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Sammanfattning 
 
Begreppet jämställdhet har länge varit en del av skolans och hem- och konsumentkunskapens 
(HKK) läroplan. I HKK ska eleverna få lära sig hur man delar upp arbetsfördelning i hemmet 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Det har i tidigare forskning framkommit att många lärare 
upplever ämnesområdet som svårt att undervisa kring. Något som dock inte forskats på är vad 
eleverna tycker och uppfattar av den undervisning de får. Syftet med den här studien var 
därför att kartlägga elevers i årskurs 9:s uppfattningar av undervisning om jämställdhet i 
hemmet i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Detta undersöktes genom en 
kvantitativ metod i form av en digital enkät. Total 63 svar analyserades för att få fram 
resultatet. Resultatet visade att det inte finns någon påtaglig skillnad i hur ofta eleverna 
upplever undervisning i ämnesområdet i förhållande till andra ämnesområden. En slutsats var 
att det dock finns en viss skillnad i hur pojkar och flickor uppfattar undervisningen gällande 
arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den mest framträdande skillnaden 
var att flickor vill ha mer undervisning om jämställdhet, vilket är något som pojkar inte 
eftersträvar. 
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1 Introduktion  
Under hösten 2018 utförde Skolinspektionen en granskning av ämnet hem- och 
konsumentkunskap (HKK) i årskurs 7 9 (Skolinspektionen, 2019). Ett särskilt fokus lades på 
att granska i vilken utsträckning lärarna undervisade om det centrala innehållet 

ning i hemmet ur ett jämställdhetspersp
Skolinspektionen, 2019). Som ett av skolans minsta ämnen med 118 obligatoriska timmar, 
varav 82 timmar förlagda på högstadiet, visade granskningen att många lärare har svårt att 
hinna med att behandla alla 19 centrala innehåll i ämnet (Skolverket, 2019a). En stor del av 
undervisningstiden läggs på matlagning och bakning, medan området gällande jämställdhet 
ofta faller mellan stolarna. Somliga lärare menar att jämställdhetsperspektivet genomsyrar en 
större del av undervisningen, utan att tas upp på lektioner avsedda för området. Skolverket 
(2018b) fastställer att ämnets syfte och centrala innehåll är utgångspunkter för hur 
undervisningen ska bedrivas och att lärare kan välja hur dessa arbetas med, men alla 19 
punkter i det centrala innehållet ska någon gång ha behandlats i undervisningen. 2003 gjordes 
en nationell utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2004). Den visade även då att 
undervisningen saknade ett jämställdhetsperspektiv, både i skolan generellt sett men också 
specifikt i HKK-undervisningen. Flera lärare hävdade då att de hade ett 
jämställdhetsperspektiv på sin undervisning, men när eleverna skulle genomföra en uppgift 
för att testa dessa kunskaper visade det sig att både flickor och pojkar hade svårt att fördela 
arbetsuppgifter utan att ge flickor ett större ansvar. Detta återspeglar också hur det ser ut i 
majoriteten av Sveriges hushåll. I genomsnitt ägnar kvinnor ungefär en timma mer om dagen 
på hushållsarbete1 än män (SCB, 2019). Lärare i HKK har uttryckt att de tycker 
jämställdhetsperspektivet är svårt att undervisa om, men eftersom SCB:s statistik visar att 
kvinnor fortsatt tar hand om det mesta hushållsarbetet bör området få mer utrymme i 
undervisningen (Skolinspektionen, 2019). 
 
Petersson (2007) diskuterar i sin avhandling att undervisning som är styrd och har en tydlig 
agenda att behandla jämställdhet kan ge en bild av att eleverna har goda kunskaper om 
området. Det kan dock visa sig att eleverna inte besitter kunskaperna vid andra tillfällen, eller 
rentav andra lektioner. Ett problem med ämnesområdet är alltså att eleverna besitter 
kunskapen när den appliceras i en tydlig kontext. När de senare ska använda kunskapen i en 
annan kontext har de däremot svårt att visa att de arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Detta är självklart ett problem för lärare; även om de undervisar om ett område, tar eleverna 
inte till sig kunskapen. Säljö (2015) diskuterar denna typ av lärande, som tycks ge eleverna 
kunskaper i en lärandesituation, men kunskaperna förs inte vidare från klassrummet. Han 
menar att det eleverna lär sig ska kunna appliceras i dels andra skolämnen, men också senare 
i livet. Det saknas dock forskning om hur eleverna uppfattar undervisningen i HKK och vad 
de tycker är viktigt att ta upp i jämställdhetsdiskussionen. Det har gjorts en mängd 
utvärderingar och undersökningar om hur och hur mycket lärare undervisar om 
arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv, dock saknas ett elevperspektiv 
(Skolinspektionen, 2019; Skolverket 2004). Förhoppningen med denna studie är att få en 
klarare bild av hur eleverna vill att lärare ska undervisa om det icke-jämställda hemmet och 
hur lärare enkelt kan implementera jämställdhet i sin undervisning för att på sikt öka 
elevernas kunskaper. För att göra detta behöver vi undersöka vad eleverna själva tycker om 
och uppfattar av den undervisning de får i dagsläget. Vi behöver också skapa oss en förståelse 
kring hur eleverna vill att undervisningen ska utformas utifrån deras villkor.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att kartlägga elever i årskurs 9:s uppfattningar av undervisning om 
arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv i hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen. 
 
1.1.1 Frågeställningar 

- Hur definierar elever jämställdhet i hemmet? 
- Hur mycket, och vad, uppfattar eleverna att de får undervisning om jämställdhet i 

hemmet i HKK-undervisningen? 
- Vad tycker elever är viktigt att få lära sig om jämställdhet på HKK-lektionerna? 
- Finns det någon skillnad i hur pojkar och flickor uppfattar undervisningen? 

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer studiens ämnesområde att presenteras. Detta för att ge en överblick av 
hur forskningsläget samt hur ämnet sett ut i samhället fram tills nu. För studien relevanta 
begrepp kommer presenteras, samt områdets koppling till skolan och HKK.  
 

2.1 Genusteori 
Redan innan vi människor föds vill omgivningen veta vilket kön barnet har. När vi sedan föds 
blir vi bemötta på olika sätt baserat på könet. Flickor får mjuka, rosa leksaker, uppmuntras att 
leka med dockor och uppfostras till att bli omhändertagande och lugna (Svaleryd, 2003; 
Butler, 2007). Pojkar får hårda leksaker och uppmuntras att leka med bilar och har större 
svängrum i hur de får bete sig. Alla dessa utomstående påtryckningar är baserade på 
kulturella regler satta av samhället sedan generationer tillbaka. Det är genom sådana val och 
beteenden som genus skapas. Genus är ett sätt att beskriva könsroller, utan att det biologiska 
könet har betydelse, där kulturellt och socialt kön bestäms. Hirdman (1988) beskriver att 
begreppet genus har kommit från engelskans gender. Det började användas under 1980-talet 
för att beskriva de sociala aspekterna kring kön och könsroller. Innebörden är också hur vi 
människor skapar och gör ett kön, alltså vad vi bestämmer är manligt respektive kvinnligt. 
Sådana aspekter är inte något som på förhand är bestämt, utan något som genom samhället 
och omgivningen tillskrivs människor beroende på vilket biologiskt kön personen föds med. 
Detta gör att genus är ett föränderligt ord och dess innebörd kan utvecklas i takt med 
samhällets syn på kvinnligt och manligt. I Nationalencyklopedin (Hirdman & Manns, 2019) 
beskrivs genus på ett likvärdigt sätt, och att det inom feministisk forskning ofta används för 
att beskriva uppfattningar och normer hos könen. Hirdman (1988) lyfter fram att det finns tre 
olika nivåer som påverkar hur vi utvecklas till kvinna eller man; kulturell överlagring, social 
integration och socialisering. Den första syftar på de filosofiska tankar som länge funnits om 
kön. Här ingår hur en kvinna och man ska vara mot varandra. Den andra syftar på 
könsuppdelning på en institutionell nivå, exempelvis manliga respektive kvinnliga arbeten. 
Den sista syftar på direkt påverkan från omgivningen, exempelvis att pojkar ska gilla bilar 
och flickor ska gillar dockor. Dessa tre nivåer tillsammans påverkar genus. Det betyder dock 
inte att det alltid är utomstående omgivning som delar in en enskild individ i en kategori, utan 
vi är alla medskapare till dessa nivåer. Genom att acceptera och leva efter en normativ 
maktordning vidhålls dessa tankar om hur kvinnor och män ska vara (ibid.). Exempel på detta 

 
1 Med hushållsarbete menas i SCB:s statistik obetalt hushålls- och omsorgsarbete, exempelvis barnomsorg, 
planering av inköp och städning.  
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kan vara vilka kläder en man eller kvinna får ha, hur en man eller kvinna kan uttrycka sig 
språkligt och vilken roll en man eller kvinna får i ett socialt sammanhang. Genom 
socialisering från äldre generationer lär sig barn dessa normer, ofta lär sig en flicka från äldre 
kvinnor och pojkar från äldre män i sin omgivning. Alla dessa faktorer benämner Hirdman 
(2001) som genussystemet, som beskriver den maktordning och uppdelning mellan kvinnor 
och män. En kvinna och en man ses här som varandras motpoler, exempelvis i olika yrkesval 
eller sätt att uttrycka sig. Genussystemet visar också att det finns en makt hos män. Denna 
makt gör att det sätt män beter sig på och de jobb de väljer anses vara det åtråvärda och ger i 
genomsnitt högre lön och respekt. För att nå jämställdhet behöver denna makt jämnas ut och 
kvinnors beteenden och yrkesval behöver ges en högre status (ibid.).  
 
