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Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare och elever värderar ämnet hem- och 

konsumentkunskap (HK) jämfört med idrott och hälsa (IDH) i grundskolan. Undersök-

ningen görs ur ett genusperspektiv och resultatet kommer även att jämföras med politikers 

värdering av ämnet. De frågeställningar jag utgått ifrån är följande: 

 Hur värderar lärare och elever HK i förhållande till IDH? 

 Finns det några skillnader mellan kvinnliga och manliga lärares syn på HK och 

IDH, och vilka är dessa i sådana fall? 

 Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars syn på HK och IDH, och 

vilka är dessa i sådana fall? 

För att få fram elevers och lärares värderingar kring skolämnena har en kvantitativ under-

sökningsmetod använts. Resultatet visar att HK varken har hög eller låg status bland lärare 

och elever då ämnet i genomsnitt placerar sig i mitten bland alla ämnen. Värt att notera är 

att IDH, som är den manliga motsvarigheten till det kvinnliga HK-ämnet, får hög status i 

skolan då det ses som ett viktigt hälsoämne. Hälsoaspekten, som har en framträdande roll 

även i HK-ämnet, uppmärksammas dock inte av deltagarna i studien. 
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1 Inledning 

Grundskolans ämnen styrs idag av en timplan, upprättad av riksdagen, som ger en indikation på 

hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnena. De ämnen som förfogar över många 

timmar får automatiskt högre status än de med färre. Ämnena svenska, engelska och matematik 

får dessutom ökad status i och med deras betygkrav för att nå högre studier efter högstadiet. HK är 

det minsta ämnet i skolan med sina 118 undervisningstimmar under hela grundskolan. För att sät-

ta det i proportion till övriga praktiska ämnen kan nämnas att bild och musik har 230 timmar var-

dera, slöjd 330 timmar och idrott och hälsa 500 timmar (se Bilaga 1). I Klockljung (2006) menar 

Hjälmeskog att det inte borde finnas ett enda ämne som har mindre än 230 undervisningstimmar. 

Eftersom skolan styrs av politiska beslut präglas den av politikers värderingar. Frågan är om den 

värdering ämnena fått, i och med timplanen, återspeglas hos lärare och elever i skolan? 

  

Praktiska ämnen är av stor betydelse i skolan då de bland annat kan hjälpa elever att utvecklas och 

lära i de mer teoretiska ämnena. Dessvärre upplever jag en viss mentalitet inom skolans verksam-

het där praktiska ämnens funktion kan bli att enbart ge eleverna avlastning och kraft att orka med 

de teoretiska ämnena. Ett sådant synsätt är beklagligt och risken finns att dessa ämnens potential 

degraderas och inte utnyttjas till fullo. Vilka ämnen som kan ses som viktigast i skolan är kom-

plext och frågan är om det överhuvudtaget går att säga att ett ämne är viktigare än ett annat. Själv 

anser jag att alla skolämnen kan ses som lika viktiga då de fyller sin funktion, om än dock på olika 

sätt. 

 

Mina erfarenheter som studerande till HK-lärare säger mig att elever och lärare underskattar äm-

net och dess möjligheter vad gäller innehåll och syfte. En del verkar inte se det som ett riktigt 

ämne, trots att det ingår i det obligatoriska skolväsendet med kursplan som alla andra ämnen. Stu-

diens syfte blir därför att undersöka hur lärare och elever i grundskolan värderar HK-ämnet och 

hur denna värdering fördelar sig mellan de båda könen. Det sistnämnda är intressant ur den syn-

vinkeln att HK tycks vara ett ämne som associeras till flickor (Hjälmeskog och Pipping Ekström, 

2006a) samt att jämställdhet är en viktig utgångspunkt i dess undervisning (Skolverket, 2000). Då 

idrott och hälsa, likt HK, är ett hälsofrämjande ämne kommer således elevers och lärares värde-

ring av båda dessa ämnen att jämföras. IDH förfogar dessutom över flest antal undervisningstim-

mar bland de praktiska ämnena och ses, i motsats till HK, som ett manligt ämne. Finns det alltså 

någon koppling mellan kön och antalet undervisningstimmar i skolan? Dessa anledningar gör min 

studie viktig eftersom det handlar om HK-ämnets framtida status i skolan.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras först en del begrepp som används i arbetet. Därpå presenteras tidigare 

forskning som inleds med en beskrivning av praktisk och teoretisk kunskap. Vidare ges en 

historisk tillbakablick på HK-ämnet följt av dess syfte och innehåll i skolan samt en jämförel-

se mellan HK och IDH vad gäller ämnenas hälsoaspekter. På detta följer en inblick i jäm-

ställdhetens utveckling mellan kvinnor och män, vad skolan har för anknytning till genus samt 

en politisk framskrivning av HK-ämnet. Efter att arbetets vetenskapsteoretiska utgångspunkt 

framställts avslutas bakgrunden med en sammanfattning.      

 

2.1   Begrepp 

Skolämnet HK har tidigare hetat huslig ekonomi, hushållsgöromål, hemkunskap och hushålls-

göromål samt enbart hemkunskap. Från och med år 2000 gjordes en omarbetning av läropla-

nen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, där ämnet bytte namn från hemkunskap till 

hem- och konsumentkunskap som stämmer bättre överens med dess mål och syfte (Cullbrand, 

Hjälmeskog & Petersson, 2006).  

 

I denna studie delas skolämnena huvudsakligen upp i praktiska respektive teoretiska ämnen, 

även om en sådan uppdelning till stor del är felaktig då teori och praktik i egentlig mening 

inte går att särskilja (de Ron & Feldt, 2006). Ett praktiskt ämne kan således vara teoretiskt och 

tvärtom. För enkelhetens skull görs ändå denna indelning mellan praktiska och teoretiska äm-

nen. Vad som då åsyftas är den västerländska kunskapstraditionen där slöjd, bild och hem- 

och konsumentkunskap är exempel på skolämnen med praktisk utgångspunkt medan bland 

annat svenska, fysik och matematik är ämnen av mera teoretisk karaktär (Grönqvist & Hjäl-

meskog, 1998). 

 

I studien används begreppet status vilket ska förstås enligt nationalencyklopedins hemsida 

(2011) där det bland innebär att exempelvis personer eller befattningar har högt socialt anse-

ende.  

 

Vidare förekommer begreppet jämställdhet i studien som enligt SCB (2010) betyder att: 

”kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden” (s. 2). Målen för jäm-

ställdhetspolitiken i Sverige innehåller bland annat mäns och kvinnors lika förutsättningar och 
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villkor vad gäller utbildning och lön och att båda könen ska ta samma ansvar för hemarbetet. 

Jämställdhet handlar alltså om förhållandet mellan kvinnor och män (SCB, 2010). 

 

Kön och genus är två komplexa ord. Petersson (2007) skiljer dem åt genom att benämna kön 

som något biologiskt, alltså det kön man föds till, man eller kvinna. Genus syftar istället till 

de föreställningar (tankar, idéer, uppfattningar, åsikter, värderingar) om kön som människor 

skapar tillsammans. Genus är alltså socialt och kulturellt konstruerat där både gamla och nya 

föreställningar kan existera samtidigt.          

 

2.2   Tidigare forskning 

 

2.2.1 Praktisk och teoretisk kunskap  

Enligt Gustavsson (1996) präglas utbildningssystemet i Europa till stor del av att det görs 

skillnad på praktisk och teoretisk kunskap, där teori ses som arbete med hjärnan medan det 

praktiska handlar om att arbeta med kroppen. Skolsystemet bygger på att alla ska ha en 

gemensam grund att stå på, men så småningom delas barnen upp i två grupper. En del som är 

ämnade för en teoretisk utbildning och en annan del som är ämnade för en praktisk yrkesut-

bildning. Den här uppdelningen följer både klass- och könsmönster. Gustavsson (2002) menar 

vidare att teoretisk kunskap värderas högre i skolan än praktisk kunskap, men att det sällan 

utanför skolans värld görs en sådan åtskillnad. de Ron och Feldt (2006) ser olyckligt på denna 

skarpa uppdelning då de menar att i princip allt vad eleverna lär sig i skolan består av både 

praktisk och teoretisk kunskap. De förvånas också över hur kunskapsbegreppet inte lyckats 

utvecklas när både pedagogiken och didaktiken gått framåt. För ett gott lärande är det viktigt 

att se teoretisk och praktisk kunskap som en enhet som kompletterar varandra (ibid.).  

 

2.2.2 HK-ämnets historik  

I slutet av 1800-talet levde många människor i Sverige i fattigdom. Samhället skyllde de dåli-

ga förhållandena på kvinnorna och menade att de var orsaken till männens dåliga hälsa. Om 

inte kvinnorna skötte hushållsarbetet bättre riskerade männen sjukfrånvaro från arbetet på 

grund av för lite och dålig mat. Ett ovårdat hem gjorde dessutom mannen sinnesnedstämd vil-

ket lockade honom till krogen och barnen ut på gatan. Detta ledde i sin tur till sociala och 

ekonomiska problem för de redan utsatta familjerna. Eftersom samhället var överens om att 
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det var kvinnornas ansvar att hushålla med familjens resurser och ta hand om hemmet och 

familjens egenvård ansågs det därför finnas ett stort behov av att utbilda flickor i hushållslära 

(Hjälmeskog, 2006a). Det började således med teoretisk utbildning i början av 1880-talet för 

att några år senare utvecklas till mer praktisk skolköksundervisning (Hjälmeskog, 2006a). 

