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Syftet med den här studien har varit att undersöka hem- och konsumentkunskapsämnets roll i 
den svenska skolan sett utifrån elever och hem- och konsumentkunskapslärares perspektiv, 
samt förväntningar från skola och ledning. Studien har utgått från två på förhand troliga 
dilemman. Det ena dilemmat utgår från skolverkets timplan i förhållande till ämnets kursplan. 
Problematiken ligger i minst antal garanterade undervisningstimmar i förhållande till en 
omfattande kursplan. Det andra på förhand troliga dilemmat utgår ifrån medias påverkan på 
ämnet och vilka förväntningar som skapats i hem- och konsumentkunskapsämnet sett utifrån 
elever och verksamma hem- och konsumentkunskapslärare 
     Studien har utgått från en kvalitativ semistrukturerad metod då det gjorts intervjuer med 
verksamma hem- och konsumentkunskapslärare. De tillfrågade har fått besvara frågor om 
kursplanens omfång i förhållande till kursplanen, medias påverkan på ämnet samt deras syn 
på den nya kommande kursplanen. Det har även gjorts två kvantitativa studier då enkäter 
lämnats ut till såväl elever som de lärare som agerat respondenter. Vid enkäterna till eleverna 
har deras mediepåverkan och syn på ämnet undersökts. Enkäterna som lämnades ut till de fyra 
respondenterna undersökte ett prioriteringsmönster av kursplanen inom hem- och 
konsumentkunskapsämnet.  
Studien visar att undervisningstimmarna inte räcker till och att dagens hem- och 
konsumentkunskapslärare försakar delar av kursplanen. Vidare visar studien på att medias 
påverkan av ämnet sett till elever samt yrkesverksamma lärare är överlag mer positivt än 
negativt och att media hjälpt till att skapa ett mer jämställt och mer populärt ämne där det är 
acceptabelt från samhällets sida att lyckas i ämnet vare sig man är kille eller tjej.       
 
 
Sökord: Hem- och konsumentkunskap, kursplaner, mediepåverkan, 

samhällsförändringar, timplan. 

 
 
 
Postadress   Gatuadress   Telefon                E-post 
Växjö universitet  Universitetsplatsen 0470-70 80 00                lub@lub.vxu.se 
305195 Växjö 

 

 2



1. Inledning ............................................................................................................................... 4 

2. Syfte och problemformulering ............................................................................................ 5 

3. Problem/frågeställning......................................................................................................... 5 

4. Bakgrund............................................................................................................................... 6 

4.1. Ämnets benämning.......................................................................................................... 6 

4.2. Ämnets komplexitet ........................................................................................................ 7 

4.3. Ett samhälle i förändring ............................................................................................... 10 

5. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning...................................................................... 12 

5.1. Ämnets betydelse i skolan............................................................................................. 12 

5.3. Hållbar utveckling ......................................................................................................... 16 

5.4. Tidigare forskning ......................................................................................................... 17 

5.5. Ämnets fallande status .................................................................................................. 18 

5.6. Ämnets ökade status...................................................................................................... 19 

6. Metod................................................................................................................................... 21 

6.1. Urval.............................................................................................................................. 22 

6.2. Genomförande............................................................................................................... 23 

6.3. Bearbetning och analys ................................................................................................. 24 

6.4. Etiskt förhållningssätt.................................................................................................... 24 

6.5. Trovärdighet och äkthet ................................................................................................ 25 

6.6. Metodkritik.................................................................................................................... 25 

7. Resultat och analys............................................................................................................. 26 

7.1. Intervjustudien............................................................................................................... 26 

7.2.1. Elevenkätstudien ........................................................................................................ 31 

7.2.2. Ämnet i skolan ....................................................................................................... 32 

7.3. Prioriteringsmönster ...................................................................................................... 34 

8. Diskussion ........................................................................................................................... 37 

Källförteckning....................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 3



1. Inledning 

Vi är två blivande lärare David Arvidsson och Sebastian Hautamäki som båda har 

inriktningen hem- och konsumentkunskap (hädanefter används förkortningen hkk). Vårt 

gemensamma intresse för mat, matlagning och dess omgivande faktorer såsom kvalitet på 

livsmedel, hänsyn till naturen och vår egen hälsa har varit en av drivkrafterna till att vi 

tillsammans skriver ett examensarbete inom hkk. Då vi har följts åt under utbildningen har vi 

båda upptäckt hur omdebatterat och aktuellt skolämnet är i förhållande till hur liten plats 

ämnet har i den svenska skolan. Ämnet ska enligt kursplanen för hkk ge kunskaper för livet 

(Skolverket, 2000). Detta genom ämnets komplexitet då det berör åtskilliga delar som har 

med hur vi människor ska leva våra liv, både individuellt som gemensamt.  

     Hur vi ska leva våra liv dels individuellt för att vårda vår hälsa genom kostvanor, 

förvaltning av ekonomi, men också hur vi ska se till det gemensamma bästa genom, 

miljötänk, resurshållning och jämställdhet är väldigt aktuella och omdebatterade ämnen i 

samhället och i media. Dagligen översköljs vi av mediala budskap och nya rön om dieter, 

multivitaminer och kosttillskott för att uppnå god hälsa (Nordisk nutrition, 2008). Dessutom 

visar en undersökning gjord av kronofogden att förvaltningen av den privata ekonomin, 

framförallt hos ungdomar, tyder på allt fler betalningsanmärkningar. En trolig orsak till denna 

tendens tros vara det uppsving av lättillgängliga lån och avbetalningar som i allt större 

utsträckning lockar till sig konsumenter (Kronofogden, 2008). 

 I media och i samhället talas det om att vi måste värna mer om miljön och jordens resurser, 

det finns till exempel rön om nya miljövänliga produkter, fordonsbränslen, hur vi kan spara 

el, eller hur varje individ kan påverka och minska sitt ekologiska fotavtryck (Nihlgård, 2010).  

     Detta är begrepp som enligt gällande styrdokument hkk-ämnet ska behandla (Skolverket, 

2000). Dock kan vi se ett möjligt dilemma då ämnet tilldelats minst antal timmar i skolan, 

samtidigt som begrepp ämnet berör är ytterst högaktuella i samhället och i media. Detta gör 

att vi skulle tycka det är intressant att få veta hur dagens lärare i hkk ställer sig till denna 

problematik och hur de upplever ämnets begränsade tidsramar i förhållande till ämnets 

komplexitet. Det skulle vidare också vara intressant att undersöka om lärare och elever 

påverkas av den debatt och påtryckning media har gällande de ämnen hkk-ämnet har till 

handa att behandla.  Genom studien vill vi höja statusen samt professionalismen i ämnet för 

att på så vis uppnå de förväntningar elever och media har på ämnet. Genom detta kan vi som 

lärare möta de frågor och debatter som är högaktuella i det samhälle vi lever i. Frågor som i 

allra högsta grad berör oss vuxna men särskilt våra elever.    
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2. Syfte och problemformulering  

 
Studien syftar till att beskriva och analysera hkk-ämnets kursplan och jämföra ämnets omfång 

med antal ämnestimmar i förhållande till de förväntningar som ligger i elevers och medias 

bild av ämnet. Studien syftar också till att undersöka hkk-lärares uppfattning av kursplanens 

omfång och förhållande till ämnestimmarna.  

 

3. Problem/frågeställning 

 
– Hur uppfattas kursplanen i hkk av verksamma lärare i förhållande till timplanen?   
 
– Har media påverkat ämnet hkk på ett positivt eller negativt sätt?  
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4. Bakgrund 

4.1. Ämnets benämning 
Här nedan följer en historisk tillbakablick över hur ämnets benämning och innehåll skiftats 

sedan ämnets införande 1881. 

     År 2000 la regeringen fram en proposition enligt följande: ”Föreslår vidare att ämnet 

hemkunskap i grundskolans timplan får benämningen hem- och konsumentkunskap med 

anledning av ämnets förändrade karaktär i den reviderade kursplanen”. (Prop. 1999/2000:68) 

Genom historien har ämnet skiftat namn flertal gånger från huslig ekonomi vid ämnets 

införande 1881 i Stockholm, vidare till Hushållsgöromål (1918)och hemkunskap och 

hushållsgöromål (1955). Först 1962 blir ämnet obligatoriskt för hela grundskolan, (tidigare 

hade detta bara gällt tjejer och inte pojkar) och byter samtidigt namn till det kanske mest 

använda genom åren, hemkunskap (Alex, 2003). Numera benämns ämnet officiellt som hem- 

och konsumentkunskap även om ämnet idag (enligt egna erfarenheter från skolgång och 

verksamhetsförlagd utbildning) ofta benämns bara som hemkunskap. 

     Anledningen till tillägget konsumentkunskap i ämnets benämning var att det fanns en 

önskan från ”konsumentpolitiska kommittén” (de Ron, 2006) att hemkunskapsämnets innehåll 

ska ha intentionen att återspegla naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga förändringar, 

att det skett en förändring i unga människors konsumtionsvanor. Genom att införa 

konsumentkunskap i ämnet hemkunskap skulle det göra eleverna mer kritiskt medvetna och 

utveckla deras analytiska förmåga. En medveten konsument gör medvetna val inte bara för sin 

egen del, utan i hela hushållets verksamheter om dessa förmågor gynnas (de Ron, 2006).  

     Men det fanns även en annan anledning till tilläget. I den tidigare kursplanen gällande hkk-

ämnet ifrån 1994 sades det att praktik och teori skulle samspela. De var uppdelade i en 

praktisk del, hemkunskap, och en teoretisk, konsumentkunskap. Men i nuvarande kursplan 

från 2000 pratas det istället om en integrering av de två delarna, en samverkan eller ”kunskap 

i handling” (Skolverket, 2000:29). Genom att stanna upp och reflektera i handling blir 

aktiviteten kunskap.  
 

”Specifikt för hem- och konsumentkunskap är dels den vikt som läggs vid såväl sinnliga, etiska och 

estetiska som skapande värden dels betoningen på kunskap i handling och ett laborativt, undersökande 

arbetssätt. Eleverna följer hela processer, med val och planering, genomförande och värdering. De 

begrundar vad de gör, det som sker och vilka konsekvenser olika ställningstaganden får. Kunskap och 

förmågor som eleverna utvecklar visar sig i det reflekterande handlandet…” (Skolverket 2007:22-24)  
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I och med regeringens revidering av den gamla kursplanen för hkk från 1994 tillkom år 2000 

även nya kunskapsområden till undervisningen i hem- och konsumentkunskapsämnet. Det 

nya kunskapsområdet ”social gemenskap” medförde att relationen skulle hamna i fokus 

genom att t.ex. ersätta ”vård av bostad” till ”att skapa och vårda ett hem”. För att påvisa att 

kunskapsområdet ”social gemenskap” skulle genomsyra hela undervisningen ändrades också 

området ”mat” till ”mat och måltider”. Detta för att visa vikten av maten som en helhet där 

måltiden inte bara behandlar de aktuella livsmedlen eller den praktiska matlagningsdelen utan 

även att den har en social och kommunikativ funktion. I tillägg till de tidigare perspektiven 

där undervisningen skulle genomsyras utav ”hälsa” och ”resurshållning” lades det även till de 

två perspektiven ”jämställdhet” och ”kultur” som tidigare inte funnits med. Detta gör att det 

finns fler perspektiv som eleven ska reflektera över under ämnets gång, vilket leder till att 

ämnet ökar i sin komplexitet (Skolverket, 2000).       

4.2. Ämnets komplexitet 
     Genom att bryta ner den aktuella kursplanen inom hem- och konsumentkunskap blir det ett 

ämne med en väldigt stor areal innehållande flera omfattande begrepp eller komplext 

(Skolverket, 2000). Nedan följer en lista på de begrepp som skolan enligt gällande 

styrdokument ska arbeta efter i sin hkk-undervisning. Listan är framtagen genom analys av 

kursplanen och sedan kompletterad med erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU), ”Hem- och konsumentkunskap” (Hedelin m.fl., 2006) samt seminariediskussioner 

ifrån gastronomihögskolan i Kristianstad HT09 (muntl. 2009-11-06 & 2009-12-11)     

• Miljö och natur (lokal och global)  

• Resurshållning (mänskliga, ekonomiska och naturliga resurser)    

• Hållbar utveckling  

• Jämställdhet 

• Konsumentkunskap 

• Ekonomi (lokal som global) 

• Jämlikhet 

• Matlagning och måltider (sociala och kulturella värde)  

• Kultur  

• Historia  

• Samarbetsförmåga 

• Hälsa (lokal och global) 

• Hälsa (fysiska som psykiska hälsan)  
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• Självständighet 

• Demokrati 

• Social gemenskap 

• Kommunikation 

• Hushållsekonomi  

• Etik 

• Information och reklam 

• Hygien  

• Näringslära  

• Livsmedelskunskap 

 

Omfattningen är väldigt omfångsrik där flertalet av ovanstående begrepp i sig enbart är 

samlingsbegrepp för ännu fler begrepp. Ett exempel på detta är konsumentekonomi som 

tillsammans med mat och måltider, social gemenskap och boende sedan regeringens 

revidering av kursplanen 2000 utgör de fyra huvuddelar eller kunskapsområden som skall 

behandlas i undervisningen. I tidigare kursplaner har dessa fyra kunskapsmål varit särskrivna 

men ses i och med intåget av kursplanen i hkk från 2000 inte längre som fyra delar avskilda 

från varandra utan fyra kunskapsområden integrerade i en helhet (Skolverket, 2007).  
Utbildningen i hem- och konsumentkunskap skall: 

• Ge erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi. 

• Utifrån kunskaper om samspelet mellan hushåll, samhälle och natur kunna möta förändringar, ta 

ansvar och agera. 

• Ge beredskap för att leva och agera i ett samhälle med mångfald (Skolverket, 2000:1). 