Butler (2007) diskuterar hur vi människor antar ett genus. Det är redan fastställt att genus är 
något kulturellt och föränderligt, men Butler (2007) frågar sig vem det är som bestämmer 
någons genus, och om det är något som ändras ibland för en enskild individ. En människa kan 
bestämma själv vad hen vill förknippas med när det kommer till genus. Det finns olika sätt att 
uttrycka detta, genom att göra aktiviteter som är klassade som manliga eller kvinnliga. 
Ambjörnsson (2004) lyfter fram att genus är något man gör och inte något man har. Att göra 
något kvinnligt kodat en eller ett par gånger påverkar inte en persons genus, utan det måste 
upprepas hela tiden och vara ett sätt som personen lever med för att kunna tillskrivas ett 
genus. Inte heller gör vi olika handlingar på grund av vårt genus, utan genus tillskrivs baserat 
på våra handlingar. Det är dock hela samhället som skapat en kultur om att allt måste kodas 
med kvinnligt respektive manligt. Butler menar med detta att genus inte är något som 
beskriver en person eller kohort, utan är något som beskriver våra handlingar. Genom att göra 
på ett visst sätt delas människor in i kvinnligt respektive manligt genus. Även i skolans värld 
kan en skillnad ses i hur pojkar och flickor behandlas. Pojkar tar mer plats och deras behov 
tillfredsställs gärna snabbt. Svaleryd (2003) förklarar att pedagoger har förväntningar på att 
pojkar är bråkiga, pratiga och har ett stort behov av att röra sig. Detta leder till att lärare 
tolererar mer när pojkar beter sig illa i klassrummet, exempelvis genom att de inte får en 
tillsägelse om de pratar utan att räcka upp handen eller går runt i klassrummet under 
arbetspass. Att agera på ett sådant sätt kan därmed anses som något manligt. Svaleryd (2003) 
menar också att lärare går med på pojkarnas beteenden, samtidigt som pojkarna får ökad 
uppmärksamhet. Detta gör därmed att pojkar får en makt i klassrummet och hamnar 
hierarkiskt över flickorna, vilka sällan tillåts ta så mycket plats i klassrummet.  
 
För att sammanfatta genus och teorin om genus kan det förklaras som en strukturell ordning. 
Vi alla delas in och delar in oss i denna ordning baserat på egna premisser och påtryckningar 
från omgivningen. Det är en rörlig process som dels förändras hos en individ dels förändras i 
samhället. Grunden bakom genus är att det är en maktordning vilken vi människor lever efter 
 både medvetet och omedvetet. Maktordningen påverkar de som får minst makt idag; 

kvinnorna. För att jämna ut maktordningen och jämställa samhället mer behövs kunskap om 
jämställdhet och genus.  

 

2.2 Jämställdhet i samhället 
I Nationalencyklopedin (Forsberg & Sundgren Grinups, 2019) beskrivs jämställdhet som när 

också ett av de globala målen som Förenta nationerna (FN) satte 2015 (UNDP, 2019). I dessa 
menas jämställdhet vara en av byggstenarna för fred. För att uppnå jämställdhet finns fyra 
underkategorier för det globala målet, dessa innefattar jämn maktfördelning, ekonomisk 
jämställdhet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt jämn fördelning av obetalt 
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hemarbete (ibid.). Enligt 1 kap. 5 § i Skollagen (SFS, 2010:800) ska alla som arbetar med 
utbildning grunda sin undervisning på de mänskliga rättigheterna, varpå jämställdhet är en av 
dessa.  
 
Doti Sani & Quaranta (2017) har gjort en studie där ungdomars attityder gentemot könsroller 
har undersökts i 36 länder. Studien visade att ungdomar i länder som är jämställda till en låg 
grad har en negativ inställning till jämställdhet, medan ungdomar från länder som är mer 
jämställda har en mer positiv syn på jämställdhet. I samma studie visade det sig att Sverige 
var det land, bland de 36 som deltog, vars ungdomar hade mest positiv bild till ett jämställt 
samhälle. Det framkommer också att länder som har ett välfungerande samhälle och 
demokrati oftare har invånare som är mer medvetna om de positiva effekterna av ett jämställt 
samhälle. Ett samband finns också mellan kvinnors utbildning och barns attityd till 
jämställdhet. Döttrar till mödrar med hög utbildning har en mer positiv attityd till 
jämställdhet än de som har mödrar med låg utbildning. Det finns dock inte ett lika tydligt 
samband för pojkar, som generellt sett har en mer negativ attityd till jämställdhet än flickor 
(Doti Sani & Quaranta, 2017). Även Tinklin m. fl. (2005) kommer i sin studie fram till att de 
flesta ungdomarna vill leva i ett jämställt samhälle. De kommer fram till att unga vill att 
hushållsarbete ska delas helt jämställt, att kvinnor och män ska ta lika mycket ansvar och att 
de ska ha samma möjligheter till att lyckas i sin karriär. Studien visar dock att samma 
ungdomar ofta väljer ämnesinriktningar och val av fritidsaktiviteter baserat på sitt kön. Detta 
är ett tecken på att ungdomarna trots strävan mot ett jämställt samhälle lever i 
genusstrukturerna och accepterar de kulturella regler som finns. Hur dessa val påverkar 
jämställdheten i hemmet är svårt att veta, men det visar ändå att ungdomar också är 
medskapare till genus och genusordningen. Mellan 1997 och 2012 skedde dock en förändring 
i hur kvinnor och män delar upp hushållsarbete (Holm m. fl., 2016). Vid en mätning 1997 var 
det en klar majoritet (70 procent) av de svenska kvinnorna som lagade middag dagen innan 
de blev tillfrågade. 2012 var denna siffra 50 procent. Detta betyder dock inte att kvinnor och 
män hade delat upp helt jämnt på matlagningen, då 30 procent av männen hade lagat mat. De 
resterande 20 procenten var hushåll där en man och en kvinna tillsammans hade lagat mat 
eller då någon annan lagat mat till hushållet. Detta tyder på en viss förbättring och mer 
jämställda hushåll, men män gör fortfarande mindre och kvinnor ägnar fortfarande ungefär 1 
timme mer än män om dagen på hushållsarbete (SCB, 2019). 
 
Matheus & Quinn (2017) visar i sin studie att det finns jobb som av vuxna anses vara 
kvinnliga respektive manliga. Konsekvenserna av att jobb är könskodade kan bli att kvinnor 
får högre krav på sig när de antar en roll som anses tillhöra en man, exempelvis en 
chefsposition. En annan konsekvens som kan ske är att kvinnor mer sällan anser framgång i 
karriären som något positivt, eftersom de möts av negativitet av sin omgivning; något som av 
män oftast möts med positivitet. Detta kan jämföras med vad Grönqvist & Hjälmeskog 
(1998) lyfter fram; att det är vanligt att pojkar och män hyllas och höjs till skyarna de gånger 
de lagar en enkel måltid eller tar hand om sitt barn. När kvinnor gör samma uppgifter ges 
ingen hyllning, utan det är något som anses vara hennes sak att göra. Vid ett tillfälle 
tillfrågades barn vilka hushållssysslor de tycker är mammas respektive pappas jobb (Fagrell, 
2000). En stor majoritet av barnen tyckte att det är mamman som lagar mat, tar hand om barn 
och städar. Det som barnen tillskrev pappan var däckbyten, skjutsa barnen och läsa tidningen. 
Redan i tidig ålder har barn alltså en bild av olika sysslor som är könskodade på ett visst sätt. 
Dessa förväntningar är inget som tillkommer då en människa föds, utan är något som lärs ut 
från familj, skola, kamrater och samhället. Hirdman (1988) beskriver detta som 
genusordningen; vi kategoriserar allt i samhället i manligt eller kvinnligt. Saker som 
kategoriseras som manligt har ofta ett högre värde. Wedin (2014) omnämner detta och tar 
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upp är kvinnors frånvaro i historieböckerna som ett exempel. Det skrivs ofta om krig och 
genombrott inom teknik, vilket är något som länge tillskrivits män. Ett annat exempel är vilka 
leksaker barn får, flickor får söta mjuka leksaker, medan pojkar får hårda och tuffa leksaker. 
Detta är såklart något som pedagoger kan vara medvetna om och motverka, men Wedin 
menar att det inte är en individs ansvar att förändra hela genusordningen, utan det är något 
som hela samhället måste engageras i. För att kunna motverka dessa normer på en skola 
gäller det att lärare förstår sig på normerna och vilka konsekvenser de kan ge. Författaren 
lyfter också att lärare som har god kunskap om jämställdhet har goda möjligheter att påverka 
eleverna. Läraren har också ett ansvar i att skapa aktiviteter som främjar både flickor och 
pojkar, och får dem att bli kritiska till genusordningen. Ett konkret exempel på hur lärare kan 
påverka genusordningen i skolan kan vara att alltid kontrollera läroböcker, så att det finns 
lika många flickor som pojkar representerade (Wedin, 2014). I skolan ska eleverna fostras till 
att bli demokratiska medborgare och kunna vara kritiska till traditionella könsmönster 
(Skolverket, 2011b). Skolan behöver alltså arbeta mer med detta i en tidig ålder, för att 
motverka att eleverna lär sig om traditionella förväntningar hos könen. Genom att arbeta med 
jämställdhet och genus i skolan lär sig ungdomar vilka konsekvenser ett icke-jämställt 
samhälle kan ge. Skolan är en arena i samhället som alla barn tar del av, vilket gör den 
oerhört viktig när det kommer till fostran av demokratiska medborgare. Svaleryd (2003) 
skriver att ökad kunskap om jämställdhet ger en positiv syn på jämställdhet. Personer som 
inte har någon kunskap om det kan ha svårt att se varför jämställdhet är såpass viktigt. Det är 
betydelsefullt att unga får lära sig att en kvinnas levnadsvillkor påverkas av att samhället är 
jämställt eller inte. Svaleryd (2003) lyfter fram exempel som arbetsliv, hälsovård, 
representation i media och uppfostran som något som har sämre villkor för kvinnor än för 
män. För att motverka detta menar Svaleryd (2003) att lärare och annan skolpersonal måste få 
en ökad kunskap om ämnet, för att sedan kunna lära ut det till eleverna.  
 