Ända fram till mitten av 1900-talet var skolundervisningen i hushållslära enbart ämnad för 

flickor (Hjälmeskog & Pipping Ekström, 2006a). Även lärarna för hushållsutbildningen var 

av kvinnligt kön (Hjälmeskog, 2006a). På 1950-talet fick till slut både pojkar och flickor en 

timmes hemkunskapsundervisning i veckan. Men utöver detta skulle flickorna även ges fyra 

timmars undervisning i hushållsgöromål varje vecka, det vill säga få praktiska kunskaper i 

utförandet av hushållsarbete. Syftet med pojkarnas undervisning i hemkunskap var bara att 

lära sig uppskatta hushållsarbete, inte att själva utföra det (Hjälmeskog & Pipping Ekström, 

2006a). En annan orsak till undervisningens införlivande var att ”ämnet ansågs ge omväxling 

i en annars allt för bokligt inriktad undervisning” (Hjälmeskog, 2006a, s. 8). År 1948 lade 

skolkommissionen fram förslaget om en nioårig obligatorisk skolreform för alla. Detta förslag 

infriades i och med 1962 års läroplan för grundskolan, Lpo 62. Härmed blev hemkunskap ett 

obligatoriskt ämne i skolan på lika premisser för både pojkar och flickor (Cullbrand, Hjäl-

meskog & Petersson, 2006).  

 

2.2.3 HK-ämnets syfte och innehåll  

Hem- och konsumentkunskap är enligt Hjälmeskog och Höijer (2006) det enda skolämne som 

ger kunskaper för livet i hem och familj, det vill säga kunskaper utanför förvärvsarbete. Hjäl-

meskog och Pipping Ekström (2006a) hävdar dessutom att HK kan vara det viktigaste skol-

ämnet vad gäller jämställdhet och hållbar utveckling. Bland annat står det i kursplanen för 

hem- och konsumentkunskap att ”Ämnet utvecklar varje elevs förmåga att identifiera, analy-

sera och formulera frågor om jämställdhet som kan uppkomma inom olika gemenskaper” 

(Skolverket, 2000, s. 20). Om vi istället blickar framåt kommer en ny läroplan för grundsko-

lan, Lgr 11, att träda i kraft till höstterminen där HK-ämnets ändamål ser ungefär detsamma 

ut. Så här inleds ämnet i den nya läroplanen: 

 

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hem-

met påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och na-

turen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga 

verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som kon-

sumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. (Skolverket, 2011, s. 42) 
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HK-undervisning bedrivs överlag i årskurs 5 och på högstadiet. För att förtydliga för kollegor, 

föräldrar och elever i de högre årskurserna vad HK-ämnet innebär har den såkallade HK-

globen utformats (Bilaga 2). Med denna ska HK-lärare kunna visa på ämnets bredd eftersom 

många har uppfattningen att det enbart handlar om mat. Mat och måltider, boende, social ge-

menskap och konsumentekonomi är ämnets plattform vilka man som HK-lärare ska utgå ifrån 

i sin undervisning. Därutöver finns de fyra perspektiven resurshushållning, kultur, hälsa och 

jämställdhet som ska genomsyra all undervisning. Kunskap i handling innebär att eleverna 

själva ska vara delaktiga i undervisningen och tillsammans bidra till lärandet istället för att 

läraren serverar dem kunskaper. Människan i hushållet, samhället och naturen syftar till att 

förstå dess samverkan, att de kunskaper som befästes i HK-ämnet har betydelse för männi-

skan, samhället och naturen (de Ron & Feldt, 2006). En mer ingående förklaring till kun-

skapsområdena och perspektiven finns under Bilaga 3.  

 

2.2.4 Hälsoaspekter inom HK och IDH  

För att tydligare visa på likheterna mellan idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap 

och de båda ämnenas hälsoarbete i skolan följer här några utdrag från nuvarande kursplaner. 

Under Ämnets karaktär och uppbyggnad står det i kursplanen för HK att: 

 

Hälsa och välbefinnande har flera dimensioner: ekonomiska, materiella, fysiologis-

ka och psykosociala. I ämnet hem- och konsumentkunskap är dessa på olika sätt 

sammanflätade och handlar bland annat om en medveten användning av resurser, 

om att stärka elevens tillit till sin egen förmåga att handla och att interagera med 

andra. (Skolverket, 2000, s. 19) 

 

Under samma rubrik fast för ämnet IDH står det att ”Grundläggande är ett hälsoperspektiv 

som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande” (Skolverket, 2000, s. 23). 

Ett av målen som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret i IDH är att ”förstå 

sambandet mellan mat, motion och hälsa” (Skolverket, 2000, s. 24).  I samma ämne ska ele-

ven sträva mot målen att utveckla en god kroppsutveckling samt utveckla kunskaper om vad 

som främjar hälsa (Skolverket, 2000). Under HK-ämnets Mål att sträva mot ska eleven ut-

veckla ”förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med häl-

sa, ekonomi och miljö” (Skolverket, 2000, s. 19). Under de mål som eleven ska ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret i ämnet hem- och konsumentkunskap är ett av dessa att ”kunna 

planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och 

estetiska värden” (Skolverket, 2000, s. 20).   
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2.2.5 Hemarbete och jämställdhet över tid  

Björk (1997) beskriver hur arbetsfördelningen såg ut mellan män och kvinnor i Sverige under 

förra seklet och hur den har förändrats över tid. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 

när Sverige fortfarande var ett jordbrukssamhälle men på väg in i industrialiseringen, var ar-

betet uppdelat i såkallade kvinnosysslor och manssysslor. Männen jobbade med det tyngre 

arbetet på gården och åkrarna medan kvinnorna främst skötte hushållsgöromål som till exem-

pel matlagning, tvätt och klädvård. Men arbetet var tungt och tidskrävande även för kvinnan 

eftersom det inte fanns några moderniteter. Sysselsättningen handlade om familjens överlev-

nad framför vinst. Kvinnors och mäns arbeten sågs därför som lika viktiga även om kvinnan, 

om så krävdes, kunde hjälpa till med mannens sysslor men sällan tvärtom. Under denna tids-

epok var kvinnosynen den att hon skulle underordna sig mannens vilja (ibid.).  

 

I mitten av 1900-talet, när det industriella samhället börjat ta fart, var en vanlig uppdelning att 

män lönearbetade och kvinnor var husmödrar. En del kvinnor kom så småningom också ut på 

arbetsmarknaden, men då vanligtvis på deltid eftersom de var husmödrar samtidigt som de 

förvärvsarbetade. Kvinnans och mannens arbeten var ekonomiskt inte lika mycket värda och 

kvinnans arbete sågs överlag som mindre värt då det inte längre handlade om samma slags 

överlevnad. Trots kvinnans bidrag till arbetsmarknaden var det ändå hon som hade det över-

gripande ansvaret för hemmet. Man såg det som att kvinnan och köket hörde ihop. Kvinnans 

ställning var fortfarande densamma, det vill säga underordnad mannens vilja (Björk, 1997). 

 

Arbetsbördan har under tidens gång inte minskat utan innehållet har bara bytt form, som en 

konsekvens av den tekniska utvecklingen. Vidare menar Björk (1997) att könsrollerna inte är 

lika bestämda som tidigare, även om vissa normer och föreställningar finns kvar. Få kvinnor 

arbetar i hemmet på heltid och köket är inte längre en arbetsplats enbart för kvinnor. Män och 

kvinnor delar mer på ansvaret och det har blivit tämligen accepterat för män att ta ett större 

ansvar i hemmet (ibid.). År 1995 blev Sverige dessutom utsett av FN till världens mest jäm-

ställda land (Nordenmark, 2004). Men granskar man SCB:s (2010) senaste rapport om jäm-

ställdhet i Sverige samt läser vad Nordenmark (2004) och Magnusson (2006) kommer fram 

till i sina undersökningar kan man skönja att vi har långt kvar innan kvinnor och män lever 

enligt samma villkor. Enligt Hjälmeskog och Pipping Ekström (2006b) tar kvinnan fortfaran-

de ett större ansvar för hemmet och därmed har jämställdhet mellan könen inte uppnåtts. Jäm-
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ställdhet uppnås först när samhället blivit könsneutralt, det vill säga när kön inte längre har 

någon betydelse (Hjälmeskog & Pipping Ekström, 2006a).  

 

2.2.6 Genus i skola och samhälle 

Hjälmeskog (2000) klarlägger att så som det ser ut idag fortsätter skolan att medverka till bil-

dandet av traditionella könsföreställningar. Hjälmeskog och Pipping Ekström (2006a) förkla-

rar att textilslöjd anses vara ett flickämne medan trä- och metallslöjd är ett pojkämne. Vad 

gäller hem- och konsumentkunskap förknippas ämnet överlag med tjejer. Skolans uppdrag är 

att ge en likvärdig utbildning för alla elever. 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 2011, s. 8)   

 

Hjälmeskog (2006b) hävdar att HK-ämnet befinner sig längst ner i hierarkin inom skolans alla 

ämnen på grund av de könsföreställningar som råder i vårt samhälle. Enligt Björk (1997) mås-

te samhällets könsperspektiv förändras om vi ska kunna vända denna trend och för att få till 

en jämn arbetsfördelning i hemmet. Hjälmeskog och Pipping Ekström (2006a) menar vidare 

att de flesta forskare idag är ense om att genus är en social konstruktion, vilket innebär att 

människor skapar gemensamma föreställningar om vad som exempelvis är typiskt manligt 

eller kvinnligt. Om Sverige jämförs med andra länders eller kulturers genusföreställningar kan 

de se olika ut. Vad som däremot tycks vara gemensamt för alla samhällen är att det som upp-

levs som manligt inte också kan vara kvinnligt, och tvärtom. Dessutom ses alltid det manliga 

som mer värt än det kvinnliga. Alla individer skapar sin egen identitet i förhållande till sam-

hällets föreställningar och strukturer. Man kan antingen ta avstånd ifrån eller anpassa sig till 

vad som av samhället uppfattas som manligt och kvinnligt. Men oavsett hur man än väljer 

medför det konsekvenser. Tar man avstånd riskerar man att hamna utanför viss gemenskap än 

om man istället anpassar sig till de föreställningar och den samhällsstruktur som råder (ibid.).  

