 
 
Reliabiliteten handlar om till vilken utsträckning det går att lita på de resultat som man 
fått genom sina mätinstrument. En fråga som kan ställas är om samma resultat skulle 
fås om undersökningen görs igen, vilket är problematiskt i en kvalitativ studie. I en 
sådan är det de som utför studien som är själva ”instrumenten”, de tolkar även den 
framkomna datan. Om någon annan gör om samma studie kan det aldrig bli precis 
samma resultat (Kvale, 1997).  
 
Av det inspelade materialet har all data transkriberats. Utifrån det transkriberade 
materialet har gemensamma punkter utifrån eleverna utsagor i de olika 
fokusgruppsintervjuerna kategoriserats för att skapa struktur på studiens innehåll. 
 
Reliabilitetens och validitetens samverkan kan beskådas så här   
 

Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. […] Låg reliabilitet ger låg validitet. Om min 
mätning inte är tillförlitlig, hur vet jag då vad jag mäter? Fullständig reliabilitet är en förutsättning 
för fullständig validitet. För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara tillförlitlig (Patel & 
Davidsson, 1994 s. 85). 

 
Det är alltså inte givet att det går att uppnå hög reliabilitet och validitet även om 
avsikten är det. 

Forskningsetik  
 
Eleverna som deltar i studien är underåriga och därför har en förfrågan om tillåtelse 
för eleven att delta i undersökningen gått ut till föräldrarna. I all forskning ska hänsyn 
till de etiska principerna tas. Intervjuare ska skilja mellan det offentliga och privata 
livet därför har individerna som intervjuades inte beskrivits, för att eventuell data om 
intervjupersonerna kan göra det möjligt att identifiera någon elev. När forskningens 
resultat redovisas ska deltagarens identitet skyddas och ingen ska ta skada 
(Vetenskapsrådet, 2005).  
 
Som forskare bör intervjupersonen informeras vid det inledande kontakttillfället om 
vem man är och vad syftet är med studien. En annan aspekt som är sedvanligt att ta 
upp är om huruvida intervjupersonen kommer att vara anonym eller inte. Ytterligare 
en etisk aspekt är hur mycket som redovisas om den aktuella undersökningsgruppens 
bakgrund och härkomst. Är en arbetsplats, skolmiljö eller liknande objektet för 
undersökningen bör namn eller beskrivning av platsen hemlighetshållas för att 
undvika möjligheten att efterforska vem eller vilka som bidragit med information 
(Patel & Davidsson, 1994). 
 
I denna studie eftersträvas att följa Vetenskapsrådets (2005) grundläggande 
individskyddskrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en kort beskrivning vad 
dessa begrepp innebär och vad de har för betydelse för den här studien. 
 
Informationskravet innebär att informanten ska underrättas om syftet med arbetet, 
hans/hennes anonymitet samt frivilligheten att delta. I denna studie gavs eleverna och 
elevernas lärare en förhandsinformation om syftet med intervjun. 
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Samtyckeskravet innebär att de som ska intervjuas får klart för sig innan att all 
medverkan i intervjuer eller annan uppgiftshämtning är frivillig och att ingen övertalas 
eller tvingas att delta. Eleven har här rätt att avbryta sin medverkan i intervjun och 
han/hon ska ges möjlighet att själv påverka tid och plats för intervjun.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om intervjupersonens rätt till anonymitet. I studien 
kanske genusskillnader framträder, vilket gör att personens könstillhörighet kan vara 
intressant. Därmed lagras endast kön som persondata.  
 
Nyttjandekravet handlar om att inte få använda det insamlade materialet till något annat 
än just den studie som det syftar till. Information om att intervjumaterialet bara används 
till denna studie och att det lagras med fiktiva namn utgavs. Erbjudande till alla som 
deltagit utgår om att läsa den färdiga studien om intresse finns (Kvale, 1997).  
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Resultat 
 
 
 
I resultatet har vi valt att inte dela upp fokusgruppsintervjuerna efter flickornas och 
pojkarnas utsagor. Istället har vi tagit fast på vad eleverna svarade och inte vem som 
sade vad. Elevernas åsikter om ämnets relevans presenteras här nedan enligt vad som 
framkommit i de fokusgruppsintervjuer som genomförts. 