 

Konsumentekonomin behandlar inte bara en ekonomisk individuell aspekt, det vill säga 

konsumentens konsumtion. Inom dess ramar ska såväl den egna konsumtionen som den 

globala ingå samt frågor gällande reklampåverkan, sopsortering, miljömärkningar och 

konsumentlagar/regler, både sett till en individuell som en global nivå.   

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till grunderna för 

samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i 

samhället.” (Utbildningsdepartementet, 1994:10) Bredvid ämnen såsom samhällskunskap är 

konsumentkunskapen en del som hör till det ovanstående citatet. Detta ställer mycket höga 

krav på blivande hkk-lärare, att de har fördjupade kunskaper i sambandet mellan dessa 

begrepp, samtidigt som blivande hkk-lärare ska kunna erbjuda en varierande teoretisk såväl 
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som en praktisk undervisning (Skolverket, 2007). Undervisningen måste samtidigt vara 

aktuell men även ta tillvara på en historik och kultur som inbjuder alla elever och i slutändan 

ska ge eleven möjlighet att vid nionde skolåret ”kunna samarbeta med andra oavsett skillnader 

i fråga om exempelvis kön och etnicitet samt ha åsikter i frågor kulturell variation och 

hushållsarbetets koppling till jämställdhet.” (Skolverket 2000:3)  

     Ett annat exempel på ett delmål som gör ämnet väldigt komplext är delmålet jämställdhet 

som nämns ovan. Begreppet är ett för ämnet frekvent återkommande delmål och nämns inte 

mindre än sex gånger både såväl bland strävansmål de uppnåendemålen i kursplanen. Men 

begreppet finns även att återfinna i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), men hamnar här under rektorns ansvar.  

 
”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana 

kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 

riskerna med tobak, alkohol och andra droger”(Utbildningsdepartementet, 1914:17).  

 

Vid en analys av de övriga kursplanerna under det obligatoriska skolväsendet återfinns 

begreppet jämställdhet under tre andra ämnen; slöjd, idrott och hälsa samt religion.  I övriga 

ämnen går inte begreppet att återfinna. När det gäller begreppet jämställdhet finns det 

framförallt två stora skillnader mellan hkk-ämnet och de tre övriga ämnena. Dels hur pass 

frekvent återkommande begreppet är samt var i kursplanen begreppet återfinns. Inom de tre 

övriga ämnena är begreppet integrerat tillsammans med andra begrepp under ämnets 

uppbyggnad och återkommer en gång under skolans strävansmål (Skolverket, 2000). Detta 

betyder att begreppet inom dessa tre ämnen är eftersträvansvärt att nå kunskaper och 

färdigheter i, men att de tillhör skolans ansvar och inte elevens.  I övrigt bör också nämnas att 

de inte är uppnåendemål, det vill säga kunskapsmål och därmed inte betygsmässiga mål utan 

ingår i skolans fostransuppdrag (Utbildningsdepartementet, 1994). Inom hkk-ämnet 

återkommer begreppet mer frekvent i kursplanen än bland de övriga tre, både såväl under 

strävans som också uppnåendemålen. Ansvaret för begreppet jämställdhet faller därmed på 

både rektor (Utbildningsdepartementet, 1994), skolans fostransuppdrag (strävansmål) samt 

eleven själv att nå (uppnåendemål) inom ämnet. Här ligger ansvaret både på såväl läraren vars 

undervisning måste genomsyras av jämställdhet samt att eleverna skall kunna visa på 

kunskaper och nå delmålet för ett godkänt betyg vid avslutad skolgång.  

 9



     Hälsoaspekten är ett annat begrepp som återkommer i såväl Lpo 94, som kursplanen för 

hkk-ämnet men som endast återfinns i två andra ämnen, naturorienterande ämnen (NO) samt 

idrott och hälsa.  

     När det gäller analysen som gjorts av delmålen konsumentekonomi, hälsa och jämställdhet 

är dessa tre av de omformuleringar som går att göra bland de 23 begrepp som nämnts tidigare 

och som gör ämnet komplext (Skolverket, 2007). Dessutom finns det en enorm samling 

begrepp som bara är ”toppen av isberget” men även ett ansvar skolan vill lägga på hkk-ämnet 

jämfört med de antal timmar som finns till förfogande. (Skolverket, 2000) Hkk-ämnet 

erbjuder med sina 118 undervisningstimmar (se. bilaga 1) minst antal undervisningstimmar av 

samtliga ämnen under grundskolan. De ämnen som kommer närmast sett till antal 

undervisningstimmar är de praktiska ämnena musik och bild, som har dubbelt så många 

undervisningstimmar jämfört med hkk. Svenskämnet har idag enligt timplanen 1490 timmar 

undervisning under grundskolans år. Räknat ut i tid blir det över nio månader eller närmare 

bestämt 37 och en halv vecka med heltidsstudier det vill säga åtta timmar om dagen fem dagar 

i veckan. Görs samma beräkning när det gäller hkk-ämnet visar den på knappt tre veckor. 

(Skolverket, 2009)  

4.3. Ett samhälle i förändring 
Avsnittet nedan kommer att belysa samhällets förändring i tid, hur teknologins och medias 

utveckling har påverkat samhällets medborgare och hur detta i sin tur påverkat skolan och 

hkk-ämnet. 

     Lpo-94 skriver att dagens samhälle är en komplex verklighet med ett stort 

informationsflöde. Dagens samhälle förändras kontinuerligt samtidigt som det är skolans 

ansvar att förmedla kunskaper som besvarar de förväntningar samhället har 

(Utbildningsdepartementet, 1994). För att få större förståelse för hur detta med tiden blivit 

mer och mer påtagligt kan läroplanen ses ur ett historiskt perspektiv. 

     I början av 1900-talet hade kursplanen i hemkunskap i syfte att påverka eleverna till att 

leva sparsamt och begränsa sina behov. Ett viktigt förhållningssätt där systematisk planering, 

och ordning och reda, var centrala begrepp, vilket skulle hålla familjens och hushållets 

ekonomi i schack.  Idag är Sverige ett utav världens rikaste länder och har ett helt annat 

konsumtionsflöde än vad det hade i början av sekelskiften. I takt med teknikens och 

samhällets utveckling har våra grundläggande behov ökat. Idag ses radio, TV, bil, 

mobiltelefon, dator och så vidare som grundläggande ting i våra liv (Alex, 2003).   

Fokuseringen som tidigare låg på familjen och hushållets ekonomi har med tiden blivit mer 
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breddad och likt kursplanen för hkk-ämnet 2000 ses idag ekonomin som mer världslig, genom 

att betona handlingsmönster såsom resurshållning (Skolverket, 2000).  

       Lpo 94 skriver att skolans uppdrag bland annat är att få eleverna till att kunna orientera 

sig och utnyttja ny kunskap jämt emot den. Enligt Lpo 94 är det också viktigt att eleverna 

utvecklar en förmåga att kunna ställa sig kritisk till fakta, påståenden och olika förhållanden 

för att på så vis kunna värdera dem och se konsekvenserna av olika alternativ 

(Utbildningsdepartementet, 1994) 

     För att understryka den snabba takt utvecklingen skett i, det ökade informationsflödet och 

det ökade grundbehovet som skett i samhället och på vilket sätt skolan har påverkats av detta 

räcker det att gå 10 år tillbaka i tiden. År 2000 reviderade som tidigare nämnt regeringen 

samtliga kursplaner i grundskolan och konsumentkunskap blev en av huvudbenämningarna i 

skolämnet hkk. Anledningen till detta var att regeringen ville poängtera hur viktigt det var att 

eleverna hade en förmåga att kunna hantera reklam och information och på så vis kunna väga 

in olika resurser såsom ekonomi när beslut ska tas i hushållet (Skolverket, 2000). Sett utifrån 

hkk-ämnets strävansmål betonar den vikten av att eleverna i femte klass ska kunna 

”genomföra olika uppgifter i hushållet, kunna jämföra priser och uppfatta skillnader mellan 

information och reklam”(Skolverket, 2000:3). Vidare har kursplanen som mål i nionde klass 

att samtliga elever ska ”känna till sina rättigheter som konsument och kunna värdera olika 

slags information vid utförandet av verksamheter i hushållet” (Skolverket, 2000:3). 
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5. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

Här nedan följer en teoretisk genomgång som kommer att behandla studien utifrån teori. 

Teoridelen tar sin början med en genomgång av ämnets roll och betydelse i skolan idag och 

en problematisering och beskrivning av konsumentkunskapens omfång och dess roll i hkk-

ämnet. Därefter sker en beskrivning av förbindelsen mellan hkk-ämnet och begreppet ”hållbar 

utveckling” som i allra högsta grad är aktuellt i såväl media som lärarutbildningar runt om i 

landet. Slutligen följer en genomgång av tidigare forskning som både talar om ämnets 

fallande status och ämnets ökade status.  

5.1. Ämnets betydelse i skolan 
Skolverket började 1992 med en nationell utvärdering av grundskolan (NU-92) i syfte av att 

ge en bild av grundskolans verksamhet samt elevers kunskaper vid slutet av deras grundskola. 

Men sedan 1992 har samhället förändrats stort särskilt skolans värld som i och med den nya 

läroplanen, Lpo 94 genomförde stora förändringar. Skolan gick från en tidigare centralstyrd 

skola till en decentraliserad. Med detta följde krav på en ökad lärarprofession, tolkningsbara 

mål för såväl lärare, elever som föräldrar. Skolan gick dessutom över till en mål- och 

resultatstyrd skola i motsatts till den regel- och resultatstyrda som dominerat tidigare 

(Alexandersson, 1999). Med detta som bakgrund bestämde sig Skolverket 2001 för att göra en 

ny utvärdering av grundskolan, dess verksamhet, elever och ämnen. Undersökningen skulle 

ge en helhetsbild över grundskolans måluppfyllelse samt de eventuella faktorer som påverkar 

detta. Undersökningen fick namnet ”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003”, (NU-03) 

och kom att innefatta hkk-ämnet (Skolverket, 2003). 

     Ämnet är (som tidigare nämnts) med sina 118 undervisningstimmar grundskolans i 

särklass minsta ämne (Bilaga 1). Men trots sin absoluta ”jumboplats” sett till timplanen 

betyder det inte att ämnet på något sätt har glömts bort eller ses som oviktigt bland elever eller 

föräldrar. NU-03 visar nämligen på att hkk-ämnet är ett populärt ämne i grundskolan. Enligt 

NU-03 är hkk-ämnet ett av de fyra ämnen där dagens elever lägger ner mest kvalitativ tid och 

anstränger sig allra mest för att göra sitt allra bästa. Dock finns det en viss genusskillnad sett 

till killar och tjejers inställning till hkk-ämnet i skolan. Överlag är tjejer är mer intresserade 

och mer positiva till ämnet i skolan. 75 % av killarna och 90 % av tjejerna i undersökningen 

har ett mycket stort intresse för hkk-ämnet. 80 % av killarna och 90 % av tjejerna anser 

samtidigt att ämnet är ett viktigt ämne både när de är unga men också för framtiden i ett hem- 

och familjeliv (Skolverket, 2003). NU-03 lät göra en undersökning där föräldrar fick 

rangordna skolämnenas betydelse för deras barns utbildning. I undersökningen kom ämnet på 
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en sjunde plats med ämnena svenska, mattematik, engelska, samhällskunskap, idrott och hälsa 

samt historia i fallande ordning som mer betydelsefullt ansett av föräldrarna. Samtidigt ansågs 

biologi, geografi, fysik, musik, religion, bild, slöjd och sist kemi mindre betydelsefullt än 

hkk-ämnet (NU-03). Hkk-ämnet ses alltså inte av föräldrar som ett ämne som fyller upp den 

största betydelsen för deras barn men ändå ett ämne att räkna med som befinner sig i det övre 

skiktet av skolans grundskoleämnen, det vill säga de mer betydelsefulla ämnena för deras 

barns skolgång. Överlag ger alltså hkk-ämnet en positiv bild i grundskolan både hos föräldrar 

och hos elever (Skolverket, 2003).      

     Både såväl killar som tjejer visar alltså enligt NU-03 ett stort intresse för ämnet. Något 

som lyfts fram som allra mest positivt är de delar som förekommer mindre bland de mer 

traditionella teoretiska ämnena. Framförallt lyfts den praktiska och fysiska arbetsmiljön i hkk-

salen fram som särskilt stimulerande. Men eleverna lyfter även fram delar såsom att de kan 

kommunicera och samarbeta under arbetsprocessen samt att genom samarbetet skapar de 

möjligheter till både sociala och kulturella möten. Delar som alla ingår i de huvudsyften som 

hkk-ämnet har enligt kursplanen för ämnet (Skolverket, 2003). Ingrid Cullbrand och Monika 

Petersson som skrev hkk-ämnets del i NU-03 gjorde en sammanfattning av de två nationella 

utvärderingarna NU-92 och NU-03 förklarar detta enligt följande ”förklaringsfaktorer till den 

positiva bild som eleverna ger kan vara att ämnet har stark anknytning till elevernas livsvärld 

och ger brukbara kunskaper för livet i hem och familj, både här och nu och för framtiden” 

(Cullbrand, 2007:3). 

      

5.2. Konsumentkunskapens omfång  

Idag har hkk-ämnet huvudansvar för frågor gällande konsumtion i och med namntillägget från 

2000. Däremot är begreppet desto svårare att definiera på ett par rader. Kortfattat definieras 

detta som ett ämne för konsumentfrågor i grundskolan. Begreppet handlar om att sätta sig in i 

rollen som konsument och veta vad det innebär i form av rättigheter och skyldigheter utanför 

skolans och hemmets väggar. Men begreppet är mycket mer omfångsrikt än så. Enligt de Ron 

(2006) ”har konsumentkunskapen i skolan en stor betydelse för ungdomars analysförmåga 

och kritiska medvetenhet” (de Ron, 2006:13). Vidare skriver de Ron att 

konsumentkunskapens definition inte slutar där, ”centralt är också att ungdomars konsumtion 

är identitetsskapande och att vanor och värderingar styr våra val i hög grad hela livet” (de 

Ron, 2006:13). Utredningen likställer alltså ämnet med något mer än bara lagar, regler och 

konsumtionsmönster. Konsumtionen i dagens samhälle visar till viss del vilka vi är som 

individer. Konsumentkunskapen hjälper till att skapa de individer vi har framför oss som 
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pedagoger men även vilka personerna till viss del kommer att bli längre fram i livet. En 

medveten elev, en elev som vet vad deras och andras konsumtion betyder för dem själva såväl 

som omkringliggande miljö och samhälle samt på en nationell och internationell nivå, skapar 

ett miljöansvar hos eleven men också en medvetenhet sett till samhällsfrågor såsom hur deras 

egna samt olika samhällens konsumtionsval påverkar marknadsekonomin (de Ron, 2006). 