 

Säger det rådande genussystemet i klassens pojkgrupp att diskning och städning är 

kvinnligt och därmed lågt värderat krävs det mycket av en pojke i hem- och kon-

sumentkunskapen för att han ska ta sig an uppgifterna utan att visa upp ett av-

ståndstagande från dem. (Hjälmeskog & Pipping Ekström, 2006a, s. 195) 
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2.2.7 En politisk framskrivning av HK-ämnet  

Sveriges utbildningsminister på 1970-talet, Bengt Göransson, ska ha sagt ”Jag anser att det är 

trams att lära sig koka potatis i skolan” (Klockljung, 2006, s. 36). Ser man tillbaka på den po-

litiska historien, till de som styrt vårt land och därmed format skolsystemet, är det sedan bör-

jan av 1900-talet främst män som har haft makten. Hjälmeskog (2000) antyder att detta har 

påverkat HK-ämnets utveckling eftersom utbildningen präglas av manliga normer som har 

kommit att anses som det bästa och viktigaste. Klockljung (2006) citerar Hjälmeskog som 

menar att hem- och konsumentkunskap, vilket är ett kvinnligt ämne, får stå tillbaka mot de 

mer manliga ämnena såsom idrott och hälsa. Båda dessa ämnen är de enda som så ingående 

ska arbeta med kost och hälsa i sin undervisning. Men vad alla inte vet är att idrott och hälsa 

ges bättre förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag än hem- och konsumentkunskap. För 

att ge några exempel så går en miljard av Svenska Spels överskott till idrottsinsatser i skolan 

(ibid.). Då Svenska Spel ägs av staten, där allt överskott går till statskassan (Svenska Spel, 

2011), är alltså detta ett initiativtagande från politikernas sida. Eftersom riksdagen även står 

bakom grundskolans timplan är det politiker som beslutat att IDH förfogar över 500 timmars 

undervisning, till skillnad mot HK:s 118 timmar, där endast svenska och matematik fått fler 

antal timmar. Idrottsämnet finns dessutom representerat i gymnasieskolans regim, vilket HK 

inte gör (Klockljung, 2006). 

 

Klockljung (2006) fortsätter visa på ämbetsmäns inställning till HK-ämnet. I början av 2004 

blev bland annat HK-lärare inbjudna av regeringen till en sammankomst för att diskutera goda 

matvanor och fysisk aktivitet i skolan. Tanken var att lyfta fram och hitta möjliga förslag till 

att motverka barn och ungdomars allt sämre hälsa i vårt land. De två främsta talarna under 

mötet var dåvarande jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist och dåvarande 

folkhälsominister Morgan Johansson. Under sammankomsten togs folkhälsofrågan upp som 

ett samhällsproblem där alla måste ta sitt ansvar för att motverka denna negativa trend. Vad 

gäller skolans insatser uppmärksammades bland annat vikten av motion genom ämnet idrott 

och hälsa, skollunchens betydelse, borttagande av godisautomater i skolan samt införande av 

fruktskålar i klassrummen. Det mesta sades denna dag, allt utom HK-ämnets möjligheter i di-

lemmat om folkhälsan. 

 

Många ivrare har genom åren fört kampen om ämnets potential i skolan, vilka menar att den 

måste lyftas. Bland annat genom att ge ämnet den uppmärksamhet det förtjänar, öka antalet 
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behöriga lärare samt öka antalet undervisningstimmar (Klockljung, 2006). Tyvärr har besluts-

fattare nästintill ignorerat påtryckningar från lärarutbildare och lärare i ämnet samt andra en-

tusiaster och organisationer runtom i landet. När beslutsfattarna väl svarat har de främst påta-

lat att de för tillfället valt att satsa på andra ämnen i skolan. Samtidigt sätter de sin tilltro till 

marknadsindustrin och offentliga aktörer och menar att de, genom att ta större ansvar i frågan, 

kan komma att motverka den negativa hälsotrenden (Klockljung, 2006). Den senaste folkhäl-

sorapporten från Socialstyrelsen (2009) visar emellertid att människors matvanor blir allt säm-

re, i synnerhet skolungdomars. 2004 års utredare från livsmedelsverket, Maria Rosén, fällde 

följande kommentar efter mötet med ministrarna: ”Att i princip låta bli att nämna hem- och 

konsumentkunskap, när man diskuterar hur mat- och hälsovanor ska förbättras, är att kränka 

ett helt vetenskapligt och pedagogiskt kunskapsområde” (Klockljung, 2006, s. 40)  

 

2.3   Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Bryman (2002) menar att den socialkonstruktivistiska teorin handlar om hur människor upp-

fattar diverse olika företeelser. Socialkonstruktivismen menar att alla händelser och fenomen 

har ett konstruerat innehåll, där Bryman (2002) tar exemplet manlighet. Enligt konstruktivis-

men är inte manlighet något bestämt och oförändligt utan något som är konstruerat i männi-

skors tankar. Begrepp såsom manlighet innehåller olika värderingar beroende på land, social 

grupp eller tidsålder. Barlebo Wennerberg (2001) säger att samhället består av olika institu-

tioner vilka är socialt konstruerade, till exempel rättsväsendet, penningväsendet och skolan. 

Han menar att skolan utgör grunden för att socialisera in människor i samhället med dess so-

ciala konstruktioner. Samtidigt är skolan själv en social konstruktion som formas av flera oli-

ka grupper. Politiker vill att ungdomar ska lära sig vissa ämnen för att kunna leva i samhället, 

lärare vill lära ut vissa ämnen som de anser är viktiga och elever vill, förhoppningsvis, lära sig 

detta (ibid.). Den socialkonstruktivistiska teorin kan sålunda appliceras på min forskning ge-

nom att även skolämnen konstrueras i människors sinnen. En värdering av HK och IDH kan 

ses som en social konstruktion av personerna i undersökningen. 

 

2.4   Sammanfattning  

Kvinnan och hennes livsuppgift har länge betraktats som mindre värt än mannens. Under det 

senaste århundradet har dock förändringar skett angående traditionella könsmönster vilka inte 

är lika självklara längre. Samhället kan likväl inte betraktas som jämställt eftersom föreställ-
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ningar om genus fortfarande lever kvar och nyskapas. Exempel på detta är skolans idrottsäm-

ne som ses som ett manligt ämne i motsats till det mer kvinnliga HK-ämnet, även om de har 

liknande beröringspunkter i sin undervisning. Dessa föreställningar är socialt konstruerade, 

det vill säga skapade av samhället.      

 

Under slutet och början av förra sekelskiftet var kvinnans arbetsuppgifter kopplade till hem-

met. Då samhället ansåg att kvinnan misskötte sin uppgift sågs ett behov av att utbilda flickor 

i hushållsgöromål. Ämnet var i början enbart avsett för flickor men kom att bli ett obligato-

riskt skolämne för alla elever i och med Lpo 62. Idag heter det hem- och konsumentkunskap i 

vilket ett jämställdhetsperspektiv ingår. HK i skolan ska ge barn och ungdomar kunskaper för 

livet i hem och familj med tillhörande konsumentkunskapsundervisning. Ämnet har emellertid 

minst undervisningstid i skolan och slutsatsen blir att dessa kunskaper inte tycks värderas 

högt, framför allt av beslutsfattare vad gäller skolans innehåll och utformning och som givet-

vis påverkas av samhällets könsföreställningar. Överlag värderas praktisk kunskap lägre än 

teoretisk kunskap inom skolan vilket tros bero på just samhällets klass- och könsmönster.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare och elever värderar hem- och konsumentkun-

skap i förhållande till idrott och hälsa, och samtidigt urskilja om det är någon skillnad mellan 

manliga och kvinnliga lärares och elevers syn på ämnet. I undersökningen kommer till viss 

del värderingar av andra ämnen att tas med för att skapa en förståelse av förhållandet mellan 

HK och IDH. Studiens frågeställningar är följande:  

 Hur värderar lärare och elever hem- och konsumentkunskap i förhållande till idrott och 

hälsa? 

 Finns det några skillnader mellan kvinnliga och manliga lärares syn på hem- och kon-

sumentkunskap och idrott och hälsa, och vilka är dessa i sådana fall? 

 Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars syn på hem- och konsument-

kunskap och idrott och hälsa, och vilka är dessa i sådana fall? 
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4 Metod  

I detta kapitel presenteras valet av metod och instrument, urval samt förekommandet av bort-

fall. Därefter redogörs för genomförandet av undersökningen, vilka etiska aspekter som till-

lämpats samt genomgång av analysmetod.  

 

4.1   Metod- och instrumentval 

Bryman (2002) tar upp komplexiteten med att skilja på kvantitativa och kvalitativa metoder 

då en studie kan innehålla båda dessa. Samtidigt säger han att det ändå är en viss skillnad mel-

lan de båda metodtyperna och att man därför kan göra en sådan uppdelning. Jag tar fasta på 

det sistnämnda och kan därmed säga att jag huvudsakligen utgått ifrån en kvantitativ under-

sökningsmetod genom att ha utformat och genomfört en enkätstudie. Enkäter är alltså mitt val 

av instrument (Bilaga 4 och 5). Men såsom Trost (1994) beskriver det görs så småningom 

även en kvalitativ analys på den kvantitativa datainsamlingen. Detta kommer i synnerhet att 

fodras av mig då min undersökning innehåller både öppna och slutna frågor, det vill säga frå-

gor av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.  