Ämnet anses relevant speciellt matlagning 

 
När vi frågar om vad eleverna associerar till när de hör ordet hem- och 
konsumentkunskap svarar de matlagning. Flickorna svarar unisont att det är matlagning 
de kommer att ha mest nytta utav. De tycker liksom pojkarna att det är roligt eftersom 
de får lära sig att laga mat och lära sig sådant som de inte skulle lära sig annars. 
Lektionerna är annorlunda eftersom de inte bara behöver sitta och skriva utan får laga 
mat. De nämner även att de kommer att ha nytta av ämnet för de får laga sådan mat som 
de inte får göra hemma. Ämnet är ett ”praktiskt” ämne där eleverna tycker att de får 
arbeta mycket fritt. Med ”fritt ämne” menar de att de inte behöver sitta still i skolbänken 
utan att de får använda sina händer och arbeta mer tillsammans. Alla är överens om att 
det borde satsas mer pengar på ämnet för inköp av råvaror eftersom det är ett så pass 
viktigt ämne. 
 
Flickor och pojkar ser på ämnet olika, flickorna tycker det är kul och att det är roligt 
med praktiska saker medan killarna tycker att det är ”gött” och ”man blir mätt”. De 
tycker även ämnet är bra för att ”det är skönt att bara komma hit och äta”. De anser att 
det är viktigt att kunna laga mat och inte leva på färdiglagat.  
 
Någon elev säger att den inte lär sig något på lektionerna trots att flertalet av eleverna 
tycker ämnet är viktigt att kunna för att inte bara köpa skräpmat när man flyttar 
hemifrån. De tycker att det är mycket nyttigare att laga sin egen mat än att köpa den ute. 
Flickorna säger att om inte pojkarna lär sig laga mat, och de bor själva, och inte bryr sig 
om sin kropp kan de bli sjuka.  
 

Tänk om de inte bor med någon då får de svälta eller kanske de köper hämtmat å blir feta (F10). 
 
Eleverna anser att hem- och konsumentkunskap är viktigt att kunna när de flyttar 
hemifrån. Eleverna är överens om att det är bra att kunna ämnet inför framtiden, dels för 
att de måste kunna städa, för att må bra samt förebygga sjukdomar som de menar kan 
bli en konsekvens om inte rätt mat äts. Utöver dessa påståenden framkommer även att 
det är viktigt att tvätta händerna och att sopsortera, lära sig att tänka ekonomiskt och att 
tänka miljövänligt. Eleverna är oavsett könsfördelning är positivt inställda till ämnet. 
De tycker att hem- och konsumentkunskapen är ett viktigt ämne och att de lär sig bra 
saker samtidigt som det är ett ”lätt” ämne med lite läxor.  
 

Inga läxförhör, man får ju läsa på om man vill (P2). 
 
Ofta har de ändå läxor i boken om olika moment som de bör kunna innan de utför det 
praktiska. 
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Eleverna tycker att det är mycket learning by doing i ämnet i jämförelse med andra 
ämnen.  
 

Det är ju mycket learning by doning, vi lär oss när vi gör det (F1). 
 
Flickorna säger att det inte blir så mycket praktik i de andra ämnena och att de inte sitter 
med en bok och pluggar utan lär sig ändå. De tycker att ämnet är lätt eftersom det bara 
är att följa instruktionerna, det står hur de ska göra i boken. Boken används mycket i 
undervisningen men eleverna får även pröva sig fram genom att experimentera med 
kryddor i matlagningen. Det som är svårast i undervisningen är teorin men ingen kan ge 
något exempel på vad som är svårt. Däremot kunde det vara svårt att göra samma sak 
hemma som i skolan.  
 

Jag skulle göra skinksås som vi gjort i skolan å jag brände det två gånger (F5). 
 

 
Det som är lättast i ämnet är att baka 
 

Liksom man har ju bakat hemma och man vet ju hur det ska bli i slutet (F5). 
 

 
Eleverna svarar på frågan hur de ser på ämnet hem- och konsumentkunskap   
 

Det är ju roligt att äta, resten är ju inte något vidare! och det kan ju vara kul att göra i ordning 
maten men det är inte kul att diska (P5). 

 
När eleverna pratade om att ska skaffa familj och vem de då tror lagar maten säger en 
flicka: 
 

Jag ska skaffa mig en man som kan laga mat och städa och sånt, han ska vara kock. Min kille får 
utbilda sig till det, kock, så slipper jag laga mat. Jag kan vara den som tjänar pengar (F10). 

 
 

På egna ben utan föräldrar 
 
När vi frågar vem som ska laga mat när de skaffar sig familj säger flickorna att det beror 
på om killen kan laga mat annars menar flickorna att de får göra det. Ämnet är enligt 
eleverna bra att kunna och det är viktigt att lära sig laga mat.  
 

Det är ganska patetiskt att behöva åka hem till mamma för och tvätta (F2). 
 

Man kan ju inte ringa till sin mamma hela tiden och be henne komma hem och laga mat (F10). 
 