Från utredningens sida ville de påvisa att dagens konsumtionssamhälle har blivit ytterst 

komplext och förändras kontinuerligt. Ständigt dyker det upp nya produkter eller smygreklam 

där företag på ett eller annat sett vill påverka dagens barn och ungdomar. Men trots att det 

enligt konsumentverket idag är förbjudet att vända sig direkt till ”barn” har företagen hittat 

kryphål. Genom att placera sina huvudkontor i andra länder som inte följer under svensk 

lagstiftning, kan företagen vända sig direkt till ungdomar och barn via svensk TV 

(Konsumentverket, 2009).                   

   Enligt Eriksson (2006) har reklam riktad mot barn under 2000- talet blivit mer och mer 

omdebatterat både som en moralisk och politisk fråga. Denna tendens visar sig i en rad 

organisationer i västvärlden som arbetar intensivt mot att få igenom ett generellt förbud mot 

reklam riktad mot barn främst inom matindustrin. I en larmrapport från World Health 

Organization (WHO) år 2006 visade det sig att hunger inte längre är det största 

hälsoproblemet i världen utan övervikt. Rapporten visade på att av jordens 6,5 miljarder 

människor lider 1 miljard av övervikt, samtidigt som 800 000 människor svälter. Enligt 

Eriksson (2006) är barnen det framtida samhället och denna framtid kommer att karaktäriseras 

av övervikt, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar om vi inte agerar. Vem eller vilka som ses 

som boven till denna tendens till ohälsa spekuleras det en hel del om. Vissa kritiker lägger 

skulden på samhället eller på föräldrar som inte orkar eller förmår att sätta gränser. Men vad 

som i majoritet pekats ut som de största bovarna är kommersiella krafter såsom 

livsmedelsindustrin och detaljhandeln (Eriksson, 2006). Det har också visat sig från ett antal 

studier gjorda från olika håll i världen att matreklam riktad mot barn tillhör den största 

reklamkategorin och att reklamen i sin tur domineras av söta, feta och salta produkter. Som ett 

exempel på detta visar en undersökning i Storbritannien att 99 % av mat och 

dryckesprodukter i reklaminslag på TV i anslutning till barnprogram innehöll något av 

ovanstående innehåll, något som inte visade sig i samma utsträckning i reklaminslag mellan 

vuxenprogram (Eriksson, 2006). Enligt Eriksson är det inte någon ny information i Sverige att 

vi ska äta mindre av feta produkter och mer fiber, grönsaker och frukter, men ändå tenderar vi 

till att äta mer ohälsosamt. Denna tendens kan enligt Eriksson ha sin förklaring i en 

kombination av den matreklam som är riktad mot barn och dels att denna reklampåverkan i 
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kombination med föräldrars öppenhet till barns konsumtionsönskemål kommer att ha 

betydelse för vilken matprofil barnen förvärvar. Med tiden kommer detta att skapa matideal 

och livsstilsbeteenden som kommer att bli motståndskraftiga även mot den intensivaste 

hälsokampanj (Eriksson, 2006).  

     Enligt Eriksson (2006) och de Ron (2006) råder det inga tvivel på att media har stor 

påverkan på ungdomars konsumtionsmönster, livsstilsbeteenden och skapandet av identiteter. 

I studien Kunskap och handling - En undersökning om ungdomars kunskap i 

Konsumentfrågor” från Konsumentverket (2002) presenterades elevers kunskaper gällande 

konsumentkunskap. Studien visade att 36 % av eleverna hämtade sina kunskaper gällande 

konsumtion/konsumtionsfrågor i skolan, 33 % uppgav att de fått kunskaperna i från 

massmedia och 19 % att de fått kunskaperna hemifrån. Enligt statens offentliga utredning 

”Starka konsumenter i en gränslös värld” (Konsumentpolitiska kommittén, 2000:29) krävs det 

idag att framtidens medborgare, det vill säga våra elever, har djupa kunskaper i det 

konsumtionssamhälle vi lever i idag men att de samtidigt följer med i utvecklingen och aldrig 

får med sig förlegad kunskap. Med detta som bakgrund ville utredningen att 

undervisningstimmarna i hkk-ämnet är för få och borde utökas för att på så sätt stärka 

konsumentutbildningen (Konsumentpolitiska kommittén, 2000:29).   

     Enligt Hjälmeskog (2006) har samhällsförändringen skett väldigt snabbt sett utifrån ett 

historiskt perspektiv. Hushållets sysslor har förändrats genom t.ex. datorns och Internets 

intrång i hemmen. Idag är det allt vanligare att konsumenter gör sina post- och bankärenden 

genom datorn. Men även andra inköp såsom bokning av diverse biljetter, tåg flyg eller 

evenemangsbiljetter, Internet-handel av olika produkter har också blivit vanligare. Detta 

medför att det krävs mer kunskaper och kännedom om vilka rättigheter, skyldigheter och 

lagar konsumenter behöver känna till vid dessa tjänster. Detta är kunskaper om en teknik som 

tidigare inte fanns med bland de vardagliga sysslorna i hushållet, vilket gör det än mer aktuellt 

att hkk-ämnet i skolan uppdateras i takt med samhällets förändring. Vissa arbetsuppgifter i 

hemmet även är på väg att flytta ut, detta med tanke på att det idag går att göra skatteavdrag 

utav hushållsnära tjänster (Hjälmeskog, 2006). Främst ses en tendens att fler och fler använder 

sig av städhjälp. Viktigt är därmed att undervisningen i hkk belyser frågor såsom hemarbetets 

värde inte bara i relation till samhälle och miljö utan också för den som utför det och till 

familjen, vilket är ett led i att kunna välja vilka tjänster vi är beredda att betala för, respektive 

göra själv. Hjälmeskog vill understryka att problematiken inte bara gäller ämnets omfång, 

antal ämnestimmar och definitionsfrågan vilka är komplexa utan även ämnets ständiga 

förändring och behov av att anpassa sig efter samhällets behov. Detta betyder enligt 
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Hjälmeskog att ”dagens undervisning behöver i en högre grad ta utgångspunkt i en analys av 

läget i samhället och för hushållet och skapa förutsättningar för att elever/studenter att 

analysera förutsättningar för och uppleva konsekvenser för olika val” (Hjälmeskog, 

2006:228). Hkk-ämnet kan aldrig bli förlegat utan rör sig ständigt i takt med samhället och 

förändras i takt med de samhällsförändringar som ständigt sker. Eller som en hkk-lärare ville 

förklara ämnet i en studie som gjordes gällande läroböcker inom hkk-ämnet, ”Hem- och 

konsumentkunskap, det är inget konservativt ämne, det är färskvara” (Freij, 2006:24).  

5.3. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är som begrepp inte speciellt långlivat inom svensk forskning eller skola. 

Gro Harlem Bruntland, då ordförande för WHO, myntade begreppet i FN:s kommission för 

miljö och utveckling: 

 
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt 

beroende delar: Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.” 

(Bruntlandsrapporten - Vår gemensamma framtid, 1988:57). 

 

Hållbar utveckling som begrepp är ständigt aktuell i en värld där en presidentkandidat tilldelas 

Nobels fredspris för dokumentärer om just de klimatförändringar mänskligheten genomför. 

Således har även begreppet vuxit sig stark i såväl läroplan som kursplan för hkk-ämnet 

(Skolverket, 2000 & Utbildningsdepartementet, 1994). År 2004 kom en ny utredning från 

statens offentliga utredningar som fick namnet ”Hållbara laster -konsumtion för en ljusare 

framtid” (Regeringskansliet, 2004:119). Rapportens uppgift var att genom en utredare 

precisera begreppet ”hållbar konsumtion” när det gällde hushållen samt att ta fram en 

handlingsplan med åtgärder gällande hur en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

konsumtion skulle gå att nå. I utredningen påpekades nödvändigheten av att alla medborgare i 

ett samhälle bidrar aktivt till en hållbar utveckling efter deras förmåga genom deras livsstil 

samt smartare vardagskonsumtion. Genom detta ska det ge ett positivt resultat för ekonomi, 

hälsa och främst natur.  

     Enligt utredningen har skolan ett särskilt ansvar för att utbilda medborgare som fyller 

dessa förväntningar och som förstår innebörden av en hållbar konsumtion. I absoluta centrum 

för denna utbildning bör enligt utredningen hkk-ämnet ligga. ”Särskilt betonas att HK (hkk) 

har stor potential i denna framtida utveckling och att regeringen därför bör ge skolämnet 

huvudansvar för grundskolans undervisning om hållbar konsumtion” (de Ron, 2006:14). Men 
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utredningen lyfter även fram just Skolverkets timplan som en stor problematik för hkk-ämnet 

och kritiserar de få timmar som finns att tillgodose inom ämnet. ”Grundskolans 118 

hemkunskapstimmar, av totalt 6 665 garanterade undervisningstimmar, är ett mycket litet 

beting. Med tanke på den betydelse dessa ämneskunskaper representerar borde timmarna 

åtminstone fördubblas” (Regeringskansliet, 2004:119:208). Vidare bör ämnet enligt 

utredningen koncentreras under vissa terminer och inte styckas upp vid olika tillfällen under 

de många skolåren. Slutligen visade studien på att hkk-ämnet bör undervisas i både före 

årskurs fem och nio för att dels nå de uppnåendemål Skolverket satt upp (Regeringskansliet, 

2004:119). Ifrån utredningens sida är frågor om hållbar utveckling så pass centrala och viktiga 

i skolan att utredningen även vill utvidga mot vilken ålder ämnet ska vända sig emot. 

”Regeringen bör låta hem- och konsumentkunskap bli kärnämne i gymnasieskolan” 

(Regeringskansliet, 2004:119:201).          

5.4. Tidigare forskning   
Nedan följer den del i studien där vi presenterar och problematiserar vårt syfte och vår 

frågeställning utifrån tidigare forskning som gjorts och som behandlar delar av arbetet. I delen 

kommer det att presenteras två delar som står i skarp kontrast till varandra, nämligen ämnets 

fallande status samt ökade status.  

     Hkk-ämnet är ett förhållandevis outforskat ämne, vilket är något som Hjälmeskog (2000) 

understryker i sin egen avhandling ”Democracy begins at home”. Endast en avhandling har 

tidigare skrivits i Sverige, ”Att skolas i hemmet” av Johansson utgiven 1987, vilken behandlar 

den husliga ekonomins tidigare historia från 1840- talet till 1920 talet. Sedan Hjälmeskogs 

avhandling från 2000 har det endast tillkommit en forskningsavhandling ”Genuszappa på 

säker eller eliminerad mark” av Pettersson (2007). Både Hjälmeskogs och Peterssons 

avhandlingar berör genusperspektiven utifrån traditionella könsroller och hur detta avspeglas i 

samhället och identifieras i dagens undervisning i hkk- ämnet. Dock med skillnaden att 

Hjälmeskog (2000) i sin avhandling lägger mer betoning på relationen mellan samhället och 

hemmet och det medborgerliga utbildningssyfte hkk-ämnet haft historiskt fram till idag. 

     Då de tidigare avhandlingarna mer avser genus- kön- och jämställdhetsperspektiv blir även 

denna del i studien något genusladdat. Detta betyder inte att avhandlingarna inte skulle kunna 

vara relevanta för vår studie, vilket de i hög grad är. Cornell (1995) skriver i sin avhandling 

”Masculinities” att det än idag finns en typisk dominerande bild av manligt respektive 

kvinnligt och en idealbild för hur människor ska bete sig och vara. Bakom denna bild står 

massmedia (Cornell, 1995). Än idag inom många typiskt genusladdade områden eller yrken 
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finns det en underordnad maskulinitet eller femininet där omgivningen stämplar individer 

som sysslar med någon form av aktivitet som anses typiskt ”kvinnlig” eller ”manlig”, varav 

exempel finns gott om inom hkk-ämnet, såsom tvätta, stryka, städa eller mangla (Cornell, 

1995).  

5.5. Ämnets fallande status 
Enligt Hjälmeskog (2000) har det skett en förändring av ämnena hemkunskap, 

samhällskunskap och barnkunskap. Barnkunskap som tidigare hette Barnavården fick 1992 ett 

förslag från Läroplanskommittén att benämningen skulle vidare heta Barn- och 

ungdomskunskap.  Anledning till förslaget var de omvärldsförändringar och barns och 

ungdomars förändrade livsvillkor som skett under de senare decennierna. Detta ämnes 

huvudsakliga innehåll skulle ge eleverna kunskap om barns och ungdomars utveckling, behov 

samt likheter och variationer i skilda kulturer. För att få fler timmar till ämnet skulle delar tas 

från samhällskunskapen, såsom ”relationer”, ”könsroller”, ”sex och samlevnad”, ”alkohol, 

tobak och narkotika” och lades till i det nya ämnet. Från ämnet hemkunskap förekommer 

momentet ”samlevnad” i ”Läroplan för grundskolan 1980”, vilket inte längre förekommer i 

Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Hjälmeskog (2000) tolkar detta som att denna del 

flyttades till det blivande tänkta ämnet Barn och ungdomskunskap, men när förslaget om det 

nya ämnet från läroplanskommittén avslogs av riksdagen 1992 infördes aldrig ”samlevnad” 

tillbaka i hkk-ämnet i Lpo-94.  