2.3 Jämställdhet i skolan 
Begreppet jämställdhet nämns för första gången i skolans styrdokument i Lgr 69 (Tallberg 
Broman, 2002). Det uttrycktes då att flickor och pojkar skulle behandlas likvärdigt i skolan. 
Betoningen låg dock på att flickor och pojkar skulle få diskutera de ojämna arbetsbördor som 
finns i hemmet och i stora delar av samhället (Skolöverstyrelsen, 1969). Eleverna skulle 
också få kunskap om normer och könsroller genom att ha könsrollskunskap. Det lyftes också 
att könsroller och skillnader mellan könen inte endast var arbetsfördelning och lön, utan 
också skillnader i förväntningar och hur eleverna behandlas i samhället. Jämställdhet och 
könsstrukturer blev något socialt som var skapat av folkets normer. När Lgr 80 togs fram och 
verkställdes fokuserades arbetet om jämställdhet främst på elevernas skolval 
(Skolöverstyrelsen, 1980). Det hade kartlagts att det fanns ett mönster i vilka ämnen och 
inriktningar flickor respektive pojkar valde, ett mönster som Skolöverstyrelsen ansågs 
behövde brytas. Tillvägagångssättet för detta arbete var att informera, främst flickor, om 
vilka andra val de kunde göra. Ett stort ansvar lades på studie- och yrkesorienterarna på 
skolan. De skulle informera och vägleda eleverna till val som bröt det traditionella 
könsmönster som fanns i skolan (ibid.).  
 
Fjorton år senare beslutade regeringen att Lpo 94 skulle träda i kraft. Trots satsningarna på att 
få flickor och pojkar att göra skolval som bröt de normativa valen fanns dessa könsmönster 
kvar i hur eleverna gjorde sina val (Tallberg Broman, 2002). I den nya läroplanen skrivs 
jämställdhet mellan könen med som en del av skolans värdegrund, i syfte att skolan och varje 
lärare ska implementera ett jämställdhetstänk i all undervisning (Utbildningsdepartementet, 
1994). Det betonades också att lärarna skulle få ökad kunskap och fortbildning i 
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jämställdhetsfrågor. 2011 kom en ny läroplan; Lgr 11. I första upplagan är jämställdhet 
representerat på ungefär samma sätt som i Lpo 94. Det nämns som en del av skolans 
värdegrund, samt är ett område som ska hanteras ämnesöverskridande (Skolverket, 2011b). 
När Lgr 11 revideras för femte gången 2018 utökades den med mer innehåll gällande 
jämställdhet. I den senaste revideringen som gäller 2019 förändrades ingen del rörande 
jämställdhet, vilket gör att 2018 är senaste gången området har behandlats i läroplanen. I 
dagens läroplan ska skolan arbeta för att alla människor ska ha samma rättigheter och 
skyldigheter (Skolverket, 2019a). Eleverna ska också uppmuntras, likt tidigare läroplaner, att 
göra val som är oberoende könstillhörighet. Det har också fokuserats på att skolans uppdrag 
är att eleverna ska utveckla en förmåga att kunna förhålla sig kritisk till traditionella 
könsroller. De ska veta hur dessa könsroller kan påverka oss människor och vilka 
konsekvenser ett icke-jämställt samhälle kan innebära för individer (ibid.).  
 
För att sammanfatta hur jämställdhet har arbetats med i skolan historiskt enligt 
styrdokumenten kan det beskrivas som att det initialt fokuserades på att flickor skulle vilja 
göra samma val som pojkar. Det var flickorna som skulle bli mer lika pojkar, och pojkar 
skulle fortsätta vara och behandlas på samma sätt som tidigare. På det sättet pojkar var och 
behandlades var normen. Senare blev det en del av skolans värdegrund, där all undervisning 
skulle implementera jämställdhet. Idag har fokuset kring elevernas ämnesval minskat, och 
istället fokuserar skolan på att eleverna ska ha förståelse av vilka konsekvenser människor 
och samhället får av att leva i en värld som inte är jämställd.  
 
Forsberg (2002) lyfter i sin avhandling fram att trots alla insatser i skolans policydokument 
genom tiderna har det inte skett någon särskilt stor förändring av elevernas attityder och 
beteenden kring jämställdhet. Dock menar Doti Sani & Quaranta (2017) att ungdomars 
attityder till jämställdhet har förbättrats den senaste tiden. Ungdomar tar däremot ofta på sig 
olika roller beroende på vilket kön de har och behandlas utifrån dessa roller på olika sätt av 
lärare. Det lyfts fram att ett sätt att minska segregeringen mellan könen är att lärarna 
bestämmer elevernas platser i klassrummet och blandar flickor och pojkar (Forsberg, 2002). 
Forsberg (2002) påpekar dock att ett sådant arbetssätt sällan är effektivt och jämställt, utan 
leder till att flickor tar på sig en roll att fostra och hjälpa pojkarna. Författaren menar 
emellertid att lärare och pedagoger som har goda kunskaper om jämställdhet i skolan och hur 
de ska applicera det i sin undervisning har goda möjligheter att kunna påverka de sociala 
strukturerna och maktordningen som finns mellan könen (ibid.). Även Holm (2008) lyfter 
fram att blandade grupper med elever med olika kön kan anses vara ett sätt att motverka 
dessa könsnormer. Det har visat sig att både flickor och pojkar påverkas av varandra och 
anammar varandras beteendemönster. Studien visade dessvärre också att könsnormerna 
ibland stärks när elever umgås i blandade grupper då de vill hävda sig gentemot det andra 
könet och framhäver sina kvinnliga respektive manliga egenskaper. Det kan ses som att 
många är medvetna och vill ha ett jämställt samhälle, men få lever upp till det. Forskning har 
alltså påvisat att ett vanligt sätt att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv i skolan är att 
blanda flickor och pojkar i olika konstellationer, men detta arbetssätt stjälper oftare än det 
hjälper (Forsberg, 2002; Holm, 2008).  
 
Holm (2008) framhåller också att det finns normer för hur flickor och pojkar ska bete sig i 
skolan. Dessa normer inger förutfattade meningar att flickor och pojkar ägnar sig åt olika 
saker, exempelvis att flickor lägger mer tid på skolan och pojkar är mer intresserade av sport. 
Trots att lärare ofta är medvetna om att flickor och pojkar bli behandlade på olika sätt tillåts 
pojkar oftast att ta mer plats i klassrummet. I mer styrda undervisningssituationer finns ofta 
ett medvetet jämställdhetstänk, men när lärare pratar med elever på ett mer informellt sätt, 
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exempelvis i matsalen eller korridoren, släpps jämställdhetstänket och lärare slutar motverka 
könsnormerna som finns hos eleverna. De flickor som har ett beteende som egentligen är 
typiskt för pojkar behandlas ofta på samma sätt som pojkar, vilket gör att det normativa 
pojkbeteendet anses önskvärt av både elever och lärare. Wedin (2009) menar att detta 
arbetssätt kan utvecklas mer, genom att lärare tar till sig kunskap och får tid att reflektera 
över sin egen roll och sina egna handlingar. En betydelsefull del i att få skolan, och 
samhället, mer jämställt är att lärare behandlar alla elever på ett jämlikt sätt. För att göra det 
behöver alla lärare vara medvetna över hur genus påverkar relationer och situationer i 
klassrummet. 
 

2.4 Jämställdhet i HKK 
Som en konsekvens av industrialiseringen i Sverige på slutet av 1800-talet infördes huslig 
utbildning i den svenska skolan (Hjälmeskog, 2006). Syftet var att kvinnor skulle få 
utbildning i hur de skulle ta hand om familjen och hemmet. Under en tid då kvinnor började 
arbeta mer och mer påverkades hemmet. För att få bukt på problemen med att medelklassens 
hushåll inte togs hand om fick kvinnorna då möjlighet att få utbildning i detta. Kvinnorna fick 
också en jobbmöjlighet; att undervisa i huslig utbildning. Detta var dock lågavlönat och i 
många år var det sämre betalt än att vara lärare i andra ämnen. Ämnet har alltså från start 
varit av och för kvinnor. I Lgr 62 blev hemkunskap ett obligatoriskt ämne för alla elever. 
Ämnets innehåll fokuserade då på kost, klädvård, familjevård och hushållets ekonomi 
(Skolöverstyrelsen, 1962). I 1962 års kursplan nämns inget om arbetsfördelning mellan 
kvinnor och män, dock nämns familjens levnadsvillkor och ungas ansvar och rättigheter i 
familjen som en del av ämnet.  
 
När läroplanen skrevs om 1969 förändrades också hemkunskapen. Ett av huvudmomenten i 
ä t att 
undervisningen ska hjälpa eleverna att finna en balans mellan könen när det kommer till sina 
framtida familjeliv. Det uppmärksammas att det finns skiljaktigheter i kvinnors och mäns 
ansvar i yrkes- och familjelivet. För att motverka detta ska eleverna i hemkunskapen få arbeta 
i grupper där flickor och pojkar är blandade, och alla förväntas utföra samma uppgifter och 
bedömas på likvärdigt sätt. Hjälmeskog, Cullbrand, & Petersson (2006) kommenterar detta 
med att anmärka på att det skrivs om rationalisering och tidseffektivisering på ett sätt som 
visar att man under 1960-talet började tycka att hemarbete var till för både kvinnor och män. 
Det är alltså i 1969 års läroplan som jämställdhet blir en del av den övergripande läroplanen, i 
samma läroplan som frågan om ett könsroller och ett jämställt ansvar över hemarbete blir en 
del av hemkunskapen.  
 