Pojkarna framför andra synpunkter då de tycker ämnet är bra att kunna om de ska 
utbilda sig till kock. 
 
Alla elever tror också att de kommer att ha användning av ämnet när de blir äldre. De 
nämner att de olika begreppen som ingår i ämnet såsom städning, matlagning, bakning, 
hälsa, sopsortering, ekonomi och hygien är viktiga att kunna när de bor själva. 
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En flicka säger att hon inte står hemma och lagar grytor precis men att hon skulle kunna 
göra det. 
 

Det är bäst att mamma är hemma när man ska göra sådant så det inte blir helt tokigt (F10). 
 

Pojkarna är överens om att det är tråkigt att laga mat hemma men att de lagar mat till sig 
själva om de är ensamma hemma, trots att det inte blir så bra när de gör det själva. 
 
Elevernas åsikter om vad deras pappor gör i hemmet är av skilda meningar. En flicka 
nämner att hennes pappa lagar vissa maträtter som är hans medan en flicka säger att 
hennes pappa bara kan laga pytt i panna. En pojke säger att föräldrar är väldigt bra på att 
göra sysslorna hemma. Pojkarna anser att mamma ska sköta hushållet. 
 

Hon tycker det är kul. Det är ju sådant mammor SKA göra (P1). 
 
Eleverna konstaterar att det är deras mammor som lagar mat och sköter hemmet. En elev 
berättar dock att pappan gör det mesta hemma. 
 

Min pappa kan fixa allt och det är min pappa som syr upp kläder (F3). 
 
En annan elev berättar att det kan vara någon annan än mamma som lagar maten  
 

Mamma, pappa eller syrran lagar mat hemma (P4). 
 
Ämnet anses roligt eftersom de får prova på sådant de inte gör eller vanligtvis inte gör 
hemma. De uttrycker att ämnet är bra för de lär sig praktiska saker som är bra att kunna 
när de flyttar hemifrån. 
 

Och sen när vi flyttar hemifrån så måste man ju kunna laga sin mat inte bara köpa. Och diska och 
städa, så det är bra (F10). 

 
När eleverna diskuterar kring om de lär sig något hemma säger flickorna att de gör det. 
De tycker att de lär sig lite hemma såsom att laga mat, baka och städa. 
 
Deras tankar kring hur de vill ha det när de flyttar hemifrån var enligt pojkarna att 
flickan ska göra allt: 
 

”Hon gör det punkt slut”(P2). 
 

Flickorna kontrar genast och påpekar att det nog då skulle blir svårt att få en tjej. De 
säger att de inte ska behöva säga till pojkvännen vad han ska göra, det ska han se själv.  
 
Alla pojkarna är ense om att det är tvunget att kunna laga mat när de flyttar hemifrån och 
att hålla i ordning efter matlagningen är ett måste även om det inte är kul. De tror sig få 
mycket användning av ämnet när de bor själva eftersom de måste lära sig ta hand om sig 
själva och lära sig ta eget ansvar. En pojke tycker att ämnet är bra eftersom han lär sig 
att få bra hälsa. En elev berättar en liten historia och förklarar att en pojkes mamma nog 
alltid hade städat åt honom. 
 

Min mamma berättade om en kille som flyttat hemifrån och så trodde han att hans dammsugare 
hade gått sönder men då var det dammsugarpåsen som han inte hade bytt. Han visste inte hur 
man gjorde (F1). 
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Tid tillsammans i hemmet är en bristvara 
 
Eleverna säger att laga mat hemma är inte lika kul som att laga mat i skolan. I skolan 
får de laga mat tillsammans med kompisar vilket är roligare än att laga mat ensam.  
På frågan om de tror att de kan lära sig ämnet i hemmet svarar pojkarna att det kanske 
inte är alla föräldrar som har tid att visa och lära en hur de ska göra samt att det är 
lättare att lära sig i skolan för då måste de lyssna för att få bra betyg. 
 
Eleverna anser att de lär sig mer i skolan på lektionstid än vad de gör hemma då tiden 
inte räcker till att lära sig på sin fritid då de har andra aktiviteter att ägna sig åt. Flera 
säger att de inte hinner med att lära sig hem- och konsumentkunskap hemma, på sin 
höjd kanske de bakar för att det är roligt. 
 
På frågan om varför de trodde att ämnet fanns svarar en flicka att det är ett måste för 
föräldrarna kanske inte har tid att lära ut ämnet. En annan flicka undrar hur de annars 
skulle lära sig ämnet, om inte i skolan. En flicka säger: 
 

Förr i tiden hade man ju sådana där fina hushållsskolor där man fick lära sig en massa 
grejer (F1). 