 

4.2  Urval 

Som tidigare nämnts handlar den socialkonstruktivistiska teorin, som mitt arbete grundar sig 

på, om människors sätt att konstruera vissa företeelser i sociala sammanhang. Genus är bara 

ett av många exempel på detta. Teorin har påverkat mitt val av urvalsgrupp, nämligen den att 

både kvinnliga och manliga lärare och elever ingår i studien för att jag ska kunna göra en jäm-

förelse mellan de båda könens tankar kring HK och IDH.  

 

I min studie deltar elever från fyra helklasser i årskurs nio från tre olika skolor i Västsverige. 

Eftersom HK-undervisning bedrivs till och med årskurs nio har dessa elever tillräckligt myck-

et erfarenhet av ämnet för att kunna besvara enkäten. Totalt sett har 63 flickor och pojkar i 

åldern 15-16 år besvarat enkäten. Även högstadielärarna på de tre skolorna har medverkat i 

undersökningen. Sammanlagt har 56 enkäter inkommit från både kvinnliga och manliga lärare 

vilka representerar alla skolans ämnen, om än dock i olika grad. Därutöver har tre enkäter 

fyllts i av lärarstuderande, åtta enkäter av resurslärare/specialpedagoger samt fem enkäter av 

lärare som undervisar i årskurs sex, vilket tillsammans blir 16 enkäter. Dessa personer fanns 

på plats när enkätstudien genomfördes vilka jag lät delta av praktiska och moraliska skäl men 
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också för att eventuellt använda dem som jämförande grupper. Totalt sett är det alltså 72 

ifyllda lärarenkäter där 56 lärarenkäter utgör de primära medan 16 lärarenkäter utgör de övri-

ga. Under arbetets gång visade det sig att de övriga lärarenkäterna inte fyllde någon funktion i 

studien. Utöver bortfallen, som redovisas nedan, grundas således mitt resultat på 57 elevenkä-

ter fördelat på 29 flickor och 28 pojkar samt 53 lärarenkäter där 35 av dessa representerar 

kvinnorna medan 18 företräder männen. 

 

Enligt Bryman (2002) har jag använt mig av ett såkallat bekvämlighetsurval då jag i förväg 

inte bestämt vilka som ska delta i studien, mer än att jag begränsat urvalet till en viss årskurs, 

lärarkår, antalet klasser och skolor. Istället lät jag de elever och lärare som för tillfället var 

närvarande under mitt besök ingå. De skolor som tog emot mig befann sig avståndsmässigt 

relativt nära i förhållande till min vistelse. Detta har sparat mig både tid och pengar, vilka är 

faktorer som ett bekvämlighetsurval tar hänsyn till.   

 

4.3   Bortfall 

På den här uppsatsnivån fordrar arbetet ett så litet bortfall som möjligt, då man annars på 

grund av tidsbrist kan få svårt att hinna med och utföra fler undersökningar i efterhand om 

man upptäcker att underlaget är för tunt för ett tillförlitligt resultat. Bryman (2002) talar om 

att det mest vanliga sättet vid enkätundersökningar är att sända enkäten via post eller mejl, 

men att detta tillvägagångssätt även ökar risken för bortfall. För att försöka minska den risken 

valde jag istället att åka ut till de skolor som valt att delta och sedan utföra enkätundersök-

ningen på utsatt tid.  

 

Av de totalt 63 inkomna elevenkäterna är sex stycken bortfall, det vill säga då hela enkäter är 

ogiltiga. Dessa beror delvis på oseriösa svar från några av deltagarna eller där viktig informa-

tion saknas i kombination med alltför många felaktigt ifyllda svar på frågorna, till exempel 

om man under fråga 1 (Bilaga 4) har använt en siffra mer än en gång vid rangordning av äm-

nena. Av de 56 primära lärarenkäterna är tre av dessa bortfall. En lärare valde att lämna in en 

blank enkät. De andra två bortfallen beror även de på alltför många felaktigt ifyllda svar på 

några av frågorna i enkäten. Ett ifyllnadsfel kan till exempel vara att man enbart värderat sex 

utav de arton skolämnena under fråga 1 (Bilaga 5) vilket medför en rangordning av ämnena 

istället för en gradering. Vad gäller de 16 övriga lärarenkäterna finns där inga bortfall. Där-

emot förekommer det, både bland lärarna och bland eleverna, en del interna bortfall, det vill 
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säga då en eller några av frågorna i respektive enkät är ogiltiga men som inte är av så stor be-

tydelse att det måste ske ett totalt bortfall. Under resultatet har jag valt att inte redovisa de in-

terna bortfallen då dessa är få till antalet och inte påverkar resultatet något nämnvärt.    

 

4.4   Genomförande 

Genomförandet av den empiriska delen i min studie började med utformandet av två enkäter, 

en för eleverna och en för lärarna (Bilaga 4 och 5), med utgångspunkt i arbetets syfte och frå-

geställningar samt den teoretiska bakgrund jag dittills lyckats åstadkomma. Jag tog fasta på 

det Bryman (2002) skriver angående enkätutformning, det vill säga att inte ha med för många 

frågor då risken är stor att deltagarna inte orkar slutföra enkäten vilket leder till onödiga bort-

fall. Detta är särskilt viktigt eftersom mina frågor är något omfattande. Då layouten är viktig 

av föregående anledning och för att göra den lätt att besvara valde jag tydlighet och överskåd-

lighet framför mängden sidor. Bryman (2002) anser att man bör ha med så få öppna frågor 

som möjligt för att minska bortfallet. Här tog jag en risk eftersom jag såg ett värde i att ha 

med sådana frågor. När enkäterna så utformats ringde jag runt till olika skolor inom närlig-

gande kommuner. För skolornas rektorer presenterade jag min undersökning och motiverade 

till varför studien är intressant att genomföra. Flera skolor fick tyvärr avböja på grund av tids-

brist. Med de skolor som tackade ja till enkätundersökningen bokades datum och tid in för 

min vistelse. Lärarnas enkäter skulle fyllas i under en eftermiddag på respektive skolas ge-

mensamma veckokonferens, medan elevernas enkätundersökning förlades på lektionstid vid 

olika tidpunkter. En av skolorna kunde enbart ta emot mig snarast efter vår första kontakt. 

Detta medförde att tre pilotenkäter hann genomföras bland elever i årskurs nio på en närlig-

gande skola, men dessvärre ingen pilotundersökning angående lärarna. Elevenkäten fungerade 

väl men jag insåg att fråga två, som på lärarenkäten är densamma som fråga ett, krävde ett 

förtydligande för att minska interna bortfall. När jag så väl var på plats hade jag först en 

muntlig information med utgångspunkt i de svenska forskningsetiska grundprinciperna, vilka 

presenteras mer ingående under nästkommande rubrik Etiska aspekter. Jag var noggrann med 

att inte nämna att jag läser till hem- och konsumentkunskapslärare eller att studien specifikt 

handlar om HK och IDH, då det kunde påverka deltagarnas svar. Istället beskrev jag att studi-

en syftar till att undersöka hur alla skolans ämnen värderas av lärare och elever, men att jag 

senare kommer fokusera på vissa ämnen. Därefter delades enkäterna ut och besvarades enskilt 

efter mitt förtydligande angående fråga ett respektive två (beroende på enkät). Jag stod till för-

fogande vid eventuella frågor och när sådana uppstod var jag varsam i mitt uttalande för att 



 

15 

 

inte påverka i någon särskild riktning. När enkäterna lämnades in försökte jag i så stor ut-

sträckning som möjligt kontrollera att ingen råkat missa någon fråga. Jag tackade sedan för 

mig och lovade att följa upp besöket genom att så snart arbetet är färdigställt och godkänt 

sända ett exemplar till varje skola som så vänligt tog emot mig.   

 

4.5   Etiska aspekter 

De etiska normer jag tillämpat och haft som utgångspunkt under arbetets gång är de svenska 

forskningsetiska grundprinciperna, vilka står beskrivna i Bryman (2002). Informationskravet 

handlar om att ge deltagarna tillräcklig och adekvat information om undersökningens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och om rätten till att avbryta undersökningen. Samtyckeskravet inne-

bär att deltagarna i sin tur måste samtycka till sin medverkan i undersökningen. Vad gäller 

konfidentialitetskravet ska deltagarna garanteras att den data man samlat in hanteras varsamt, 

med andra ord ska inte någon identitet kunna härledas. Nyttjandekravet å sin sida betyder att 

all data enbart får användas till det ändamål man informerat om (ibid.).  

 

4.6   Analysmetod 

Efter varje undersökning gick jag igenom enkäterna och delade in dem utefter fullständigt 

ifyllda enkäter, interna bortfall samt bortfall. Enkäterna tilldelades varsin siffra (1, 2, 3 och så 

vidare) medan bortfallen kodades med Ö1, Ö2 och så vidare där Ö står för övriga. De övriga 

lärarenkäterna tilldelades både en siffra samt lärarbefattningen, det vill säga om man är stude-

rande, resurslärare/specialpedagog eller lärare i år 6. Deltagarnas svar överfördes sedan till 

datoriserad form för att enklare kunna göra uträkningar samt för att göra det mer överskådligt 

inför den kvalitativa analysen. När den kvantitativa analysen färdigställts vägde jag in elever-

nas och lärarnas kommentarer och gjorde så en total bedömning av enkätsvaren. Jag har såle-

des använt mig av en deskriptiv analysmetod, det vill säga en beskrivande analys har gjorts av 

resultatet då metoden huvudsakligen är kvantitativ. 
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5 Resultat  

I denna del kommer undersökningens resultat att redovisas efter en mindre genomgång av hur 

enkätfrågorna var tänkta att hanteras av deltagarna samt hur jag därtill behandlat enkäterna. 

