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Sammanfattning

Den här studien undersöker hur jämställdheten fungerar under hem- och konsumentkunskaps-
lektionerna (HKK-lektionerna). Vid ett flertal tillfällen så har jag kommit i kontakt med det faktum 
att pojkar oftare får mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor, detta belyses framförallt på 
studiedagar. Lärarna har vid dessa tillfällen blivit uppmanade att vi ska tänka på detta problem, så att
även flickor får den uppmärksamhet de behöver. Även de tysta elevernas behov skall 
uppmärksammas. 

Syftet med denna uppsats är att studera uppfattningar och handlingar ur ett jämställdhetsperspektiv i 
hem- och konsumentkunskapsundervisningen (HKK-undervisningen). Detta skall jag göra genom 
att; studera elever och lärares beteenden, och deras tankar om jämställdheten på hem- och 
konsumentkunskapslektionerna (HKK-lektionerna). 

Mina frågeställningar för studien har varit:
Hur behandlas eleverna av sina lärare ur ett jämställdhetsperspektiv på HKK-lektionerna? 
Hur uppfattar eleverna jämställdheten på HKK-lektionerna? 
Hur uppfattar lärarna jämställdheten på HKK-lektionerna?

Jag skall därför studera hur det ser ut med jämställdheten på HKK-lektionerna. För att komma fram 
till detta har jag därför gjort tre olika undersökningar för att komma fram till ett resultat. 
Jag har gjort observationer av annan lärare på lektioner. Där har jag undersökt hur ofta läraren 
uppmärksammar sina elever. Jag har på sex lektioner mätt hur ofta denna kontakt skett och vilket 
kön som då uppmärksammats. Jag gjorde denna undersökning samtidigt som jag gjorde min VFU 
och kunde därigenom iaktta lektionerna på ett naturligare sätt. Detta hjälpte eleverna att känna mig 
och kunde utifrån detta agera som vanligt. 

Jag har efter observationerna intervjuat eleverna om vad de tycker om jämställdheten på HKK-
lektionerna. De har fått svara på hur de uppfattar jämställdheten på HKK-lektionerna, samt fått svara
fritt på frågan om jämställdheten även i andra ämnen. 

Utöver det så har jag använt mig av enkäter som besvarats av mina lärarkollegor i HKK, de har fått 
svara på hur de uppfattar jämställdheten på HKK-lektionerna. Undersökningen hade ett ganska stort 
bortfall, men det blev ändå tydligt vad dessa lärare tyckte om jämställdhet på HKK-lektionerna.

Dessa undersökningar har visat, utifrån observationerna, intervjuer och enkätundersökningen, att 
deltagarna i undersökningen anser att det är jämställt på HKK-lektionerna. Det innebär att både 
lärare och elever tycker att det är jämställt på HKK-lektionerna. Denna studie visar dock inte varför, 
utan bara att lärare och elever uppfattar HKK-lektionerna som jämställda. 

 Nyckelord: jämställdhet, genus, hem- och konsumentkunskap.
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1. Inledning

De som arbetar inom skolan får ofta höra att pojkar tar mer plats än flickorna i klassrummet, detta 
faktum framkommer tydligast på studiedagar. Frågan blir då hur och vad vi kan göra för att 
förhindra detta. Vi har även diskuterat hur tysta pojkar och flickor skall få mer uppmärksamhet i 
syfte av att ge ett mer jämställt klimat i klassrummet. Lärarkåren, ledning och skolpersonal har tyckt 
att det här varit viktigt, men hur bra är vi på att göra något åt detta? Hur långt har vi kommit när det 
gäller jämställdheten i klassrummet?

Jag ville nu ta reda på om det är jämställt i mitt huvudämne hem- och konsumentkunskap (HKK). 
Kan det vara så att pojkarna får mer uppmärksamhet även i mitt ämne, som traditionellt sett är ett 
ämne som flickorna briljerat i, eller har vi kommit längre än många andra?  I Mikael Nordenmarks 
bok Arbetsliv, familjeliv och kön skriver han att; definitionen av jämställdhet är att män och kvinnor 
ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet 
(Nordenmark. 2004, s.21). När man studerat barns hushållsarbete och könsroller, så visar den att mer
än hälften av alla svenska barn och unga i åldern 10-18, flickor såväl som pojkar, är aktiva i 
hemmiljön (Evertson. 2001 s.4). En annan studie som Åbacka har gjort visar att barn hjälper till 
hemma, oavsett kön i snitt 1-2 timmar i veckan. De arbeten som barn hjälper till med i hemmet följer
generellt traditionella normer, det vill säga att flickorna lagar mat, städar och diskar, medan pojkarna
utför reparationer och bär ut soporna (Åbacka. 2008, s.6). Det ser med andra ord ut som om barn och
ungdomar hjälper till hemma och att familjer idag strävar efter jämställdhet. Frågan är nu om vi tagit
nästa steg sen dessa avhandlingar skrevs? Det är ju några år sedan de skrevs och jag hoppas vi gått 
framåt sedan dess. Min studie skall främst, via mitt huvudämne HKK, belysa hur det ser ut i skolans 
värld.

I 2011 års kursplan i hem- och konsumentkunskap (LGR-11) står det att undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar kunskap om och ges möjlighet att reflektera över jämställdhet och 
arbetsfördelning i hemmet (Skolverket. 2011a, s.42). Det står också i LGR 11 att läraren ska ta 
hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (skolverket 2011.
s. 14).  Detta gör att det är viktigt att eleverna känner att vi behandlar dem och ger dem 
förutsättningar till jämställdhet. Det är också viktigt att de känner att man blir respekterad för den 
man är, oavsett vilket kön man har. 

Denna studie är relevant utav flera anledningar;
a) Det var väldigt länge sedan en studie gjordes på området, detta område har under tidigare år 

alltid varit flickornas område, sällan har pojkarna briljerat i ämnet. Mer forskning behövs på 
området.

b) I enlighet med LGR:11 skall all skolpersonal verka för ett jämställdare klimat, det vill säga 
att skollagen blivit tydligare inom alla områden.
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2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera uppfattningar och handlingar ur ett jämställdhetsperspektiv i 
hem- och konsumentkunskapsundervisningen. 

Detta vill jag göra genom att studera elever och lärares beteenden, samt deras tankar om jämställdhet
inom hem- och konsumentkunskapslektionerna (HKK-lektionerna). 

2.1 Mina frågeställningar

Hur behandlas elever av sina lärare ur ett jämställdhetsperspektiv på HKK-lektionerna? 
Hur uppfattar elever jämställdheten på HKK-lektionerna? 
Hur uppfattar lärare jämställdheten på HKK-lektionerna?