 
En lösning som föreslås är att laga maten tillsammans för det är mycket roligare. 
Eleverna nämner även samarbete som viktigt att kunna eftersom de arbetar i grupper 
på lektionerna. De anser att det är viktigt att samarbeta även i hemmet då det är 
roligare om det är flera som lagar mat. 
 
 

Traditionella könsmönster upprätthålls av såväl 
flickor som pojkar 
 
När eleverna diskuterar om hur de tror att flickor och pojkar ser på ämnet i skolan 
svarar flickorna att det verkat som att pojkarna tycket att det är roligt. De tror inte att 
det skulle vara så eftersom det är ett så ”tjejigt” ämne. En flicka är inne på att 
pojkarna inte får hjälpa till lika mycket hemma och därför tycker det är kul med hem- 
och konsumentkunskap. De påstår att flickor kanske har lite lättare än pojkarna för 
hem- och konsumentkunskap och slöjd för att de gör mycket med händerna. Någon 
tror att pojkarna vill komma till lektionerna och laga mat och äta medan flickorna vill 
göra det lite mera komplicerat som att vika fina servetter och så vidare. En pojke 
uttrycker sig enligt följande: 

 
Killarna kanske inte precis vill göra prinsesstårta (P2). 

 
Flickorna kommer in på att pojkarna inte är lika duktiga som flickor på hem- och 
konsumentkunskap för de springer runt och ”fjantar sig”. De tror ändå att pojkarna 
tycker det är roligt för att det är fritt men att de inte tycker det är lika kul med ämnet. 
De anser också att flickor och pojkar tycker det är lika tråkigt att städa samt att pojkar 
och flickor är annorlunda. 
 

Jag tror inte att dom skulle åka hem och säga, nu ska vi baka småkakor, såna är inte killar 
utan dom är bara så här, ut och köra cross och spela tv-spel (F10). 
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Flickorna tror att pojkarna tycker att ämnet är viktigt men att pojkarna inte tar det lika 
seriöst som flickorna. En anledning till att de tror att flickor och pojkar är olika i 
ämnet är att det är så på film och att de blir påverkade av film. Flickorna tror att 
pojkarna tänker att deras kommande fruar ska laga mat eftersom det är det de oftast 
ser på TV och menar då att de tror att det är så att pojkarna inte ska laga mat. 
 
Pojkarna tror att flickor och pojkar ser på ämnet olika. De säger att de tror att flickorna 
tycker det är roligare att laga mat och att de är duktigare på det för att de är flickor. De 
drar paralleller från hem- och konsumentkunskapen med slöjden och påpekade att 
syslöjd var ett ämne som flickor är bättre på för att de är mer noggranna.  
 

Det är ju svårt att säga liksom det är ju samma sak med syslöjd och träslöjd, det är mer av 
killarna som har träslöjd och mer av tjejerna som har syslöjd, det ligger väl nåt i, ja det ska 
väl va så helt enkelt (P4). 

 
Pojkarna tycker att ämnet är lika viktigt för pojkar som för flickor, men de säger att det 
är flickorna som kommer att städa och hålla i ordning för de vill ha det prydligare än 
pojkarna. Flickorna svarar unisont att anledningen till att det är så här är att flickor och 
pojkar är annorlunda. De påstår att en orsak till denna skillnad kan vara att det har med 
uppfostran att göra. En flicka uttrycker det på följande vis: 
 

Förr var det ju så att killarna skulle gå ut i krig och tjejerna skulle stanna hemma och laga 
mat och ha hand om barnen. Det har ju typ alltid varit så att killarna har varit starka och 
skyddar tjejerna. Det är ju så! (F10). 

 
Flickorna tycker att pojkarna bör göra lite mera i hemmen medan pojkarna säger att det 
borde vara flickorna som gör det mesta. De uttrycker att det är viktigt att kunna städa 
eftersom ”man vill ju inte ha ett lortigt hem”. De säger vidare att hem- och 
konsumentkunskap har med ekonomi att göra, och att det inte bara är att spendera 
pengarna när de har tjänat dem. Det är bra att lära sig ta hand om pengarna så att de 
räcker hela månaden. När vi kommer in på skillnader mellan pojkar och flickor säger 
flickorna: 
 

Vissa tjejer är så här, dom ska bara handla hela tiden. Och vissa killar är också såna, de ska 
ha värsta lyxiga bilarna å tjejerna har mycket kläder och typ vissa tar hand om sina pengar 
men vissa bara slösar dom. Det är ju olika (F7). 
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Diskussion 
 
 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur elever uttrycker sig kring ämnet hem- och 
konsumentkunskap när det gäller ämnets relevans i deras vardagliga liv, nu och i 
framtiden. Vi har i vårt resultat tagit ställning till tre forskningsfrågor vilka var 
 

• Hur uttrycker sig eleverna kring vad det är för kunskap inom ämnet som de 
tror sig ha nytta av? 