Ämnets fokus förändras något i samband med den nya läroplanen 1980. Tidigare har ämnet 
syftat till att lära eleverna att kunna ta hand om sitt eget hem och sin egen familj. 1980 ska 
man i hemkunskapen få lära sig om globala resurser och hur man tar hand om sitt hem utan 
att slösa på dessa (Skolöverstyrelsen, 1980). Det var dock även i denna kursplan ett mål att 
eleverna skulle kunna utföra likvärdigt arbete oavsett kön. Jämställdhet i hemmet nämns för 
första gången, och beskrivs genom att män, kvinnor och barn ska dela lika på allt hemarbete. 
Även i denna kursplan uppmanas lärarna att dela in pojkar och flickor i samma grupper. Att 
arbeta på ett sådant sätt menas kunna ge kunskap om hemarbete, vilket anses vara ett krav för 
att kunna dela upp arbetsfördelningen på ett jämställt sätt. Detta liknar det tänk Forsberg 
(2002) beskrev; att blanda flickor och pojkar i en grupp gör undervisningen mer jämställd. I 
och med Lgr 80 ska hemkunskapen också ta upp normer och hur jämställdhet i hemmet kan 
påverka jämställdhet på arbetsplatser och fritidssysslor (ibid.). Att arbeta med könsnormer 
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och samtidigt dela in pojke, flicka och barn i en konstellations som skulle representera en 
familj är dock något som idag ses som väldigt heteronormativt. Genom att elever arbetar 
tillsammans på ett vardagsnära arbetssätt i HKK var tanken att elever skulle lära sig hur ett 
jämställt hushåll ser ut (Proposition 1978/79:180 se Hedlin, 2013). För att få bukt på 
problemen med att flickor och pojkar valde inriktningar baserad på sitt kön introducerades 
HKK i en tidig ålder. I motionen till riksdagen (ibid.) lyftes det att eleverna i tidig ålder 
behöver få arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv, varpå HKK skulle undervisas på 
lågstadiet. För att uppmuntra flickor att välja ämnen som tidigare ansetts vara ämnen för 
pojkar introducerades teknik i skolan. Tanken var att om flickor och pojkar arbetade 
tillsammans från tidig ålder, skulle de få med sig ett jämställdhetsperspektiv redan från 
skolstarten. Senare föreslår Grönqvist & Hjälmeskog (1998) att i HKK blanda elevgrupperna 
vid praktiska moment och låta dem få olika roller. Dessa konstellationer kallar de för 

nd bestämda roller ges till gruppen, där en elev ansvarar för 
exempelvis inköpsplanering, en annan för ekonomi och en tredje för planering av matlagning. 
Vid nästkommande lektion byter de ansvarsområde. Detta arbetssätt menar Grönqvist & 
Hjälmeskog (1998) kunna leda till att eleverna får reflektera över olika områdens betydelse 
och minskar risken att en elev tar på sig ledarrollen varje lektion. Genom att arbeta på detta 
sätt kan en familj framställas på olika sätt vid olika tillfällen; idag kan en familj bestå av 
många olika konstellationer. Detta är enligt Skolverkets kommentarmaterial för HKK 
(Skolverket, 2019a) ett sätt att arbeta med mångfald och diskutera över hur ett hem och en 
familj kan se ut på olika sätt.  
 
I Lpo 94 förändrades dessa formuleringar mycket lite (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Hemkunskapens syfte var då att eleverna skulle få undervisning i att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och skyldigheter i arbetslivet samt fritiden. Flickor och pojkar skulle få 
genomgå samma utbildning och skulle tillsammans genomföra hushållssysslor som de 
kommer möta i vuxenlivet. Jämställdhet nämns dock endast i ämnets beskrivning, och finns 
inte med som ett av de sex mål eleverna skulle ha uppnått i ämnet. När Lgr 2011 hade 
utformats skulle eleverna få reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. I 

hemmet ur ett jämstäl
senaste revideringen från 2018. Under 2019 arbetar Skolverket med en reviderad kursplan 
som träder i kraft hösten 2020 (Skolverket, 2019b). I förslaget till revidering har delen 
gällande jämställdhet utökats något. Eleverna ska, enligt förslaget till revidering, få reflektera 
om arbetsfördelning, jämställdhet och nu också normer i hemmet.  
 
Sedan ämnets start har ämnet varit riktat till kvinnor och flickor. Det har varit, och är än idag, 
mest kvinnor som undervisar och HKK-salen speglar oftast hur ett hem ser ut. Petersson 
(2007) observerade olika klassrumssituationer i HKK och kom fram till att pojkar inte 
engagerar sig lika mycket i ämnet som flickor. Betygen är också i genomsnitt högre hos 
flickor än pojkar i ämnet (Skolverket, 2018a). Vilken kontext ämnet förs fram i spelar dock in 
på hur pojkar uppträder. Vid ett lektionstillfälle observerade Petersson (2007) ett moment 
som kallades för Kockduellen; en tävling där eleverna skulle komma på en rätt utifrån några 
ingredienser och sedan tävla i presentation, smak et cetera. När arenan förändrades från en 
hemmiljö till en plats för tävling ökade pojkarnas engagemang och de tog på sig uppgifter 
som på övriga lektioner mestadels gjorts av flickorna (exempelvis dukning). Pojkarnas 
intresse för ämnet förändras alltså när rummet och upplägget förändras från hemmiljö till en 
tävlingsmiljö. Vad denna studie kommer att bidra med är att kartlägga undervisningen om 
jämställdhet ur HKK ett elevperspektiv. 
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3 Metod 
I denna del kommer studiens metod redogöras. I detta ingår också datainsamling, urval, 
databearbetning och etiska överväganden.  
 

3.1 Design  
Metoden som används i studien är en kvantitativ metod i form av webbenkäter som elever i 
årskurs nio har besvarat. Genom att använda en tvärsnittsdesign kan studiens resultat visa 
mönster och ge en bred bild av hur något ser ut just nu (Bryman, 2011). Eftersom studien 
syftar till att kartlägga många elevers attityder och uppfattningar är en tvärsnittsdesign 
lämplig.  
 

3.2 Urval 
68 elever deltog i enkäten, varav fem svar valdes att inte tas med i analysen, då en bedömning 
gjordes att enkäten inte besvarats på ett seriöst sätt. Vissa svar kryssade i samma alternativ på 
varje fråga och vissa besvarade de öppna frågorna på ett sätt som kunde urskilja att enkäten 
inte tagits seriöst. I analysen inkluderades därför 63 respondenters svar.  Förfrågan om 
deltagande skickades ut via grupper för verksamma HKK-lärare på Facebook. Initialt 
publicerades inlägget i grupp - 
919 medlemmar. Senare publicerades inlägge - 
som då hade 1162 medlemmar. I förfrågan beskrevs studiens syfte, att deltagande var 
frivilligt och anonymt samt att den insamlade datan endast skulle användas till denna studie 
(se Bilaga 2). De tio lärarna som först svarade att de gärna distribuerade enkäten till sina 
elever fick enkäten skickad till sig tillsammans med en uppmaning att påminna eleverna om 
att läsa ingresstexten på enkäten. Det skickades ut påminnelser till de som ännu inte delat ut 
enkäten efter fem och 10 dagar. Det blev ett bortfall på sju lärare på grund av tidsbrist eller 
att de inte svarade på påminnelserna. Därför skrevs en förfrågan ut i gr
6 9 meddelade 
senare att hen inte längre kunde delta, då skolan hade en policy emot att låta eleverna delta i 
dessa typer av undersökningar. Att utföra urval på detta sätt kallas bekvämlighetsurval 
(Christoffersen & Johannessen, 2015).  Det innebär att urvalet har gjorts på det sätt som varit 
enklast och mest tillgängligt för författaren. Då tillräckligt många svar inte hade mottagits 
efter dessa utskick användes också snöbollsmetoden (Bryman, 2018). Genom att ta kontakt 
med kurskamrater som förmedlade förfrågan om deltagande till bekanta lärare valde 
ytterligare tre lärare att distribuera enkäten till sina elever. Det sattes inget datum då 
enkäterna skulle ha fyllts i, utan när tillräckligt många svar inkommit behövde inte fler 
besvara enkäten. Målet var från början att få svar från ungefär 100 elever, vilket inte 
uppnåddes. 
 

3.3 Datainsamling 
Utformningen av enkäten baserades på studiens frågeställningar och gjordes i digital form i 
Google formulär. Till att börja med skrevs frågorna upp i ett vanligt textdokument för att 
enklare kunna bearbetas. Därefter fördes de in i ett Google formulär och olika strukturer på 
enkäten prövades. I den form enkäten sedan användes (se bilaga 1) var frågorna 
semistrukturerade; både slutna frågor med på förhand bestämda svarsalternativ och öppna 
frågor där respondenterna kunde svara fritt (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Majoriteten av frågorna hade svarsalternativ i form av en skala, vilket är något som 
Christoffersen & Johannessen (2015) menar är bra när man vill synliggöra någons 
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uppfattningar. Eftersom syftet med enkäten var att få svar på elevernas uppfattningar av 
lektionsinnehållet ansågs därför skalor vara lämpliga svarsalternativ. Enkäten inleddes med 
en ingress, där information om vem som utför enkäten, vilket syfte studien har och eleverna 
informerades om att de är anonyma och att deltagande är frivilligt. Därefter följde frågor om 
elevens ålder och kön. Alla frågor bestående av en likertskala var obligatoriska att svara på, 

e/vill int
besvara två öppna frågor, där de skulle beskriva jämställdhet, och jämställdhet i HKK. Dessa 
valdes att placeras i början av enkäten, för att förhindra att respondenterna påverkats av 
frågorna senare i enkäten. Därpå fick eleverna svara på hur ofta de upplevt att de arbetat med 
ett område i HKK. Dessa områden bestämdes genom att välja ett centralt innehåll från varje 
rubri
ett jämstä
jämföra det centrala innehållet med andra ansågs det lämpligt att ha med ett från varje rubrik 

delning i hemmet utifrån ett jämställdhetsperspe lverket, 2011b). 
De som valdes från de andra rubrikerna var sådana som ansågs vara likvärdiga i tidsåtgång 

I nästa del fick eleverna svara på hur de 
u rbetsförde
tycker att det de lär sig går att applicera i sitt vardagliga liv. Slutligen fick eleverna komma 
med förslag på hur de hade velat att undervisningen skulle se ut, en fråga som inte heller var 
obligatorisk.  
 
När enkäten var färdigställd genomfördes en pilotstudie, vilket innebär att en eller flera 
personer får svara på enkäten för att undersöka om frågorna är begripliga och att enkäten har 
en bra struktur (Christoffersen & Johannessen, 2015). I denna studie utfördes pilotstudien 
med lärarstudenter och andra bekanta. Efter att pilotstudien genomförts omarbetades enkäten 
ännu en gång för att göras så enkel och begriplig som möjligt.  
 