3. Bakgrund

3.1 Historik och tidigare forskning

I Sverige introducerades huslig utbildning i slutet av 1880-talet, utbildning i huslig ekonomi inom 
folkskolan skrevs in i folkskolestadgan år 1897. Från början så skulle ämnet ligga utanför den 
egentliga undervisningen och undervisningen var enbart för flickor (Petersson. 2007, s.41).
Ämnet huslig ekonomi kom att införas i två parallella skolformer, folkskolan och flickskolan. 

Ursprungligen hade ämnet två inriktningar. Dels som utbildning för att utföra hushållsarbete i 
hemmet och dels som utbildning för yrkesarbete (Petersson. 2007, s.42). Undervisning i huslig 
ekonomi under 1900-talets början handlade främst om sparsamhet, disciplin och rätt konsumtion, 
vilket uppfattades som dygder i framväxten av ett modernt samhälle. I ämnet så knöt man ihop 
näringslära och hygien. Man undervisade också om moraliska argument om renlighet och 
hushållning riktades till den unga kvinnan eller husmodern. Själva undervisningen knöts också 
samman med mycket sparsamhet (Petersson. 2007, s.42). 
I ämnets första skede väcktes aldrig frågan om eventuell undervisning för pojkar. Detta var något 
som lyftes först under 1920-talet. Vid denna tidpunkt mottogs förslaget med ett starkt motstånd, det 
kom att dröja ungefär tre decennier innan pojkarna fick ta del av realskolans undervisning i detta 
ämne. Den obligatoriska utbildningen av hushållsgöromål började gälla för pojkar först med läsåret 
1952/53 (Petersson. 2007, s.43).

Perioden från 1950-talet och framåt präglades av en brytningstid med förändringar i samhällets 
strukturer. Dessa förändringar gav specifika förklaringsmodeller för respektive könsroll, kvinna och 
man ansågs komplettera varandra och deras rollfördelning var den som ansågs mest rationell för 
samhällets funktion och fortbestånd. Kvinnans uppgift var att hålla samman familjen genom vård 
och omsorg om familjemedlemmar och hemmet genom sin expressiva roll, medan den manliga 
instrumentella rollen gick ut på att skapa resurser för att tillgodose familjens materiella behov 
(Petersson. 2007, s.6).

Det var först när vi fick en gemensam grundskola 1962 som flickor och pojkar fick möjlighet att ha 
undervisningen tillsammans (Thurfjell & Viklund. 2006, s.2). Tidigare så hade vi pojk- och 
flickskolor i Sverige. Med den grundskolereform som genomfördes i Sverige år 1962 så fick vi nu en
nioårig grundutbildning inom en och samma skolform. Ämnet hemkunskap och hushållsgöromål 
som tidigare varit uppdelat i en praktisk och teoretisk del slogs nu samman till ett och samma ämne, 
hemkunskap. 
Det blev obligatoriskt för alla elever och nu skulle inte bara flickor lära sig hushållsarbete, även 
pojkar ansågs behöva dessa kunskaper och färdigheter (Hjälmeskog, 1998, s.6). 
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Debatterna som fördes under 1960-talet om jämställdhet fick gradvis ett nytt innehåll, frågan om 
vem som skulle ta hand om barn och hushållsarbete väcktes, det ifrågasattes om det enbart skulle 
vara kvinnans ansvarsområde (Petersson. 2007, s.48).

När det kommer till hur vi ska göra med arbetsfördelningen i hemmet, så har kvinnor ofta en svagare
ställning. Männen kommer oftare till förhandlingen om vem som gör vad, med förklaringen att han 
tjänar mer. Det gör att kvinnorna oftast blir ”förlorare” (Nordenmark. 2004, s.36). Kvinnorna kan då 
känna sig tvingade att utföra huvuddelen av hushållsarbetet i utbyte mot att blir försörjd
(Nordenmark. 2004, s.37). 
Man har dock funnit att yngre män och kvinnor delar mer på arbetet i större utsträckning än äldre 
(Nordenmark. 2004, s.41). Det finns dock stora skillnader mellan olika familjer. Andra saker som 
styr jämställdheten inom hemmet är till exempel fas i livscykeln, religiösa och moraliska 
föreställningar, socialiseringsteori och kärlek (Nordenmark. 2004, s.43). Den tidigare 
arbetsdelningen utifrån kön vilar idag inte på samma materiella och funktionella bas som den  
tidigare gjort. Följder av detta är att det som tidigare definierades som kvinnlig, respektive manlig 
könsroll inte längre gäller (Petersson. 2007, s.56).

Arbetet i hemmet leder ofta till diskussion, det handlar ofta vem som ska göra något i hemmet och 
varför. Alla vet vilka sysslor som ska göras och de flesta av oss har gjort dessa sysslor, i en grad 
eller annan. Dock finns än idag orättvisor och inom vissa familjer så uppfattar inte båda parter denna
orättvisa och snedfördelning av sysslorna i hemmet. Det finns ofta en frånvaro av klagomål från 
kvinnan för att man istället vill ha frid och enighet (Magnusson. 1998, s.237). Hushållsarbete har 
traditionellt sett varit kvinnornas ansvar – hennes projekt – och för många i den äldre generationen 
så har det inte varit något tal om att hushållet skulle vara ett gemensamt ansvar (Magnusson. 1998, 
s.243).

Enligt en undersökning från SCB (2010) så är det fortfarande framför allt kvinnor som gör de mesta 
av sysslorna i hemmet. Undersökningen visar dock att det blivit mer jämställt i hemmet sedan förra 
undersökningen, matlagning är det hushållsarbete där män i större utsträckning tar större ansvar än 
tidigare (Petersson. 2007, s.57). En jämförande nordisk studie visar att kvinnor lagar mat oavsett om 
de är intresserade eller inte, medan män deltar efter eget intresse (Petersson. 2007, s.58). En annan 
studie visar att familjer med hög inkomst och hög utbildningsnivå har en jämnare arbetsfördelning i 
hemmet, men att kvinnor oavsett livssituation utför merparten av arbetet (Petersson. 2007, s.58).

Runt 2000-talet har en upplösning av vissa gamla könsmönster slagit igenom och idag finns det 
lagligt sett inga yrken som inte är tillåtna för kvinnor. Män har börjat ta större del av det som 
tidigare varit traditionellt kvinnliga ansvarsområden eller arbeta inom vissa yrkeskategorier som 
tidigare inte varit möjliga för dem (Petersson. 2007, s.76). 2000-talet innebär också att vi får en 
starkare fokusering på individualitet och idag är det individens rättigheter, individens privilegier och 
individens möjligheter som lyfts fram (Petersson. 2007, s.61).