• Hur uttrycker sig eleverna kring varför hem- och konsumentkunskap finns 
som ämne i skolan? 

• På vilket sätt kan elevernas utsagor analyseras och beskrivas utifrån 
traditionella könsmönster? 

 
 

Resultatdiskussion 
 

Matlagning anses vara det mest relevanta i ämnet 
Resultatet visar att eleverna har förstått innebörden med hem- och 
konsumentkunskapen då de nämner flera olika delar som ska ingå i ämnet. De tar upp 
centrala verksamheter som beskrivs i kursplanen såsom gemenskap, mat och måltider, 
boende och konsumentekonomi (Skolverket 2000). Eleverna upplever ämnet som 
mestadels praktiskt då de nämner att de inte behöver sitta still och att det inte är så 
knutet till böcker som andra ämnen. Det är viktigt att uppmärksamma eleverna på att 
det teoretiska och det praktiska är lika viktigt samt att det behövs förkunskaper för att 
underlätta de praktiska kunskaperna. Vi anser att eftersom undervisningen i hem- och 
konsumentkunskap syftar till att eleverna ska lära sig många olika aspekter av ämnet så 
behöver andra delar än matlagning fokuseras i större utsträckning. Eleverna anser att 
matlagning är det roligaste i hem- och konsumentkunskapen. Det är bra att eleverna 
tycker om att laga mat och baka men det är inte endast dessa sysslor som ämnet 
omfattar, som många elever verkar tro. Utifrån våra egna erfarenheter kan vi förstå 
eleverna eftersom vi själva associerar tillbaka till matlagning då vi hade hem- och 
konsumentkunskap i grundskolan. En av oss författare är blivande hem- och 
konsumentkunskapslärare och har nyligen erfarit under sin verksamhetsförlagda 
utbildning att detta upplägg där matlagningen står för större delen av lektionsinnehållet 
är vanligast förekommande. Är det kursplanen som är styrd mot matlagning eller är det 
lärarna som tolkar in dessa moment som viktigast? Elevernas vyer behöver vidgas till 
att innefatta kursplanens lika stora delar av alla områden såsom mat och måltider, social 
gemenskap, boende och konsumentekonomi. Genom att knyta an till orden kultur, 
miljö, hälsa och välbefinnande som står i ämnets kursplan kan upplägget kanske se 
annorlunda ut och på så sätt få eleverna att förstå att ämnet inte enbart handlar om 
matlagning utan även om konsumentekonomi etcetera (Skolverket 2000).  
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Mamma upprätthåller könsrollerna 
Föräldrar i Skolverkets undersökning (2003) och eleverna i denna studie tycker att de 
lär sig mer i skolan än hemma vilket de bekräftar med att det inte finns tid att lära sig att 
laga mat och städa hemma. Skolverkets undersökning (2003) visar att hälften av 
flickorna och en tredjedel av pojkarna anser att de lär sig ungefär lika mycket i hemmet 
som de gör i skolan. Detta motsäger vår studie där få av eleverna uttrycker sig att de lär 
sig om ämnet hemma då deras föräldrar inte har tid att lära dem. Vi menar att eleverna 
gör det de tycker är roligt hemma istället för att göra sådant de egentligen borde lära sig 
för att en dag kunna stå på egna ben. Det påpekas av eleverna att de sysslor som görs i 
hemmet till största del sköts av mamma. I vår studie framkommer att pojkar och flickor 
tycker att ämnet är roligt trots att det enligt flickorna är ett ”tjejigt” ämne, vilket då 
förmodligen baseras på att det är mamma som gör de flesta hushållsbestyren hemma. Vi 
tycker att ungdomarna idag inte ska förlita sig på andra vuxna utan det ska vara givet att 
både pojkar och flickor hjälps åt med alla hemmets sysslor.  
 
Undersökningen från Skolverket (2003) synliggör även att pojkar ser ämnet hem- och 
konsumentkunskap som mindre intressant än vad flickor gör. Vi anser att de lär sig 
mycket hemma fast att de inte upplever det. Vi menar att eleverna är bundna till sin 
skolbok och inte kan se kopplingarna till ämnet när de gör eller ser andra 
familjemedlemmar göra samma saker i hemmet som i skolan. Flickorna har i vår studie 
framställt pojkarna som att de springer omkring och fjantar men de verkar även tycka 
ämnet är roligt trots att det enligt båda är ett ”tjejigt” ämne. Återigen syns tydligt de 
genusskillnader som eleverna uttrycker om varandra.  
 
