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Sammanfattning  

Kvinnor och män har historiskt sett ansetts ha olika fysiska och psykiska förutsättningar och 

den norm i samhället som vi levt efter har varit mannens. Kvinnans plats var i hemmet som 

maka, mor och husfru. I och med samhällets utveckling förändrades den könsspecifika 

arbetsfördelningen och kvinnan började förvärvsarbeta. Hem – och konsumentkunskap har 

gått från flickämne i skolan till obligatoriskt för alla där skolan ska främja jämställdhet och 

jämlikhet mellan könen.   

Denna rapports syfte är att undersöka hur yrkesverksamma lärare inom hem – och 

konsumentkunskap ser på jämställdhet och genus inom sitt ämne, vad som kan påverka hur de 

arbetar med jämställdhet mellan könen i sin undervisning samt hur de praktiskt genomför 

detta. Sju behöriga lärare från norra Sverige deltog i enskilda intervjuer. De hade olika åldrar 

och längd på yrkesverksamhet. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys.  

Respondenterna beskrev en pågående förändring av stereotypa könsmönster både i skolan och 

i hemmet men att traditionella könsroller fortfarande reproduceras. Hkk beskrevs som ett 

skolämne där lärandet till stor del sker i praktiskt arbete där roller synliggörs som kan ge 

förutsättningar till diskussion och reflektion om jämställdhet. Respondenterna var dock eniga 

om att jämställdhetsarbete i skolan ställer krav på lärarrollen och sig själv som verktyg, 

exempelvis vid bedömning av flickor och pojkar. 

Slutsatsen av denna studie är att lärare i hkk anser att stereotypa könsmönster har förändrats 

men fortfarande reproduceras traditionella könsroller i skolan. Yngre generationer frångår 

alltmer de traditionella könsrollerna då jämställdhet blir en allt mer naturlig del i samhället, 

dock kvarstår det arbete i jämställdhetsfrågan då det fortfarande finns skillnader mellan könen 

i betyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary  

Women and men have historically been considered to have different physical and mental 

conditions, and the norm in society that we lived for were determined by man. The woman's 

role was to stay in the home as wife, mother and housewife. With the development of society 

the gender-specific changed and woman’s started to work.  Home - and consumers studies has 

gone from a subject only for girls to mandatory for all. Schools of today have the duty to 

promote gender equality. 

The purpose of this report is to examine how practicing teachers within home- and consumer 

studies look at gender equality, how gender is constructed in the subject. And what may affect 

how they work with gender equality in their teaching and how they practically implement 

this. Seven qualified teachers from northern Sweden participated in individual interviews. 

They had different ages and length of the professional activities. The interviews were 

recorded, transcribed and analyzed with qualitative content analysis. 

The seven respondents had the same definition of gender equality, and they all believed that it 

is something that should influence all the subjects not just home economics.  

The respondents described an ongoing change of gender stereotypes both in school and at 

home, but that traditional gender roles are still reproduced. Home- and consumer studies was 

described as a school subject where learning largely takes place in practical work where the 

roles are made visible that may provide opportunities for discussion and reflection on gender . 

Respondents were unanimous that workings with gender equality in school imply 

requirements on both  the teacher role and yourself as a tool, such in grading of girls and 

boys. 

The conclusion of the study is that the teachers in home - and consumer studies believe that 

gender stereotypes have changed but still reproduce traditional gender roles in 

school.Younger generations increasingly move away from the traditional gender roles where 

gender equality is becoming a natural part of the society. However, remains the work of the 

gender issue because there are still differences between the sexes in the grades.  
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1. Inledning  

I denna rapport undersöks hur några yrkesverksamma lärare inom hem – och 

konsumentkunskap (hkk) ser på jämställdhet och genus inom ämnet då det idag är ständigt 

aktuella frågor i vårt samhälle.  

Sedan 2011 går den svenska grundskolan efter läroplanen Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Under rubriken grundläggande värden kan 

man bland annat läsa att den svenska skolan ska vila på en demokratisk grund (Skolverket, 

2011a, s. 7). Skolan ska även främja alla elevers utveckling och lust att lära livet ut men även 

främja alla människors lika värde så som jämställdhet mellan män och kvinnor, alla 

människors lika värde samt människolivets okränkbarhet.  

I kursplanen i ämnet hem – och konsumentkunskaps kan man även läsa att elever ska utveckla 

kunskap om samt reflektera om jämställdhet och arbetsfördelningen i hemmet (Skolverket, 

2011a, s. 42).  Skolan har alltså ett väldigt viktigt och stort uppdrag att förmedla till 

kommande samhällsmedborgare. Därför är det av största vikt att lärare förmedlar realistiska 

värderingar som hjälper dem i deras kommande vuxna liv.   

Hem – och konsumentkunskap har historiskt sett huvudsakligen handlat om så kallat 

kvinnogöra då kvinnans roll har varit inom hemmet (Petersson, 2007, s. 26). Dessa stereotypa 

könsroller lever tyvärr fortfarande till viss del kvar idag.  Jämställdhet och jämlikhet är två 

olika begrepp som används inom skolan. En definition av dessa begrepp är att jämställdhet 

handlar om kön, lika villkor för män och kvinnor medan definitionen av jämlikhet handlar om 

lika villkor för grupper i samhället. 

 

2. Bakgrund  

Vad är jämställdhet? Varför finns jämställdhet?  I denna bakgrund kommer begrepp att 

definieras samt ge läsaren en historisk återblick över Sverige då och nu och hur ämnet hkk 

utvecklats från huslig utbildning till det skolämne det är idag. Bakgrunden kommer även ge 

en inblick i vad tidigare läroplaner sagt och vad lärare idag har för riktlinjer att följa.  

2.1. Begrepp  

2.1.1. Jämställdhet  

Jämställdhet handlar om förhållande mellan män och kvinnor (Hedlin, 2006, ss. 11-12). 

Begreppet kan ha två olika dimensioner; kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ jämställdhet 

innebär en lika fördelning mellan kön, till exempel 5 pojkar och 5 flickor medan den 

kvalitativa aspekten syftar på att bägge könen ska ha samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter.  

2.1.2. Genus  

Genus innebär relationen mellan könen, det vill säga män och kvinnors beteenden (Petersson, 

2007, s. 17). Vissa sysslor och arbetsuppgifter kan förknippas till ett visst kön och blir då 

könskodat. Genus är inte en biologisk egenskap utan skapas av sociala och kulturella 

förväntningar. Begreppet genus markerar att hela samhället och livet granskas, inte endast det 

biologiska könet (Hedlin, 2010, s. 15).  

2.1.3. Könsmönster  

De föreställningar som samhället har kring kön bildar ett mönster (Hedlin, 2010, s. 12). Att 

hitta en definition kring begreppet är svårt och därför definieras begreppet i denna uppsats så 
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som en struktur som de två könen efterlever. Män och kvinnors val och handlingar blir 

mönster som följs, i skolan kan detta vara att flickor förväntas vara tysta och ordentliga 

medan pojkar kan höras och synas under lektioner.  