Detta för att göra resultatet mer överskådlig. Resultatet presenteras sedan utifrån studiens frå-

geställningar och avslutas med en sammanfattning.   

 

5.1   Genomgång av enkätfrågorna  

Elevenkäten innehöll sex frågor medan lärarenkäten innehöll fyra frågor. På elevernas första 

fråga rangordnar eleverna alla 18 skolämnena från 1-18 där det roligaste ämnet får siffran 18 

och det tråkigaste ämnet får siffran 1. Övriga ämnen fördelas däremellan. För att frågan ska 

vara korrekt ifylld krävs att alla ämnen tilldelats en siffra och att alla siffror finns represente-

rade och därmed endast en gång. På elevernas andra respektive lärarnas första fråga har jag 

låtit dem gradera alla skolämnena från 1 till 6 där 1 betyder att ämnet är bland de minst vikti-

ga medan 6 innebär att ämnet är bland de viktigaste i skolan. Hade skalan varit mellan 1 och 5 

hade deltagarna kunnat placera ämnen i mitten på skalan genom att tilldela dem siffran 3, vil-

ket jag ville undvika för att de verkligen skulle få ta ställning till om ett ämne är mer eller 

mindre viktigt för dem. På elevernas tredje, fjärde och femte fråga respektive lärarnas andra 

och tredje fråga har deltagarna kunnat svara antingen Ja, Nej eller Vet inte. Lärarnas och ele-

vernas sista fråga gick ut på att ange ämnen som de tror att eleverna eller dem själva kommer 

att ha till stor respektive mindre nytta av i framtiden. Under samtliga frågor har elever och 

lärare haft möjlighet att utöka och kommentera sina svar. Observera att eleverna har kunnat ge 

både ett och flera alternativ på ämnen under fråga 3-6 vilket även gäller för lärarna under frå-

ga 2-4. För att se hela enkäterna hänvisas till Bilaga 4 och 5.    

 

På elevernas första fråga har ett genomsnittsvärde beräknats. Detta har gjorts genom att först 

räkna ut den totala summan som ett ämne kan få om det skulle värderats högst utav alla elever 

(18 ämnen * 57 elever = 882). Summan av respektive ämnes poäng har sedan räknats om till 

ett procentvärde genom att dela ämnets poäng med maxpoängen (summan av ämne X/882). 

Elevernas andra och lärarnas första fråga i undersökningen har beskrivits med hjälp av medel-

värdesberäkning. Övriga frågor har frekvensberäknats. 
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5.2   Hur värderar lärare och elever HK i förhållande till IDH?  

 

5.2.1 Resultat från elevenkäten 

De ämnen som eleverna finner roligast i skolan är idrott och hälsa samt hem- och konsument-

kunskap, där IDH får 77 % medan HK får 71 %. Eleverna tycker överlag att praktiska ämnen 

är roligare än teoretiska. När det gäller elevernas gradering av vilka ämnen som är viktiga re-

spektive oviktiga i skolan är IDH ett av de viktigaste ämnena, med ett genomsnittsvärde på 

4,79 av totalt 6,00, tillsammans med engelska (5,44), matematik (5,19) och svenska (4,74). 

HK hamnar på en åttonde plats med värdet 4,11 i den totala graderingen och värderas därmed 

näst högst utav de praktiska ämnena. I botten hamnar de resterande praktiska ämnena (figur 

1).  

 

 

Figur 1 åskådliggör hur varje ämne totalt sett värderats av eleverna i frågan om vilka ämnen som är viktigast respektive 

minst viktiga i skolan. Y-axeln visar ämnets värdering, där 1 är den minsta värdering ett ämne kunnat få och 6 det högsta. 

X-axeln visar vilket ämne det är som värderas.  

 

På frågan om några ämnen borde få större eller mindre utrymme i skolan tycker 26 elever att 

vissa ämnen borde få större utrymme i skolan. Vilka det framför allt handlar om är idrott och 

hälsa (som föreslogs 11 gånger), engelska (9 gånger) samt hem- och konsumentkunskap (7 

gånger). Utav de 24 elever som tycker att vissa ämnen borde få mindre undervisningstid var 
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det bara en person som nämnde HK medan ingen elev nämnde IDH. Elevernas kommentarer 

visar istället att idrott och hälsa borde utökas i skolan på grund av vår alltmer ohälsosamma 

livsstil. Med fysisk aktivitet orkar man mer i skolan och många ungdomar behöver dessutom 

ha något att göra på fritiden, menar de. Enligt eleverna har hem- och konsumentkunskap för 

lite undervisningstid i förhållande till hur viktigt det är att känna till goda matvanor i livet och 

för att få kunskaper i privatekonomi. 13 stycken elever anser att man inte borde få betyg i alla 

ämnen. HK och IDH omnämns 2 gånger vardera, i övrigt är det nästan bara andra praktiska 

ämnen som nämns. Slutligen fick eleverna tycka till om vilket eller vilka skolämnen de anser 

sig kunskapsmässigt ha mest samt minst nytta av i framtiden. 37 elever anser att de kommer 

att ha mest nytta av engelska samt matematik som omnämns av 32 elever. Efter engelskan och 

matematiken omtalas HK flest gånger, närmare bestämt av 13 elever. IDH omnämns 4 gång-

er. Orsakerna till vissa ämnens höga placering beror på tidigare frågors svar, nämligen att 

engelska är viktigt i arbetslivet, särskilt om man jobbar utomlands eller vill resa privat. Ma-

tematik används dagligen och HK ger kunskaper om hemmet och vardagslivet. De allra flesta 

eleverna angav ämnen som de personligen tror sig ha mest nytta av i framtiden, både i varda-

gen men också när det gäller vad de tänkt arbeta med. 

 

5.2.2 Resultat från lärarenkäten 

Den första frågan på lärarenkäten är densamma som elevernas andra fråga, vilken handlar om 

att gradera skolämnena utefter hur viktiga respektive oviktiga de anser dem vara. Av det max-

imala värdet 6,00 är det tre ämnen som fått ett väldigt högt genomsnitt, nämligen svenska 

(5,86), engelska (5,82) och matematik (5,80). Näst därefter är IDH det viktigaste ämnet med 

ett genomsnittsvärde på 5,47. HK har ett värde på 4,90 och placerar sig som nummer nio på 

skalan över alla 18 ämnena och därmed värderas det näst högst utav de praktiska ämnena. De 

ämnen som fått höga genomsnittsvärden anses av lärarna behövas för att klara sig bra i livet, 

medan ämnen med låga genomsnittsvärden är sådana eleverna inte kommer ha så stor an-

vändning för (figur 2). 
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Figur 2 åskådliggör hur varje ämne totalt sett värderats av lärarna i frågan om vilka ämnen som är viktigast respektive 

minst viktiga i skolan. Y-axeln visar ämnets värdering, där 1 är den minsta värdering ett ämne kunnat få och 6 det högsta. 

X-axeln visar vilket ämne det är som värderas.  

 

Idrott och hälsa är ett av de ämnen som värderas högt av lärarna. Enligt kommentarerna me-

nar de att IDH är det ämne som ger eleverna kunskaper om den egna hälsan vilket dagens 

barn och ungdomar behöver ha med sig. Med hälsa menar de i första hand goda motionsva-

nor. Någon har dessutom kommenterat att idrott och hälsa är det ämne som, förutom motion, 

även hänger ihop med kost. Vad gäller frågan om något eller några ämnen borde få större eller 

mindre utrymme i skolan har 37 lärare svarat att vissa ämnen borde få utökad lektionstid. Det 

ämne som först och främst borde utökas är idrott och hälsa som omnämns 11 gånger. Därefter 

matematik (9 gånger), svenska (7 gånger) och engelska (6 gånger) följt av HK som omnämns 

4 gånger. Från de öppna svaren går det sammanfattningsvis att finna två orsaker till varför 

IDH borde få utökad tid i skolan:  

 Det är viktigt att eleverna förstår sin egen hälsa och hur den påverkar studierna. 

 Dagens ungdomar blir alltmer stillasittande på grund av samhällets struktur, samtidigt 

som de motionerar mindre i förhållande till vad kroppen behöver.   

 

Angående HK-ämnet pålyste två utav de tre HK-lärarna i studien att ämnet är det minsta i 

skolan och eftersom det ger kunskaper som används dagligen i livet menar de att ämnet behö-

ver få större utrymme i skolan. På frågan om vilka ämnen eleverna kunskapsmässigt kommer 

1

2

3

4

5

6

Totalt



 

20 

 

att ha mest nytta av i framtiden anser lärarna att de kommer att ha mest nytta av svenska, eng-

elska och matematik då de följaktligen omnämns 31, 30 samt 26 gånger. HK omnämns 8 

gånger och IDH 7 gånger. 7 lärare anser att eleverna kommer att ha nytta av alla skolans äm-

nen.  

 

5.3   Finns det några skillnader mellan kvinnliga och manliga lärares syn 

på HK och IDH, och vilka är dessa i sådana fall?  

Lärarna har överlag angett höga siffror i sin gradering, vad gäller ämnen som är viktiga re-

spektive oviktiga i skolan, till skillnad från eleverna där både höga men också låga siffror till-

delats ämnena. Kvinnorna är dock något generösare i sin värdering än männen. För övrigt 

skiljer de sig inget nämnvärt åt. Idrott och hälsa är det viktigaste ämnet bland de praktiska 

ämnena, enligt både kvinnliga och manliga lärare. Därefter kommer hem- och konsumentkun-

skap, men som värderas högre av kvinnorna än männen med ett medelvärde på 5,22 mot 4,33 

(figur 3). Tretton lärare värderar alla ämnena lika högt där elva av dessa är kvinnor medan två 

tillhör det manliga könet. Det är dock viktigt att påminna att det i studien ingår nästan dubbelt 

så många kvinnor som män.  