3.4 Dataanalys 

Enkätfrågorna med numeriska variabler, alltså de som hade på förhand satta svarsalternativ, 
fördelades vid analysen på kvotskalor. En sådan skala innebär att de olika variablerna skiljer 
sig lika mycket. Det är alltså lika stort avstånd mellan alla svar (Kristensson, 2014). En 
nominalskala används då respondenten svarar på en fråga för att tilldelas en kategori. Ett 
exempel då det användes var när frågan om vilket kön eleverna hade besvarades. Majoriteten 
av frågorna bestod av linjära skalor, vilka mäts med ordinalskalor. Skillnaden på dessa och 
en nominalskala är att värdena kan rangordnas. I den här studiens enkät finns mäts både hur 
ofta eleverna upplever något, samt om de håller med om påståenden. Dessa kan jämföras i 
förhållande till varandra och tilldelas ett värde utifrån en hierarkisk ordning (ibid.). I frågorna 
med svarsalternative
värde än det senare.  
 
Enkätsvaren fördes automatiskt över från Google formulär till IBM SPSS Statistics 26. 
Analysen genomfördes helt i det statistiska analysprogrammet SPSS. Det första som 
genomfördes när enkätsvaren var överförda till SPSS var att manuellt tilldela svaren varsitt 
ID-nummer, detta gjorde det lättare att kunna särskilja respondenterna och gå tillbaka och 
kolla på ett specifikt svar. För att analysera könsskillnader avseende ordinalskalorna utfördes 
Mann Whitney-test, i detta fall analyserades huruvida kön påverkar vad eleverna hade för 
uppfattningar. Ett sådant test kan användas vid analys av två oberoende variabler (i detta fall 
kön), då urvalet är litet och då skalnivån är ordinalskalor (Kristensson, 2014). Vid ett sådant 
test beräknas ett så kallas p-värde för att beräkna hur sannolikt det är att svaren är en slump, 
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som en sorts statistisk signifikans. Ett p-värde på noll innebär att det inte finns någon risk att 
svaren är slumpmässiga, medan ett p-värde på ett innebär att det är 100 procents risk att de är 
slumpmässiga. I denna analys sattes signifikansnivån på p <0.05, vilket motsvarar en 
signifikansnivå på 5% (ibid.). De gånger p-värdet var under 0.05 räknades de som 
signifikanta, alltså att det finns signifikanta skillnader i urvalet som kan överföras till 
populationen i sin helhet. Urvalet i denna studie är dock litet, vilket kan göra det svårt att dra 
generella slutsatser utifrån det. Vid fler än två decimaler och då resultatet skrivits i procent 
har siffran avrundats till närmsta heltal.  
 
De öppna frågorna lästes ett flertal gånger. Därefter kodades de i olika kategorier för att 
kunna analyseras. Utifrån skillnader och likheter i svaren har mönster identifierats som sedan 
fått avgöra vilken kategori svaren hamnat i. Att analysera de öppna frågorna på detta sätt 
kallas kvalitativ innehållsanalys (Kristensson, 2014).  
 

3.5 Etiska överväganden 
Vid insamling av data finns det fyra etiska överväganden att ha i åtanke. Bryman (2018) 
skriver att dessa är: 
 
- Informationskravet: De som delar i forskningen ska veta vad forskningen har för syfte 
och vad delar deltagande har för roll i denna. Deltagarna ska också få veta att deras 
deltagande är helt frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta.  
 
- Samtyckeskravet: Det är upp till deltagarna i forskningen att bestämma över sin 
medverkan. För ungdomar under 15 år krävs det att en vårdnadshavare också 
samtycker till deltagandet. 
 
- Konfidentialitetskravet: Datan som samlas in ska inte vara tillgänglig för andra än 
forskaren, samt alla uppgifter ska vara anonyma. 
 
- Nyttjandekravet: Datan som samlas in får inte användas till något annan än 
forskningen den är ämnad för. 
 
Det säkerställdes att de som deltog i denna studie visste om både syftet med studien och att 
deras deltagande var frivilligt samt anonymt genom att dels informera deras lärare om det, 
och att lärarna uppmanades förmedla den informationen till eleverna. I enkäten fanns också 
en ingresstext, där information om deltagande fanns. I texten stod det också att eleverna 
genom sitt deltagande samtycker till att deras svar används till denna studie. Alla 68 elever 
som deltog gick i årskurs nio, vilket var något som efterfrågades när respondenter söktes. 
Detta för att säkerställa att alla elever var över 15 år, samt att de skulle ha genomgått så 
mycket HKK som möjligt. Christoffersen & Johannessen (2015) skriver att forskning som 
utförs på ungdomar under 18 år kräver samtycke från vårdnadshavare, vilket i denna studie 
hade tagit för lång tid. Är ungdomen över 15 år kan hen dock delta i en undersökning, så 
länge informationen inte berör känslig information, utan att en vårdnadshavare samtycker 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom frågorna i enkäten berör hur de uppfattar undervisningen 
är enkäten inte av känslig karaktär. Därmed behöver endast eleverna samtycka till sitt 
deltagande.   
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4 Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Olika tabeller och figurer kommer 
presenteras tillsammans med löpande text för att ge en tydlig och lättolkad bild av den 
insamlade empirin. Resultatet har delats upp utifrån studiens frågeställningar.  
 
4.1 Elevers definition av i h  

 
Bland de 63 eleverna som deltog i studien identifierade 52,4 % (n=33) sig som flickor och 
47,6 
valde att besvara samtliga frågor, bortsett från den sista frågan där fyra valde att inte besvara 
den. Den sista frågan besvarades av 53 elever jag v . Eftersom det var en öppen 
fråga, som inte var obligatorisk, förväntades det inte att fler skulle besvara den.  
 
Tabell 1. Elevers definition av jämställdhet i hemmet (n=63).  

Definition 
Totalt 
(n=63) 

Flickor 
(n=33) 

Pojkar 
(n=30) 

Vet inte    9     2     7 
Det är bra    3     1     2 
Jämn arbetsfördelning, samma 
ansvar, lika rättigheter och värde   14    12     2 
Städning och matlagning delas 
lika mellan mamma och pappa   12     7     5 
Städning och matlagning delas 
lika mellan alla i hushållet    27    14    13 
Olika i olika hem     1     -     1 

 
I tabellen ovan framkommer att majoriteten av eleverna (n=27) tycker att jämställdhet i 
hemmet innebär att alla i ett hushåll lägger lika mycket tid på att städa och laga mat. I detta 
svar finns ingen större skillnad mellan hur flickor och pojkar svarat. Den största skillnaden är 

 Jämn arbetsfördelning, samma ansvar, lika rättigheter och v , som 12 av 
flickorna och 2 av pojkarna har svarat. Flickor definierar i större utsträckning jämställdhet i 
hemmet som att något som innefattar dels jämn fördelning av städ och matlagning, dels att 
alla ska ha samma rättigheter, värde och ansvar över hela hushållet. En flicka har besvarat 
frågan så här: 
 

Att sambon delar upp uppgifter jämt så ingen måste göra mer än den andra. Alla ska 
känna att de ska få framföra sin åsikt och det är viktigt att man lyssnar på varandra. 
Alla är lika mycket värda och ingen ska få bli behandlad illa. Man ska få identifiera 
sig som man vill: man, kvinna eller annat, homosexuell, heterosexuell, bisexuell, 
trans, queere med mer. Man ska inte kränka någon annan för dess hudfärg, läggning, 
utseende med mera. Behandla alla som du själv vill bli behandlad. 

 
Detta svar visar att eleven tycker att jämställdhet inte bara är jämn fördelning mellan kvinnor 
och män, utan också att alla ska behandlas lika oavsett sexualitet, ursprung et cetera. Eleven 
skriver också att arbetsfördelningen ska vara jämt uppdelad med sin sambo, samt att alla i ett 
hushåll ska bli respekterade och behandlade väl.  
 
I tabell 1 framkommer det också att 7 av pojkarna inte vet hur de definierar jämställdhet. 2 av 
flickorna uppger att de inte vet hur jämställdhet definieras. I tabell 1 framkommer också att 
flickor har en större spridning och blandade svar på frågan, medan de flesta pojkar (n=20) har 
uppgett att de inte vet eller att arbete ska delas lika mellan alla i hushållet.  
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4.2 Vad tycker elever är viktigt att lära sig om jämställdhet i HKK? 

 
Tabell 2. Vad eleverna anser är viktigt att lära sig om jämställdhet under HKK-lektionerna (n=63).  

 

 
Resultatet i tabell 2 visar a
flickor. 4 av pojkarna tycker också att ingenting är viktigt att lära sig om jämställdhet under 
HKK-lektionerna. Majoriteten av eleverna (n=26) tycker att det är viktigt att de får lära sig att 
kvinnor och män ska städa och laga mat lika mycket. 3 av flickorna efterfrågar konkreta tips 
och förlag på hur man kan tänka och göra för att hemmet ska bli jämställt. 7 av flickorna och 
1 av pojkarna vill lära sig mer om jämställdhet ur ett historiskt perspektiv och vilka 
konsekvenser icke-jämställdhet kan ge. 2 av pojkarna tycker att det är viktigt att lära sig om 
jämställdhet, men att det inte hör till HKK. En av dessa skriver så här:  
 

Kanske inte under HKK-lektionerna men under SO-lektionerna men det är mer som ska 
in under SO-ämnet så det är nog bra att ta lite vardera på det. Det är viktigt på HKK-
lektionerna också men då lagar vi mest mat så det finns kanske inte mer tid. Då är det 
bra att SO-ämnet och HKK-ämnet tar lite av vardera på det. 
 

Detta svar visar att eleven tycker att jämställdhet är brett och är något som berör fler 
skolämnen är HKK, här SO. Eleven skriver också att arbetsfördelning ur ett 
jämställdhetsperspektiv inte hinns med under HKK-lektionerna eftersom den mesta tiden 
läggs på matlagning. Eleven föreslår också att det är bra att arbeta ämnesöverskridande med 
jämställdhet.  
 