2.1.4. Makt  

Makt är ett laddat begrepp som ibland förknippas med demokrati och jämställdhet. Hedlin 

(2010, s. 9) menar att makt delas in i tre kategorier; öppen makt, makt över dagordningen och 

privilegiet att utgöra normen. Öppen makt innebär att män och kvinnor delar lika på den 

demokratiska makten, makt över dagordningen är mer komplext och innebär att det inte är 

själva antalet män och kvinnor som har betydelse utan hur de kan påverka och förändra som 

utgör betydelse. Den tredje kategorin privilegiet att utgöra normen är ytterligare ett steg mer 

komplext och innebär att osynliga regler och normer bestämmer. Det är maktordningarna som 

styr och kön är en av dem.  

2.2. Kvinnors roll i samhället då och nu  

Historiskt sett så har mannen utgjort normen i samhället och kvinnan har varit annorlunda och 

därför setts som en avvikelse gentemot mannen (Hedlin, 2006, s. 30). Osynliga regler har 

visat vilken norm i samhället som gällt och hur man förhållit sig till olika kön. Kvinnans 

position ansågs naturlig under mannen och endast i relation till honom kunde kvinnan bli en 

värdefull samhällsmedborgare, om man som kvinna inte blev gift gick kvinnan under sin fars 

eller brors förmyndarskap. År 1858 beslutades det att en ogift kvinna vid 25 års ålder skulle 

förklaras myndig, denna myndighet försvann dock vid giftermål (SCB, 2012, s. 7). Det dröjde 

fram till år 1884 innan kvinnan fick bli en myndig och egen person vid 21 års ålder men den 

kvinnliga rösträtten dröjde ändå fram till år 1921.  

I början på 1900-talet dominerade en särartsideologi vilket innebar att könen sågs ha olika 

egenskaper fysiskt och psykiskt (Petersson, 2007, s. 37). Detta var grundat i religionen och 

kyrkan kunde utöva makt i samhället med bibeln som norm. Enligt Martin Luther som var en 

förespråkare för den protestantiska kyrkan hade kvinnan tre roller; maka, mor och husfru. De 

kvinnor som gick utanför normen sågs därför som ett hot mot samhället, moderskapet och 

familjen.  

Urbaniseringen och sekulariseringen som skedde skapade nya strukturer och förändrade 

därför den tidigare könsspecifika fördelningen av arbete (Petersson, 2007, s. 38). Kvinnor fick 

nu chansen att förvärvsarbeta, dock sågs kvinnors arbete inte lika mycket värt som männens 

då barnafödande och barnomsorg förhindrade förvärvsarbetet fullt ut.   

2.3. Traditionella könsmönster  

Det har funnits tydliga gränser mellan män och kvinnor i en återblick av historien (Petersson, 

2007, s. 37). Män kunde inte utföra traditionellt kvinnligt hushållsarbete så som obetalt arbete 

i hemmet i form av barnomsorg och att handha hemmets välbefinnande och omhändertagande 

av familjen. Kvinnor kunde i sin tur inte arbeta med så kallat manligt arbete då detta 

förknippades med hårt kroppsligt arbete och den ekonomiska försörjande rollen i familjen.  

Under 1960-talet utövade ungefär 50 % av kvinnorna i Sverige förvärvsarbete utanför 

hemmet och den siffran har fortsatt att stiga fram tills idag, detta har också medfört en ökning 

av mannens ansvarstagande i hemmet (Nordenmark, 2004, s. 27). Trots denna förändring är 

det ännu kvinnan som dominerar det obetalda förvärvsarbetet i hemmet inom de traditionellt 

kvinnliga uppgifterna medan mannen gör de traditionellt manliga så som att tvätta bilen och 

byta däck.  
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2.4. Jämställdhet och skolan  

Hem – och konsumentkunskap har liksom många andra skolämnen förändrats genom tiden 

(Feldt & de Ron, 2013, s. 30). Ämnet är idag tvärvetenskapligt där både samhällsvetenskap 

och naturkunskap blandas, men så har det inte alltid varit. Under 1800-talet insåg man vikten 

av hygien, näringslära och kost för att få en mer välmående befolkning. Undervisningen 

skedde bland flickor i folkskolan. Ända fram till 1950-talet bedrevs undervisningen endast 

bland flickor då ändring skedde att pojkar nu skulle delta i den teoretiska undervisningen. Inte 

förrän på 1960-talet blev ämnet obligatoriskt för bägge könen.  

I och med samhällets förändring och debatter infördes 1962 en ny läroplan som för första 

gången betonade vikten av jämställdhet mellan flickor och pojkar (Feldt & de Ron, 2013, s. 

32). Läroplanen för grundskolan (Lgr 62) betonade vikten av att undervisningen skulle främja 

eleverna så de blev kunniga, självständiga, samarbetsvilliga och ansvarstagande 

familjemedlemmar (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 335) . Denna läroplan har även en viktig 

historiskt knutpunkt, i och med Lgr62 blev grundskolan nioårig och obligatorisk för alla – 

oavsett kön (Cullbrand, Hjälmeskog, & Petersson, 2006, s. 14).  

År 1980 införde Sverige en lag som sa att det inte får förekomma någon typ av 

könsdiskriminering (SCB, 2012, s. 9). Samma år infördes även en ny läroplan, Lgr80 som 

specifikt för ämnet hem – och konsumentkunskap poängterade vikten av jämställdhet genom 

att skriva:  

En förutsättning för jämställdhet i hemmet såväl som i arbetslivet är att hemarbetet delas lika 

mellan kvinnor och män, vuxna och barn. Lika kunskaper om hemarbete ökar förmågan att delta 

som fullvärdig medarbetare i hemmet. Eleverna bör skaffa sig kunskaper om vilka 

arbetsuppgifterna är och i praktiskt arbete utföra dem. Flickor och pojkar skall arbeta 

tillsammans på lika villkor (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 89).  

Även inom skolan har skillnader mellan pojkar och flickor funnits och det har under en längre 

tid funnits teorier om att pojkar har en fallenhet för matematik och flickor för språk. (Hedlin, 

2006, s. 58).  Likaså idag behandlar många lärare omedvetet pojkar och flickor olika. Detta 

menar Hedlin beror på ojämställda värderingar i samhället som reproduceras även inom 

skolan och hos lärare och påverkar elever i stor grad. Hedlin hänvisar till Wahlström (Hedlin, 

2006, s. 61) som menar att flickor kan få som vana att stå tillbaka till förmån för pojkar och 

att deras onämnda uppgift blir att hålla reda på dessa pojkar som en ”hjälpfröken”. Detta 

menar Wahlström följer flickor genom både förskola och skola och blir därför en 

reproduktion av vuxnas förutfattade meningar och normer.  

I Sverige styrs skolan av skollagen och det är skollagen som bestämmer det grundläggande 

inom varje läroplan. Det vill säga övergripande mål och riktlinjer för hur skolan ska utformas 

(Rosén, 2004, s. 10). Idag ska alla som jobbar inom skolan sträva efter att elever inhämtar 

värderingar och kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar som vårt samhälle vilar på (Skolverket, 2011a, s. 7).  Den svenska grundskolan 

ska även aktivt främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt motverka 

traditionella könsmönster, istället ska skolan stödja elevers intressen oberoende av vilket kön 

eleven har.  