Kring 1950-talet var det kvinnan som var hemma och skötte hushållet medan mannen 
arbetade utanför hemmet (Fagrell, 2000). Detta är enligt vår åsikt ett typisk traditionellt 
tillvägagångssätt som har funnits i alla tider. Män och kvinnor har fortfarande olika 
roller i hemmet men mannen har närmat sig kvinnans ”sfär”. Eleverna i intervjuerna 
understödjer detta när de hela tiden återkommer till att det är mamma som är bäst på att 
utföra och göra hushållssysslorna i störst utsträckning även om deras pappa ibland lagar 
sin mat när han har tid! Förväntningar på flickan som husmoder och pojken som den 
lille ingenjören som Svaleryd (2002) skildrar behövs suddas ut redan i tidigare åldrar 
eftersom vi märker att eleverna i år 8 redan har antagit ett traditionellt könsmönster. För 
att kunna förändra dessa skillnader måste det ske en förändring redan när barnen är 
små. Barns olika behandling börjar redan från födseln då barnet omedvetet genom 
språket får lära sig att det finns vissa uppgifter som är ”tjejiga” respektive ”killiga”. Vi 
anser att det gör det svårt att förändra ungdomars syn på ämnet som eleverna kallar ett 
”tjejigt” ämne, när de redan sedan barnsben fått uppfattningar om vad som är kvinnligt 
respektive manligt (Wahlström, 2003), (Davies, 2001).  
 

Könsrollerna är både medvetna och omedvetna 
Vi anser att både män och kvinnor ska ta lika stort ansvar i att sköta ett hem, utan att 
behöva stå till svars för sitt kön. Vi tycker i likhet med Hedlin (2006) att båda könen 
ska vara jämställda inom alla områden. En elev i vår studie uttrycker följande  
 

Jag ska skaffa mig en man som kan laga mat och städa och sånt, han ska vara kock. Min kille får 
utbilda sig till det, kock, så slipper jag laga mat. Jag kan vara den som tjänar pengar (F10). 

 
Detta påpekande vill vi ta som ett tecken på de skillnader som vi beskrivit är påtagliga 
för de ungdomar som växer upp i dagens samhälle. För att motverka de könsskillnader 
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som finns behöver pojkar och flickor vara lika jämställda när det gäller att sköta ett hem 
som båda könen har uttryckt sig ha nytta av att kunna. I ämnet hem- och 
konsumentkunskap tycker vi att lärare måste medvetandegöra de genusskillnader som 
finns. Om lärarna inte är medvetna om de genusskillnader som finns är det svårt för 
dem att uppmärksamma dessa i skolan. Genom att till exempel diskutera mer kring de 
påtagliga genusskillnaderna kan de främja jämställdhet mellan könen, vilket påpekas 
enligt skollagen (1985). 
 

Hem- och konsumentkunskap idag och imorgon 
Som vi tidigare påpekat gick elevernas associationer först och främst till matlagning 
och bakning vilket förmodligen beror på att det är det eleverna tycker är roligast. 
Schoultz (2000) påpekar att lärande är situerat vilket vi har urskiljt i vår analys som 
tydligt visar att eleverna har många associationer till sitt eget hem och familj. Om 
eleverna känner att de kan knyta kunskapen till sin egen livsvärld har de nytta av det 
de gör. De kan då lättare ta till sig kunskaper i samspel med andra. Om det nu är så att 
de traditionella könsfördelningarna är så pass påtagliga som de verkligen är i vår 
studie undrar vi vad som behövs för att ändra detta i undervisningen. Vi tycker att det 
måste in mer genusaspekter i ämnet hem- och konsumentkunskap. Som det ser ut nu 
upprätthåller både pojkar och flickor genusmönstren genom att leva upp till de 
nuvarande traditionella könsmönstren. Enligt Skolverket (2003) har ämnet hem- och 
konsumentkunskap enligt föräldrarna, större betydelse än ämnena fysik, kemi, musik 
och religion. För att kunna uppfylla alla kursplanens mål som finns inom hem- och 
konsumentkunskapen krävs det fler timmar än dagens 118 timmar för att minska de 
traditionella könsskillnaderna som finns i ämnet. Det kan även behövas en mer 
detaljstyrd kursplan om genusskillnader för att göra lärare uppmärksamma på detta i 
undervisningen. Om det är så att deras förebild i hemmet till största delen är mamma, 
så måste hem- och konsumentkunskap bli ett ämne som delvis motverkar detta. 
Ämnet har en stor potential att kunna påverka den traditionella könsfördelningen. 
Genom att låta eleverna arbeta medvetet med genusperspektiv på lektionerna skulle 
det göra eleverna uppmärksamma på de skillnader som finns dem emellan. Det har i 
vår studie framkommit att elever lyssnar bättre i skolan, därför tror vi att skolan har 
stor genomslagskraft på detta område eftersom eleverna tillbringar stor del av sin 
vardag där.  
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Metoddiskussion 
 