Utvecklingen har också gått framåt inom skolan och likabehandlingsplanen (2005:83) gör att vi som 
pedagoger gör tjänstefel om vi missgynnar en elev, genom sämre eller olik behandling på grund av 
kön (Jakobsson & Reüter. 2006, s.7). Det betyder att det är olagligt att ge elever olika inflytande 
eller uppmärksamhet beroende på kön. Med andra ord får vi inte behandla elever olika, eller 
diskriminerande på grund av kön. Tittar vi på hur det ser ut i skolan idag, så kan vi dock konstatera 
att detta styrdokument inte alltid följs. I praktiken så undermineras denna plan av att pedagogens 
indoktrinerade synsätt bestämmer verkligheten för eleverna. Vilket betyder att lärarens eget 
tyckande går över styrdokumentet (Jakobsson & Reüter. 2006, s.9).
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Jämställdhetsideologin skrevs in i läroplanerna redan på 1960- talet och reviderades flera gånger. 
Sedan dess har skolforskning med könsperspektiv pågått, den har varit nära kopplad till de politiska 
mål som funnits under denna tidsperiod (Forsberg. 2002, s.1). I takt med att Sverige utvecklats till 
ett mångkulturellt land, har skolforskningen också kommit att inriktas mer mot integrationsfrågor 
och att vi ska ha mer mångkulturell undervisning (Forsberg. 2002, s.1). 

De som arbetar inom skolan har också ett fostransuppdrag, detta innebär att lärare ska förse eleverna 
med särskilda normer, värden och förhållningssätt. Läraren ska också värna om alla människors lika 
värde. Därtill skall skolan också se till att eleverna lär sig om jämställdhet mellan kvinnor och män, 
samt solidaritet med svaga och utsatta (Rönnlund. 2011, s.13 ). Detta har visat sig vara lättare med  
flickorna. Det är också så att flickor visar större demokratisk kompetens än pojkar, flickor har också 
mer kunskap om det politiska resonemanget än pojkar. Vi kan dock se en tendens att pojkar verkar 
tro mer på sina politiska kunskaper. När det däremot gäller sin praktiska deltagarkompetens så är 
förhållandet omvänt. Flickor tror då i högre grad på sina praktiska färdigheter (Rönnlund. 2011, 
s.25). Flickornas färdigheter syns framför allt när det kommer elevråd och dess inflytande, trots 
ambitioner om en jämn könsfördelning i elevråden så är det enligt en undersökning vanligare att 
flickor gör sig hörda och är med i påverkans- och inflytandeprocesser än pojkar. Det är också 
vanligare att flickor deltar mer aktivt än vad pojkarna gör vid dessa möten. Det här gör att flickorna 
får ett försprång när det gäller jämställdheten i skolans beslutsprocess (Rönnlund. 2011, s.209). 

Pojkar har tidigare framstått som det ”bättre könet”. Det är pojkarna som har ”huvudrollen” och 
framstår som starka, smidiga och modiga. Medan flickor har ”biroller” som saknar egenskaper 
(Thurfjell & Viklund. 2006, s.3). Flickorna har dock tidigt varit mer studiemotiverade än pojkar, 
flickor upplevs också som tysta och ibland ointressanta för en del lärare (Thurfjell & Viklund. 2006, 
s.4). Pojkar tycker om att få uppmärksamhet och får ofta bekräftelse genom makt och dominans 
(Thurfjell & Viklund. 2006, s.5). De tycker om att höras och negativ uppmärksamhet är bättre än 
ingen uppmärksamhet alls.  I tidigare forskning så har man påvisat att flickors åsikter inte möter 
samma uppmärksamhet som pojkars (Thurfjell & Viklund. 2006, s.5). Det har blivit normalt att 
pojkar tar mer plats än flickor i skolan, däremot har nyare studier visat att flickor nu har börjat ta 
mer plats i klassrummet (Thurfjell & Viklund. 2006, s.6). 

Andra studier pekar dock på att tonårsflickor opponerar sig mot den manliga makten och aktivt är 
med och påverkar i skolsituationer (Forsberg. 2002, s.2). Den här studien visar att pojkar ofta 
framställs som kreativa, besvärliga och rationella, medan flickor antas vara något motsatt, d v s de 
uppför sig väl, är goda och irrationella. Det är dock inte ovanligt att flickor uppträder självsäkert och
rationellt, precis som många manliga personer. Dessa kan dock uppfattas som kaxiga, alltför 
brådmoget och framåt av sin omgivning (Forsberg. 2002, s.10). Det är dock inte alla pojkar som 
utvecklar en traditionell maskulinitet utan som snarare står i mer eller mindre opposition till denna 
form av manlighet. Det har framkommit att pojkar, som accepterar och till och med hyllar den 
överordnade manligheten, också iscensätter drag som betecknas som feminina. De kan på så sätt 
kombinera maskulint med feminint på ett sådant sätt som passar för stunden och som är anpassat 
efter en ny samhällssyn (Forsberg. 2002, s.19). Dessa pojkar har ibland blivit trakasserade då andra 
pojkars homofobi är starkt. Pojkar som trakasserar andra gör ofta detta i ett försök att distansera sig 
från det feminina och försöka konfrontera den egna maskuliniteten. Det händer också ofta att dessa 
pojkar anklagar den feminina pojken för att vara homosexuell. Studien visar också att pojkar som 
förnedrade flickor ofta gjorde det för att de hade svårigheter med att lokalisera sin egen roll inom det
heterosexuella samhället. Vissa pojkar försökte också vara tuffa och sportiga för att visa sin makt i 
samhället, detta samtidigt som många flickor reagerade med att hålla tyst på grund av den genanta 
situationen och av rädslan för att inte bli tagna på allvar av vuxna. Pojkar som inte följer den 
maskulina könsrollen drabbas dessutom av detta (Forsberg. 2002, s.22-24). Det framkommer att 
många ungdomar har inställningen att vissa idrotter hör till ett visst kön, att ishockey och fotboll 
framför allt är sporter för pojkar. Flickorna borde istället ägna sig åt sporter som ridning och 
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konståkning. Pojkar med detta synsätt ser även ner på sporter som t ex dans, samtidigt som flickor 
undviker kraftkrävande och våghalsiga aktiviteter. Gränsöverskridande val förekommer dock och det
är då främst flickor som står för denna del. Samtidigt så konstaterar man att gränserna mellan 
manligt och kvinnligt suddas ut mer och mer. Det är dock oftast flickor som gör dessa överskridande
val och utmanar könsrollerna mer än vad pojkarna gör (Forsberg. 2002, s.30).