I kursplanen för ämnet hkk är det övergripande målet beskrivet på följande sätt ”... bidra till 

att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och 

arbetsfördelning i hemmet” (Skolverket, 2011a, s. 42). Elever ska därför få föra diskussioner 

samt reflektera kring arbetsfördelningar i hemmet då detta är en ständig pågående process 

oavsett könstillhörighet  (Skolverket, 2011b, s. 7).  
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Hkk är skolans minsta ämne med 118 timmar (Rosén, 2004, s. 14) och ett ämne som enligt 

skolverkets nationella undersökning domineras av flickor både i betyg och självständighet 

under lektioner  (Skolverket, 2005, s. 65).  

2.5. Tidigare forskning  

Forskning visar att män idag är mer aktiva inom ”kvinnliga” områden så som föräldraskap 

och uppfostran av barn (Petersson, 2007, s. 55).  Detta tros bero på en attitydförändring kring 

traditionella könsmönster som även leder till mer delat ansvar för hushållet. Dock utför 

kvinnor fortfarande merparten av det obetalda förvärvsarbetet. Begreppet kön är 

sammankopplat med värderingar där respektive kön förknippas med olika uppfattningar, till 

exempel har kvinnan förknippats med omvårdnad och omsorg medan mannen associerats som 

familjens försörjare (Petersson, 2007, s. 63). I och med den förändring som sker i samhället 

luckras dessa roller sakta men säkert upp.  

2.5.1. Hkk och genus  

Under en hkk-lektion interagerar elever med både andra elever och läraren men även med 

redskap och utrustning (Petersson, 2007, s. 72). I grupperna hjälps man åt med 

arbetsfördelningen och arbetet går framåt med frågor och diskussion mellan elever men även 

med läraren och alla i gruppen tar del av varandras kunskap. Peterssons rapport (2007, s. 109) 

visade även att eleverna lär känna varandra med hjälp av grupperna i hkk.  

Under lektioner intar elever olika roller som går att relatera till genus och kön. Tidigare 

forskning har enligt Petersson (2007, ss. 110-114) visat att pojkar dominerat klassrummet i 

fråga om uppmärksamhet och utrymme men forskningen visar även att flickor succesivt 

börjar ta mer plats, dock fortfarande mindre än pojkar. Studien visar även att flickor har högre 

förväntningar på sig att vara en ”god elev”. Samtidigt som hkk ska vara jämställt mellan 

elever intar de ofta olika roller på grund av kön och duktig förknippas därför med duktig 

flicka. Flickors arbete genererar därför generellt sett i bättre betyg.  

Enligt Hjälmeskog (2000, ss. 25,155) är skolan en stor del i hur barn och ungdomar uppfattar 

sig själva och omvärlden. Flickor och pojkar ska ha samma chans till utveckling. Hjälmeskog 

skriver även att staten inte via skolan kan påverka hur elevers hemförhållande och dess 

arbetsfördelning ser ut men däremot skapa ett intresse för att hjälpas åt och detta gäller även 

idag.  

 

3. Syfte  

Denna rapports syfte är att undersöka hur yrkesverksamma lärare inom hem – och 

konsumentkunskap ser på jämställdhet och genus inom sitt ämne, vad som kan påverka hur de 

arbetar med jämställdhet mellan könen i sin undervisning samt hur de praktiskt genomför 

detta.  
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4. Metod  

Denna studie hade som syfte att undersöka hur yrkesverksamma lärare uppfattade 

jämställdhet och genus samt hur de applicerade det i sin undervisning valdes metoden 

kvalitativa intervjuer som tillvägagångsätt. Rätt använd kan metoden främja stort lärande 

inom läraryrket (Johansson & Svedner, 2010, s. 34).  

4.1. Urval  

Studien genomfördes i norra Sverige med behöriga hem – och konsumentkunskapslärare och 

med ett så kallat bekvämlighetsurval som tillvägagångssätt. Lärare kontaktades via telefon 

och mail, samt att en av respondenterna förmedlade kontakter till andra hkk-lärare. Kriterier 

för att delta i studien var behörig och yrkesverksam hem – och konsumentkunskapslärare, 

undervisande i norra Sverige samt kunna delta i en intervju under veckorna 38-40, år 2014. 

Antalet intervjuade lärare var sju, sex kvinnor och en man i varierande åldrar mellan 29 – 54 

år. De jobbade både på kommunala skolor och friskolor. Att endast en man intervjuades 

överensstämmer med att det finns få yrkesverksamma män i ämnet (Skolverket, 2005).  

4.2. Tillvägagångsätt  

En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte (Bilaga 2). Bakgrundsfakta såsom ålder, 

examensår samt antal år som yrkesverksam ingick.  

Intervjuerna ägde rum i två olika former, fysiskt eller virtuellt, detta bedömdes utifrån avstånd 

och tillgänglighet för alla inblandade parter. Då intervjuerna ägde rum i fysisk form var det i 

lärarens klassrum eller arbetsrum samt en intervju på det kommunala biblioteket. De digitala 

intervjuerna genomfördes med intervjuare och respondent på skilda platser med hjälp av 

tekniska hjälpmedel i form av dator och telefon. Alla intervjuer spelades in via en smartphone 

och en app för att inte gå miste om viktig information (Johansson & Svedner, 2010, s. 36). 

Alla respondenter accepterade inspelning och intervjuerna tog 30 – 46 minuter att genomföra. 

Inspelningar underlättar analys av vad respondenten sagt samt att respondenternas svar kan 

gås igenom många gånger (Backman, 2008, s. 60:61) 

4.3. Analys  

Den metod som använts är kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på att hitta likheter och 

skillnader i respondenternas svar (Granheim & Lundman, 2004). Direkt efter varje avslutad 

intervju transkriberades innehållet och ljudfilen fördes över till dator. Transkriberingen 

gjordes noga och ordagrant samma dag som intervjun genomfördes.  

Transkriptionerna lästes igenom och ljudfilen lyssnades av för att återfå intervjuernas 

sammanhang samt möjlighet att reflektera över texternas innehåll. Därefter delades 

intervjutexterna upp i meningar och ord som definierade uttalanden eller viktigt innehåll. 

Dessa meningar begränsades som koder. Sedan följde ett arbete att gruppera olika koder som 

delade kontenta och på så sätt bildades subkategorier. Subkategorier med liknande betydelse 

fördes ihop till kategorier som sedan omvandlades till rubriker i resultatdelen. Här efter 

fortskred arbetet med att både subkategorier och kategorier finjusterades. För att göra detta 

arbete hanterbart fick varje respondent en egen färg för att skilja koder åt samt för att veta 

vem som uttryck vad. De citat som valdes ut att presenteras i resultatdelen baserades på 

innehållet för att styrka det resultat som framkom av respondenternas åsikter och uttalanden.  