Studien syftar på ämnet hem- och konsumentkunskap och vi valde att intervjua elever 
som redan haft ämnet i en termin. Vi ville att eleverna skulle ha erfarenheter om ämnet. 
För att få tillåtelse att intervjua eleverna måste vi ta ställning till de etiska principer som 
finns bland annat enligt vetenskapsrådet. Eleverna måste som underåriga ha 
medgivande från sina föräldrar för att vi ska kunna uppfylla det etiska kravet inom 
forskning. Detta medförde att vi fick dela ut fler brev än vad vi fick in påskrifter 
eftersom alla brev inte kom tillbaka underskrivna. Vi bad läraren utifrån ett utsatt datum 
att ta ut elever som ville medverka i vår studie för att kunna gå vidare, vilket hon gjorde 
genom att dra lott. På detta sätt fick vi det antal elever som ingick i 
fokusgruppsintervjuerna. Att välja elever på detta sätt till fokusgrupperna medförde att 
vi fick elever som inte pratade så mycket under intervjuerna. Det kanske skulle ha varit 
bättre om vi sagt till läraren att ta ut de elever som var mest talföra? Detta kunde 
eventuellt ha gett mer substans kring de frågor vi ställde. Vi ställer oss frågan hur bra 
reliabiliteten är vid fokusgruppsintervjuer då vissa deltagare i denna studie inte 
besvarade frågorna utan satt tysta och lät kamraterna föra diskussionen. Skulle vi 
kunnat få bättre information av andra elever eller av andra konstellationer. En positiv 
synpunkt med att vi först utförde en fokusgruppsintervju som pilotstudie var att vi 
kunde se hur validitetsaspekten var vid en fokusgruppsintervju.  
 
I vår studie har vi utgått ifrån en strukturerad intervjuguide i fokusgruppsintervjuerna, 
detta för att kunna hålla oss till vårt syfte med intervjun men också tillåta att 
ungdomarna fick tala fritt kring ämnet. Vi valde att göra en pilotstudie för att träna på 
en fokusgruppsintervju eftersom ingen av oss tidigare utfört en sådan intervju. Det är 
för oss en ny metod och vi vill med denna pilotstudie synliggöra eventuella brister i vår 
fokusgruppsintervju. Under pilotstudien videofilmade vi eleverna vilket visade sig vara 
negativt då vi upplevde att en del av eleverna kände sig obekväma i situationen. Ett par 
elever valde att titta ner i bänken eller bort från kameran. Vi upplevde att dessa elever 
kände sig hämmade av att de blev videofilmade. Videofilmningen var bra för att se 
deras uttryck i ögonen och för att lättare se vem i fokusgruppen som sa vad. Vi tyckte 
de negativa aspekterna vägde tyngre och valde därför att ta bort videokameran. Det var 
svårt för ungdomarna att föra diskussion kring ämnet, vilket troligtvis berodde på hur 
deras vana att föra diskussioner såg ut och att en del var nervösa inför kameran.  
 
Vår avsikt med intervjuguiden var att få igång eleverna och eventuellt utifrån den kunna 
styra upp samtalet om vi ansåg att de kom in på fel ämne. Två av de tre fokusgrupperna 
hade svårt att diskutera kring ämnet, därför var vi tvungna att ställa följdfrågor för att få 
igång diskussionerna. Det var mycket svårt att ställa frågor som inte blev ledande ur 
intervjuguiden när vi försökte få eleverna att komma igång med diskussionen. Vi är väl 
medvetna om att eleverna kunde ha känt sig hämmade av att vi satt bredvid. De kanske 
inte vågade säga exakt vad de tyckte fastän vi var noga med att understryka att allt var 
anonymt. En annan aspekt att ta i beaktning är att de kan ha känt sig hämmade i sitt 
talspråk inför sina klasskamrater. I fokusgruppsintervjuerna var det många som 
diskuterade om hur de har det hemma i sin familj, en del kanske medvetet valde att inte 
säga något om familjen för att de tyckte att det blev känsligt att ta upp. De intervjuades 
svar tyder på de blivit påverkade av vad som nyligen behandlats på lektionstid inom 
ämnet hem- och konsumentkunskap.  
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När vi genomfört de tre fokusgruppsintervjuerna satte vi oss och transkriberade 
materialet från bandspelaren. Eftersom vi hade antecknat siffror för vem som sa vad 
under intervjuerna hjälpte detta oss vi transkriberingen. Vi är medvetna om att det finns 
en möjlighet att vi kan ha antecknat fel siffra vid uttalanden, men detta är något som 
förhoppnings inte påverkar studien. För att undgå detta problem skulle en videokamera 
ha hjälp oss men som vi tidigare nämnt har även videokameran negativa aspekter.  
 