Studier i svenska klassrum, visar att det traditionellt är pojkar som får ta sig friheter och att de har 
lägre förväntningar på sig, vad gäller lydnad, än vad flickor har. Könsmönster som "pratsamma, 
bråkiga pojkar" och "tysta, anpassade flickor" har framkommit. Pojkarna fick också mer 
uppmärksamhet och mer individuellt bemötande av lärare, medan flickorna ofta intog en 
underordnade position i klassrummet (Forsberg. 2002, s.26). En annan studie visar att pedagoger 
ofta ger pojkarna mer uppmärksamhet, de får mer utrymme och uppmärksamhet, något de också 
söker. De vill oftare ha bekräftelse, både genom utvidgade svar och förlängda dialoger. Dessutom är 
det så att pedagogerna ger pojkarna längre tid genom ögonkontakt samt affektfyllda svar (Månsson. 
2000, s.197).

Men vad är det då som gör att pojkar får mer uppmärksamhet? Är det så att det finns omedvetna 
mallar och värderingar som gör att pojkarna får möjlighet att ta mer plats? Studier visar att det är 
våra värderingar av hur pojkar och flickor bör vara, som gör att pojkar får ta mer uppmärksamhet. 
Detta kan också leda till att vi förvränger våra erfarenheter och som i sin tur kan då leda till myter 
som rör hur en pojke respektive en flicka bör vara (Månsson. 2000, s.199). Andra studier visar dock 
på en förskjutning i könsmönstren, d v s att pojkar inte alltid dominerar i klassrummet. Vem som 
dominerar klassrummet beror på flera faktorer såsom skola, undervisningsämne, vilken 
samhällsklass eleven tillhör och så vidare. Det har visat sig att flickor med högutbildade föräldrar 
frågar mer och också får fler frågor än andra flickor (Thurfjell & Viklund. 2006, s.7). 
Det vi dock kan konstatera är att det idag inte är samma skillnad som det var förr. Flickor är inte rent
generellt underordnade pojkar, utan i vissa fall så är maktrelationerna mer relaterade till vilken 
samhällsklass man tillhör (Forsberg. 2002, s.29).
 
 Flickorna är på frammarsch och är i mindre grad tysta och passiva. Det är nu andra saker som spelar
roll i skolan, maktförhållandet i skolan håller på att suddas ut. Samtidigt så vill man betona att detta 
sker lokalt, framför allt i storstäderna, men att det sprider sig (Forsberg. 2002, s.35). Vissa studier 
visar på att lärare som försöker kompensera flickornas undanskymda roll, gör det genom att till 
exempel rikta frågor till dem eller ta kontakt med dem på andra sätt (Thurfjell & Viklund.2006, s.6). 
Vi har också haft mer feministiska tankar i samhället de senaste åren, det gör att flickor som 
framträder som starka och självhävdande vill ha jämställdhet mellan könen. De försöker också göra 
motstånd när pojkarna försöker bestämma villkoren i olika situationer. Flickorna nyttjar istället 
aktiva strategier på egen hand och försöker ibland också få stöd för detta bland de vuxna. På detta 
sätt så vill tjejerna ta ansvar för sina handlingar och stå för en moralisk situation där jämställdhet 
råder (Forsberg. 2002, s.100). 

Men genusmönster varierar ofta mellan olika skolor och ser olika ut samtidigt som det finns en mer 
övergripande genusordning i samhället (Öqvist. 2009, s.15). Man skulle kunna säga att det finns fyra
typer av genusrelationer som kan råda på respektive skola: maktrelationer, arbetsdelning, 
emotionella mönster och symboliska relationer (Öqvist. 2009, s.15). 
Med maktrelationer så menas de olika dominansmönster som finns bland eleverna. Här kan man se 
sådant som skapar olika sorters makt som t ex dominansmönster, kränkningar och kontroll över 
situationer. Allt detta för att man ska tillskansa sig makt i skolan. 
Arbetsdelning handlar mer om hur olika sysslor, skolämnen eller platser på skolan. Detta kopplas till
antingen flickor eller pojkar. 
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De emotionella mönstren handlar mer om känslor och beteenden. Dessa förknippas ofta med ett visst
kön. Ett av de viktigaste emotionella mönstren i skolan är sexualiteten, där de heterosexuella utgör 
en norm och homosexuella underordnas. 
Den sista genusrelationen är de symboliska relationerna. Denna innefattar olika språkliga koder som 
förmedlas via framförallt språket, men det kan också förmedlas via kläder, smink och gester (Öqvist.
2009, s.16).

Mycket av genusskapandet handlar om en strävan efter att bli ett normalt barn. Flera studier har 
också lyft fram just det arbete som gör att elever är upptagna av att konstruera ett normerande genus 
i skolan (Öqvist. 2009, s.25). Skolan ställer stora krav på att eleverna ska prestera på många plan, de 
blir bedömda av sina lärare för sitt arbete, av sina kompisar både för sitt utseende och för sitt sätt att 
vara. Detta samtidigt som feminister och maskulinister aktivt konstrueras. Det skapas ständigt 
normer om hur man förväntas uppträda som flicka och pojke på olika platser i skolan. För att vara 
flicka och pojke på rätt sätt i skolan krävs alltså anpassning till existerande normer. Det gäller bara 
att hitta dessa normer (Öqvist. 2009, s.25). Maktrelationer är högst verksamma både mellan och 
inom könen, i studier så framkom att platsen i skolan hade stor betydelse för hur maktrelationer 
mellan könen utspelar sig. Det finns också olika makt mellan olika ämnen i skolan, detta visas 
främst genom popularitet för ämnet. 
Ett annat tydligt mönster är hur pojkar i mötet med flickor använder nedsättande könsrelaterade ord i
förolämpningar, detta skapar ett dominansmönster och på så sätt tillskansas makt på olika platser i 
skolan. Studierna visar också hur elever genom att kontrollera olika utrymmen skapar territorier, 
dessa vill man ha kontroll över och de blir då platser i skolmiljön som är mer betydelsefulla för att 
upprätthålla dominansen (Öqvist. 2009, s.163).

Samhälleliga normer internaliseras i alla människor och inrymmer vissa gemensamma 
föreställningar om hur kvinnor respektive män förväntas uppträda och vad som är ”rätt och riktigt” 
för respektive kön (Petersson. 2007, s.93).  Studier visar dock att det istället är hur vi är som 
personer och att vi behöver olika mycket uppmärksamhet. För att undersöka människors handlingar 
är det grundläggande att kunna urskilja de olika komponenter som ingår. Idealtyper är skapade av en
strävan att försöka förstå människors agerande utifrån deras egna kulturella betydelser, utan att 
blanda in samhällets strukturella förhållanden och institutioner (Petersson. 2007, s.96).