 

 



11 
 

4.4. Etiska aspekter 

Varje respondent har innan studiens början informerats om sina rättigheter vid val av 

deltagande, så som rättvisande analys av insamlad information, rätt att avsluta studien om så 

önskas utan motivering och att de garanterats absolut konfidentialitet (Johansson & Svedner, 

2010, s. 22). Ett informationsbrev skickades ut med förfrågan om deltagande och en 

beskrivning av själva studien. De lärare som deltog i studien informerades innan om studiens 

syfte och gav sitt godkännande innan studiens start om deltagande. Respondenternas namn 

byttes ut för att garantera dess konfidentialitet.  

Under mitt arbete med denna studie har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska 

riktlinjer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

5. Resultat  

I resultatet presenteras svar från sex kvinnor och en man i åldrarna 29-54 år. 

Åldersfördelningen var blandad då tre var yngre än 35 år och fyra äldre än 50 år. Samtliga 

respondenter hade hkk-utbildning med examensår varierande från år 1983 till nutid. Sex av 

sju respondenter hade examen i fler ämnen än hkk.  

Analysen resulterade i tre kategorier med underliggande subkategorier (Tabell 1). Dessa 

kommer att presenteras i mer detalj i den fortsatta texten. 

 

Tabell 1. Tabellen visar den kategorisering som framkommit utifrån respondenternas svar med tre 
huvudkategorier som delats in i samhälle, läraren och skolan och dess subkategorier. Varje respondent har 
befunnit sig i deras hemort vid intervjutillfället ht-2014. 

Kategorier 
Stereotypa 

könsmönster i 
förändring 

Jämställdhetsarbete 
ställer krav på 

lärarrollen 

Lärande sker i 
handling  

Subkategorier 

Skolan som arena  
Den egna personen – 

ett viktigt verktyg 
Praktiskt arbete 
synliggör roller  

Hemmet som arena 
Samarbete med 

kollegor ger utveckling 

Grupparbete som 
arbetssätt skapar 

ramar 

  
En utmaning att 

bedöma lika 
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5.1. Gemensam definition av begreppet jämställdhet  

Respondenterna var överens om definitionen lika mellan könen då det gäller jämställdhet och 

ofta dras paralleller till hushållsarbetet men även rätten till lika lön samt jämställdhet och 

jämlikhet i samhället oavsett könstillhörighet.  

5.2. Stereotypa könsmönster i förändring 

5.2.1. Skolan som arena  

Samtliga respondenter var överens om att det har funnits och fortfarande finns roller som 

tillskrivs ett visst kön, både i hemmen och i skolämnet hkk. De tog alla upp den 

könsuppdelning som historiskt sett funnit i samhället där mannen hade huvudansvaret för 

försörjningen och kvinnan ansvarade för hem, hushåll och barn då kvinnan setts som 

omhändertagande. Denna könsuppdelning präglar samhället än i dag anser bland annat en av 

respondenterna. Anna påpekade att trots traditionella könsroller så har kvinnor i norr varit 

driftiga som förutom de traditionellt tillskrivna sysslorna även skött lagård och utfört tungt 

arbete. Hon upplever att stereotypa könsmönster var mer vanligt i hkk förr och att de 

förändrats under tid som hon varit yrkesverksam i ämnet.  

Flera av respondenterna framhävde att den norm i samhället vi lever efter har varit och 

fortfarande är mannens. En av lärarna som även jobbat som SO-lärare säger bland annat att 

den historia som tas upp i skolan och samhället bygger på mannens och att det fattas stora 

delar i människans historia då kvinnan inte omnämns på samma sätt. Flera respondenter 

framhåller därför vikten av att ta upp den kvinnliga historien till diskussion för att göra elever 

uppmärksamma på den uppdelning som funnits på grund av könstillhörighet för att på så sätt 

fortsätta utvecklingen mot jämställdhet mellan könen. En av dem fortsätter med att framhålla 

åsikten att kompetens ska vara avgörande oavsett yrke eller könstillhörighet. 

Fredrik menar att äldre generationer idag har mer traditionell syn på könstillhörighet och 

yrken än de yngre och berättar om en klassisk gåta som inte längre fungerar. Den handlar om 

en far som akut tar sin son till doktorn som ser patienten och utbrister ”Det är ju min son!”. 

Frågan är vem var då läkaren? Fredrik fortsätter med att dagens elever inte har samma 

antagande som att läkare är ett manligt attribut och därför inte förstår gåtan då det är 

självklart för yngre generationer att även kvinnor har yrket läkare. Han fortsätter med att 

stereotypa förutfattade meningar luckras upp och att det idag inte är självklart att en kille 

gillar trä och metallslöjd bara för att det varit ett ”killämne”, likaså med textilslöjd och hkk – 

idag är det okej att en kille gillar dessa skolämnen. Vissa sysslor har traditionellt tillskrivits ett 

visst kön men idag har alla samma rättigheter/skyldigheter oavsett könstillhörighet. Som 

exempel nämns att pojkar måste kunna sy i en knapp som lossnat i en skjorta, man kan inte 

förvänta sig att till exempel en mamma, syster eller flickvän fixar ens problem utan det är upp 

till en själv att lösa problemet då det uppstår.   

Då traditionellt könsbundna roller frångås alltmer hävdar Sara att tjejer säger ifrån på 

lektioner då de upplever arbetsfördelningen som orättvist fördelad vilket leder till att killar på 

så sätt får ta ett större ansvar. För att elever ska ha så goda chanser som möjligt för personlig 

utveckling samt bra betyg anser Maria att man som lärare måste vara tydlig och bestämd, 

oavsett ämne. Hon undervisar bland annat nyanlända elever till Sverige som ibland upplevts 

ha svårt att ta direktiv från en kvinna. 

Det kan... va litegrann men dom kommer ju från en annan kultur, det här att ta order från 

mig, att jag säger till nån av killarna ”nu gör ni så här” dom tittar lite konstigt, jag är ju 

ändå kvinna. (Maria 50 år) 
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5.2.2. Hemmet som arena  

Tillsammans var respondenterna eniga om att elevers hemförhållande har en stor betydelse för 

deras uppträdande och beteende under lektionstid. Något som framgått av respondenternas 

svar är att elever med förkunskaper ofta fått ta ansvar över hushållsarbetet i hemmet oavsett 

kön vilket även syns under lektionstid. Många lärare använder sig av uppgifter som går ut på 

att eleverna ska undersöka hur deras hemförhållanden ser ut och reflektera över det för att 

sedan kunna föra en dialog i hkk kring just sysslor i hemmet.  En ständigt återkommande 

fråga verkar vara ”vem gör vad?” Dock är de samtidigt måna om att poängtera att det kan vara 

känsligt hur elevers hemförhållanden ser ut och att man måste känna av situationen i varje 

klass. Maria säger bland annat;  

Hemförhållandet kanske ser annorlunda ut hos en del elever, man kan inte lägga frågan 

”är det pappa eller mamma som gör det där eller det där hemma” utan ”är det dom ni 

bor hos? (Maria 50 år) 

Anna tycker inte att man idag kan se stora skillnader när det gäller pojkar och flickors ansvar i 

hemmet men framhöll däremot begreppet curlade barn, detta tog även Malin upp. Barn idag 

oavsett kön tar vissa saker för givet och reflekterar inte själva över sin del i hushållet. 