      Tidigare var samhällskunskapen ett ämne som hade till uppgift att beröra områden såsom 

familjens betydelse för samhället. Men allteftersom tiden har gått har det skett en förändring 

där hemmet och samhället upplösts. Förflyttning utav utbildning om och för hemmet från 

samhällskunskapen till hemkunskap har gjort att detta kunskapsområde tappat sin bildande 

status (Hjälmeskog, 2000). Fostran för familj eller annan samlevnadsform utgör inte längre en 

relevant del på vägen för samlevnaden i samhället eller i världen. Detta grundar sig i att i 

ämnet hemkunskap finns det starka traditioner om att ämnet inte är ett allmänbildande ämne 

utan yrkesutbildande, detta då ämnet i sin begynnelse hade till uppgift att utbilda kvinnor till 

husmödrar (Hjälmeskog, 2000). Enligt Hjälmeskog går det att se antydningar till att 

hemkunskapsämnet har haft sviktande status och roll i den svenska skolan. Bland annat 

genom att delar ”plötsligt” försvunnit från ämnet, men främst utifrån de grundläggande 

direktiv som lades i rapporten ”Skola för bildning” (Utbildningsdepartementet, 1992:94) där 

slöjd, barnkunskap och hemkunskap inte skulle ha garanterad undervisningstid, utan skulle 

antingen erbjudas genom elevens val eller genom skolans profilering. Att vissa ämnen skulle 
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garanteras undervisningstid och vissa inte uppfattades då som en markering av ämnenas olika 

betydelse. Detta gjorde att utredningen ställde sig frågan om barnkunskap, slöjd och 

hemkunskap inte är lika viktiga som andra ämnen i skolan. Direktiven följdes dock av flera 

motioner som talade för att hemkunskap skulle förbli ett obligatoriskt ämne. Men bara den 

antydan till att ämnet ifrågasatts, gör att vi måste strida för hur viktigt ämnet är för eleverna, 

skolan och samhället, skriver Hjälmeskog (2000). 

5.6. Ämnets ökade status 
Avhandlingen som Petersson (2007) skrivit tar främst upp frågor gällande hkk-ämnet ur ett 

hkk-perspektiv men lyfter även fram gemensamma genusövergripande nämnare som påverkat 

skolämnet. En sådan faktor är just media. Idag har media en allt större roll vad det gäller dess 

påverkan på såväl samhälle som skola. Enligt Petersson (2007) har media tack vare den 

mängd kock- och matprogram som blir fler och fler påverkat hkk-ämnet som för många elever 

är synonymt med framförallt matlagning. I och med denna mediepåverkan har synen på ämnet 

förändrats och blivit mer populärt och omtalat i skolan. Moment såsom ”kockdueller” och 

matlagningstävlingar figurerar alltmer, enligt Petersson, samtidigt som personer såsom 

Gordon Ramsay är numera en offentlig person med nästan fyra miljoner träffar på Google´s 

svenska sökmotor. (Google, 2010) 

     Enligt forumet LivsmedelsSverige som är ett samarbete mellan Sveriges Universitet och 

statliga livsmedelsinstitutioner är mat och hälsa i allra högsta grad brinnande ämnen som 

upptar mycket tid och är populärare än någonsin. ”Det finns ett växande matintresse hos 

dagens konsumenter. Som ett tecken på det kan vi se massor av olika kockprogram i TV och 

det ges ut nya kokböcker varje dag!” (LivsmedelsSverige, 2009). I och med medias intåg ökar 

också hkk-ämnets status skriver Petersson (2007). Följande citat är hämtat från Peterssons 

avhandling gällande just momentet ”kockduellen” ”Ett motiv att både tjejer och killar 

uppskattade tävlingsmomentet kan vara att offentlig matlagning genom media är en socialt 

uppgraderad del av ämnet” (Petersson, 2007:172).  

     Enligt Petersson har media skapat en ökad status till hkk-ämnet och växt i popularitet 

särskilt bland pojkarna. Petersson (2007) skriver vidare att detta går hand i hand med att 

”varmköket är manligt genusifierat” (2007:184) Det har i och med kock- och 

matprogrammens intåg blivit ett ämne som är mer accepterat att vara duktig i om du är kille. 

Då det dessutom gäller en form av tävling som i exemplet med kockduellen är detta mer 

attraktivt och tilltalar fler killar än tjejer ökar acceptansen än mer. För även om tjejer tilltalas 

av tävlingar precis som pojkar, gör de inte det på samma sätt som killar och lägger inte lika 
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mycket vikt vid just det individuella, tävlandet och placeringen som att samarbetet fungerar 

och att gruppen fungerar och gör bra ifrån sig tillsammans (Petersson, 2007).  

     Enligt Petersson (2007) finns det idag osynliga förväntningar eller en form av ”tyst 

kunskap” gällande hur killar respektive tjejer ska bete sig eller hur de ska agera och handla för 

att tillhöra en ”normal flicka eller pojke”. Ansvaret för just den här formen av påtryckningar 

och föreställningar gällande hur individer ska vara och bete sig, kommer från en rad olika håll 

däribland samhälle, umgängeskrets och familj, där särskilt skola tillsammans med media har 

ett stort ansvar för ovanstående (Petersson 2007). Likt Cornells (1995) antydan om att olika 

områden och yrken är underordnade maskulinitet respektive femininet skriver Ulfsdotter 

Eriksson (2006) i sin avhandling att kvinnor i högstatusyrken ger yrket lägre status. Yrken 

som har lägre status är starkt könssegregerade. Bland omsorgsyrken som i majoritet är 

kvinnodominerande krävs det att strukturen förändras för att yrket ska kunna höja sin status. 

Hur detta ska kunna förändras är inte lätt då människors värderingar på olika yrken ligger 

förankrat långt tillbaka i tiden och har överförts från generationer. Det som Ulfsdotter 

Eriksson (2006) dock vill understryka är att TV och media spelar stor roll i skapandet av hur 

vi ser på yrken och dess status. Detta är något som barn och ungdomar lär sig och påverkas av 

media, hur olika yrken och arbetsområden värderas i samhället (Ulfsdotter Eriksson, 2006). 
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6. Metod 

För att kunna få en helhetsbild av hur lärare uppfattar den gällande timplanen i förhållande till 

kursplanen i hkk-ämnet samt medias eventuella påverkan på ämnet i grundskolan har det 

genomförts två olika typer av empiriska studier, intervjuer samt två olika 

enkätundersökningar. Intervjuerna vände sig till hkk-lärare medan enkäterna vände sig till och 

fylldes i av två halvklasser i årskurs sju (Bilaga 4), samt respondenterna (Bilaga 3). 

Intervjuerna gjordes utifrån en kvalitativ form av intervju med en semistrukturerad metod. 

Anledningen till valet av en kvalitativ form föll på att vi ville ha ett öppet och ledigt samtal 

där respondenterna skulle känna sig fria att utifrån deras egna erfarenheter svara. Vi ville inte 

ha svar som skulle spegla våra intressen utan respondentens. Vi ville även ha möjlighet att 

kunna ställa nya följdfrågor för att få in respondenterna på rätt spår ifall intervjun skulle visa 

sig ta en vändning som inte fyllde något syfte. Själva intervjuerna tenderar därmed att likna 

mer lediga, vardagliga samtal där respondenterna får associera fritt utan några större gränser 

(Bryman 2001)  

     Enligt Bryman bygger den kvalitativa metoden på djupintervjuer som antingen kan vara 

ostrukturerade eller semistrukturerade. Den ostrukturerade intervjuformen bygger på en fri 

intervju där de som intervjuar inte behöver följa någon struktur eller samtalsguide. Detta till 

skillnad från semistrukturerad intervju som följer specifika teman eller områden som ska 

besvaras under intervjuns gång, eller en så kallad intervjuguide. Inför intervjuerna utformades 

just en sådan guide som skulle vara till stöd inför intervjuerna (se Bilaga 2). Varje respondent 

fick före intervjun ta del av guiden och kommentera den innan intervjuerna genomfördes 

(Bryman, 2001).  

     Båda enkäterna (Bilaga 3 & 4) följde enligt Bryman en kvantitativ form. Detta då syftet 

var att få procentuella resultat, en insamling av data och siffror som går att jämföra med 

varandra. En annan aspekt vi tog hänsyn till var den ekonomiska samt den tidsmässiga. 

Genom att vi vände oss till en så pass stor målgrupp som 44 elever och fyra lärare var det 

mindre tidskrävande med enkätundersökning till eleverna, men även kostnadseffektivt då vi 

kunde få många svar under en kort tidsintervall (Bryman, 2001). Då vi samtidigt i studien 

ville ha såväl ett lärar- som ett elevperspektiv föll valet på en kvantitativ form. Enkäternas 

uppgift var att visa på medias påverkan procentuellt sett till eleverna inom hkk-ämnet, samt 

ett prioriteringsmönster från de aktiva lärarnas håll gällande kursplanen. Därför valdes i 

huvudsak en kvantitativ enkätundersökning dock med frågor av en mer öppen karaktär.  
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6.1. Urval 
Urvalet av de lärare som intervjuades gjordes utifrån Brymans ”bekvämlighetsurval”, detta 

betyder att lärarna valdes bland de personer som inom en rimlig distans och tidsram fanns 

tillgängliga för studien. Intervjuerna genomfördes med fyra lärare som samtliga undervisar i 

hkk-ämnet.  

     Två av lärarna tillfrågades via telefon medan två av lärarna tillfrågades via e-post. 

Samtliga fyra lärare som intervjuas är mellan 41 och 60 år. De intervjuade examinerades som 

hushållslärare mellan åren 1971-1973, samt 1981. Den fjärde respondenten examinerades som 

hkk-lärare 2008. Den som varit verksam under kortast tid har jobbat i drygt två år medan den 

som varit med längst är inne på sitt 31:a år som hkk-lärare. Samtliga lärare som intervjuats är 

från en medelstor svensk stad i södra Sverige och ingår i samma kommunala skolverksamhet. 

Lärarna i studien undervisar i enbart hkk-ämnet även om den läraren med minst erfarenhet 

också har en examen i samhällsorienterande ämnen. De två lärare med längst erfarenhet 

undervisar på en grundskola för årskurserna sju till nio. Läraren som arbetat ett par år 

undervisar i årskurserna fem, åtta och nio. Den nyexaminerade läraren undervisar elever i 

årskurserna åtta och nio. När det gäller valet av elever skedde även detta utifrån ett 

bekvämlighetsurval då eleverna går på den skola där två av de intervjuade lärarna är 

verksamma. I intervjuerna kommer de aktiva hkk-lärarna att presenteras under fiktiva namn, 

alla namngivna platser, personer eller annan fakta som kan härleda till intervjupersonerna har 

dessutom censurerats för att garantera anonymitet hos de intervjuade (Bryman, 2001). 

 

• ”Anna” 59 år, hushållslärarutbildning, 37 yrkesverksamma år inom hkk. Undervisar 

uteslutande i hkk-ämnet.  

 

• ”Kristina” 56 år, hushållslärarutbildning, tre yrkesverksamma år inom hkk, samt 26 år 

inom andra kostrelaterade yrken. Undervisar uteslutande i hkk-ämnet. 

 

• ”Marie” 41 år, lärarexamen mot samhällsorienterande ämnen (SO) samt hkk, ett 

yrkesverksamt år inom hkk. Undervisar uteslutande i hkk-ämnet   

 

• ”Anja” 59 år, hushållslärarutbildning, 39 yrkesverksamma år inom hkk. Undervisar 

uteslutande i hkk-ämnet.    
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Då vi gjorde intervjuer med en av lärarna passade vi samtidigt på att lämna ut enkäterna till 

eleverna (Bilaga 4) Från början var det inte tänkt att utgå ifrån ett genusperspektiv, men då 

ämnet i sig är genusladdat och betingat, ansågs det intressant att se om ämnet påverkar elever 

utifrån deras genus och inte bara utefter individ.   

6.2. Genomförande 
Varje intervju som gjordes spelades in med en diktafon samt två stycken mobiltelefoner som 

”back up”. Innan vi började med att spela in intervjuerna fick respondenterna godkänna att de 

blev inspelade. Efter varje intervju fick respondenterna fylla i och rangordna åtta 

huvudbegrepp (se Bilaga 3) som alla återfinns i kursplanen för hkk-ämnet. Detta gjordes för 

att se om det fanns gemensamma prioriteringar respektive försakanden bland begreppen. 

Samtliga intervjuer i studien gjordes på en plats och tid som valdes av respondenten. Inför 

varje intervju informerades varje hkk-lärare vad intervjun syftade till samt hur våra 

frågeställningar löd. Varje intervju tog mellan 16-25 minuter att genomföra. Genom svaren 

försökte vi hitta samband, mönster och olikheter mellan intervjuerna som kunde besvara våra 

syften med intervjuerna och se vilka delar som kunde användas till nytta i resultatet.  

     Enkäterna (se Bilaga 4) genomfördes med 44 elever i årskurs sju vid början av två separata 

hkk-lektioner under en dag. Enkäterna fylldes i individuellt där eleverna fick uppge kön samt 

årskurs. Bryman (2001) rekommenderar att enkäter ser så korta och tunna ut som möjligt för 

att respondenterna inte ska avskräckas att besvara dem. Med detta i åtanke valde vi därför att 

inleda enkäterna med frågor som är aktuella och iögonfallande för målgruppen. Vid 

insamlingen vändes alla enkäter upp och ner och blandades före de började granskas. Inga 

namn skulle skrivas i enkäterna.  Det tog eleverna 4-15 minuter att fylla i enkäterna. Enligt 

Bryman (2001) kan det finnas nackdelar med enkätundersökningar då det kan vara svårt att få 

tillbaka dem i tid. Det kan också ses som nackdel då respondenten vid enkätundersökning inte 

har någon att fråga om de har funderingar gällande någon fråga. Detta löste vi dock genom att 

vi fanns på plats när eleverna fyllde i enkäterna, på så vis kunde vi hjälpa eleverna om det var 

något oklart, vi säkrade också oss själva att få tillbaka enkäterna i tid.         