Bör eleverna egentligen inte ska delas in i kön utan delas in i rollfigurer utefter den roll som de 
spelar på lektionen? Dessa olika roller är som fyra hyperkaraktärer och som ligger till grund för 
olika personers agerande. Dessa karaktärer är; Clown, Duktordentlig, Marionett och Tapetblomma. 
Karaktärerna ska uppfattas som en samlingsbeteckning över olika typer av agerande som finns 
”överrepresenterade” hos elever eller en slags rollkostym som intas under ett antal observerade 
lektioner i hem- och konsumentkunskap (Petersson. 2007, s.98).  Så här karakteriseras rollfigurerna i
undervisningssammanhang enligt Petersson.  

Hyperkaraktär Clown Duktordentlig       Marionett Tapetblomma
Rollkostym Humoristisk

framtoning.
Utåtagerande,
 hörs och syns
mycket.

Utstrålar
säkerhet. Intar
en ledande
position i  
gruppen och
hjälper andra.

Uppvisar
osäkerhet.
Uttrycker
behov av
vägledning.

Blygsam
karaktär som
agerar i
bakgrunden.
Litet behov av att 
synas eller höras.

Figur 1. Rollfigurer enligt Petersson (2007, s. 99)

Det skulle gå att göra gällande att kroppen är något statiskt genom sin konstitution av kött och ben, 
medan genus är icke-statiskt, d.v.s. föränderligt i tid och rum. Genom detta antagande så skulle det 
kunna sägas att kvinna och man egentligen bara är två olika former av en och samma kategori, den 
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materiella mänskliga kroppen. Alla är alltså olika som personer och det har inget med kön att göra. 
Det gör att en pojke kan agera som en flicka och tvärt om (Petersson. 2007, s.86).

En annan studie visar dock att flickor inte anser att de behöver ”hävda sig” genom att ta utrymme på 
samma sätt som pojkar brukar göra.  De vet att denna strategi fungerar i längden. Detta sätt gör 
också att de prestationsmässigt får bättre betyg (Petersson. 2007, s.173).  Tidigare forskning visar 
också att dominanta pojkar får extra uppmärksamhet för att de inte ska störa och vara destruktiva för 
resten av klassen. Flickor möter däremot ett överseende för förseelser på grund av förväntningar på 
”ordentlighet” (Petersson. 2007, s.173).

I hemmet utför flickor och pojkar tidsmässigt ungefär lika mycket hushållsarbete, det är mellan en 
till två timmar i veckan, men att flickor utför betydligt fler arbetsuppgifter än pojkar. En annan 
skillnad är att pojkars arbete består av mer självservice, d.v.s. de plockar bort sin egen tallrik, bäddar
sin säng och städar sitt rum. Flickor utför oftare gemensamma familjesaker som att laga mat åt hela 
familjen, diska och städa på andra ställen än sitt eget rum (Petersson. 2007, s.176).

Mot denna bakgrund så synliggörs det att det finns betygsskillnader mellan flickor och pojkar i hem-
och konsumentkunskap. Det förklarar också varför det finns olika kunskapsnivåer eller tidigare 
erfarenheter när eleverna börjar sin utbildning (Petersson. 2007, s.176). Detta i sin tur kan innebära 
att flickor har ett högre självförtroende i HKK-ämnet och det känner pojkarna. Det kan också göra 
att pojkarna inte behöver hävda sig lika mycket på HKK-lektionerna och att det på så sätt bli lugnare
och mera jämställt i klassrummet. Pojkar kan också skärpa till sig, detta framför allt när det gäller 
tävling, studien visar då att pojkar skärper sig mer, än under de ordinarie lektionerna. När det är 
tävling så är pojkar mer effektiva och målinriktade. Detta för att de ser att det är lönsamt för 
tävlingen och betygen (Petersson. 2007, s.178).

I en studie så hävdar lärarna att de försöker behandla eleverna jämställt och att de försöker få till 
detta utan att tala om det. Det är dock oerhört viktigt att veta varför vi gör som vi gör. Det är en 
verklighet som vi måste kämpa med dagligen. Ber jag en flicka eller pojke om hjälp när det gäller en
packning till kranen? Vem ber jag om hjälp när det gäller ren råkraft? Vem ber jag om hjälp när det 
snabbt ska sättas igång en tvättmaskin? Hur vi bemöter eleverna i skolan bidrar absolut till deras 
uppfattning om sig själva och vad som uppfattas som manligt och kvinnligt (Grönqvist & 
Hjälmeskog. 1998, s.29).

Resultat i NU-03 lyfter fram ämnet hem- och konsumentkunskap som det skolämne där elever 
samarbetar mest, enligt deras egen uppgift (Skolverket, 2005). Även resultatet från en andra 
undersökning pekar på att lektionens utformning spelar roll när det gäller jämställdhet. En mer styrd 
och strukturerad lektion kan på ett ”ytligt” plan uppvisa en högre grad av jämställdhet än en mindre 
styrd. Samtidigt finns det dock en större risk att könsstereotypa genusordningar fortsätter att råda då 
eleverna har lite inflytande (Petersson. 2007, s.181).

Skolverket har visat att det inte finns några könsmärkta arbetsuppgifter i vår undervisning i hem- och
konsumentkunskap (HKK). Till dessa uppgifter hör städa, tvätta och laga mat. Trots det är pojkar 
utsatta för en risk som innebär att de kan råka illa ut om de kliver över gränsen för ”accepterat” 
beteende under ordinarie lektioner. En starkare social ställning innebär dock större ”friheter” och 
utrymme (Petersson. 2007, s.180).

I 2011 års kursplan i hem- och konsumentkunskap står det att ”undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar kunskap om och ges möjlighet att reflektera över jämställdhet och arbets-
fördelning i hemmet” (Skolverket. 2011a, s.42). Med detta citat så är det också viktigt att eleverna 
känner att vi behandlar dem så att de känner denna jämställdhet.
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Under rubriken miljö och livsstil i det centrala innehållet för årskurs 7-9 står det att arbetsfördelning 
i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv ska ingå (Skolverket. 2011a, s.44). I kommentarsmaterialet 
för Lgr 11 finns ett helt kapitel om jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Definitionen av 
jämställdhet är; att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet. Det obetalda vardagsarbetet tas upp, samt hur påtagligt det är för oss alla.
Hur ansvaret för arbetet i hemmet fördelas påverkar människors vardag, självuppfattning och 
möjligheter att delta aktivt i familjeliv och på arbetsmarknaden. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Att arbeta med jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet 
kräver ett aktivt ifrågasättande av och reflektion över, föreställningar och värderingar om det som 
uppfattas som kvinnligt och manligt. Det visar sig också i studier att jämställdhet är ett ideal bland 
dagens unga, men samtidigt visar studierna också att kvinnor statistiskt sett tar över mer av 
hushållsarbetet när de får barn.  Kursplanen i hem och konsumentkunskap lyfter fram vikten av att 
eleverna redan i grundskolan ges möjlighet att reflektera över och problematisera dessa förhållanden 
(kommentarsmaterial till kursplan i Hkk, s.10). Vidare så står det också: ”Ett aktivt ifrågasättande 
och reflektion över det som är manligt, respektive kvinnligt är det som krävs när man arbetar med 
jämställdhet” (Kommentarsmaterial Lgr 11, s.10). 
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4. Metod

Jag har använt mig av tre olika metoder när jag har genomfört min undersökning; observation, 
intervju och enkät. Nedan ger jag en redogörelse över hur dessa har genomförts. Jag diskuterar även 
de olika metodernas etiska aspekter när det kommer till minderåriga forskningsobjekt. 