4.3 Elevernas uppfattningar av undervisningen  

 
En av studiens frågeställningar var att undersöka hur ofta de uppfattar att de får undervisning 

elevernas svar. Som nämnt tidigare fanns inga signifikanta skillnader varken i hur flickor och 
pojkar besvarade frågan eller i hur de uppfattat de olika ämnesområdena i undervisningen.  
 
 
 
 

Viktigt att lära sig 
Totalt 
(n=63)

Flickor 
(n=33) 

Pojkar 
(n=30) 

Vet inte    13     4    9 
Hur jämställdhet sett ut ur ett 
historiskt perspektiv. Hur 
jämställdhet och kvinnoförtryck 
påverkar hela livet       8     7     1 
Likabehandling och jämn 
arbetsfördelning under 
lektionerna     6     1     5 
Att kvinnor och män ska städa 
och laga mat lika mycket    26    17     9 

Ingenting     5     1     4 
Hör till annat än HKK     2      -     2 
Konkreta tips och förslag på hur 
man kan göra      3      3     - 
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Figur 1. Hur ofta eleverna upplevt att de fått undervisning om arbetsfördelning i hemmet ur ett 
jämställdhetsperspektiv (n=63).

Figur 1 visar att 21 av eleverna upplevt att de fått undervisning i ämn
16 respondenter

respondenterna (n=37) har alltså fått ingen, eller mycket lite undervisning i ämnesområdet. 
Endast 4 upplever att arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar all 
undervisning under varje lektion. Bland de som svarade detta svarsalternativ 3 pojkar. 

4.3.1 Skillnader i flickor och pojkars uppfattningar
I figur 2 visar resultatet att pojkar i större utsträckning fått lära sig, fått reflektera om, samt 
lärt sig planera utifrån ett jämställdhetsperspektiv. På fråga 9 finns en tydlig signifikant 
skillnad i svaren. Pojkar anser i högre utsträckning att de har lärt sig hur de ska tänka vid 
planering av hushållsarbete så att alla får göra lika mycket (p=0.007). De andra två frågorna 
har ett p-värde som inte visar någon signifikant skillnad, dock kan vissa tendenser till skillnad 
i svaren mellan flickor och pojkar anas.

Figur 2. I vilken grad flickor respektive pojkar håller med om nämnda påståenden. Svarsalternativen betyder: 1 
= håller inte med; 2 = håller med lite; 3 = varken eller; 4 = instämmer delvis; 5 = instämmer helt. Den tjocka 
linjen i lådagrammet visar medianen. Boxens längd visar kvartilen. Mann Whitney-U test.

I figur 2 kan man utläsa att samtliga frågor har lika stor spridning hos både flickor och pojkar. 
Vad som skiljer sig är medianen, där den på alla tre frågor är på svarsalternativ två (håller 
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med lite) för flickorna. För pojkarna är medianen tre (varken eller). Pojkar tycker alltså i 
större grad att de fått lära sig alla dessa tre saker i HKK-undervisningen. I figur 3 finns en 
närmare överblick över hur respondenterna besvarat fråga 9. Sammanfattningsvis verkar det
finnas skillnad mellan hur pojkar och flickor har uppfattat undervisningen kring jämställdhet i 
HKK, särskilt när det kommer till planering av hushållsarbetet. 

Figur 3. I vilken grad flickor och pojkar upplever att de fått lära sig hur man fördelar arbete i hemmet på ett 
jämställt sätt. 

Figur 3 visar att nästan hälften av flickorna (n=12) inte håller med, något som 4 av pojkarna 
också svarat. Den visar också att pojkarna tycker att de har fått lära sig hur man fördelar 
arbete i större utsträckning än flickorna. Endast 3 av flickorna instämmer helt, jämfört med 7
av pojkarna. Det går också att utläsa att 4 av flickorna och 8 av pojkarna svarat

öll med eller inte höll med i 
frågan. Figur 4 visar att det finns en stor skillnad i hur eleverna besvarat frågan om de vill 
lära sig mer om jämställdhet i HKK. Pojkar har i större utsträckning svarat att de inte vill lära 
sig mer om ämnesområdet än flickor (p=0,021).

Figur 4. Fördelning av svar på frågan om eleverna vill lära sig mer om jämställdhet i hemmet under HKK-
undervisningen. 

Diagrammet ovan visar att 12 av pojkarna inte vill lära sig mer om jämställdhet, något som 4
av flickorna svarat. 9 av flickorna instämmer helt, medan 5 av pojkarna gör det. Figur 3 och 
figur 4 visar alltså att pojkarna i större grad tycker att de fått lära sig att fördela arbete på ett 
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jämställ sätt, samt att en stor mängd pojkar inte vill lära sig mer om jämställdhet i HKK. 
Flickor däremot vill lära sig mer om jämställdhet i HKK, och tycker inte att de fått lära sig 
hur man delar upp arbetet på ett jämställt sätt. 

Resultatet visar att det inte finns några stora skillnader i hur flickor respektive pojkar upplevt 
undervisningen, nämnvärt är dock att pojkar upplevt aningen mer undervisning i jämställdhet 
än flickor. Det kan också anas mindre tendenser till skillnad i hur ofta eleverna upplevt hur 

i hemmet ur ett jämställdhets

Figur 5. Hur ofta flickor och pojkar uppfattat att de arbetat med ett ämnesområde. Svarsalternativen betyder: 1 = 
aldrig; 2 = någon enstaka gång; 3 = någon gång varje läsår; 4 = flera gånger per termin; 5 = varje lektion. Den 
tjocka linjen i lådagrammet visar medianen. Inom boxen visas vad 50 % av respondenterna har svarat. Mann 
Whitney-U test. 

Figur 5 visar att flickor upplever att de får lika mycket undervisning i alla ämnesområden, 

Medianen på övriga frågor är 2 (någon enstaka gång), 
vid hantering, tillagning och förvaring Pojkarna 
har en större spridning på alla frågor. Jämfört med flickorna är det endast fråga åtta som har 
samma värde som median och samma spridning. På fråga fem finns samma spridning med en 
något högre median. De största skillnaderna finns på fråga sex och sju. På fråga sex har
pojkarna samma median som flickorna (2 = någon enstaka gång), men har en betydligt större 
spridning. På fråga sju visar resultatet att pojkar upplever att de oftare får undervisning i 
ämnesområdet, och att spridningen på svaren i denna fråga är något mindre.

4.4 Förslag på undervisning

Tabell 3. Hur eleverna vill att undervisningen om arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv ska 
se ut i HKK-undervisningen. 
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Förslag på undervisning 
Totalt 
(n=63) 

Flickor 
(n=33) 

Pojkar 
(n=30) 

Vet inte    36     19     17 
Vill inte ha någon     5      -      5 
Rollspela ett hushåll     4      4      - 
Alla gör allt, variera grupper/ensam     3      3      - 
Diskussioner om normer, könsroller, jämställdhet     5      2      3 
Genomsyra all undervisning     6      3      3 
Tips, exempel, film     4      2      2 

 
Tabell 3 visar att 36 av eleverna inte vet hur de hade velat att undervisningen ska se ut. 5 av 
pojkarna har skrivit att de inte vill ha någon undervisning om arbetsfördelning i hemmet ur 
ett jämställdhetsperspektiv, ingen av flickorna har uppgett detta svar. 4 av flickorna föreslår 
att de kan rollspela ett hushåll, för att få prova på olika karaktärer och ansvarsområden. 3 vill 
att gruppindelningen ska variera mer, och att de ibland ska få arbeta ensamma för att 
verkligen få gör allt. Att ämnesområdet ska tas upp i olika diskussioner är det 5 av eleverna 
som vill. 6 vill att det ska genomsyra all undervisning, och inte tas upp i ett specifikt 
ämnesområde. Likt tabell 2 finns det elever (n=4) som efterfrågar konkreta tips, eller att se på 
film för att få en visuell bild av hur man kan arbeta. 
 
 

5 Diskussion 
Detta kapitel kommer innehålla studiens diskussion. Först kommer metoddiskussionen, där 
metodens styrkor och svaghet kommer att diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen, där 
resultatet från empirin diskuteras i förhållande till studiens syfte och bakgrund. 

 
5.1 Metoddiskussion 
 
5.1.1 Design 
Vid utformningen av enkäten behövde en mängd ställningstaganden tas, exempelvis vilken 
typ av frågor, hur den skulle skickas ut och hur den skulle se ut. Det hade varit fördelaktigt att 
utföra pilotstudien på elever som går i årskurs nio, precis som deltagarna. Vid en pilotstudie 
är sam
och egenskaper som personerna som senare deltar i studien (Christoffersen & Johannessen, 
2015). I denna studie gjordes valet att genomföra pilotstudien på några stycken andra 
lärarstudenter och bekanta, då det ansågs vara det enklaste sättet att genomföra den på. Alla 
elever som genomfört enkäten verkar ha begripit frågorna och kunnat svara på dem, vilket 
också indikerar att enkäten varit utformad för elever. Frågorna måste i en kvalitativ studie 
vara utformad på ett sätt som gör den begriplig för de som ska besvara den (Bryman, 2011). 
Ingen av frågorna hade alt  som Christoffersen & 
Johannessen (2015) menar kan leda till att en respondent klickar i något alternativ på måfå 

eftersom analysen syftar till att kunna jämföra två gruppers svar. Hade det funnits 
 

analysen hade inte kunnat utföras på ett utförligt sätt. För att hålla enkäten enkel var endast 
likertskalorna samt frågan om ålder obligatoriska. De elever som då inte visste vad de skulle 
svara, eller inte ville svara på de öppna frågorna kunde därmed hoppa över dem. De flesta 
valde dock att besvara alla frågor. Likertskalorna gör att enkäten är enkel att besvara, 
eftersom det är enklare att ta ett ställningstagande när det finns alternativ på en skala, än när 
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eleverna måste komma på helt egna svar (ibid.). 
 