     Likt vad Bryman skriver måste en intervjuvare vara lyhörd inför respondentens svar och 

ställa det följdfrågor där detta anses lämpligt och nödvändigt. Följdfrågorna i sig kunde dock 

variera i antal från intervju till intervju beroende på omfånget på de svar på de frågor vi 

ställde. I slutändan ställdes dessa följdfrågor för att förtydliga svar eller ge en större 

helhetsbild av en uppfattning till de mer generella frågor vi ville ha svar på. 
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6.3. Bearbetning och analys 
 
Efter intervjuerna gjordes transkriberingar från bandspelaren till ett word-dokument på en 

dator. Utifrån transkriberingen bearbetades och analyserades svaren hos de intervjuade och 

jämfördes med varandra.  

       Vid granskningen av elevenkäterna (Bilaga 4) har vi sett till ett resultat där vi räknat 

helheten i klassen, oavsett kön. Det har också skett en analys av skillnaden sett till ett 

genusperspektiv, skillnader mellan tjejer och killar. Resultatet av enkäterna omräknades i 

procent för att få en bättre överblick och för att kunna se tendenser.  

      

6.4. Etiskt förhållningssätt 
När det gäller en empirisk undersökning är det av största vikt att studier vilar på ett gott etiskt 

förhållningssätt till de personer samt de svar som genereras under undersökningens gång. 

Bryman (2001) tar i sin bok upp fyra huvudkrav eller principer som gäller för svensk 

forskning, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

     Innan någon enkät lämnades ut eller någon bandning av intervjuer påbörjades informerade 

vi de aktuella personerna om undersökningens uppläggning och syfte. Genom att deltagandet 

var frivilligt och inte påtvingat samt att alla förstod syftet med intervjun respektive enkäterna 

garanterade vi att den så kallade informationsprincipen hölls (Bryman, 2001).    

     Innan elevenkäterna lämnades ut (Bilaga 4) fördes det en dialog med ansvarig hkk-lärare 

angående enkäterna. Den aktuella skolan har nämligen som policy att vid utlämnade av 

enkäter måste ansvarig lärare ha tagit del av enkäterna och godkänt den innan den överlämnas 

till eleverna. Därefter fick även eleverna titta igenom enkäterna för att kunna bedöma ifall de 

ville fylla i den eller inte. Vid utlämnandet av enkäterna samt genomförandet av intervjuerna 

informerades dessutom om att svaren endast skulle användas i den aktuella studien och inte 

användas i några andra undersökningar eller studier, genom detta garanterades även det 

nyttjandekrav Bryman (2001) tar upp. Enkätundersökningen genomfördes alltså efter 

godkännande från både såväl verksamma lärare som eleverna själva. På detta sätt garanterades 

det att samtyckesprincipen hölls där deltagarna själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan. För de som fyllde i enkäterna och de respondenter som deltog i intervjuer 

garanterades anonymitet och att svaren behandlades konfidentiellt när det gällde arkivering av 

de data undersökningarna resulterade i. På detta sätt följde vi det konfidentialitetskrav som 

finns och ska garantera största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2001).  
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6.5. Trovärdighet och äkthet 
Enligt Bryman (2001) rör begreppet reliabilitet eller trovärdighet huruvida resultatet i en 

studie blir det samma om den skulle genomföras på nytt, det vill säga skulle det finnas 

slumpartade eller tillfälliga antaganden som påverkat resultatet vid tillfället skulle detta 

medföra att resultatet inte skulle bli det samma om undersökningen görs på nytt. För att så 

långt som möjligt minska på dessa risker har vi i vår studie därför använt oss utav en 

semistrukturerad form som medför öppna frågor där respondenterna kan ge svaren utefter sina 

egna erfarenheter och uppfattningar.  Vi som gör undersökningen anser att vi haft liten eller 

ingen påverkan alls på resultatet. För att enkelt förklara begreppet validitet handlar det om att 

mäta det som är relevant i sammanhanget och att detta i sin tur leder till rätt slutsatser. Sett till 

vår studie kan denna koppling ses som att de frågor vi ställt i intervjuguiden samt enkäterna 

besvarar de syften och frågeställningar studien har i uppgift att besvara. Genom att använda 

oss utav en hög validitet i vårt undersökningsmaterial har vi kommit fram till en tillförlitlig 

slutsats (Bryman, 2001).  

6.6. Metodkritik 
När det gäller avsatt tid till intervjuer informerades respondenterna om en maximal intervjutid 

där det fanns marginal om det skulle dra ut på tiden. Enligt Bryman (2001) brukar intervjuare 

ofta ange att en intervju tar kortare tid än vad som blir fallet i slutändan. Här visade det sig 

finnas en problematik då de tänkbara respondenterna visade sig tveksamma till att ställa upp 

på grund av den stora tidsram som efterfrågades. Något problematiskt vid 

enkätundersökningen var den stora skillnaden i genus som det av en slump visade sig bli då 

var tredje person i undersökningen var kille jämfört med tjejerna som motsvarade två 

tredjedelar.  

     Ytterligare problematik kan uppstå då det genomförs enkätundersökningar gruppvis, 

tillexempel i en klass, då detta kan medföra ett grupptryck där majoriteten tycker det är 

positivt med att delta. Det kan då finnas de som är negativt inställda till att fylla i enkäter av 

olika orsaker, men i och med grupptrycket inte yttrar sin vilja. 
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7. Resultat och analys  
 

I detta kapitel kommer de resultat som studien visar att presenteras. Resultat är hämtat från 

intervjustudien, samt de två enkätundersökningarna. Resultatet från båda delarna kommer att 

genomgå en integrerad resultatanalys utefter de frågeställningar samt syften som presenterats 

under aktuella rubriker. För att hålla isär de tre empiriska materialen och därmed undvika 

förvirring har de delats upp i tre underrubriker där intervjuerna presenteras först, därefter 

enkätundersökningen mot eleverna, slutligen presenteras enkätundersökningen som vänt sig 

mot lärarna.  

7.1. Intervjustudien 
Nedan följer redovisningen av resultat samt analys av intervjuer som gjordes med fyra 

verksamma hkk-lärare med stora skillnader i såväl utbildning som yrkeserfarenhet. 

Intervjuerna transkriberades och skrevs sedan ut för att avslutningsvis jämföras med varandra. 

Detta gjordes primärt för att hitta likheter och olikheter som kunde problematisera eller 

besvara de frågeställningar som ställts i studien. Som tidigare nämnts har en intervjuguide 

använts för att få struktur på intervjuerna. Guiden går att återfinna under bilaga 2 om så 

önskas.  

     Gemensamt för samtliga hkk-lärare är att ingen av de tillfrågade tvekar över ämnets syfte i 

skolan. Alla intervjuade är överens om dess nyttoinsats och lyfter samtliga upp ämnet som ett 

av skolans absolut viktigaste.   
 

”Hemkunskapen är det absolut viktigaste för det är mycket de kan ta med sig härifrån, ta hand om sina 

livsmedel, och tillaga maten, lära sig samarbeta, hålla rent och snyggt, lära sig om mat och näring och 

vad man ska tänka på. Det här med måltiden, sitta ner och äta och lära sig att umgås med alla, alltså 

göra det till något positivt. Att ta hand om sig själv och sin kropp måste alla kunna oavsett vad man 

kommer att syssla med sen” – (Kristina)   

 

”Det är väldigt mycket som ska hinnas med på kort tid, om man jämför med de timmar man har att 

använda tycker jag… Det är ju alldeles för mycket i kursplanen. Samtidigt är det ju bra att det är mycket i 

kursplanen som visar på att ämnet är viktigt, att då kanske kan få mer timmar, men det är det ämne som 

dom tar timmar från hela tiden., trots att det är så viktigt ” – (Marie) 

 

När det gäller antal undervisande timmar uppmärksammar samtliga av de tre med mer 

erfarenhet inom yrket, Anja, Anna och Kristina att det inte är några timmar som på något sätt 

är garanterade. I och med införandet av temadagar (där hkk-ämnet sällan eller aldrig 
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behandlas), nationella prov eller studiedagar tas det timmar från det redan lågprioriterade 

ämnet. Enligt Anna innebär detta att hkk-lärare får vara glada om de garanterat antal 

undervisningsbara timmar i slutändan hamnar över 100 timmar eller strax där under.  

     Att Skolverkets timplan skapar ett dilemma är samtliga hkk-lärare överens om. Samtliga 

respondenter säger att timmarna sett till vad som ska uppnås inom kursplanen är svåra eller 

till och med omöjliga att hinna med. Kristina och Marie, säger att det handlar om att 

prioritera. De säger sig inte hinna med allt och får därför försaka delar eller försöka nämna 

något kort om det i ”förbifarten”. Anja och Anna säger båda att det helt enkelt måste fungera, 

men medger samtidigt att det är alldeles för få timmar sett till ämnets kursplan. De medger 

även att det ibland vid sjukdom eller andra oplanerade bortfall händer att delar försakas eller 

att de ibland ”glömmer bort” delar i kursplanen som de själva eller skolan anser som mindre 

viktiga med anledning av att de mer prioriterade delarna anses behöva fler timmar.    
 

”Det handlar ju om att prioritera, och vet du vad som hände med nian nyss.  Det var ju att helt plötsligt 

två temadagar efter varandra och två tisdagar som gick bort, vi blev ju arga ju och pratade med rektorn 

men vad gör det? Det hjälper ju inte. Och sen var det ju nåt annat, ja nationellt prov med, så. Ja det är ju 

inte bra, händer ju alldeles för ofta med just hemkunskapen det här med att det försvinner timmar”           

- (Anna) 

 
”Ja det är ju för få timmar sett till innehållet. Man hinner inte med allt som finns, det är helt omöjligt hur 

man än försöker, vi har för få timmar. Man får väl prioritera. Ja eller skumma i vissa avsnitt lite mindre 

alltså gå in på lite mindre på vissa delar. Man försöker ju få med allt men alla avsnitt kan ju inte bli lika 

djupa. Man får ju ge ut en stencil som de kan jobba med själva. Vi går inte in djupare på de delar som 

inte anses som allra viktigast” – (Anja)    

 

”Lite allmänt kan man säga så här att hemkunskapen har alldeles för lite tid. Är svårt att 

hinna med, så att man kan leva upp till alla dom här målen som är uppsatta. Vi gör så i 

årskurs nio att vi prioriterar mycket…” – (Kristina) 

 

Att timmarna är för få i förhållande till hkk-ämnets omfång är inte de verksamma lärarna 

ensamma om då både (Regeringskansliet, 2004:119) och (Konsumentpolitiska kommittén, 

2000:29) vill utöka ämnestimmarna i hkk-ämnet. 

     När det gäller ämnets mottagande från elevernas sida stämmer detta väl överens med vad 

undersökningen NU-03 gjorde gällande hkk-ämnet (Skolverket, 2003). Hkk är ett ämne som 

alltmer ökar i popularitet säger Anja. De övriga instämmer om ämnets popularitet. Marie, som 

undervisat som vikarie inom SO-ämnena samt bild och engelska under sin utbildning men 
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även på den aktuella skolan hon arbetar på idag, säger att ett populärare ämne bland elever har 

hon inte stött på. Även övriga intervjuade är nästintill på orden eniga när de kommenterar 

deras uppfattning om vad eleverna tycker om hkk-ämnet.  

 

”Men vi har hört på andra ställen att de står och bankar utanför för att få komma in?”           

-(Intervjuare) 
 

”Ja, ja absolut händer ofta. Sen har jag ju grupper på tisdag eftermiddagar och ibland när vi, det är ju 

inte alltid att vi lagar mat här, ibland måste vi ju bara planera och förbereda inför prov, och då slutar ju 

de andra tjugo minuter tidigare för att de ska hinna äta lunch. Nej vi har det bra här det är mysigt. De 

sitter gärna kvar i salen dom har ingen lektion sen efteråt så det är jättepositivt”- (Kristina) 

 

”Ja dom vill ju ha hemkunskap. Dom står ju och stampar här utanför ju för att komma in. Sen är det alltid 

massa frågor kring vad de ska göra idag. Man får ju börja med att lugna ner dom. Tror inte att det är så i 

många andra ämnen… Ahh! Man får ju inte göra nånting, ska vi inte göra någonting idag kan de säga då 

va om man bara börjar med lite teori, när ska vi börja när ska vi börja frågar dom. Vi har redan börjat 

säger jag.” – (Anna) 

 

Det tidigare både historiskt som statusmässigt typiskt kvinnliga ämnet har blivit mer jämställt  

utan att hkk-lärarna för den delen jobbat extra mycket med just jämställdhet i hkk-ämnet. Att 

samarbeta och umgås med alla, såväl verbalt, teoretiskt som praktiskt, har länge funnits med i 

hkk-ämnets grundtankar säger Kristina vidare. ”Det är samhället som förändrats och kommit 

ikapp hemkunskapen på den biten inte tvärtom” För även om genusfrågan inte är det primära 

avseendet med studien är det ändå en fråga som tas upp och diskuteras flitigt under 

intervjuerna. Detta då ämnet i sig vuxit sig starkt och blivit mer accepterat hos pojkarna 

instämmer samtliga fyra respondenter. Dock skiljer sig respondenterna åt när det gäller 

orsaken till detta. Tre av de tillfrågade, Anja, Anna och Marie lyfter fram media och särskilt 

TV:n som en betydande orsak till ämnets ökade status bland såväl killarna som eleverna i sin 

helhet.  

 
”Men sen kockprogram tror jag påverkar att fler blir intresserade av det. De flesta tycker det är 

jätteroligt och att det uppmärksammas att det är ok att både tjejer och killar kan vara duktiga i ämnet. 