4.1 Observation

Innan jag började min studie så frågade jag rektor på skolan om tillåtelse att göra denna studie, vilket
jag fick. Rektor betonade dock vikten av att varje elev ska få möjlighet att välja om de ska deltaga 
eller inte. Jag visade då ett intyg där eleven själv kunde fylla i om de ville delta i undersökningen 
(bilaga 4). Då alla elever som skulle observeras och intervjuas var över 15 år så behövdes inte någon
tillåtelse från målsman, utan eleven själv kunde ta detta beslut. 

När en studie skall göras, så bygger den på att man uppehåller sig en längre tid i den miljö där något 
ska studeras. När olika situationer och olika sammanhang ska studeras, så är det viktigt att man är 
koncentrerad och förberedd, så att observationens förlopp kan följas. För att kunna göra detta, bör en
mall ha förberetts utifrån de observationer som skall göras. Det är av vikt att snabbt få ner de gjorda 
observationerna (Kullberg. 2004, s.13). I denna studie har jag därför använt mig av en mall, denna 
mall är en observationsmall (bilaga 1). Själva undersökningen är gjord hos en manlig lärare i hem- 
och konsumentkunskap (HKK) i Stockholm. Undersökningen gjordes i samband med min VFU-
period. Jag informerade honom om att jag ville göra en studie och fick lärarens medhåll. Han visste 
dock inte vad jag skulle observera, då kunskap om detta kunde påverka hans agerande i situationen. I
denna studie har jag noterat hur ofta min kollega pratat med pojkar respektive flickor. Det ingår 
också observationer runt hur ofta han hjälpte pojkar respektive flickor (bilaga 1). 

Studien inleddes med att jag förklarade för eleverna vad jag skulle göra och bad om att få ett 
skriftligt godkännande av alla elever (bilaga 4). Samtliga elever godkände studien, vilket gav mig 
möjlighet att studera klassen i helhet. För studiens skull kunde jag inte informera eleverna om vad 
som skulle undersökas, då detta kunde påverka resultatet. Jag informerade både elever och lärare om
att det främst var lärarens roll som skulle observeras. Till detta meddelade jag eleverna att jag ville 
göra en kortare intervju med dem efter observationerna och att jag under denna skulle kunna 
meddela syftet med observationen.

Eleverna som jag har observerat gick i nionde klass, det är två klasser som jag följt under tre 
tillfällen vardera, varje tillfälle varade i 90 minuter. Den första klassen, som jag kallar A, hade 14 
elever varav 7 pojkar och 7 flickor. I denna klass fanns det vid observationstillfällena inget bortfall. 
Den andra klassen, som jag kallar B, hade 15 elever varav 7 pojkar och 8 flickor. Här var det bortfall
på 1 pojke vid det första tillfället och 1 pojke och 1 flicka vid det tredje observationstillfället. Jag har
tagit hänsyn till detta när jag går igenom procentsatserna i undersökningen. Detta redovisas nedan. 

När observationer görs, så är det bra att veta att de man ska observera ofta skärper sig lite extra. Det 
gör att observationen inte alltid speglar verkligheten i situationen. Det bästa hade varit att filma 
dessa händelser i smyg för att få en verklig bild av händelseskeendet, men filmning av elever inom 
skola innebär ett särskilt problem. Till detta anser jag att det vore att kränka elevers integritet med 
smygfilmning. Observationerna får därför spegla en så nära verklighet som möjligt, ingen av 
deltagarna visste vad som observerades, vilket till viss del hjälper studien. 
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4.2 Intervju

Intervjuerna genomfördes med samma elever som jag hade observerat, dessa genomfördes vid ett 
separat tillfälle efter observationerna. Intervjuerna genomfördes samtidigt som arbetat med det 
praktiska i köken. Det är min upplevelse att eleverna vågade svara ärligt på frågorna. Lektionen 
inleddes med att berätta om intervjuerna och att deltagande var frivilligt. Jag informerade också om 
mina observationer och att det här var en möjlighet för dem att svara på lite frågor om jämställdhet. 
Alla 29 elever, d v s båda klasserna som jag observerat, ville delta i dessa intervjuer. De ansåg att 
frågan om jämställdhet var viktig för dem.
För att motverka en stressad situation, såg jag till att ställa frågorna när de var i sådant moment att de
kunde svara fritt, i lugn och ro. Själva intervjuguiden finns som bilaga 2. 
Till detta så fick eleverna berätta fritt om hur de uppfattar jämställdhet. Det är viktigt att den som gör
en undersökning inte är främmande för eleverna. När eleverna känner personen som ska göra 
studien, så har de lättare att bete sig naturligt. Det finns i annat fall en risk att det man ska mäta blir 
missvisande (Kullberg. 2004, s.14). Samma fråga ställdes till både pojkar och flickor, Frågan var: 
Hur uppfattar du att könsfördelningen är på uppmärksamheten på HKK-lektionerna? Alternativen 
var; 

 att flickor fick mest uppmärksamhet på HKK-lektionerna
 att pojkar fick mest uppmärksamhet på HKK-lektioner eller
 att det var lika när det gällde uppmärksamheten på HKK-lektionerna.

Eleverna fick dessutom samtala fritt om hur de uppfattade jämställdheten på lektionerna, svaren på 
frågorna redovisas nedan.

 Intervjuerna av eleverna var viktiga för att få bättre helhetsbild av deras syn på jämställdhet. Om nu 
eleverna skärpte sig extra under observationen, så ville jag höra vad de tänker om jämställdhet och 
uppmärksamhet. Här kunde jag få svar på om observationen speglade verkligheten. Deras svar 
bedöms som sanningsenliga, då det inte kunde finnas något syfte med att fara med osanning. I detta 
var det framförallt viktigt att inte ställa ledande frågor, utan låta elevernas egna erfarenheter speglas 
i intervjuerna.