5.1.2 Urval och datainsamling 
Ett bekvämlighetsurval kan enligt Kristensson (2013) ibland ge ett snävt resultat som inte är 
generaliserbart. Eftersom personerna som valts ut kommer från en homogen grupp är det inte 
säkert att alla elever i årskurs nio tycker som de som genomfört enkäten. Lärarna som ville 
dela ut enkäten till sina elever fick information om studiens syfte, vilket också kan göra att 
det främst var lärare som har ett intresse av jämställdhet och undervisar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Eftersom det hade ansetts oetiskt att inte redogöra studiens syfte gick 
det inte framföra förfrågan på annat sätt (Bryman, 2011). Urvalet gav däremot en bred 
geografisk spridning, vilket kan öka generaliserbarheten. I kvantitativ forskning är 
generaliserbarhet något man som forskare ska sträva efter (ibid.). Hade urvalet istället utförts 
genom att ta kontakt med olika skolor hade möjligtvis flera HKK-lärare på varje skola tackat 
ja och delat ut enkäten till sina elever, vilket hade gjort att fler respondenter från samma skola 
hade varit med. Urvalsmetoden ansågs dock vara lämplig, då den varit tidsbesparande och 
gett stor spridning. Även om lärarna haft ett intresse av området, betyder det inte att eleverna 
haft det. Studien syfte var också att kartlägga elever uppfattningar av undervisningen, vilket 
gör att det är fördelaktigt att lärarna bedriver undervisning om ämnet för att eleverna ska 
kunna besvara frågorna. En riskbedömning som gjordes i ett tidigt skede var att eleverna inte 
skulle veta vad de skulle svara. Eftersom Skolinspektionen (2019) framhåller att undervisning 
om ämnet inte bedrivs fanns en risk att eleverna inte skulle veta vad de skulle svara. Att 
besvara frågor om ett område de inte behandlat i HKK i en enkät om just HKK kan verka 
förvirrande. Alla elever som deltog verkade dock ha bra koll på hur arbetsfördelning i 
hemmet utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan se ut i HKK. Ytterligare en faktor som kan ha 
påverkat vad eleverna svarat är att de flesta genomförde enkäten under HKK-lektioner, med 
sin HKK-lärare. Med sin lärare närvarande finns en risk att de svarar mer godtyckligt än om 
läraren inte varit närvarande, då många elever inte vill riskera att ge ett svar som kan påverka 
relationen med sin lärare. Att lärarna inte kommer ta del av enskilda svar är något som borde 
ha skrivits med i ingresstexten, för att stärka anonymiteten ännu mer.  
 
Ett stort hinder i processen var att få tag på respondenter. I startskedet skickades en förfrågan 
ut via en Facebook-grupp som gav bra gensvar. Endast en av de lärarna genomförde senare 
enkäten med sina elever. Resterande lärare hann inte, eller svarade inte på mejlen som 
skickades. Därav lades förfrågan ut i andra grupper, vilket till slut genererade till ett bra antal 
respondenter. Att lärare inte skulle hinna eller glömma bort är inget som går att veta i 
förhand. Ett alternativ till vald urvalsmetod hade varit att ta direktkontakt med skolor. Istället 
för att använda sociala medier hade det eventuellt gett ett bättre gensvar att mejla direkt till 
HKK-lärare samt rektorer. För att hinna inom studiens tidsram valdes den metoden bort och 
lärare söktes enbart via sociala medier.  
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5.1.3 Dataanalys  
Då det varit svårt att ha full kontroll och veta hur många elever som avstår från att delta i 
undersökningen är det svårt att veta om de elever med ett intresse varit de som deltagit i 
största grad. Urvalsmetoden har dock gett svar med elever i många olika klasser och på 
många olika skolor i landet, varvid reliabiliteten kan anses som relativt hög. Det går inte säga 
att resultatet hade blivit samma vid en liknande studie, men spridningen i denna studie ökar 
chanserna. Skulle den skickas ut till andra skolor finns chanser att resultatet hade blivit 
liknande, eftersom urvalet utförts på ett sätt där många elever och klasser blivit 
representerade. En hög reliabilitet är något som ska strävas efter, för att visa att studien är 
gjord på ett sätt som verkar trovärdigt (Bryman, 2011). Validiteten i studien har också stärkts 
genom att enkätfrågorna varit baserade på studiens syfte, frågeställningar, samt den teoretiska 
referensramen. Detta har gjort att resultatet gett svar på det som faktiskt var tänkt att mätas, 
vilket är en studie med hög validitet (ibid.). 

 
5.2 Resultatdiskussion 
För att sammanfatta resultatets viktigaste delar kan man lyfta fram att jämställdhet i hemmet 
har olika definition hos olika elever, men att många fokuserar på att städning och matlagning 
ska delas upp lika mellan alla i hushållet. Pojkar upplever oftare att de tar upp ämnesområdet 
i undervisningen, men har svårare att definiera begreppet och vill heller inte ha mer 
undervisning om det. Flickor vill ha mer undervisning i ämnesområdet, och tycker i större 
grad att det inte endast handlar om städ och matlagning  utan också om ansvar och respekt.  
 
5.2.1 Elevers uppfattning av undervisningen 
Resultatet visar att de flesta elever tycker att jämställdhet i hemmet innebär att alla i ett 
hushåll delar lika på matlagning och städning. Vissa av eleverna skrev att de tycker att det 
innebär att mamma och pappa ska dela upp det arbetet, vilket kan uppfattas som ett 
heteronormativt synsätt, då de antar att alla hushåll består av mamma, pappa och eventuella 
barn. På det sätt Nationalencyklopedin (Forsberg & Sundgren Grinups, 2019) beskriver 
jämställdhet gör också ungefär en femtedel av eleverna. Dessa elevers definition omfattar 
mer än bara arbete i hemmet, och syftar också på att alla i samhället ska ha samma ansvar, 
rättigheter och respekt. I resultatet framkom det att vad eleverna tycker är viktigt att lära sig 
under HKK-undervisningen är att kvinnor och män ska dela lika på arbetet och hur man gör 
det. Det framkommer också att många elever vet hur ett jämställt hem kan se ut, och nästan 
hälften av eleverna kom med förslag på hur undervisning om detta kan se ut. Detta går i linje 
med vad Tinklin m. fl. (2005) lyfter fram; ungdomar vill leva i ett jämställt samhälle, men att 
de har svårt att leva jämställt själva. Eleverna visar att de vet vad arbetsfördelning ur ett 
jämställdhetsperspektiv innebär, men de vet inte hur de arbetar med det i praktiken.  
 
5.2.2 Könsskillnader i resultatet 
Tabell 1 visade att en större del pojkar än flickor inte visste hur de kan definiera jämställdhet. 
Granskas detta utifrån genusteorin kan man se det som en del av Hirdmans (1988) tre steg till 
genus. Den kulturella överlagringen bidrar till att kvinnor och män är på ett visst sätt mot 
varandra. Den sociala integrationen bestämmer att ett intresse är kvinnlig eller manligt. Av 
resultaten går det utläsa att flickor är mer måna om jämställdhet än pojkar. Att flickor är 
fostrade att vara mer omhändertagande, samt att jämställdhet traditionellt setts som något 
kvinnligt (ibid.), kan vara en orsak till att flickorna haft lättare att definiera jämställdhet. Fler 
flickor har också angett att de tycker jämställdhet i hemmet handlar om mer än bara 
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matlagning och städning, utan också ansvar och respekt. Det kan också vara en orsak till att 
flickorna vill ha mer undervisning i ämnesområdet än pojkarna. Detta stämmer också överens 
med vad Wedin (2014) påpekar; skolan är baserad på pojkars intressen. Ett antagande kan 
göras om att det i HKK ser ut på samma sätt som i exempelvis historia, där det är ett stort 
fokus på mäns historia. HKK-undervisningen planeras då utifrån vad pojkarna vill och deras 
intressen, vilket kan vara en bidragande orsak till att jämställdhet hamnar i skymundan.  
 
En ökad medvetenhet om genus och genusordningen bidrar till att man vill motverka 
maktstrukturer och genusordningen (Hirdman, 2001). Detta motsägs i respondenternas svar 
då pojkar i större utsträckning har uppgett att de får undervisning om jämställdhet i hemmet, 
men pojkarna uppger också att de inte vill ha mer undervisning i ämnesområdet. Vad detta 
beror på går inte utläsa av enkätens svar, men det kan antas bero på att pojkar vill bibehålla 
maktordningen som genuspedagogiken vill motverka. Hur det kommer sig att pojkarna oftare 
än flickorna upplever att de undervisas om jämställdhet i HKK går inte heller förklara varför, 
men skulle också kunna bero på samma anledning. Hirdman (1988) lyfter fram att människor 
lär sig mer av äldre som har samma kön som en själv. Eftersom kvinnor är 
överrepresenterade som HKK-lärare finns en möjlighet att flickor tar in mer av kunskapen i 
ämnet, då de kan se lärarna som förebilder. Det finns ingen stor skillnad i hur mycket 
undervisning eleverna uppfattar mellan de olika centrala innehållen som testades i enkäten. I 
Skolinspektionens (2019) granskning visar det sig dock att det ämnesområde som får minst 
fokus är just arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Eleverna som besvarat 
enkäten uppger att de får lika mycket undervisning i nämnt centralt innehåll som många 
andra. Hur det kommer sig att många elever trots detta har svårt att definiera jämställdhet är 
svårt att säga, men en orsak kan antas vara att jämställdhet och genus är något svårdefinierat 
och abstrakt. Genus är som Butler (2007) och Ambjörnsson (2004) menar något som vi alla 
skapar och lever i. Det kan då också vara svårt för lärare att sätta fingret på vad som lyftas 
fram i denna undervisning, då även läraren är medskapare av genus.  
 