Både tjejer och killar tycker det är roligt. Kockprogrammen gör nog att de blir lite peppade av det. Oftast 

är det ju killarna som är de bästa kockarna, men det ligger nog lite i att de tycker det är roligt också. Det 

är inte bara tjejer som är duktiga eller som får vara duktiga, så den påverkan kommer ju från media”       

- (Marie) 
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”Det har ju påverkat ämnet som tillexempel nästa vecka nu har vi ju temavecka, men veckan därpå ska vi 

ju ha kockduellen och det kommer ju ursprungligen ifrån TV där man tävlar med mat och göra bra ifrån 

sig. Det tycker ju dom är jätteroligt… Alla dom här matprogrammen tror jag ju, det har ju blivit populärt 

det där. Det är många som säger att de ska bli kock och blir det också. Ett tag tyckte dom att man skulle 

tycka de var duktiga och skulle få ett bättre betyg, mer uppmärksamhet och så. Men nu ser dom ju på de 

här programmen och har ju tidningarna och tycker det är jätteskoj.” – (Anna)  

 

Men även övriga program lyfts fram, program som mer berör konsumentkunskapsdelar och 

inte bara just matlagning och livsmedel.   
 

”Pojkar har ju blivit mycket mer duktiga i hemkunskapen och det har ju att göra med de här 

kockprogrammen likaså som vi nu senast diskuterat konsumentekonomi så förstår jag att de har tittat på 

lyxfällan. De tar ju ofta upp det där som man ser på TV med budget och sådant. Så visst har media stor 

del av hur dom, dom tittar ju mycket på TV” – (Anja) 

 

 

Kristina däremot säger sig ha för liten inblick och har svårt att kommentera just medias 

påverkan på hkk-ämnet då hon anser sig titta för lite på TV. Men hon medger ändå att det 

finns ett visst mediainflytande i undervisningen i form av datorer och tidningsurklipp och 

reklam. Vidare lyfter Kristina fram media som ett verktyg inom hkk-ämnet som kan, och 

fyller, en viktig roll. 
 

”Tyvärr har vi inte jobbat så mycket med datorer, men kostkoll är ju bra, fast svårt med stora grupper att 

hinna med timmarna. Fast vi borde lägga mer vikt där, det är ju så illustrativt. Hur man lätt kan ändra en 

måltid som har fått för lite, för lite b-vitamin till exempel, eller för mycket fett, för mycket protein. Det är 

ju väldigt åskådligt. Man borde lägga ett par gånger i datasalen så kan ju dom gå in och ändra och se 

vad det gör för hälsan” – (Kristina) 

 

”Jag borde som lärare bli bättre på att följa media så att jag kan ta upp saker. Däremot sånt som står i 

dagstidningen tar jag upp ofta till diskussion och sen håller jag upp den, tittar här på den här artikeln och 

så återger jag eller gå hem och läs på eller kopiera och dela ut så kan de sitta i smågrupper och 

diskutera. Det kan man använda som positivt. Det här Hells kitchen tycker jag ju inte om. Nej passar inte 

mig däremot tittar jag ju nästan alltid på PLUS ja det är ju lite mer konsumentekonomi.” – (Kristina) 

 

Att det finns ett växande matintresse i samhället som Livsmedelsverige (2009) skriver visar 

både respondenterna i undersökningen, men också i stöd av Petersson (2007). Enligt Petterson 

har det ökade intresset i samhället gjort att kockprogram blivit allt populärare i TV, vilket i sin 

tur, likt respondenterna i intervjun framhäver, har ökat framförallt killars intresse för 
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matlagning. Detta samtidigt som ett ökat intresse hos killar gjort ämnet mer jämställt 

(Petersson, 2007).   

     När det gäller framtiden och de verksamma hkk-lärarnas syn på det nya förslaget på 

kursplanen som just nu ligger hos Skolverket är kunskaperna splittrade. Enligt förslaget ska 

hkk-ämnet ha kvar sina 118 undervisningstimmar men undervisning ska ske i omgångarna 

årskurs 1-3, 3-6 samt 7-9 (Skolverket, 2010). När det gäller utformningen av styrdokumenten 

har det även skett en förändring i det att de numera är mer centraliserade och mindre 

tolkningsbara. När det gäller förslaget på att ha undervisning från första klass är samtliga av 

de intervjuade överens och förkastar helt idén. Ingen av de intervjuade är positiva till att de 

118 timmarna ska delas upp även under årskurserna 1-3. Anna och Anja säger båda att hkk-

ämnets timmar enbart borde läggas i grundskolans senare år och helt undvikas i årskurs fem. 

Kristina och Marie ser däremot fördelar med hkk-ämnet även i årskurs fem då båda ser det 

som en bra förberedelse inför hkk-ämnet som återkommer i årskurs åtta. Detta är också något 

Konsumentpolitiska kommittén (2000:29) lyfter fram i sin utredning, då timmarna helst inte 

ska delas upp för mycket utan hellre koncentreras till vissa terminer för att på så vis bli mer 

givande. Här vill utredningen, likt Maria och Kristina, också se att ämnet finns i årskurs fem 

och i de senare åren i grundskolan (Konsumentpolitiska kommittén, 2000:29). 

 
”Där märker vi ju att redan i femman, dom skippar det mer och mer, dom har inga kunskaper i ämnet de 

har ju ingen teori eller någonting, bara massa baka… Alltså som det är nu tycker jag inte att man kan 

lägga så hemskt mycket till dom i femman. Bättre att vi lägger så mycket som möjligt i högstadiet” – 

(Anja) 

 
”När de som har haft hemkunskap i femman kommer hit i åttan och har hemkunskap är de ju mycket mer 

förbereda, kan rutinerna, lokalerna. När de kommer hit från sjuan, några från den skolan och den skolan 

så får man några i varje klass som brinner för det, ofta är det dom som haft ämnet tidigare. Det är ju 

positivt, det ser man, även om jag inte varit här så väldigt länge så märker man ju av dom som haft 

hemkunskap tidigare” – (Kristina)   

  

När det gäller centraliseringen av hkk-ämnet i kursplanen är samtliga väldigt positiva till förändringen 

och ser det som en förbättring jämfört med det tolkningsbara system som gäller än så länge. Samtliga 

instämmer i att det blir lättare att utvärdera och göra en mer rättvis bedömning. Anja och Kristina 

lyfter även fram begreppet rättvisa, att det för elevernas skull blir ett mer rättvist system där valet av 

lärare påverkar betyget mindre än som läget är nu.   

 
”Så det är bra att styrdokumenten blir mindre tolkningsbara och mer styrda?”- (Intervjuare) 
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”Ja, det skadar ju inte sen ska de ju jämföras med andra elever. De ska ju kunna flytta med, det har ju 

inte varit bra här. Vi har ju haft hemkunskap sjuan en termin, åttan i en termin i nian… Flyttar man från 

en annan skola så har dom ju missat en del. Ja, nej men det är bra, det var ju väldigt flummigt och det 

fick vi tolka ner” - (Anna)  

 

”Det är lättare i den nya, att ska du vara godkänd ska du klara det här och det här och att det lättare blir 

mer rättvisa nationellt sätt. Inte lika misstolkningsbar… Blev ju lättare, lättare att kunna peka på och visa 

på att det är detta, lättare att bedöma jag vet ju om de kan detta… Men ju mer elever de trycker in i 

klasserna ju svårare blir det ju. Då behöver det ju vara enkla och tydliga mål som de ska klara och som 

är lätt att utvärdera, så det är ju bra i det nya där” – (Marie) 

7.2.1. Elevenkätstudien 
Något problematiskt är den stora skillnaden i genus som det av en slump visade sig bli där 

bara drygt var tredje person i undersökningen är kille jämfört med tjejerna som motsvarade 

två tredjedelar. Till varje fråga tillkom det även blanka svar ifrån några av eleverna vilket 

gjorde att vi nästan uteslutande aldrig fick siffror som gav en exakt bild. Enkäterna som 

fylldes i visade ganska snabbt på framförallt två resultat. Dels den övervägande positiva 

erfarenhet eleverna har av hkk-ämnet i skolan men även den stora genusskillnaden som 

faktiskt existerade i många av de frågor vi ställde via enkäterna. När det gäller elevernas 

medvetande och erfarenhet ifrån medias värld har de en mycket bra uppfattning om de olika 

TV-personligheterna, matprogrammen samt ”viktminskningskurer” som förekommer frekvent 

i media. Den fråga som visade sig klart svårast att besvara var Atkins viktminskningsmetod 

där enbart sex tjejer eller 12 % av de tillfrågade hade någorlunda koll på vad det var. Dock 

stod detta i stark kontrast till den mer omtalade GI-metoden, då 77 % av de tillfrågade visste 

vad det handlade om, varav tjejer 86 % och killar 57 %. 

     Hälso- och kostprogrammet ”Du är vad du äter” visste de flesta utom endast en kille att det 

handlade om ett TV-program. Sett till de olika kockprogrammen och kockprofilerna visste 

totalt 86 % av de tillfrågade vem TV- kocken Gordon Ramsay är, varav 59 % tjejerna 

respektive 85 % killar. Samtliga killar och tjejer visste att ”Halv åtta hos mej” är ett TV-

matlagningsprogram. Totalt visste 54 % av de tillfrågade att TV-programmet ”Vad blir det för 

mat” var ett TV-matlagningsprogram, här var andelen 46 % tjejer och 71 % killar.  

     Överlag kan det ses en skillnad mellan tjejer och killars påverkan på media, där tjejer hade 

mer inblick i den påverkan media ger på kost och hälsa såsom dieterna GI och Atkins. 

Samtliga tjejer var också medvetna om TV-programmet ”Du är vad du äter” som är ett 

program som syftar mer på kost och hälsa än matlagning. Här var det endast en kille som inte 
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visste vad det var. Killarna var istället mer medvetna om de olika matlagningsprogrammen 

”Gordon Ramsay”, ”Vad blir det för mat” och halv åtta hos mej” på TV som inte har sin fokus 

på hälsa utan mer matlagning som ett nöje. 

     Frågan om hur eleverna såg på hälsosam kost visade att 33 % av tjejerna hänvisade till 

matcirkeln eller tallriksmodellen. 60 % av tjejerna framhävde vikten av att äta mycket 

grönsaker och frukt. 13 % av tjejerna hade lämnat blankt på denna fråga. Av killarna var det 

57 % som hänvisade till tallriksmodellen. 14 % hänvisade till grönsaker, 14 % svarade att 

hälsosam mat är samma som nyttig mat, vilket inte visar på att de besitter någon kunskap om 

vad hälsosam mat innehåller. 14 % av killarna hade lämnat denna fråga blank. 

     Följdfrågan om varifrån eleverna trodde sig fått kunskaper om vad hälsosam mat innebär 

gav ett resultat där 26 % av tjejerna svarade att de hänvisade till TV och tidningar. 40 % av 

tjejerna svarade att de lärt sig om hälsosam kost i skolan. 20 % av tjejerna svarade att deras 

kunskaper om hälsosam mat kunde komma från olika källor, såsom skola, media, kompisar 

och föräldrar. 13 % procent av tjejerna hade ingen aning om var de fått vetskap om hälsosam 

kost. 6 % av tjejerna svarade sina släktingar som största källa. Av killarna svarade 28 % att 

TV, kompisar, radio och Internet var källan till deras kunskaper om hälsosam mat. 43 % av 

killarna svarade skolan som den största källan och 29 % lyfte fram TV som den främsta 

källan. Överlag var det lika stor andel killar som tjejer som var medvetna om hälsosam kost. 

Sett till var de inhämtat källan stod skolan med 50 %, media med 40 % och övriga, såsom 

familj, kompisar och släktingar, med 10 %. Sett till de två största källorna skolan och media, 

var det högre andel killar (57 %) än tjejer (33 %) som svarade denna källa. Dock var det större 

andel tjejer (53 %) än killar (36 %) som angav skolan som främsta källa.   

7.2.2. Ämnet i skolan 
Frågan om vad eleverna hade för inställning till hkk-ämnet svarade 54 % av tjejerna att de var 

mycket positiva till ämnet. 9 % av tjejerna var måttligt positiva till ämnet. Hela 85 % av 

killarna svarade att de var mycket positivt inställda till ämnet. Resterande 15 % av killarna 

hade lämnat denna fråga blank. Dessa siffror skiljer sig avsevärt från NU-03 vars resultat 

visar på att tjejer överlag är mer intresserade av ämnet än pojkar, hela 90 % av tjejerna enligt 

NU-03 och 75 % av killarna var intresserade och positivt inställda till ämnet (Skolverket, 

2003). Frågan vidare om vad eleverna tycker sig ha lärt sig i ämnet svarade 40 % av tjejerna 

och 85 % av killarna att de lärt sig laga mat. 33 % av tjejerna svarade att de både lärt sig laga 

mat och städa, 13 % av tjejerna svarade att de lärt sig laga mat, diska, tvätta, olika regler, 

kostcirkeln och märkningar. 6 % av tjejerna lyfte inte fram något särskilt och 14 % av killarna 
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svarade att de lärt sig allt möjligt. 55 % av de tillfrågade lyfte fram matlagning som den del de 

tycker sig ha lärt sig mest och 32 % av de tillfrågade lyfter fram något annat såsom diska, 

städa och konsumentekonomi. Sett till skillnaden mellan tjejers och killars svar ses det en 

markant skillnad där killar överlag (85 %) anser endast ha lärt sig matlagning i hkk- ämnet. 

Tjejerna har ett mer vidare perspektiv på lärandet i hkk-ämnet, där samtliga elever som lyft 

fram någonting utöver matlagning var tjejer.  

      Sett till frågan om hkk är ett viktigt ämne i skolan svarade 66 % av tjejerna att det är 

viktigt för framtiden när de ska flytta hemifrån. 26 % av tjejerna svarade att det var viktigt 

med hkk-ämnet för att lära sig de olika delarna för att kunna leva bra, kunna ta mer ansvar och 

bli mer hjälpsamma hemma. 6 % av tjejerna hade ingen åsikt i denna fråga. Av killarna var 

det 42 % som svarade att ämnet var viktigt för att klara av livet och vardagen utanför skolan. 