 

 

Figur 3 visar förhållandet mellan HK och de fyra ämnen som värderats högst i frågan om vilka ämnen som lärarna anser 

är viktigast i skolan. Figuren visar skillnaden mellan kvinnors och mäns värdering. Y-axeln visar ämnets värdering, där 1 

är den minsta värdering ett ämne kunnat få och 6 det högsta. X-axeln visar vilket ämne det är som värderas.  
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Av de totalt elva lärare som tycker att idrott och hälsa är ett ämne som borde få mer tid i sko-

lan är fem av dessa kvinnor medan sex stycken är män. Fyra av de ovannämnda elva lärarna 

är idrottslärare, av totalt åtta i studien, där tre av dessa är män medan en är kvinna. En HK-

lärare av tre omnämnde IDH medan ingen av idrottslärarna utlyste utökad tid för HK-ämnet. 

Utav de fyra lärare som utlyste mer tid för HK är samtliga kvinnor där tre av dessa är HK-

lärare. Avsikten med lärarnas tredje fråga är att undersöka hur lärarna förhåller sig till samhäl-

lets traditionella könsföreställningar, genom att fråga om de anser att flickor respektive pojkar 

i allmänhet förväntas vara bättre i något eller några av skolans ämnen. Frågan har besvarats 

med ett Ja utav 21 lärare angående förväntningar på flickor respektive 22 lärare angående för-

väntningar på pojkar. Lärarna anser framför allt att textilslöjd och HK är ämnen där flickor 

förväntas vara bättre i, vilka omnämns 14 respektive 9 gånger. Pojkar däremot förväntas pres-

tera bättre i teknik (14 gånger), idrott och hälsa (14 gånger) samt trä- och metallslöjd (12 

gånger). De lärare som svarat på frågan menar övergripande att det handlar om traditionella 

könsföreställningar, det vill säga att flickor tycks vara ämnade att utföra uppgifter som ingår i 

HK-ämnet och textilslöjden medan pojkar förväntas vara mer intresserade av och bättre läm-

pade i de andra ämnena. En annan förklaring är att pojkar biologiskt sett har bättre fysiska 

förutsättningar i IDH och därav läggs högre förväntningar på dem än på flickor. En del lärare 

var tydliga med att påpeka att de ämnen de angett är vad samhället förväntar sig av flickor och 

pojkar men att de själva inte gör det.  

 

5.4   Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars syn på HK 

och IDH, och vilka är dessa i sådana fall?  

Ser man hur flickorna har svarat i förhållande till pojkarna är hem- och konsumentkunskap 

det roligaste ämnet bland flickorna med ett resultat på 81 % medan idrott och hälsa kommer 

på en tredje plats över alla ämnen med ett resultat på 68 %. Det dominerande ämnet hos poj-

karna är idrott och hälsa som får 86 %. Hem- och konsumentkunskap hamnar bland pojkarna 

på en sjunde plats med 60 %. Skillnaden på svaren när det gäller hur viktiga ämnena är i sko-

lan visar att flickor värderar engelska, matematik och svenska högst samt att HK och IDH 

värdesätts ungefär lika högt. Pojkarna däremot värderar engelska, IDH och matematik högst. 

IDH är i och med detta viktigare än svenska och HK får en betydligt lägre värdering hos poj-

karna än hos flickorna (figur 4).  
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Figur 4 visar förhållandet mellan HK och de fyra ämnen som värderats högst i frågan om vilka ämnen som eleverna anser 

är viktigast i skolan. Figuren visar skillnaden mellan flickors och pojkars värdering. Y-axeln visar ämnets värdering, där 1 

är den minsta värdering ett ämne kunnat få och 6 det högsta. X-axeln visar vilket ämne det är som värderas.  

 

HK hamnar alltså högt upp, mest på grund av flickornas gradering, där man menar att ämnet 

är viktigt eftersom det behövs kunskaper om hemarbete i vardagslivet. IDH får framför allt 

höga siffror från pojkarna, men få kommenterar varför. Ett par elever som graderade idrott 

och hälsa högt skrev att de ämnen som fått höga siffror har man nytta av samt behövs för att 

bättre kunna ta hand om sig själv, vilket skulle passa in på idrottsämnet. På frågan om något 

eller några ämnen förknippas mer med flickor eller pojkar svarade 31 elever Ja angående att 

vissa ämnen förknippas mer med flickor och 34 elever Ja angående att vissa ämnen förknip-

pas mer med pojkar. Bland dessa är det 17 flickor och 14 pojkar som förknippar en del ämnen 

med flickor medan 19 flickor och 15 pojkar förknippar en del ämnen med pojkar. De ämnen 

som omnämns flest gånger är textilslöjd och trä- och metallslöjd. Därefter IDH och HK som 

uppgavs 12 gånger vardera. IDH och trä- och metallslöjd förknippas med pojkar medan HK 

och textilslöjd förknippas med flickor. Granskar man de öppna svaren till frågan har en del 

haft svårt att motivera till varför de nämnt ett visst ämne. Den andel elever som har kommen-

terat menar dock att orsakerna handlar om pojkars och flickors olika intressen men framför 

allt om könsmönster.  
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5.5   Sammanfattning 

Överlag tycker eleverna att praktiska ämnen är roligare än teoretiska, men när det handlar om 

hur viktiga ämnena är ses praktiska ämnen som mindre viktiga än de teoretiska, med undantag 

från idrott och hälsa. Totalt sett är IDH det roligaste skolämnet tätt följt av HK. Flickorna 

tycker däremot att HK är roligare än IDH medan det är tvärtom hos pojkarna. Enligt eleverna 

är idrott och hälsa samt svenska, engelska och matematik de viktigaste ämnena i skolan. Hem- 

och konsumentkunskap hamnar på en åttonde placering utav arton möjliga. Flickor tycker att 

HK och IDH nästan är lika viktiga medan pojkar bedömer att IDH är avsevärt viktigare än 

HK. De ämnen som enligt eleverna borde få större utrymme i skolan är engelska, HK och 

IDH då människans livsstil blir änmer ohälsosam och att engelskan är ett centralt språk i en 

alltmer global värld. HK är ett ämne som eleverna förknippar med flickor medan motsvarigt 

ämne för pojkar är IDH, vilket bland annat orsakas av könsföreställningar. När det handlar om 

att betygsätta alla ämnen eller inte är det huvudsakligen enbart praktiska ämnen som i varie-

rad grad inte borde betygsättas. HK och IDH omnämns dock inte ofta. De ämnen som elever-

na kunskapsmässigt tror sig ha mest nytta av i framtiden är överlägset engelska och matema-

tik och därefter HK, då de dagligen används. Totalt sett placerar sig idrott och hälsa och hem- 

och konsumentkunskap alltid bättre än de övriga praktiska ämnena. 

 

Beträffande lärarnas åsikter kring vilka ämnen som är viktigast respektive minst viktiga i sko-

lan följer de överlag samma mönster som elevernas, det vill säga svenska, engelska, matema-

tik och idrott och hälsa är de viktigaste ämnena. Hem- och konsumentkunskap placerar sig på 

en nionde plats utav totalt arton. Både kvinnliga och manliga lärare värderar IDH högre än 

HK. Kvinnorna värderar dock HK högre än vad männen gör. Orsaken till idrottsämnets höga 

värdering beror på dess hälsoinriktning som lärarna ser som ett betydelsefullt inslag i dagens 

samhälle. När det gäller utökat eller minskat utrymme för vissa ämnen i skolan anser lärarna 

att framför allt idrott och hälsa men även svenska, engelska och matematik borde få mer lek-

tionstid då dessa ämnen är särskilt viktiga för eleverna. Vidare anser de att textilslöjd och HK 

är ämnen där flickor förväntas vara bättre i medan pojkar förväntas prestera bättre i trä- och 

metallslöjd, IDH samt teknik. Orsakerna grundar sig något i intresse men framför allt i de 

könsföreställningar som råder. När lärarna tillslut fick bedöma vilka ämnen som eleverna 

kunskapsmässigt kommer att ha mest respektive minst nytta utav i sina framtida liv tror de att 

matematik, svenska och engelska kommer gagna dem mest. IDH hamnar under denna fråga 

längre ner än tidigare, det vill säga på en sjunde plats, medan HK placerar sig precis före. 
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6 Diskussion  

I detta stycke diskuteras till att börja med den undersökningsmetod som använts och därmed 

studiens tillförlitlighet. Därefter diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare 

forskning som lagts fram i bakgrunden och utifrån studiens frågeställningar. Till sist ges för-

slag på vidare forskning inom området samt några avslutande ord från skribenten.      

 

6.1   Metoddiskussion 

Valet av metod har inte varit givet. Det som ändå övervägde den kvantitativa var den proble-

matik jag såg i att förhöra mig om individers åsikter kring olika ämnens värde i skolan genom 

en kvalitativ undersökningsmetod, exempelvis intervju. Deltagaren kan nämligen komma att 

påverkas av intervjuaren, vilket Bryman (2002) benämner intervjuareffekten, eller ha svårt att 

vilja dela med sig av sina egentliga åsikter om de alltför mycket faller utanför samhällets 

normer. Då studiens syfte är av sådan art att både elever och lärare ska värdera HK och IDH 

samt att det ska göras en jämförelse mellan könen behövs därtill ett större urval än vad en in-

tervjustudie kräver på denna nivå. Mitt val av metod blev alltså en kvantitativ sådan där un-

dersökningen utfördes med hjälp av enkäter, vilket jag i efterhand är tillfreds med. Bryman 

(2002) menar att det kan vara svårt att behandla och analysera data om man har med både 

öppna och slutna frågor i sin enkätstudie. Anledningen till att jag ändå valde detta sätt beror 

på den fördel jag såg i att låta deltagarna få möjlighet att kommentera och utöka sina svar i de 

slutna frågorna för att lättare förstå svarens bakomliggande orsak, vilket visade sig vara en 

korrekt bedömning. Frågorna är dessutom avsiktligt framställda att jämföra alla skolans äm-

nen med varandra då jag haft som utgångspunkt att ingen i förväg ska veta vilket/vilka ämnen 

jag komma lägga fokus på eftersom det hade kunnat påverka deltagarnas svar.  