Kommentarer kan fällas så som ”varför ska vi göra det här, det är ju kärringgöra!”. De 

menade att man som lärare har ett ansvar att visa att man hjälps åt i hemmet och 

hushållsarbetet och att man inte kan förlita sig på att andra gör det åt en.  

5.3. Jämställdhetsarbete ställer krav på lärarrollen  

5.3.1. Den egna personen - ett viktigt verktyg  

Respondenterna var alla överens om att jämställdhet är en naturlig del av lärarens vardag. Den 

egna personen var ett begrepp som användes när lärare skulle definiera och förklara sin 

yrkesroll. En av respondenterna säger  

Ja… det är väl helt enkelt för att man är den man är. Jag är den person jag är med det 

bagage jag har och mina värderingar och sånt och jag vill absolut att det ska vara 

jämställt överallt i hela samhället, i allting. (Anna 34 år) 

Att personliga egenskaper påverkar ens yrkesroll är alla överens om och Anna fortsätter sina 

funderingar och säger att det är hon som utformar elevernas uppgifter och att det därför är upp 

till henne att inte det ena eller andra könet ska ha några fördelar utan påpekar vikten av 

jämställdheten. Vid frågan om hur de uppfattar sin lärarroll i bemötande av elever var alla 

förutom en överens om att de behandlar elever lika. Anna var mer skeptisk och poängterade 

att man tror man är jämlik;  

Man tror att man är liksom så lika i sitt bemötande men man kanske inte är det. Ja menar 

om jag skulle säga att jag är det skulle jag ljuga, jag vill vara det men jag tror inte att jag 

är det helt och hållet, det tror jag inte.  (Anna 34 år) 

Linda, Sara och Åsa var alla eniga om att som lärare måste man välja undervisningsämne 

efter sitt eget personliga intresse och inte efter vilket kön man fötts med. Detta på grund av att 

det är viktigt att trivas med det man gör för att kunna förmedla bra och kloka värderingar, 

oavsett vilken könstillhörighet eleven har. Fredrik utvecklade detta på sitt sätt genom att säga 

att det handlar mer om att du måste försöka ge elever argument för att skapa en bra mentalitet 

och ge dem så goda möjligheter som det bara går att fatta välgrundade och sunda beslut. Att 

hitta en nivå som passar alla elever är svårt och Fredrik poängterar att Lgr 11 ibland lämnar 

för stort utrymme för egna tolkningar.  
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5.3.2. Samarbete med kollegor ger utveckling  

Som lärare i hkk jobbar man ofta ensam på skolan och har ingen ämneskollega att diskutera 

med. Därför har man i en del av norra Sverige skapat en grupp där undervisande lärare i hkk 

ska kunna träffas och diskutera tillsammans för att kunna utbyta kunskaper, tankar och 

funderingar. Anna som är en av de lärare som deltar i denna grupp säger även att det är viktigt 

att ta hjälp av kollegor i andra ämnen för att komma framåt i sin lärarroll och framhåller 

vikten av diskussion mellan lärare om lärarande. Även Åsa framhävde vikten av diskussion 

mellan kollegor och våga tänka utanför ”boxen” och ens trygghetszon, kunna ifrågasätta sitt 

pedagogiska arbete för att utvecklas.  

Tillsammans måste lärare samarbeta och lyfta frågor om jämställdhet i all undervisning som 

sker då skolan har stor betydelse för elevers utveckling tyckte Maria. Genom samarbete 

mellan lärare menade Anna och Maria att observationer av varandras lektioner kan göra att 

man kan komma vidare i arbetet kring jämställdhet inom skolan och på så sätt lägga en bra 

grund för elevers framtid. Genom att ta på sig ”genusögonen” framkommer det hur man som 

lärare agerar mot elever och därefter kan man jobba vidare mot målet att vara en pedagogisk 

lärare som behandlar elever lika.  

Att ta hjälp utifrån är ett alternativ som Fredriks arbetsplats tar till ibland, då i form av 

föreläsare av olika slag som kan belysa det arbetsområde som det arbetas med för tillfället. 

När det gäller jämställdhet har de haft samarbete med kvinnojouren och svenska kyrkan som 

även haft diskussion/värderingsövningar med eleverna. Maria i sin tur var mer van att lärare 

hjälps åt och planerar ämnesöverskridande arbeten tillsammans och på så sätt lyfter fram 

värdet av kollegors kunskaper.   

5.4. Lärande sker i handling 

Hkk-undervisningen är indelad i både praktiskt och teoretiskt arbete vilken respondenterna 

anser vara positivt då fler elever har chans att uppnå resultat och betyg, dock upplevde Fredrik 

att det är svårt att hitta en nivå som passar alla elever. Respondenterna tog tillsammans upp en 

rad egenskaper som ska fungera i det praktiska arbetet för att det ska resultera i ett färdigt 

arbete så som samarbete, lika arbetsfördelning för alla elever, problemlösning, säkerhet i 

köket och så vidare. Tillsammans var även respondenterna eniga om att elevers 

hemförhållande har en stor betydelse för deras uppträdande och beteende under lektionstid. 

Något som Linda och Anna reflekterade över är även reklamens påverkan på unga idag. Dessa 

respondenter upplevde att trots samhällets strävan efter jämställdhet så vinklas reklamen 

mycket till ett visst kön. Linda tyckte att det är tråkigt att utvecklingen inte går framåt men 

menar att det finns mycket att ta upp till diskussion och att använda till lektionsmaterial för 

till exempel reflektions och diskussionsövningar. Respondenterna var eniga om att reflektion 

kan bidra till ökad förståelse kring traditionella könsroller i hemmet och dess påverkan på 

samhället.  

Att reflektera över kön anser Malin är en självklarhet då jämställdhet ska vara en naturlig del i 

all dagens undervisning och anser därför att det krävs en historisk återblick i ämnets och 

samhällets historia. Elever ska känna till att mycket i ämnets innehåll har varit tillskrivet 

kvinnliga sysslor och att det en gång i tiden inte var obligatoriskt för pojkar. Elever som 

kommer med olika kommentarer var respondenterna överens om ska bemötas direkt. Anna 

exemplifierade med att uttalanden som ”ah det här är kvinnogöra” och ”det här har jag aldrig 

gjort det gör alltid mamma” och menade att kommentarer ska bemötas och tas upp till 

diskussion – inte tystas ner. I det samhälle som vi lever i idag förväntar sig båda könen mer 

jämlika förhållanden framhöll Sara och Fredrik då de vill uppnå ett jämställt och jämlikt 

samhälle.  
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Begreppet ”Learning by doing” nämndes av både Maria och Anna. På den skola där Maria 

arbetar är ämnesöverskridande arbete vanligt förekommande, bland annat samarbetar kemi 

och hkk när det gäller kolbindningar. Den teoretiska delen om kolbildningar i kemin och 

karamellkokning i hkk:n. Detta anser Maria skapar en större förståelse hos eleverna då de får 

både teori och praktik kopplat till varandra, att elever måste samarbeta och ta hänsyn till andra 

människor ser hon bara som positivt då även det är kunskap.  