Vi är medvetna om att vi kunnat komma fram till annorlunda slutsatser om vi gjort flera 
fokusgruppsintervjuer och vänt oss till flera skolor men det vi valt är det som passade in 
i tidsramen för vår studie. Ett alternativ vi kan använda oss av om vi skulle göra om 
studien är att använda samma elever i den heterogena gruppen som i de homogena 
grupperna. Detta för att se om pojkar och flickor skulle uttrycka sig annorlunda i den 
heterogena än i den homogena gruppen.  
 

Fortsatt forskning 
 
Vi har under studiens gång blivit mer intresserade av hur tydligt genusskillnaderna 
syns i vårt samhälle. Det skulle vara intressant att fördjupa vår studie genom att 
använda ett större urval för att undersöka de genusskillnader som finns i ämnet, vilket 
skulle kunna resultera i en större generaliserbarhet. Efter att ha genomfört denna 
studie har vi uppmärksammat att elever i grundskolans äldre åldrar har påtagliga 
förhållningssätt till vad som är manligt och kvinnligt. Vad skulle kunna göras för att 
förhindra detta? Ett område vi anser skulle vara intressant att forska om är hur långt 
ner i åldrarna den traditionella könsfördelningen egentligen finns och vad kan en 
lärare göra för att motverka dessa könsskillnader som finns idag? 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Heléne Eriksson och Ulrika Persson och är två lärarstudenter som läser vår 
sista termin på högskolan i Skövde. Under denna termin ska vi skriva vårt 
examensarbete. I detta arbete ska vi undersöka hur elever uttrycker sig kring ämnet 
hem- och konsumentkunskap när det gäller ämnets relevans i deras vardagliga liv, nu 
och i framtiden. För att få material till vår studie behöver vi Er elever som vill ställa 
upp i vår undersökning.  
 
Undersökningen kommer att ske i gruppintervjuer med sex elever i varje grupp där ni 
utifrån ett material kommer att få diskutera kring ämnet hem- och konsumentkunskap. 
Intervjun kommer att ske på en lektion och kommer att ta cirka 45 minuter och spelas 
in på bandspelare för att underlätta vår analys. Efter att ha bearbetat vårt material 
kommer vi att makulera och slänga intervjumaterialet. Intervjun kommer att vara helt 
konfidentiell, vilket innebär att ditt namn eller det du säger inte kommer att visas i 
vårt arbete. Detta brev kommer att gå ut till ett större antal elever än vi kommer att 
tillfråga innan intervjutillfället, detta för att öka sannolikheten att få elever som vill 
delta i studien.  
 
 
Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår undersökning. För att visa ditt intresse 
behöver vi en underskrift av dig och en förälder/vårdnadshavare, här nedan. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar Heléne och Ulrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevens namn_____________________________________________________ 
 
 
 
 
Förälders/Vårdnadshavarens 
namnteckning_____________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
1 Öppningsfråga 
Har ni blivit intervjuade någon gång förut? Vi vill gärna veta hur ni ser på ämnet 
ämne Hem- och konsumentkunskap. Vi vill att ni pratar med varandra om vad Ni 
tycker om ämnet? 
 
2 Introduktionsfrågor 
Vad har ni för nytta av ämnet Hem- och konsumentkunskap? 
Vad lär ni er (inom ämnet Hem- och konsumentkunskap?) Är det viktigt att lära sig 
det? Kan man inte lära sig det hemma?  
Förklara vad ämnet Hem- och konsumentkunskap är för er?  
Varför tror ni att ämnet finns med som ämne i skolan? 
 
3 Övergångsfrågor 
Är det något som ni tycker är svårt i ämnet, vad är det i sådanafall som är svårt? 
Är ämnet lätt, vad är det i sådanafall som är lätt? 
 
4 Nyckelfrågor  
Vad är det viktigaste ni lär er inom ämnet? 
Vad tror ni att ni kommer att ha mest användning av inom ämnet när ni blir äldre? 
Har olika personer olika nytta av ämnet? 
Tror ni att flickor och pojkar ser på ämnet på olika sätt? I så fall, hur? 
 
5 Avslutande frågor 
Skulle ni vilja ha flera timmar Hem- och konsumentkunskap i skolan, varför? 
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