Ett framträdande resultat är också att fler flickor än pojkar vill ha mer undervisning om 
jämställdhet i HKK och mer sällan upplever att ämnesområdet berörs. Svaleryd (2003) 
påpekar att skolan och undervisningen ofta är konstruerad på ett sätt som gynnar pojkar och 
typiskt pojkigt beteende. En grund till att flickor har denna uppfattning kan därför vara att 
undervisningen är planerad utifrån hur pojkar vill ha den. I resultatet framkommer att många 
pojkar inte vill lära sig mer om jämställdhet, därav undervisar lärare inte om detta mer än de 
idag gör. Doti Sani & Quaranta (2017) visade i sin studie att människor med lägre kunskap 
om jämställdhet oftare har en negativ bild av det. Detta kan också vara en orsak till att vissa 
elever, särskilt pojkar, inte vill få mer undervisning om det. Respondenterna uppger att de 
inte får mycket undervisning om ämnesområdet vilket troligen bidrar till att de får ett mer 
negativt synsätt på jämställdhet. Något som motsäger detta är resultatet i figur 3, där det 
framgår att pojkar uppfattar att det får mer undervisning i ämnesområdet än flickor. Mer 
undervisningen bör leda till ökad kunskap, vilket i sin tur leder till en mer positiv bild av 
jämställdhet.  
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5.2.3 Önskad undervisning 
Resultatet visar att många elever inte vet hur de vill att undervisningen ska se ut. Det finns 
dock förslag om att jämställdhet ska genomsyra all undervisning och att rollspela ett hushåll 
eller en familj. Att rollspela ett hushåll är något som Grönqvist & Hjälmeskog (1998) också 
föreslår. Genom att arbeta praktiskt och få prova på olika roller får eleverna chans att 
reflektera över hur olika roller framställs i ett hem. Kommentarmaterialet för HKK 
(Skolverket, 2019a) lyfter också att detta är ett bra sätt att lyfta fram olika människors arbeten 
och betydelser för ett hushåll. Det förekommer en stor spridning i hur eleverna vill behandla 
ämnesområdet. Skolinspektionen (2019) lyfter fram att HKK-ämnet har en mängd 
olegitimerade lärare, vilket bidrar till att man undervisar på samma sätt som man själv blivit 
undervisad. Detta kan vara en orsak till att det råder en viss ovisshet om hur man ska bemöta 
ämnesområdet som lärare. Det framkommer att eleverna har en mängd förslag på hur de vill 
få sin undervisning. Enligt Svaleryd (2003) krävs det dock att lärare får kunskap och 
fortbildning i jämställdhetsarbete för att i sin tur kunna undervisa med ett 
jämställdhetsperspektiv. Det kan alltså vara en bristande kunskap hos lärare som orsakar att 
eleverna inte alltid uppfattar undervisningen, samtidigt som det krävs kunskap för att 
eleverna ska bli intresserade. Eleverna i denna studie visar dock att de har en högre 
uppfattning än vad Skolinspektionen (2019) menar att eleverna generellt sett har.  

 

6 Slutsats och implikationer 
Syftet med denna studie var att undersöka elevers uppfattningar och attityder om en del av 
HKK-ämnet. Med denna studie kan vi konstatera att det finns vissa skillnader i vad eleverna 
uppfattar av ämnesområdet. Flickor vill ha mer undervisning om jämställdhet och att det 
genomsyrar all undervisning. Pojkarna tycker att jämställdhet tas upp i undervisningen oftare, 
och önskar samtidigt inte mer undervisning om jämställdhet. Eleverna håller inte med om att 
de fått lära sig att planera hushållsarbete på ett jämställt sätt. En slutsats som kan dras utifrån 
detta är att vi HKK-lärare behöver undervisa om ämnesområdet oftare, och variera 
undervisningsmetoder i större grad. Eleverna kom i enkäten fram till en rad förslag på hur de 
vill att undervisningen ska se ut; mer konkret och genom att rollspela. Då en stor del av 
eleverna uppgav att de behandlat ämnesområdet aldrig eller någon enstaka gång hade det 
varit gynnsamt att ta upp det oftare och i olika undervisningssituationer för att främja ett 
situerat lärande. En annan slutsats som kan dras är att pojkarna uppger att de ofta undervisas 
om ämnesområdet, men har också en mer negativ bild av jämställdhet. Vad detta beror på kan 
denna studie inte besvara, men är något som hade kunnat undersökas med en kvalitativ 
studie. Ämnet skulle också kunna studeras närmre genom att samla in empiri från även lärare, 
samt göra observationer av lektioner och efterföljande intervjuer för att kunna göra en analys 
över vad eleverna faktiskt uppfattar. Genom att göra kvalitativa intervjuer hade man kunnat 
få djupare svar om hur eleverna resonerar kring ämnesområdet. 
 
Eftersom det verkar finnas en osäkerhet kring ämnesområdet efterfrågas vidare forskning, i 
syfte att kunna hjälpa lärare att utforma sin undervisning på ett sätt som gör ämnesområdet 
begripligt för eleverna. Detta är också något som många elever har efterfrågat. Denna studie 
har dock bidragit med kunskap om att det finns skilda uppfattningar hos eleverna om 
ämnesområdet. Vetskapen om detta kan underlätta det för lärarna vid planering, då de blivit 
varse om på vilket sätt eleverna vill få undervisning. 
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Förfrågan om deltagande till lärare. 
 
 
~ Vill du hjälpa mig med mitt examensarbete? ~ 

Hej alla HKK-lärare! 

Jag läser sista terminen på GU och håller på att skriva mitt examensarbete i HKK. Därför söker 
jag nu lärare som vill hjälpa mig med min empiri. Jag undersöker elevers attityder gentemot 
undervisning kring det centrala innehållet jämställdhet i hemmet och har därför gjort en enkät 
som jag vill att elever ska svara på. 

Vill du hjälpa mig och ställa upp med dina elever? Eleverna som svarar ska gå i årskurs 9, 
enkäten är såklart anonym, frivillig och kommer enbart att användas i min studie. Den tar max. 
10 minuter att genomföra! Om du jobbar på en skola i                   med omnejd eller Skara/Var 
med omnejd kommer jag gärna ut och presenterar enkäten för eleverna, annars skickar jag den i 
digital form. 

Vore så himla tacksam för hjälpen, och om du har några frågor är det bara att fråga! 
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Bilaga 2 
Enkät. 

Undersökning HKK 
Hej! 
Jag heter Kornelia och läser sista terminen på ämneslärarprogrammet. För tillfället skriver jag 
examensarbete inom hem- och konsumentkunskap (HKK). I uppsatsen undersöker jag elevers 
attityder till undervisning utifrån ett jämställdhetsperspektiv på hem- och 
konsumentkunskapslektionerna. För att kunna undersöka detta behöver jag er hjälp! Enkäten nedan 
tar ungefär 10 minuter att genomföra, och är helt anonym. Dina svar kommer enbart att användas till 
min uppsats, ditt deltagande är helt frivilligt och du får avbryta enkäten om du inte vill vara med. 
Genom ditt deltagande samtycker du till att dina svar används i min studie. Det skulle göra mig 
jätteglad om du vill svara på alla frågor! 
 
Har du några frågor eller kommentarer kan du maila mig på gusbloko@student.gu.se. 
 
Tack för din medverkan! 
*Obligatorisk 

 
Del 1: 
I första delen vill jag att du svarar på några frågor om dig själv. 
 
1. Ålder? * 
 
2. Kön? 

 Tjej 

 Kille 

 Annat 
 
 

Del 2: 
I del två finns några frågor där du får skriva ett kort svar. Det finns inga svar som är rätt eller fel, jag 
vill veta hur du tänker! 
 
3. Hur skulle du förklara "jämställdhet i hemmet"? 
 
4. Vad anser du är viktigt att få lära sig om jämställdhet under HKK-lektionerna? 

 
Del 3: 
I del tre finns en rad arbetsområden i HKK. Fyll i hur ofta du upplever att ni arbetat med något. 
 
5. Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor. * 

 Aldrig 

 Någon enstaka gång 

 Någon gång varje läsår 

 Flera gånger per termin 

 Varje lektion 
 
6. Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv: * 

 Aldrig 

 Någon enstaka gång 

 Någon gång varje läsår 
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 Flera gånger per termin 

 Varje lektion 
 
7. Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. * 

 Aldrig 

 Någon enstaka gång 

 Någon gång varje läsår 

 Flera gånger per termin 

 Varje lektion 
 
8. Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse. * 

 Aldrig 

 Någon enstaka gång 

 Någon gång varje läsår 

 Flera gånger per termin 

 Varje lektion 
 

Del 4: 
I del fyra följer en rad påståenden. Kryssa i på skalan om du håller med eller inte håller med. 
 
9. I HKK har jag lärt mig hur jag kan tänka när jag planerar hushållsarbete, så att alla får göra 
lika mycket: * 

 Håller inte med 

 Håller med lite 

 Varken eller 

 Instämmer delvis 

 Instämmer helt 
 
10. Under HKK-lektioner har jag fått möjlighet att reflektera över jämställdhet: * 

 Håller inte med 

 Håller med lite 

 Varken eller 

 Instämmer delvis 

 Instämmer helt 
 
11. På HKK-lektionerna har jag fått lära mig hur man fördelar arbete i hemmet på ett jämställt 
sätt: * 

 Håller inte med 

 Håller med lite 

 Varken eller 

 Instämmer delvis 

 Instämmer helt 
 
12. Jag vill lära mig mer om jämställdhet i hemmet på HKK-lektionerna: * 

 Håller inte med 

 Håller med lite 

 Varken eller 

 Instämmer delvis 
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 Instämmer helt 
 
13. Det jag får lära mig om jämställdhet i hemmet på HKK-lektionerna är användbart utanför 
skolan: * 

 Håller inte med 

 Håller med lite 

 Varken eller 

 Instämmer delvis 

 Instämmer helt 

 
Del 4 
I del fyra får du skriva dina egna tankar om hur du hade velat att undervisningen om jämställdhet i 
HKK ska se ut. Tack för att du har medverkat! 
 
14. Hur hade du velat att undervisningen om arbetsfördelning i hemmet utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv skulle se ut på dina HKK-lektioner? 
 
15. Finns det något mer du vill tillägga om vad du tycker om undervisningen om jämställdhet i 
HKK? 