En respondents filosofi som lärare är att konkretisera teori med hjälp av praktiskt arbete, 

jämställdhet är alltid med och det är hela tiden är ett avvägande hur man bemöter elever samt 

hur man delar upp arbetsfördelningen i grupper.   

 ”jag tycker inte att det är så viktigt att stå och prata om ”så här är det” och ”så här ska 

det vara” utan det är mer att göra det i handling”.  (Anna 34 år)  

Att lägga en praktisk grund menade även Fredrik är positivt för elever då de lättare tar till sig 

kunskap på det sättet för att sedan jobba vidare med progression. Även han lyfte fram 

jämställdhetsfrågan inom hkk:n och tycker att ämnet gör jämställdhet konkret för eleverna 

med till exempel arbetsfördelningen i köket.  

5.4.1. Praktiskt arbete synliggör roller  

Generellt sett var respondenterna eniga om att flickor uppfattas mer ambitiösa medan pojkar 

lätt intar rollen som klassens clown eller pajas. Vad detta berodde på fanns olika teorier om, 

vissa av respondenterna ansåg att roller i klassrummet ofta beror på identitetssökande medan 

andra menar att den roll eleven spelar är en fasad, även här spelar elevens hemförhållande in 

på beteende i klassrummet ansåg Maria. De respondenter som undervisade i fler ämnen än 

hkk såg skillnader mellan de olika ämnena. Respondenten som utöver hkk undervisade i idrott 

sa bland annat att den som är pajas på idrotten kan vara helt annorlunda på hemkunskapen och 

fortsatte med att om man ska generalisera så är idrotten pojkarnas arena medan flickornas är 

hkk.  

Att man som lärare lätt placerar in elever i fack tror Malin förekommer på hennes arbetsplats 

då skolan är liten och både lärare och elever känner varandra väl då de är en del av varandras 

vardag. Att fastna i att man generaliserar att pojkar är si och flickor så är lätt hänt och 

framhåller att inget är hugget i sten och att jämställdhet ska genomsyra all undervisning. Som 

lärare ska du se eleven, inte elevens könstillhörighet ansåg Maria. 

5.4.2. Grupparbete som arbetssätt skapar ramar 

Gemensamt för respondenterna var att gruppindelningar är något som uppfattas svårt. Det 

finns många aspekter att ta hänsyn till ansåg Fredrik då grupper ska fungera bra socialt sett, ha 

en bra gruppdynamik samt inneha hyfsat lika förkunskaper då elever tillsammans ska kunna 

lösa uppgifter. Tillsammans hade de en övergripande syn att grupper ska blandas med bägge 

könen men Åsa kan se både fördelar och nackdelar med att ha rena tjej – och killgrupper 

emellanåt men tycker att gruppindelning är en bit som hon måste jobba mer med. I denna 

fråga menade Fredrik att det finns en villfarelse att könsneutrala grupper skulle främja lärande 

men menar att det inte alls nödvändigtvis behöver vara så.  

Hur får du den här gruppdynamiken och ett bra samspel i gruppen? det finns nån sorts 

villfarelse om att killar ska trivas bäst med killar och att tjejer ska trivas bäst med tjejer 

men det behöver nödvändigtvis inte vara, man måste även titta på gruppnivå i klassen 

och sen på individnivå. (Fredrik 29 år)  

Respondenterna framhöll vikten av att elever kan lära av varandra och att ta vara på den 

kunskap olika elever besitter men detta betyder inte nödvändigtvis att pojkar lär av pojkar och 

vise versa.  
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Svårigheter med gruppindelning hade alla respondenter upplevt under sin yrkesverksamma 

tid. För att förenkla gruppindelningar använde sig lärarna av olika system så som att slumpen 

avgör med hjälp av tärning eller kortlek, roterande klasslista eller lottdragning. Viss justering 

kan förekomma vid sjukdom men annars är respondenterna överens om att indelningen ska 

följas. Genom tydliga genomgångar vid terminens början förenklades denna process menar 

Maria medan Åsa upplever det precis tvärtom. Under hennes 25 år som lärare upplever hon 

att gruppindelning bara blir svårare och svårare då dagens elever alltmer ifrågasätter och 

protesterar. I denna fråga poängterade Anna vikten av överlämning mellan lärare för att kunna 

få bra fungerande grupper.  

Sara menar att gruppsammansättningar spelar stor roll hur elever presterar under lektioner och 

anser att vissa elever inte lyfts fram till deras egentliga kapacitet. Klasser byggs på årskullar 

men vad säger egentligen att en klass måste vara huggen i sten hela högstadiet fortsatte hon.  

5.4.3. Att bedöma lika 

När det gäller bedömning skiljde sig respondenterna åt. Respondenterna anser att allt arbete 

ska värderas lika samt att de försöker använda sig av olika arbetssätt för att kunna skapa en 

större förståelse för elever. Trots detta menade en av respondenterna att flickor ändå har bättre 

betyg rent generellt sätt då de är mer ambitiösa. Detta resulterar i att de pluggar mer för till 

exempel prov och får därför bättre resultat. Detta höll Sara med om, bra arbete ska löna sig i 

bra betyg. Elever med ambitioner presterar bättre och bedöms därefter. För att kunna få betyg 

måste elever prestera och visa deras kunskap både praktiskt och teoretiskt. Detta upplever 

Sara faller negativt på pojkar då de ”nöjer sig” med E.  

Denna problematik upplever även Anna då flickor har högre betyg än pojkar generellt. Som 

lärare måste man ha jämlika förväntningar på elever och motivera dem till bra prestationer 

men även framhäva vikten med skolan och att man måste öva för att uppnå bättre resultat 

anser hon.  

På grund av det ojämna resultat som Anna lyfte fram har hennes skola varit med i ett projekt 

från skolverket för att främja likvärdig och jämställd bedömning mellan könen. Detta projekt 

resulterade i en handlingsplan under ett års tid för att jämna ut klyftorna mellan könen i 

årskurs 9. Fredrik upplever att bedömning är svårt på grund av kursplanens utformning men är 

den av respondenterna som inte påpekar betygsmässiga skillnader mellan pojkar och flickor.   

Många elever har gemensamt att hkk anses som ett roligt ämne, samtidigt är hkk även det 

skola och ett ämne eleverna ska få betyg i. Anna upplever ibland att eleverna lätt tappar den 

biten och ibland blir det för mycket ”lek” under lektionstid. Då måste man som lärare ge 

elever en tankeställare så de förstår vikten av olika moment. 