28 % av killarna svarade att ämnet var viktigt för att kunna laga mat på egen hand. 14 % 

svarade att det var ett viktigt ämne för att mamma tyckte det. 14/ % hade svarat blankt på 

denna fråga.  

   50 % av deltagarna tyckte att ämnet var viktigt för framtiden efter skolan när de flyttat 

hemifrån. 30 % av de tillfrågade svarade att ämnet var viktigt för hälsan och nutiden i 

hemmet. Sett till samma ställda fråga i NU-03 stämmer våra siffror bra överens. Enligt NU-03 

ansåg 80 % av killarna och 90 % av tjejerna att hkk-ämnet var viktigt för framtiden 

(Skolverket, 2003). 86 %.av tjejerna tycker att ämnet är viktigt för framtiden, kunna leva bra 

och ta mer ansvar. 70 %.av killarna tycker ämnet är viktig för det framtida livet och för att 

klara av att laga mat på egen hand.  

     Som avslutande följdfråga fick eleverna svara på vad de tyckte var viktigast att lära sig i 

ämnet. 40 % av tjejerna svarade att det inte gick att endast ange en enda del av ämnet då 

många delar var viktiga att kunna. 33 % av tjejerna tyckte det var viktigast att lära sig laga 

mat och att tvätta. 13 % av tjejerna tyckte det var viktigast med konsumentkunskapen, såsom 

att kunna betala räkningar och känna till våra rättigheter och skyldigheter. 13 % av tjejerna 

pekade inte på någon speciell del i ämnet, utan viktigast var att lära sig vara självständig. Av 

killarna ansåg hela 71 % att den viktigaste delen i ämnet var att laga mat. 29 % av killarna 

kunde inte avgöra vad som var viktigast. Överlag kan ses att ingen tjej lyfte enbart fram 

matlagning som det viktigaste, utan de tog med flera delar till skillnad från killar där 

majoriteten av de svarande endast lyfte fram matlagning. 

     Sammanfattningsvis visar studien att media har stor påverkan på eleverna både ur 

hälsoaspekt som positiv inställning till att laga mat. Dock skiljer det sig avsevärt mellan 

könen då flerparten av tjejerna påverkas av den hälsoaspekten som media ger, till skillnad från 
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killar där de påverkas i högre grad av matlagningsprogram. Detta märks även av som en ”röd 

tråd” i enkäterna där killar överlag anser att de till största del lär sig laga mat i ämnet. Vidare 

visar studien att killarna anser att matlagning är den enda och viktiga delen i ämnet. Tjejerna 

däremot ser på ämnet med ett vidare perspektiv då majoriteten svarade att de lär sig inte bara 

laga mat utan även andra delar såsom städa, tvätta, konsumentekonomi. Denna tendens syntes 

också i den sistnämnda frågan där eleverna fick besvara vad de tyckte var viktigast att lära sig 

i ämnet.  

7.3. Prioriteringsmönster   
Nedan följer en analys och ett resultat av de enkäterna som gavs ut i samband med de 

intervjuer som gjordes. Enkäterna vände sig till de verksamma lärarna som intervjuades och 

går att återfinna under bilaga 3. Enkäterna diskuterades och fylldes i av respondenten 

individuellt efter fullgjord intervju. Respondenterna garanterades precis som under intervjun 

fullständig anonymitet. Syftet med enkäterna var att se ifall det gjordes några prioriteringar i 

hkk-ämnet och om det gick att få fram någon form av resultat gällande vilka begrepp eller 

delar som överlag prioriterades mest respektive försakades mest. Genom att genomföra ett 

poängsystem där prioritet ett fick åtta poäng, prioritet två fick sju poäng och så vidare i 

fallande skala, lyckades enkäterna få fram en form av tabell som visade det överlag mest 

prioriterade i fallande ordning ner till den minst prioriterade och därmed mest försakade 

ämnesdelen. Nedan följer en fallande tabell med det högst prioriterade ämnet överst och det 

minst prioriterade längst ner. Bifogat är även dess poäng som de verksamma lärarna satt ut. 

Poängen går att återfinna längst till höger där varje lärares poängbedömning även återfinns. 

Primärt är dessa siffror bifogade för att visa en enighet var det gäller de mest prioriterade och 

försakade delarna men även en oenighet när det kommer till de begrepp som hamnat i mitten.   

 

– Mat och måltider    32 pts (8+8+8+8)    

– Hälsa (fysisk, psykisk, näringslära)  24 pts (7+5+5+7)  

– Boende    21 pts (6+6+3+6) 

– Jämställdhet   18 pts (4+4+6+4) 

– Konsumentekonomi   17 pts (5+3+5+4) 

– Social gemenskap   16 pts (3+3+7+7) 

– Resurshållning (hållbar utveckling)    8 pts (2+2+2+2) 

– Kulturer och traditioner      4 pts (1+1+1+1)  

    (Arvidsson & Hautamäki 2010) 
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Resultatet visar att samtliga intervjuade är överens om vilken del av hkk-ämnet som 

prioriteras främst, matlagning. Att matlagning ligger högst upp på listan stämmer överens 

med båda enkätundersökningarna och intervjustudien. Både såväl lärare som elever anser att 

hkk-ämnets kanske största del är just matlagningen och att det därför prioriteras högst.  

 

”Så vissa av de teoretiska bitarna så som konsumentekonomi det här med lånebild och 

försäkringar det lägger vi ingen tid på alls. Men att man prioriterar matlagning och den 

praktiska biten, ja det är vi nog inte ensamma om…” – ( Marie) 

 

Vissa av de begrepp som hamnar i mitten är svåra att sätta ut enligt respondenterna, då de är 

inkluderade i undervisning på ett sådant sätt att de inte alltid pratar om det i teorin eller aktivt 

praktiskt arbetar med det. De finns med som integrerade delar i undervisningen under nästan 

samtliga lektioner. Begreppen detta gäller främst är jämställdhet och social gemenskap, 

begrepp som eleverna möter varje dag i hkk-salen enligt respondenterna.     

 

”Jämställdhet är ett sånt ämne som tillhör ett svårt ämne eller svårt att sätta betyg efter och 

hamnar därför på efterkälken när jag bedömer eleverna. För även om det är ett begrepp som 

ska genomsyra hela hemkunskapen och är väldigt viktigt blir det ändå inte så viktigt ” – 

(Anna)  

 

”Jämställdhet och ja social gemenskap kommer ju in hela tiden, man jobbar ju med det i 

köken. Blir ju inte att man betygsätter det så mycket bara” – (Anja) 

 

När det handlar om de delar som försakas är lärarna ännu mer överens än när det gäller de 

delar som prioriteras. Både kulturer och traditioner samt resurshållning och därtill hållbar 

utveckling tillhör de två delar som prioriteras minst eller till och med försakas. För en av de 

tillfrågade, Kristina, handlar det om att inte ta upp det överhuvudtaget. Istället förlitar hon sig 

på andra ämnen såsom religionen och övriga SO-ämnen när det gäller kulturer och traditioner, 

samt de naturorienterade ämnena när det gäller hållbar utveckling. Anja och Anna säger att de 

försöker hinna med det på något sätt även om det bara blir någon stencil som eleverna arbetar 

med inom vissa områden, mest för att i slutändan ha kursplanen i ryggen. Marie däremot 

lyfter fram kultur och traditioner som något ytterst viktigt och nämner olika kulturella teman 

hkk-ämnet har under de olika kurserna. Samtidigt lyfter hon dock fram att sätt till timmar 
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hamnar delmålet ändå längst ner när det gäller att dela upp timmarna som finns till 

förfogande.  
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8. Diskussion 

Vårt främsta mål med studien har varit att belysa hkk-ämnet. Ett skolämne som 

regeringsutredningar, forskning, styrdokument samt verksamma lärare alla lyfter fram som ett 

ytterst viktigt ämne i skolan. Hkk-ämnet har bland eleverna själva klassats som ett både 

intressant, roligt och givande ämne som fyller en stor nyttoinsats i skolan. Föräldrar lyfter 

fram ämnet som ett bland de mest viktiga ämnen dagens skola erbjuder (Skolverket, 2003). 

      

Men trots ovanstående rader står inte allt rätt till med hkk-ämnet. Många ämneslärare klagar 

idag över bristande ämnestimmar eller att mycket försvinner då skolledningen inför icke-

planerade aktiviteter som prioriteras före ämnestimmarna lärarna har att anpassa sig efter. 

Hkk-ämnet är idag skolans i särklass minsta ämne. Med enbart 118 timmar undervisning 

enligt timplanen som Skolverket lagt fram blir situationen väldigt komplex för hkk-lärare att 

försöka tillämpa kursplanen till de få timmar som är till förfogande. Situationen väntas inte 

heller bli bättre eller ljusare då det nya förslaget på kursplan till hkk-ämnet vill fördela 

timmarna under samtliga år på grundskolan (Skolverket, 2010). Men samtidigt tycks lärarna 

vara överens om att det finns positiva delar såsom centraliseringen av kursplanen jämfört med 

den nu gällande decentraliserade kursplanen. Samtliga av lärarna anser att den främsta styrkan 

här är tolkningsbarheten, den blir lättare att jobba med, mer konkret, mer tydlig och mer 

rättvis för eleverna.   

     Svenskämnet är som tidigare nämnt i studien skolans i särklass största ämne. Eleverna har 

svenskämnet flera dagar i veckan, samtliga veckor under hela sin skoltid. Försvinner det 

timmar här blir den procentuella skillnaden minimal jämfört med hkk-ämnet som i och med 

en förlorad dag med hkk förlorar nästan 7 % av sin totala undervisningstid under hela 

skoltiden. Vi har inte till syfte att på något sätt ”hänga ut” svenskämnet eller kritisera detta. 

Svenskämnet fyller kanske den viktigaste rollen i skolan, detta säger både studier såsom NU-

03 men även vi som privatpersoner och blivande lärare. Vid en jämförande analys blir det 

som mest påtagligt när svenskämnets 1490 timmar undervisning jämförs med hkk-ämnets 

118. Låt oss göra en procentbild så blir det mer påtagbart. Åtta timmar förlorad hkk-

undervisning betyder alltså 7 % av de totala antal undervisningstimmarna, åtta timmar 

förlorad svensk-undervisning betyder 0.5 % av de totala antal undervisningstimmarna. För oss 

blivande hkk-lärare är dessa siffror befängda. Inte sett enbart utifrån svensktimmarna utan 

framförallt den stora procentuella förlust ämnet faktiskt gör under enbart en skoldag. En 

missad ”normal” lektion för en klass i år sju eller åtta motsvarar nästan 2 % av de totala antal 
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timmar ämnet har tillförfogande under hela sitt liv. En endaste missad, skolkad eller 

”överkörd” av en temadag missad lektion medför stora hål i ett ämne som redan ”går på 

knäna”.          

     Studien talar klarspråk. Samtliga av de aktiva lärarna i vår empiriska studie säger att 

timmarna inte räcker till och att det måste till drastiska åtgärder såsom att prioritera, förhala, 

glömma bort, förkasta eller försaka delar i undervisningen. Delar som hkk-lärare enligt svensk 

lag är skyldig att undervisa om. Nej det handlar inte egentligen om ett brott, ingen grovt i alla 

fall om nu inte hkk-lärare kan bli anklagade för att riskera våra ungdomars kunskaper i hur de 

blir vuxna och klarar sig som självständiga och demokratiska medborgare i samhället. 

     Idag betyder 118 timmar undervisning inte ens tre veckor av heltidsstudier eller 

undervisning i ett ämne med kursplan med ett så pass stort omfång att det är näst intill 

omöjligt att uppfylla de förväntningar och skyldigheter samhälle, politiker, föräldrar, elever 

och en själv placerar på ens axlar. I studien har det presenterats 23 större samlingsbegrepp 

som enligt kursplanen ska genomsyra alla elevers hkk-utbildning. Dessutom ska alla elever 

visa kunskaper i de olika delarna som är tillräckliga för minst ett godkänt betyg vid avslutad 

grundskola. Dilemmat som följer lyder timmar enligt oss. I det empiriska material som 

presenterats räcker inte timmarna till. Vid de intervjuer som gjorts med verksamma hkk-lärare 

visar det sig att delar såsom kulturer och traditioner samt resurshållning och hållbar 

utveckling försakas i så stor grad att delarna knappt eller inte alls existerar i utbildningen. 

Detta står samtidigt i skarp kontrast till en av statens offentliga utredningar, ”Hållbara laster- 

Konsumtion för en ljusare framtid” (Regeringskansliet, 2004), där utredningen vill ge 

huvudansvar för utbildningen gällande hållbar utveckling på hkk-ämnet. Men här verkar 

utredningen förstå hkk-ämnets allra största dilemma enligt oss, nämligen ämnets alldeles för 

få antal undervisningstimmar. Men problematiken med hkk-ämnets för få ämnestimmar lyftes 

fram redan år 2000 då Konsumentpolitiska kommittén i sin rapport ”Starka konsumenter i en 

gränslös värld” anmärkte på problematiken med timplanen kontra kursplanen, detta samma år 

som kursplanen samt timplanen reviderades och skulle fungera bättre (!). Båda utredningarna 

ville fördubbla antalet ämnestimmar då de i skarp kontrast till tidigare röster (som ville lägga 

konsumentfrågor inom samhällskunskapen) ville lägga huvudansvar gällande 

konsumentfrågor på hkk-ämnet.  