4.3 Enkät

Vid tillverkandet av en enkät, så är det viktigt att ha en plan för arbetet och att veta vad det är som är
syftet med enkäten. Att ha den kunskap som krävs för hur olika undersökningar görs och hur fokuset
för dessa skall läggas upp (Johansson & Svedner. 2010, s.16). Enkäten bör inte vara så stor att den 
blir ohanterlig och därigenom för svår att använda. Ett bra tips är att lägga ner tid på enkätens 
uppbyggnad, så att dess syfte blir klart och tydligt. Frågorna bör formuleras på sådant sätt att det inte
finns för många olika tolkningsalternativ till frågan. Ett bra tips är också att titta på tidigare 
forskningar och se vilka frågor som ställdes då. Det kan inte anses vara fusk att inspireras i detta 
arbete av andra (Johansson & Svedner. 2010, s.25). Själva enkäten bör göras kort och svarsalternativ
görs helst fasta. För att lättare kunna bearbeta svaren så bör frågorna inte vara allt för öppna. Innan 
användandet av enkäten bör denna testas på någon oberoende för att få fram om den fungerar i 
praktiken. Detta visar på enkätens funktionalitet och dess begriplighet för andra. (Johansson & 
Svedner. 2010, s.25). Enkäten finns som bilaga 3.

Enkäterna sändes ut till 35 olika lärare i HKK-ämnet, de utvalda lärarna var lärare som antingen har 
gått eller för närvarande går en utbildning i HKK. Enkäten sändes även till lärare som arbetar i 
skolor för närvarande. Samtliga lärare som fick dessa enkäter skickade till sig känner jag antingen 
genom studier eller ifrån arbete inom skola. Dock inkom endast 13 svar på utskicket till lärarna, det 
gör att bortfallet är nästan 63%.  
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Lärare och studenter har fått svara på frågor angående jämställdhet på HKK-lektionerna (bilaga 3). 
Samtliga lärare som gjorde enkäten, svarade på alla frågor i denna, resultaten av dessa enkäter finns 
sammanställt i programmet Google-drive. Detta program användes eftersom det var lättast att 
sammanställa svaren. 

Det största problemet med att skicka ut dessa enkäter har varit att få tillbaka dem ifyllda. Orsaken till
detta kan vara att många är trötta på enkäter och inte”orkar” göra en till. Detta gör min bedömning 
av svaren lite problematisk, då svarsfrekvensen egentligen är för låg. Dock att svaren är så pass 
entydiga att ett resultat utifrån dem ändå går att redovisa. Svaren på enkäterna redovisas nedan.

4.4 Urval och bortfall

I valet av observationer kom det att handla om möjlighet och relevans, möjligheten på grund av VFU
relevansen på grund av att elever i niondeklass förväntas ha nått sin slutpunkt för läroplanen och 
skall då kunna arbeta självständigt. Eleverna bör dessutom vara så pass mogna att de förstår 
jämställdhet och kan diskutera dess för och nackdelar. Anledning till att det just blev dessa två 
klasser var att de var de enda två niondeklasserna det aktuella läsåret. 

När det gäller bortfall så har detta tagits hänsyn till i de procent-tabeller som redovisas utifrån mina 
observationer. I intervjuerna med eleverna saknas bortfall, samtliga aktuella elever intervjuades. 
Eleverna gavs dessutom utrymme till att fritt samtala om jämställdhet.

Enkäter däremot, såg jag först som ett misslyckande, då svarsfrekvensen var så låg. Endast 37% av 
de som jag skickat ut, besvarades, men svaren har ändå pekat åt ett specifikt håll. Därför anser jag 
ändå att jag kan dra slutsatser utifrån denna enkät.

4.5 Etik och moral

Inför observationerna och intervjuer begärde jag ett godkännande av skolans rektor, vidare bad jag 
eleverna om deras godkännande för denna studie, vilket de gav (bilaga 4). Alla elever hade fyllt 15 
år, vilket gjorde att de själva kunde fatta beslut om de ville delta i denna studie. Elever och lärare är 
aldrig nämnda med namn, det framgår inte heller vilken skola som studien är genomförd på. 
Enkäterna är gjorda anonymt och det går därför inte spåra vem som svarat vad.  
Anonymiteten är viktig i denna form av undersökning då den står som garant för alla inblandades 
integritet. 
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5. Resultat

Nedan visas resultatet utifrån respektive metod, detta avslutas med en sammanställning utifrån de 
frågeställningar som ligger till grund för denna undersökning.

5.1 Observationen 

Under observationerna har det visat sig att läraren på dessa lektioner pratar och ger flickorna aningen
mer uppmärksamhet. Det är dock en marginell skillnad. I enlighet med observationerna visar det sig 
att läraren ger flickorna 53 % av sin uppmärksamhet. Det är framför allt frågor som kommer från en 
flicka som gör att det blir övervikt, gentemot flickorna, det visar sig dock att denna flicka är väldigt 
kontaktsökande och att detta ger, en till viss del, snedfördelning i resultatet. Om jag bortser från den 
aktuella flickan, så får båda könen i stort sett samma uppmärksamhet. Uppmärksamheten är fördelat 
lika när det gäller frågor och hjälp, läraren söker dessutom kontakt med de elever som inte frågar så 
mycket.
Läraren resonerar att det är viktigt att alla elever ska få någon uppmärksamhet under 
lektionstillfällena, han fortsätter med att säga efteråt det är ett måste för att kunna sätta rättvisa 
betyg. Majoriteten av eleverna frågar om enkla saker, som var en vara finns eller om man får ändra i 
receptet och göra på eget sätt i matlagningen. Denna form av frågor får ofta väldigt korta svar, ett 
enkelt nekande eller information om var föremålet som eftersöks finns.
Dessa frågor handlar mer om enkel information och har liten eller ingen inverkan på bedömningen 
av elevernas arbete, bedömningsfrågorna har en mer komplex natur.
Dessa bedömningsfrågor använder sig läraren av för att ta reda på hur eleverna tänker när de lagar 
sin rätt och om allt går bra. 
I denna kontakt svarar eleverna med mer ingående svar, dessa svar ligger sedan till grunden för 
betygs-bedömningen. 

Utifrån observationerna visade det sig att eleverna i B-klassen ställde fler frågor än eleverna i A-
klassen. 
Det visade sig främst att det fanns tre elever i B-klassen som behövde mer hjälp än de andra, dessa 
fick lite mer av lärarens uppmärksamhet. Resultaten jämnar dock ut sig i det stora hela, i slutänden 
visar det sig att 63% av uppmärksamheten under observationstillfällena, motsvarades av vanlig 
interaktion mellan lärare och elev, främst utifrån frågor som eleverna hade runt uppgiften. 