Diskussion och reflektion är två moment som är ständigt återkommande inom ämnet och 

betygsgrundande. Här har respondenterna delade åsikter om hur elever presterar. Anna 

hänvisar till det projekt som skolan deltagit i med resultatet att pojkar har svårare att uttrycka 

sig och menar att detta även gäller inom hkk. Detta gör att flickor får ett övertag inom den 

teoretisk biten och därför uppnår högre betygskrav. Sara anser rent generellt att elever har 

svårt för reflektion av till exempel hur det praktiska arbetet gått under lektionen – oavsett 

årskurs.  
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6. Diskussion  

6.1. Metoddiskussion  

Syftet med denna uppsats var att se hur yrkesverksamma lärare ser på jämställdhet och genus 

samt hur de praktiserar/vill praktisera dessa begrepp i sin undervisning. Valet av metod föll på 

den kvalitativa eftersom man då kan gå in på djupet av frågorna utan att styra med färdiga 

svarsalternativ. Uppsatsen hade med fördel kunnat kompletteras med en observationsstudie av 

de intervjuade lärarna under en lektion och på så sätt kunna ge studien mer tyngd i resultatet 

för att granska om respondenternas svar överensstämde med deras egentliga beteende i 

klassrummet. Då studien genomfördes inom ramen för en uppsats begränsades dock 

datainsamlingen till att endast omfatta intervjuer.  

Det är viktigt att framhålla att resultaten är baserade på ett litet och begränsat urval av lärare. 

Hkk är ett ämne med sned fördelning när det gäller lärarnas könstillhörighet och ämnet 

representeras av få män, så även i denna studie (Skolverket, 2014). Trots det lilla urvalet gav 

respondenternas svar en likartad bild av ämnet vilket styrker studiens trovärdighet. Ingen 

generalisering eftersträvades och eftersom studien genomfördes inom ett begränsat 

geografiskt område är överförbarheten upp till läsaren att bedöma. Intervjuerna utfördes alla 

av mig vilket ökade reliabiliteten, jag genomförde dock även analysen vilket kan ha påverkat 

resultatet i och med personliga iakttagelser under intervjutillfällen.  

6.2. Resultatdiskussion 

Trots att samhällets syn på jämställdhet gått framåt lever fortfarande traditionella könsmönster 

till viss del kvar anser fler av respondenterna. Kön är en struktur i samhället och något vi 

människor gör (Snellman, 2009). I och med strävan efter jämlikhet och jämställdhet mellan 

könen har gränser suddats ut och nya skapats.  Hkk ska vara ett ämne för alla, både för pojkar 

och flickor men idag är påverkan från omvärlden stor. Några av respondenterna tog upp 

media som når ut till ofantligt många idag via olika medier som reklam, tidningar, TV och 

sociala medier. Att media bejakar sociala stereotyper är något som Engström (2008, ss. 70-71) 

anser stärker normer istället för att skriva lyfta fram den forskning som betonar likheter 

mellan kön, inte skillnader. Media kopplar ofta ihop beteenden och sysslor med kön. Denna 

påverkan är även något som skolverket (2005, s. 62) tar upp i den nationella utvärderingen i 

hkk där fler pojkar anser sig påverkas av reklam än flickor, dock påstår de flesta elever att de 

inte påverkas alls. Tanken med den allmänna skolplikten är att alla barn ska få en möjlighet 

till förändring samt jämlika villkor men att ändra på stereotypa könsmönster som lever kvar i 

klassrum är svårt (Arvidson, 2014, s. 4).  

Fler av respondenterna upplever att det finns skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller bedömning och betyg, detta är dock något de kvinnliga respondenterna påpekar medan 

studiens enda manliga deltagare framhåller att elevens intresse för ämnet har större betydelse 

vid bedömning och betyg än könstillhörighet. Forskning visar dock att flickor har bättre betyg 

i hkk och generellt sett inom alla ämnen och har haft detta under en längre tid (Petersson, 

2007, s. 175). Man kan fråga sig vad det beror på? I den forskning som bedrivs inom 

pedagogik framhävs de individuella förutsättningarna, alltså intelligens och begåvning, inte 

könstillhörighet (Wernersson, 2006, ss. 19-21). Trots detta framkommer skillnader mellan 

pojkar och flickors prestationer i skolan. Wernersson menar dock att genom att kategorisera 

pojke och flicka skapar man genusordningen och ser inte personen bakom prestationen.   

Än i dag präglas samhället av en könsnormativ arbetsindelning som historiskt sett funnits i 

samhället (Wernersson, 2006, s. 29). Flickor och pojkar ansågs behöva olika former av 

utbildning och enkönade grupper var vanligt förekommande. I och med skolreformen 1962 
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infördes obligatorisk samundervisning och gemensamt för respondenterna i denna studie var 

att alla anser att blandgrupper är att föredra för att främja jämlikhet samt jämställdhet mellan 

könen. Wernersson (2006, s. 31) lyfter fram positiva och negativa aspekter med sär – och 

samundervisning mellan könen. En aspekt som framhävs är flickors fördel med isärhållande 

klasser när det gäller sociala positioner som annars pojkar lätt intar. Due (2009, s. 164) visar i 

sin studie att blandgrupper har en struktur i hierarki och maktordning, dock påpekas att 

talutrymme och tolkningsföreträde inte alltid behöver hänga ihop med en hierarkiordning 

vilket kan medföra att den elev som tar plats och hörs inte alltid får respekt av sina 

klasskompisar utan snarare anses vara i vägen. När det gäller grupper var respondenterna 

överens om att blandgrupper är det bästa alternativet och det som praktiseras inom skolan – de 

ska ju trots allt främja jämställdhet. Dock kunde en av dem se fördelen med isärhållande 

grupper då flickor skulle framhävas mer och inte påverkas av ”busiga” pojkar lika så att 

pojkar inte kan förvänta sig att flickor strukturera upp arbetet.  

Att elever intar roller under lektionstid var alla respondenter överens om, dock behöver inte 

dessa roller nödvändigtvis ha med jämställdhet eller genus att göra. Två roller som 

förekommer i alla grupper är ledaren och klassens clown, roller som ofta intas av pojkar 

(Petersson, 2007, ss. 121,133) Detta visar även studiens resultat då de flesta respondenterna 

upplever att pojkar tar större plats och hörs mer än flickor under lektionstid. Dock ville en av 

respondenterna framhäva att flickor idag tar större plats och tar för sig mer än tidigare. Detta 

kan tolkas som ett steg närmare jämställdhet mellan könen då flickor sakta men säkert intar en 

”manlig” arena. 

Respondenternas gemensamma definition av jämställdhet är generellt sett lika rätt och 

skyldighet samt lika mellan könen och ofta dras paralleller till det obetalda förvärvsarbetet i 

hemmet. Kring detta arbete bär kvinnor fortfarande det övergripande ansvaret (Widding, 

2013, s. 50) men internationellt sett har Sverige kommit långt i jämställdheten mellan könen. 