     Studien visar att hkk-ämnet fått ett stort ansvar från Skolverkets sida både när det gäller 

kursplanens omfång men även när det gäller begrepp som ämnet är relativt ensamt om att 

representera och behandla under undervisningstimmarna. Enligt det empiriska resultat som 

presenterats vill samtliga av de verksamma hkk-lärare som intervjuats utöka antalet 
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undervisningstimmar. Kanske inte så konstigt då vi förstår att många lärare idag vill ”få loss 

timmar”. Men när det gäller hkk-ämnet verkar det enligt studien finnas en tendens att ämnet 

mer och mer får ”offra” sina få timmar till studiedagar, temadagar, nationella prov och så 

vidare. Timmar som redan är oerhört få blir alltså ännu färre. Enligt intervjustudien lyfter tre 

av de verksamma lärarna fram att de får vara glada om de totala antal undervisningstimmar 

sträcker sig över 100 eller knappt två och en halv vecka kvalitativ undervisning. Detta i ett 

ämne där det alltså finns röster från statens utredningar om att lägga huvudansvar angående 

konsumentfrågor och hållbar utveckling på hkk-ämnet. Ett ämne som enligt kursplanerna 

redan har ett stort eller ensamt ansvar över begrepp såsom jämställdhet och hälsa. Ekvationen 

är alltså i nuläget ganska svår att få ihop.       

     Tidigare i den aktuella delen har det skrivits om att ämnet stått stilla. Vi menar på att detta 

inte enbart är på grund av timplanen utan att ämnet i sig behöver en förändring. Det räcker 

inte med ett namnbyte en gång var 20.e år. Vi tror att undervisningen behöver förändras. Vid 

arbetets gång men även vid verksam VFU har vi märkt på delar i undervisningen som ser 

likadan ut som när vi själva var aktiva elever i grundskolans senare år. Ett exempel på detta är 

hkk-ämnets del ”bostaden”. Vad som är mer skrämmande är att vid samtal med äldre 

studenter, kollegor och yrkesverksamma lärare visar att denna del knappt eller inte alls 

förändrats de senaste 30-40 åren och fortfarande följer en mall av ett samhälle som för länge 

sedan slutat existera. ”Bostaden” i hkk-ämnet har till uppgift att lära eleverna inreda, möblera 

och göra inköp utefter en budget för att förstå hur ett hem ser ut, fungerar och kostar. Detta 

anser vi är väldigt viktigt för elevernas framtida vuxenliv, men det vi förundrats över är hur 

aktuellt detta är för en elev i grundskolan.  

     Sett historiskt så var det mer vanligt att våra föräldrars generation slutade skolan och 

började arbeta direkt efter grundskolan, vilket gör denna del högst högaktuell då. Men på 50 

år har samhället förändrats drastiskt, människor idag slutar i högre utsträckning inte skolan 

efter grundskolan och många arbetsgivare efterfrågar gymnasial utbildning. Ungdomar skaffar 

heller inte familj lika tidigt som de gjorde för 50 år sedan. Detta gör att ungdomar inte heller 

flyttar hemifrån lika tidigt. Allt detta gör att vi får känslan av att ämnet har stannat upp något 

och kräver en förändring. En förändring där ämnet utnyttjar de få timmar det har tillförfogade 

till delar i ämnet som verkligen är relevant för eleverna. Detta är något som Hjälmeskog 

(2006) framförallt understryker då undervisningen i hkk-ämnet måste ta sin utgångspunkt i en 

analys av läget i samhället så att kunskaperna inte blir förlegade. Det handlar inte om att 

”bostadsdelen” egentligen är irrelevant för eleverna, men vi anser att det ligger för tidigt 

inlagt sett till var de själva befinner sig i sina liv. Hade ämnet även förlagts på gymnasiet, som 
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studien ”Hållbara laster- konsumtion för en ljusare framtid” (Regeringskansliet, 2004) 

förespråkar, skulle ”bostadsdelen” vara högst relevant där, då frågan om att flytta hemifrån är 

mer påtagligt och ligger närmare elevernas framtid på gymnasiet än på grundskolan. Vi anser 

alltså att delar såsom ”bostaden” bör läggas enbart på gymnasienivå, och därmed tas bort ifrån 

kursplanen i hkk.  

     Vi förstår att den bild vi målar upp kan tyckas dyster och mörk men utifrån de dilemman 

som hkk-ämnet idag möter anser vi att timplanen i förhållande till kursplanen är dess största 

problem. Dock finns det även delar med hkk-ämnet idag som tycks mer ljusa. För i takt med 

att studien fortskred har vi märkt av att två dilemman blivit ett, eller näst intill i alla fall. 

Titeln skulle från början visa på två dilemman men i takt med att vi hittat mer och mer fakta 

som tyder på ett dilemma hade titeln likväl kunnat utrustas med ett frågetecken. När det gäller 

timplanen kontra kursplanen har vi nog hela tiden anat resultatet, men dilemmat gällande 

medias påverkan till hkk-ämnet har när dessa rader skrivs försvunnit och blivit till något 

mellanting mellan ett dilemma och en positiv påverkan på ämnet.    

     Som vi tidigare beskrivit är hkk-ämnet ett skolämne som innehåller många delar som är 

aktuella i media och samhället. Detta har gjort att ämnet ständigt måste vara uppdaterat för att 

hkk-lärare ska kunna lära ut kunskaper som avspeglas i samhället och som är relevanta för 

elevernas framtida vuxenliv. All den debatt om kost, hälsa, konsumentekonomi och hållbar 

utveckling som drivs i media är ämnen som berör och oundvikligt påverkar ämnet 

(Hjälmeskog 2000). Sett till vårt empiriska material råder det inga tvivel på att ämnet inte 

skulle påverkas utav media, vilket vi heller aldrig tvivlade på. Det som är intressant var att vi 

från början hade en bild av media som var mer negativ än positiv. Detta då mycket av det som 

framställs i media handlar om reklam från snabbmatskedjor, multivitaminer, kost, dieter, 

skönhetsideal, sms-lån. Nya rön dyker upp om att människor i väst lever allt ohälsosammare, 

vi konsumerar allt mer och missbrukar våra naturresurser osv. Alltså en mediepåverkan som 

har en något mer negativ klang. Flera av respondenterna i intervjuerna håller också med om 

detta, då det ofta på hkk-lektionerna får tampas med diskussioner om snabbmat, halvfabrikat, 

snabbkedjejättar, vilket respondenterna inte alltid tycker är så lätt då elever näst intill blivit 

manipulerade av reklam från dessa. När det handlar om hur ungdomar konsumerar och hur 

denna konsumtion, vare sig det gäller mat, kläder, elektronik, skönhetsartiklar osv. påverkats 

av media, så tror vi likt de Ron (2006) att konsumtion och konsumtionsmönster är 

identitetsskapande och medför att vi kommer ha samma värderingar och överföra dessa 

värderingar till nästa generation. Detta gör att hkk-ämnet har en svår men viktig uppgift att 

försöka påverka eleverna i deras syn på konsumtion.  
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     Studien visar att medias påverkan har lett till ett ökat intresset för hkk-ämnet hos eleverna. 

Framförallt säger samtliga respondenter i intervjuerna att intresset för matlagning ökat bland 

pojkar. Vi tror att den uppsjö av olika matlagningsprogram som finns i media har gjort att det 

skapats ett annat synsätt på matlagning där målet inte enbart handlar om att kunna klara av att 

laga mat på egen hand utan att det här mer ses som ett nöje. Kändiskockar såsom Gordon 

Ramsay och Jamie Oliver fungerar som förebilder, framförallt för pojkar, och därigenom 

skapas ett intresse till att de själva vill bli kockar. Enligt Ulfsdotter Eriksson (2006) spelar 

media en stor roll i skapandet av hur vi ser på olika yrken och sysslor. En möjlig teori som vi 

vill presentera är att detta kan skapa något av en negativ framtoning som handlar om att 

kändiskockar överlag oftast är av det manliga könet. Detta menar vi kan öka på den 

”könsklyfta” och genusladdning vissa yrken eller sysslor redan har. Sett utifrån elevenkäterna 

hade pojkar överlag mer koll på de olika matlagningsprogrammen, de hade också enbart pekat 

ut matlagning som den viktigaste delen i hkk-ämnet där tjejer hade tagit med kost-, hälso-

aspekter, samt städa och tvätta. Denna tendens visar att pojkars ökade intresse för endast 

matlagningsdelen i hkk-ämnet ökats på grund av matlagningsprogram och TV-kockar. Vad vi 

vill lyfta fram är att olika yrkens eller sysslors redan underordning av maskulinitet eller 

femininet, förstärks beroende på vilket kön kändiskockar har. Genom det uppsving av 

manliga kändiskockar som skett på TV resulterar detta i en förstärkning av kockyrket som 

redan är underordnats maskulinitet, främst genom den homogeniserade värld 

restaurangkockar lever i. 

     Vi tror därför att sysslor vid sidan om som killarna i enkäterna inte pekat ut som viktiga 

sysslor men som tjejer nämnt, kommer att fortsätta vara mer feminint underordnade och i 

slutändan leder till att uppdelning utav sysslor även i hemmet kommer att fastna i typiska 

”genusfack”.  

     Även om det inte var menat att vi skulle komma in på en genusaspekt likt vad tidigare 

forskningar såsom Hjälmeskogs (2000) och Peterssons (2007) behandlar i sina avhandlingar 

går det ändå inte att komma ifrån det faktum att medias påverkan på människor i mångt och 

mycket ofta är könsbetingat. Detta är också något som Cornell (1995) betonar då han skriver 

att massmedia skapat den idealbild och föreställningar vi människor har på hur vi ska bete 

oss, vad som ses som ”normalt” att syssla med om du är kille respektive tjej. Detta faktum i 

kombination med att hkk-ämnet är ett genusladdat ämne som länge har stridit för jämställdhet 

bland sysslorna i hemmet gör att genusaspekten inte går att blunda för. 

      Vi anser att det behövs mer forskning i ämnet. Det fåtal avhandlingar som skrivits i ämnet 

behandlar till stora delar jämställdhet och genus vilket gör att forskningen som gjorts är 
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ganska enformig och påminner om varandra. Våra frågor och enkäter har egentligen bara 

skrapat på ytan, dock med en del intressanta resultat. Vi skulle tycka att det vore intressant att 

ta del av forskning som behandlar möjligheterna till hkk-ämnet på gymnasienivå, Men också 

intressant att veta om det finns ett behov och efterfrågan bland gymnasielever och dess 

personal. Vidare skulle det vara intressant att ta del av forskning som visar på hur pass stort 

stöd det finns för utökade ämnestimmar likt regeringsrapporterna ville. Slutligen skulle vi 

även se forskning om media och dess påverkan på samhället och skolan i övrigt. Mer 

forskning i ämnet resulterar i mer uppmärksamhet och möjliggör stora förändringar 

framförallt när det gäller hkk-ämnet.  
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Bilagor 
      Bilaga 1 
Grundskolan 
Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper samt 
totalt (framgår av bilaga 3 till skollagen). 

Bild 230 
Hem- och konsumentkunskap 118 
Idrott och hälsa 500 
Musik 230 
Slöjd 330 
Svenska 1 490 
Engelska  480 
Matematik 900 
Geografi 885 (SO) 
Historia   
Religionskunskap   
Samhällskunskap   
Biologi 800 (NO) 
Fysik   
Kemi   
Teknik   
Språkval 320 
Elevens val 382 
    
Totalt garanterat antal timmar 6 665 
Därav skolans val 600 
(Skolverket 2009)  
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med 
högst 20 procent.  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor Lärare 
 
Ålder:        Kön:            År i verksamheten:  
 
Utbildning:                                                           Undervisande ämnen:                       
 
 

• Hur uppfattar du kursplanen i hem- och konsumentkunskap i förhållande till timplanen 
 

 
 
 
 
 
• Finns det delar i ämnet som prioriteras respektive försakas? Om Ja Vad?  Varför? 

 
 

 
 
 
 

 
• Många av hem- och konsumentkunskapsämnets olika delar är väldigt aktuella och 

omdebatterade ämnen inom media (såväl som miljö och globala frågor, mat och hälsa, 
dieter, kockprogram, lyxfällan, jämställdhet etc.) På vilket sätt anser du att media har 
påverkat ämnet? 

 
 

 
 
 
 
 
 
• På vilket sätt tror du att media har påverkat eleverna i dagens skola, både positivt som 

negativt? (ex: miljö och globala frågor, mat och hälsa, dieter, kockprogram, 
skuldfällan, jämställdhet etc.) 

 
 

 
 
 
 
• Har du några åsikter om det nya förslaget på kursplan för ämnet hem- och 

konsumentkunskap? 
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Bilaga 3 
– Fylls i skriftligt och diskuteras under intervju. 
 
Här nedan finner du de olika delarna som enligt styrdokumenten hem- och 
konsumentkunskapsämnet ska beröra. Sätt ut en siffra från 1-8 där du anser nr1 
är högsta prioritet respektive 8 är lägsta prioritet för ämnets innehåll. 

 
- Boende    (   ) 
 
- Konsumentekonomi   (   )   
 
- Mat och måltider   (   ) 
 
- Resurshållning (hållbar utveckling)         (   ) 
 
- Hälsa (fysisk, psykisk, näringslära)  (   ) 
 
- Social gemenskap   (   ) 
 
- Kulturer och traditioner   (   ) 
 
- Jämställdhet    (   ) 
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Bilaga 4 
 
Enkätfrågor Elever    
 
Årskurs:                   Tjej (   )     Kille (   ) 

 
• Förklara följande: 
 

- GI-metoden             __________________________________________________ 
 
-    ”Halv åtta hos mej” __________________________________________________ 

 
 

-      Atkins                   __________________________________________________ 
 
 

- ” Du är vad du äter”  _________________________________________________ 
 
 

-     Gordon Ramsay        _________________________________________________ 
 
-   ”Vad blir det för mat” ________________________________________________ 

 
 
• Hur skulle du beskriva en hälsosam kost? 
 
 
 
• Hur har du fått reda på det? (ex: från skolan, tv, radio, tidningar, kompisar 

föräldrar syskon och så vidare) 
 

 
 

 
• Vad tycker du om hem- och konsumentkunskapsämnet? 
 
 

 
• Vad har du lärt dig i ämnet? 

 
 
 
• Är hem- och konsument kunskapsämnet i skolan viktigt? 
 
 

 
• Vad tycker du det är det viktigaste man får lära sig i ämnet? 
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