 

Min första tanke var att låta lärarna fylla i enkäten när det passade dem bäst genom att lägga 

ut dem i respektive skolas personalrum under ett par veckors tid. Istället valde jag att göra likt 

elevernas undersökning, nämligen att åka ut till skolorna och genomföra lärarenkäten på utsatt 

tid. Jag är övertygad om att detta sätt enbart varit till min fördel eftersom svarsfrekvensen 

blev så pass hög. Från början var det även tänkt att enbart genomföra elevenkäten i tre hel-

klasser, men på grund av för hög frånvaro i en av klasserna fick jag utöka till ytterligare en 

klass på skolan ifråga. För övrigt har urvalets storlek framför allt påverkats av tidsaspekten på 

arbetet. Om mer tid funnits hade ett större urval varit önskvärt för att kunna göra en generali-

sering inom den grupp jag undersökt. Enligt Bryman (2002) innebär däremot bekvämlighets-
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urval att en generalisering av grupper inte är möjlig. Därav inte sagt att studien är otillförlitlig. 

Med tanke på den höga svarsfrekvens som uppnåtts och att resultatet har gett ett svar i enlig-

het med studiens syfte anser jag undersökningen vara tillförlitlig. Man kan dessutom se att 

svaren inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de medverkande på de tre olika skolorna, som för 

övrigt ligger i olika kommuner. Därmed kan antas att studien till stor del skulle fått snarlikt 

resultat om den gjorts över en större population eller på andra skolor. Jag hade dock önskat att 

kontrollen av de inkomna enkäterna i större utsträckning varit möjlig för att undvika de onö-

diga bortfallen eller interna sådana på grund av frågor som deltagare missförstått eller missat 

att fylla i. Orsakerna till detta beror på den korta tid deltagarna fick till att fylla i enkäten samt 

då jag på egen hand skulle samla in och hinna kontrollera enkäterna. Det fanns även ett di-

lemma med elevernas första fråga i vilken de skulle rangordna alla skolans ämnen. I och med 

att det är så många ämnen att ta ställning till skulle man kunna ifrågasätta studiens tillförlit-

lighet vad gäller de ämnen som placerar sig i mitten och strax där över och under eftersom de 

ämnena kan tänkas ha fyllts i slentrianmässigt. IDH och HK får dock de högsta placeringarna 

under frågan och tillsammans med kommentarerna har rangordningen vad gäller båda dessa 

ämnen varit genomtänkta och medför därmed inga problem.   

         

6.2   Resultatdiskussion 

Utifrån det resultat som presenterats kan sägas att hem- och konsumentkunskap i skolan var-

ken har hög eller låg status då ämnet ofta placerar sig i mitten eller däröver bland alla ämnen. 

Mitt antagande om att ämnet skulle värderas lågt av lärare och elever i skolan stämmer alltså 

inte. Ämnet värderas dock något högre av eleverna än av lärarna. Vad gäller idrott och hälsa 

utgör det, tillsammans med svenska, engelska och matematik, ett av de väsentligaste ämnena i 

skolan. Att IDH är det enda praktiska ämnet i skolan som har så hög status bland både lärare 

och elever är anmärkningsvärt. Enligt lärarkommentarerna menar de att idrott och hälsa är det 

ämne som ger eleverna kunskaper om den egna hälsan vilket dagens barn och ungdomar be-

höver ha med sig. Med hälsa menar de i första hand goda motionsvanor. Någon har dessutom 

kommenterat att idrott och hälsa är det ämne som, förutom motion, även hänger ihop med 

kost. Intressant att notera är att lärarna verkar tro att hälsoundervisning enbart hör till idrotts-

ämnet och inte till hem- och konsumentkunskap, vilket dock eleverna bättre tycks ha förstått. 

Men hälsa för mig innefattar inte enbart goda motionsvanor utan även goda kostvanor. Med 

tanke på vad senaste folkhälsorapporten från Socialstyrelsen (2009) visar om ungas dåliga 

matvanor och vilka problem det för med sig, framför allt bland tonåringar på högstadiet, anser 
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jag att det är på tiden att HK-ämnets status höjs. Men med så få undervisningstimmar i skolan 

har HK antagligen ingen framträdande roll vilket kan göra att ämnet hamnar i skymundan. 

Ytterligare en intressant iakttagelse att belysa vad gäller idrottsämnets höga anseende i skolan 

är att fram till och med sista frågan på både elev- och lärarenkäten har idrott och hälsa anting-

en värderats väldigt högt eller högst. Ämnet anses vara viktigt i skolan samt borde få större 

utrymme menar elever och lärare, men när det kommer till vilka ämnen eleverna kunskaps-

mässigt kommer att ha mest nytta utav i framtiden är idrott och hälsa inte längre bland de 

främsta. Istället är hem- och konsumentkunskap ett av de mera framträdande ämnena, särskilt 

bland eleverna, vilket kan vara värt att beakta.  

 

I bakgrunden redovisades för de ämnen som i skolan ses som könsbundna, det vill säga HK, 

IDH och slöjdämnena. Dessa mönster visar sig även i min studie då flickor värderar flickäm-

nena (HK och textilslöjd) högre än pojkämnena (idrott och hälsa och trä- och metallslöjd) 

samtidigt som pojkar värderar pojkämnena högre än flickämnena. Det som däremellan skiljer 

är att skillnaderna mellan pojk- och flickämnena inte är så stora vad gäller flickornas värde-

ringar medan skillnaderna mellan pojk- och flickämnena är betydligt större bland pojkarnas 

värderingar. Till exempel tycker flickor att HK är viktigare än IDH, men skillnaden är inte 

speciellt stor. Vad beträffar pojkarna menar de istället att IDH är viktigare än HK och här är 

skillnaden markant. Det sammanlagda resultatet visar därför att flickämnena är mindre värde-

rade totalt sett än pojkämnena. Utifrån elevers kommentarer kan urskiljas att det är viktigare 

för pojkar att inte förknippas med flickämnen än vad det är för flickor att inte förknippas med 

pojkämnen. Eleverna har för övrigt inte varit särskilt frikostiga med att reflektera över varför 

de anser att ett visst ämne förknippas mer med flickor eller pojkar. En del elever har kommen-

terat att de inte vet varför de tycker som de gör utan menar att ”det bara är så”, vilket tydligt 

visar att kön är en social konstruktion. Bland de elever som reflekterat kring sociala köns-

strukturer går att finna kommentarer såsom ”Syslöjd och hemkunskap förknippas starkt med 

tjejer, jag tror det har att göra med föräldrarnas uppdelning av arbete i hemmet”. Hemarbete 

har historiskt sett tillhört kvinnans arbetssysslor (Björk, 1997). Studien visar att även en del 

lärare verkat anamma de sociala könsföreställningar som råder i vårt samhälle medan andra 

uttrycker dess komplexitet vilka man på ett eller annat sätt blivit tvungen att förhålla sig till. 

Traditionella könsföreställningar lever alltså vidare i dagens skola. Hjälmeskog (2006b) häv-

dar att HK-ämnet befinner sig längst ner i hierarkin inom skolans alla ämnen just på grund av 

de könsföreställningar som råder i vårt samhälle. Enligt den timplan som dagens grundskola 
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utgår ifrån skulle man kunna ge Hjälmeskog rätt i sitt påstående. Vad beträffar lärarnas och 

elevernas värdering av ämnet i denna studie är det inte lika självklart eftersom ämnet får en 

mittplacering. Däremot beror ju denna placering på flickors eller kvinnors högre värdering av 

HK-ämnet till skillnad från idrott och hälsa som värderas högt oavsett kön. Enligt Hjälmes-

kog, i Klockljung (2006), skulle detta bero på att idrott och hälsa grundar sig i manliga nor-

mer vilka ses som de bästa i samhället. Ett sådant synsätt går endast att förändra genom sam-

hällets förändrade inställning till kön (Björk, 1997). Ser man hur IDH värderas i studien i för-

hållande till skolans timplan värderas det ungefär detsamma då ämnet är det tredje största en-

ligt timplanen. Vad gäller HK har elever och lärare i studien värderat det betydligt högre än 

den av riksdagen fastställda timplanen som gett ämnet minst antal undervisningstimmar. För 

att göra en återkoppling till den fråga jag inledningsvis ställde i arbetet kan därmed sägas att 

den värdering av ämnena som beslutsfattarna gjort, gällande grundskolans timplan, delvis 

återspeglas i elevers och lärares värdering av ämnena HK och IDH.  

 

6.3   Förslag på vidare forskning 

Med denna studie hoppas jag kunna skapa nyfikenhet och intresse för att få andra att vilja föl-

ja upp och finna nya forskningsprojekt inom området. Det min studie har uppmärksammat gör 

att även följande områden kan vara intressanta att studera: 

 

 Vad vet elever och lärare om HK-ämnets syfte och innehåll i skolan med tanke på den 

status ämnet verkar ha, särskilt i förhållande till idrott och hälsa?  