Detta på grund av den satsning som gjordes på 60-talet av svenska staten samt att det från och 

med lgr 69 har varit inskrivet att skolan ska främja jämställdhet och motverka stereotypa 

könsroller. Ett av resultaten som framkommit i denna studie är att respondenterna är eniga om 

att arbetet i hemmet ska kunna skötas oavsett könstillhörighet och att undervisningen ska 

gagna alla elever för deras framtida liv. Som vuxna förebilder inom skolan tycker 

respondenterna att det är viktigt att veta om sitt uppdrag när det gäller genus och jämställdhet 

och forskning visar att många lärare har höga ambitioner och mål kring just detta (Arvidson, 

2014, ss. 13-14). Studien visar att alla respondenter förutom en anser sig behandla alla elever 

lika, den person som avviker sig vill agera jämställt gentemot alla men är den enda som är 

självkritisk och ifrågasätter sitt agerande. Att agera jämställt är givetvis målet men frågan är 

om man agerar som man tror resonerar läraren. Då könsmönster skapas av oss människor i 

handling och (o)medveten tanke menar Regnö (2013, s. 50) att det enda som skiljer 

människor åt är hur mycket utrymme som ges för olika maktpositioner och vilket kön som 

tillåts inta vilken roll.   

Respondenterna såg alla positivt på eget ansvar och menar att elevers hemförhållande har stort 

inflytande på elevens kunskapsutveckling i ämnet hkk. Enligt Widding (2013, s. 52) 

efterfrågar lärare idag ansvarstagande föräldrar som vill fostra medvetna samhällsmedborgare 

och inte ”curla” sina barn. Curlade barn är även ett begrepp som framkommit i studiens 

resultat där elever inte behöver ta ansvar i hemmet utan istället glider genom vardagen med 

hjälp av sina föräldrar eller den vuxna omgivningen. Detta menade flera av respondenterna 

inte hjälper eleverna utan snarare stjälper dem. Att kommentarer fälls av elever i klassrummet 

som har anknytning till kön och specifikt kvinnligt kön förekommer men upplevs mindre än 

tidigare år.  
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7. Slutsats  
Stereotypa könsmönster har förändrats men fortfarande reproduceras traditionella könsroller, 

till exempel synliggörs dessa hos eleverna i det praktiska arbetet. Flickor och pojkar tenderar 

också att prestera olika. Detta ställer krav på lärarrollen för att uppnå de kunskapsmål som 

anges i Lgr 11 och kursplanen för hkk när det gäller jämställdhet. Yngre generationer är inte 

lika bundna till stereotypa könsmönster vilket  kan tolkas som att skolans arbete med 

jämställdhet mellan könen går i positiv riktning framåt.  

Könsskillnader i prestation kan förklaras av att den roll eleven intar är en reproduktion av dess 

föreställning av vad läraren och samhället förväntar sig. För att frångå detta behövs reflexiva 

lärare som tillåter elever att ses som en individ, inte ett specifikt kön.  

Att inkludera jämställdhetsarbetet i skolan är en viktig del för samhällets utveckling men en 

svår balansgång då man inte får göra avkall på elevers kunskaper och prestationer. Detta ser 

jag som en stor utmaning som blivande lärare.  

8. Yrkesrelevans  

Med det resultat som framkommit kan jag som blivande hem – och konsumentkunskapslärare 

ta med mig i mitt blivande yrke vikten av att bemöta alla lika – oavsett könstillhörighet. Jag 

har även lärt mig att det är viktigt att våga vara självkritisk i sin roll som lärare för att 

utvecklas och söka ny kunskap, inte stagnera och köra på av invanda rutiner och på så sätt 

främja och föra vidare stereotypa könsroller.  
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Bilaga 1.  

Till dig som är hem – och konsumentkunskapslärare 

Förfrågan att medverka i en undersökning 

Hej!  

Jag heter Marta och är blivande hem – och konsumentkunskapslärare och i slutet av 

min utbildning. Det har nu blivit dags för examensjobbet och jag vill där undersöka 

hur lärare inom ämnet ser på jämställdhet och genus och undrar därför om Du är 

intresserad av att bli intervjuad?  

Intervjun kommer ske v. 38-39. Jag beräknar att intervjun kommer ta 45-60 min och 

för att inte gå miste om information spelas den in. Om Du inte vill svara på någon 

fråga eller avbryta intervjun, är Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. 

Deltagandet är frivilligt men jag skulle bli väldigt tacksam om Du ställde upp! Du är 

helt anonym och svaren kommer endast att användas som underlag för min uppsats 

och kommer inte vara tillgänglig för obehöriga.   

              

           Töre 2014-09-11 

Med hopp om svar     

Marta Karlsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2.  

Frågeguide hem - och konsumentkunskap 

Allmänt  

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du varit yrkesverksam som hem – och 

konsumentkunskapslärare?  

3. Undervisar du i fler ämnen, i så fall vilket? 

4. Varför valde du just detta/dessa ämne/ämnen?  

5. Vid vilket universitet utbildade du dig?  

6. När tog du din examen?  

7. (om du saknar utbildning; skulle du kunna tänka dig att skaffa behörighet 

i ämnet?)  

Lektioner  

8. Vilka klasser undervisar du och hur långa lektioner har du? 

9.  Hur stora är grupperna? 

10.  Hur ser fördelningen ut mellan pojkar och flickor i grupperna? 

11.  Hur ser dina ramfaktorer ut i klassrummet? Antal kök, utrustning, 

tidsramar och så vidare.  

Jämställdhet  

12.Vad tänker du på när jag säger jämställdhet?  
13.Vad är din egen definition av begreppet?  
14. Hur skulle du vilja arbeta med jämställdhet i klassrummet?  
15. Funkar detta i praktiken? Varför/varför inte?  
16. Hur viktigt tycker du som lärare att det är att undervisa om 

jämställdhet? Varför/varför inte?  
17. I den nuvarande kursplanen Lgr11 står det bland annat under ämnets 

syfte att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om, och ges möjlighet att reflektera över, jämställdhet och 
arbetsfördelning i hemmet” (skolverket, 2011 s.42). Hur jobbar du med 
detta i din undervisning?  

18. I läroplanens värdegrund och uppdrag betonas vikten av jämställdhet 
mellan kvinna och man, detta ska influera all undervisning som sker. 
Upplever du att det är någon skillnad mellan de ämnen du undervisar i 
och hur du applicerar det i undervisningen?  

Genus  

19. Vad tänker du på när du hör traditionella könsmönster? 



 
 

20. Upplever du att eleverna tar olika roller under lektionerna? Vilka i så 
fall?  

21. Uppfattar du att något av könen dominerar vissa roller i klassrummet? 
Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor? Om nej, hur har du 
jobbat med det i undervisningen?  

22. Om ja, vad beror detta på?  
23. Hur tänker du vid gruppindelningar?  

Skolan  

24.  Kan du berätta hur ni arbetar med jämställdhet på din skola?  

25.  Finns det något jämställdhetsombud på skolan och hur arbetar dessa?  

26. Hur tycker du att skolan rent generellt arbetar för jämställdhet?  

27. Finns det fortbildningar inom ämnet som ni uppmanas att gå?  

28. Har ni samarbeten som är ämnesöverskridande inom skolan där 

jämställdhet är belyst?  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