 Hur värderar föräldrar HK-ämnet i förhållande till skolans andra ämnen? 

 Har det skett någon förändring i politikers syn på ämnet, det vill säga finns det planer 

på exempelvis utökad undervisningstid eller andra förändringar som kan bidra till 

ökad status för HK-ämnet?  

 Vilken status har HK-ämnet i andra länder och varför?  

 Vad har skolämnena för betydelse för den vuxna individen, det vill säga till vilken 

nytta är de efter skoltidens slut? 

 Vad har praktiska ämnen för roll och betydelse i skolan?  
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6.4   Slutord 

Min tanke har aldrig varit att förtala eller nedvärdera något ämne, ifall så skulle ha uppfattats, 

särskilt inte idrott och hälsa med tanke på dess utsatthet i studien. Avsikten har istället varit 

att visa på skolämnenas proportion i förhållande till varandra och lyfta detta till diskussion då 

man kan ha funderingar kring fördelningen av undervisningstiden i timplanen. Hur många 

timmar varje ämne bör förfoga över har jag för tillfället inget mer att tillägga, förutom att jag 

håller med vad Hjälmeskog i Klockljung (2006) säger: ”Det bör inte finnas något ämne som 

har under 230 timmar” (s. 55).  

 

Jag har länge sett fram emot att få genomföra en studie om HK-ämnets status i skolan, då jag 

förmodat att ämnet skulle värderas lågt. När så resultatet visade att ämnet fick högre status än 

jag förväntat mig blev jag både förvånad men också lättad. Resultatet blir däremot mindre an-

genämt om man granskar hur idrott och hälsa värderas i förhållande till hem- och konsument-

kunskap. Trots de likheter som finns mellan båda dessa ämnen värderas IDH högre än HK, 

vilket skulle kunna härledas till de könsföreställningar som råder i samhället. Min förhopp-

ning med examensarbetet är att den ska åskådliggöra vad skapandet av sociala konstruktioner 

i samhället kan leda till. Samtidigt önskar jag kunna öka förståelsen för alla ämnens betydelse 

i skolan, inte minst det ämne som ligger mig närmast om hjärtat – hem- och konsumentkun-

skap – som aldrig annars kommer få den status det förtjänar. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1: Timplan för grundskolan    

Skollagen; Bilaga 3 

Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper 

samt totalt. 

Ämnen           

Bild                                230 

Hem- och konsumentkunskap          118 

Idrott och hälsa                   500 

Musik                               230 

Slöjd                             330 

Svenska                           1 490 

Engelska                            480 

Matematik                           900 

Geografi-Historia-Religionskunskap-Samhällskunskap 885  

Biologi-Fysik-Kemi-Teknik    800 

Språkval                            320 

Elevens val     382     

Totalt garanterat antal timmar                            6 665 

 

Därav skolans val                   600 

 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med 

högst 20 procent. Lag (2000:445). 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K4,  

(hämtad 2011-01-22) 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K4


 

 

 

Bilaga 2: HK-globen 2000    

 

http://www.did.uu.se/hkrummet/globen2000.htm, (hämtad 2011-04-04) 

http://www.did.uu.se/hkrummet/globen2000.htm


 

 

 

Bilaga 3: HK-ämnets kunskapsområden och perspektiv    

 

HK-ämnets fyra kunskapsområden 

Mat och måltider 

Mat och måltider i HK handlar om att planera, tillaga och arrangera måltider så att alla trivs 

och mår bra och att valen är bra för ekonomin och miljön.  

 

Boende 

Boende i HK handlar om att skapa ett hem som du/familjen trivs med, städa, tvätta och vårda 

och göra val som är bra för hälsan, ekonomin och miljön.  

Social gemenskap 

Social gemenskap i HK är att umgås och träna samarbete genom att ta ansvar, visa omtanke, 

respektera olika behov och komma överens så att alla mår bra i gruppen/familjen.  

 

Konsumentekonomi 

Konsumentekonomi i HK är att träna på att bli en klok konsument som inte blir lurad och som 

kan jämföra olika produkter och göra val som är bra för familjen, samhället och naturen. 

 

HK-ämnets fyra perspektiv 

Resurshushållning 

Jordens, samhällets och människans resurser är inte obegränsade. Vi behöver utveckla livssti-

lar där vi använder resurser på ett hållbart sätt.  

 

Kultur 

Vårt sätt att leva tillsammans, våra vanor, seder och bruk varierar mellan olika kulturer både 

lokalt som globalt.  

 

Hälsa 

Hälsa har många dimensioner i HK. Hur vi mår fysiskt och psykiskt och hur vi har det med 

våra relationer och materiellt är avgörande för vår hälsa.  

 

Jämställdhet 

Hur vi delar på arbetet, vem det är som bestämmer och vilka följder det får är exempel på re-

flektionsfrågor i HK.  

http://www.did.uu.se/hkrummet/globen2000text.htm, (hämtad 2011-04-04) 

http://www.did.uu.se/hkrummet/globen2000text.htm


 

 

 

Bilaga 4: Elevenkät    

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

 

1 Rangordna följande skolämnen från 1 till 18 i den ordning du tycker de  

är roligast/tråkigast (18 = roligaste ämnet, 1 = tråkigaste ämnet). 

 

 

Matematik  Idrott och hälsa Geografi 

Fysik   Musik Historia 

Kemi   Bild Religion 

Biologi   Träslöjd Svenska 

Teknik   Syslöjd Engelska 

Hemkunskap Samhällskunskap Språkval 

 

 

Förklara vilka anledningar som ligger bakom din rangordning (t.ex. varför du 

tycker att ämnet X är det roligaste/tråkigaste)? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

2 Gradera varje skolämne från 1 till 6 beroende på hur viktiga/oviktiga du 

tycker ämnena är (6 = jätteviktigt, 1 = oviktigt). 

 

Matematik:     

Fysik:      

Kemi:     

Biologi:     

Teknik:     

Hemkunskap:   

Idrott och hälsa: 

Musik: 

Bild: 

Träslöjd: 

Syslöjd: 

Samhällskunskap: 

Geografi: 

Historia: 

Religion:  

Svenska: 

Engelska: 

Språkval: 

 

Förklara vilka anledningar som ligger bakom din gradering. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

3 a) Anser du att något/några av ämnena under fråga 1 borde få större 

utrymme i skolan, det vill säga få fler antal undervisningstimmar (ringa 

in svarsalternativet)? 

 

 Ja   Nej Vet inte 

         

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 b) Anser du att något/några av ämnena under fråga 1 borde få mindre 

utrymme i skolan, det vill säga få färre antal undervisningstimmar (ringa 

in svarsalternativet)? 

 

 Ja   Nej Vet inte  

 

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

4 a) Anser du att något/några av ämnena under fråga 1 på något sätt  

  förknippas mer med tjejer (ringa in svarsalternativet)? 

 

 Ja    Nej Vet inte 

 

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Anser du att något/några av ämnena under fråga 1 på något sätt 

förknippas mer med killar (ringa in svarsalternativet)? 

 

 Ja    Nej Vet inte 

 

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

5  Tycker du att man ska bli betygsatt i alla skolämnen (ringa in  

 svarsalternativet)? 

 

         Ja   Nej Vet inte 

 

(Om Nej) Vilket/vilka ämnen tycker du inte behöver betygsättas? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

6 a) Vilket/vilka av ämnena under fråga 1 tror du att du kunskapsmässigt  

 kommer att ha mest nytta av i framtiden? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Varför? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 b) Vilket/vilka av ämnena under fråga 1 tror du att du kunskapsmässigt 

kommer att ha minst nytta av i framtiden? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Varför? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

Bilaga 5: Lärarenkät    

 

Kön: 

 

 

Ålder: 

 

 

Undervisar i ämnet/ämnena: 

 

 

Har lärarexamen i ämnet/ämnena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Gradera varje skolämne från 1 till 6 beroende på hur viktiga/oviktiga du 

tycker ämnena är (6 = jätteviktigt, 1 = oviktigt). 

 

Matematik:     

Fysik:      

Kemi:     

Biologi:     

Teknik:     

Hem- och konsumentkunskap:   

Idrott och hälsa: 

Musik: 

Bild: 

Träslöjd: 

Syslöjd: 

Samhällskunskap: 

Geografi: 

Historia: 

Religionskunskap:  

Svenska: 

Engelska: 

Språkval: 

 

Förklara vilka anledningar som ligger bakom din gradering. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

2 a) Anser du att något/några av ämnena under fråga 1 borde få större 

 utrymme i skolan, det vill säga få fler antal undervisningstimmar (ringa  

 in svarsalternativet)? 

 

 Ja   Nej Vet inte  

         

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 b) Anser du att något/några av ämnena under fråga 1 borde få mindre 

utrymme i skolan, det vill säga få färre antal undervisningstimmar (ringa 

in svarsalternativet)? 

 

 Ja   Nej Vet inte 

 

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

3 a) Anser du att tjejer i allmänhet förväntas vara bättre i något/några av  

ämnena under fråga 1 (ringa in svarsalternativet)?  

 

 Ja    Nej Vet inte 

 

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 b) Anser du att killar i allmänhet förväntas vara bättre i något/några av  

  ämnena under fråga 1 (ringa in svarsalternativet)? 

 

 Ja   Nej Vet inte 

 

(Om Ja) Vilket/vilka ämnen och varför? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

4 a) Vilket/vilka av ämnena under fråga 1 tror du att dina elever  

kunskapsmässigt kommer att ha mest nytta av i framtiden och varför? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 b) Vilket/vilka av ämnena under fråga 1 tror du att dina elever 

kunskapsmässigt kommer att ha minst nytta av i framtiden och varför? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 