5.2 Intervjuerna

Inför intervjutillfällena berättade jag för eleverna vad min undersökning handlade om och 
informerade att jag ville intervjua dem enskilt.
Intervjumallen återfinns i (bilaga 2), intervjuerna utfördes medan eleverna arbetade med dagens 
göromål i köken, det vill säga under matlagning och städning av köket. Eleverna intervjuades, en 
och en, om hur de uppfattade lektionerna i hem- och konsumentkunskap (HKK) och om hur de 
tyckte att jämställdheten fungerade på dessa lektioner.
Frågan jag ställde var: hur uppfattar du att könsfördelningen är rörande uppmärksamhet på HKK-
lektionerna? De kunde svara på alternativen att flickor fick mest uppmärksamhet på HKK-
lektionerna, att pojkar fick mest uppmärksamhet på HKK-lektioner eller att det var lika när det 
gällde uppmärksamheten på HKK-lektionerna.

Samtliga 29 elever svarade att de ansåg att alla fick den uppmärksamhet som de behövde och att det 
råder god jämställdhet på HKK-lektionerna. 100% av eleverna svarade med andra ord att det inte 
spelade någon roll vilket kön man hade under dessa lektioner, alla fick den uppmärksamhet som de 
ansåg sig behöva. När det gällde den fria frågan så hade vissa lättare att prata fritt än andra, men 
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utifrån de olika elevernas förutsättningar fick jag svar av samtliga. De resonerade dessutom runt de 
förutsättningar, runt jämlikhet, som råder på andra lektioner. 

I intervjuerna med flickor så framkommer det att flickorna uppfattar att alla får den hjälp och den 
uppmärksamhet som man behövde på HKK-lektionerna. De upplevde heller inte att det var någon 
märkbar skillnad, eller att något av könen fick mer uppmärksamhet än det andra på HKK-
lektionerna.
Flickornas uppfattning var generellt att det oftast berodde på vilken person som ville ha hjälp och att 
det var detta, mer än frågan om kön som avgjorde om man fick hjälp eller inte. De flesta hade 
dessutom förstått att de högre betygsgraderna krävde stor självständighet i arbetet på lektionerna. 
Däremot så upplevde flickorna att det var skillnad på andra lektioner, de ansåg att pojkarna fick mer 
uppmärksamhet i andra ämnen. Oftast var det dock negativ uppmärksamhet som pojkarna skaffade 
sig genom att till exempel störa på lektionerna. 

Pojkarna uppfattar också att alla får den hjälp och den uppmärksamhet som man behöver på HKK-
lektionerna. De upplevde inte att det var någon skillnad på vilket kön man har, i frågan om vilken 
hjälp eleverna fick under HKK-lektionerna. Uppmärksamheten ansågs också vara jämt fördelat 
mellan könen. 
På andra lektioner i andra ämnen var det några av pojkarna som tyckte att pojkarna fick mer 
uppmärksamhet än flickorna, de upplevde dock att denna uppmärksamhet oftast var negativ natur. 
En av pojkarna ansåg att flickorna fick mer uppmärksamhet än pojkarna, men flesta tyckte dock att 
det var lika mellan könen. Det ansågs också att pojkarna fick fler orättvisa tillsägelser än flickorna, 
för samma förseelse, till exempel i pratandet i klassrummet. De ansåg att det var orättvist och att 
lärarna borde behandla alla lika. 

5.3 Enkäterna

Utöver observationer och intervjuer så en enkätundersökning skickats ut till mina kollegor (bilaga 
4). I enkäten så var det 2 av 13 som var män, det var med andra ord övervägande kvinnliga HKK-
lärare som svarade på enkäten. Åldersmässigt så var 5 av 13 mellan 25-35 år, 5 av 13 var mellan 36-
50 och 3 av 13 var i åldrarna mellan 51-65. På frågan hur länge de hade arbetat som HKK-lärare så 
svarade 3 av 13 att de arbetat upp till två år. 7 av 13 hade arbetat 2-5 år och 3 av 13 hade arbetat 
längre än 5 år som HKK-lärare. 

Figur 2. Hur lärarna uppfattar jämställdhet på HKK-lektionerna.

I svaren på denna fråga visar det sig att de flesta av lärarna anser att de uppmärksammar båda könen 
lika mycket. På fråga 5 så fick lärarna göra en gradering över hur mycket mer uppmärksamhet som 
det ena könet fick. Det var en 9-gradig skala där 5 var jämställt. 2 av 13 svarade en 6:a och 2 av 13 
svarade en 7:a. Resten svarade 5 på denna fråga. De som inte ansåg att det var ett jämställt 
förhållande mellan könen, ansåg att det fanns en marginell övervikt för att pojkarna får mer 
uppmärksamhet.
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Figur 3. Har jämställdheten mellan könen blivit bättre på senaste åren?

I denna del av undersökningen anser lärarna att de blivit bättre på jämställdhet de senaste tre åren, de
som svarade att det inte var någon skillnad i jämställdhetsfrågan var två av tre i gruppen 51-65 år.

 

Figur 4. Om uppmärksamheten kan bero på vem man är, istället för vilket kön man har?

Det som kan utläsa av denna fråga är att de flesta lärarna tycker att det beror mer på vem eleven är, 
än det kön eleven har, när det gäller vilken uppmärksamhet som ges till eleverna under lektionstid.

Utöver dessa frågor så fanns det en öppen fråga om hur lärarna uppfattar jämställdheten på HKK-
lektionerna. Det som visade sig och är gemensamt i dessa svar är att de tycker att flickorna har ett 
försprång i början av utbildningen, men att många pojkar kommer ikapp. De tycker också att det 
framför allt är beroende på vem man är som person om man behöver mycket uppmärksamhet och 
hjälp på lektionerna. Det beror alltså inte på om eleven är flicka eller pojke. Några skriver också att 
pojkarna behöver mer hjälp i början och får då mer uppmärksamhet, men att de kommer ikapp och 
att det blir jämställt i slutet på nionde klass. Någon skriver att de behandlar alla lika, men att stökiga 
elever, som ofta är pojkar, får mer uppmärksamhet.

5.4 Resultatsammanfattning

Frågorna som denna uppsats utgår ifrån: 
Hur behandlas eleverna av sina lärare ur ett jämställdhetsperspektiv på HKK-lektionerna? 
Hur uppfattar eleverna jämställdheten på HKK-lektionerna? 
Hur uppfattar lärarna jämställdheten på HKK-lektionerna?

Jag tycker att jag fått svar på alla tre av dessa frågor. Den observerade läraren försöker och lyckas 
genomföra sina lektioner bra, ur uppmärksamhets perspektiv och ur jämställdhetssynvinkel. 
Resultaten utifrån mina undersökningar tyder på att det råder jämvikt mellan könen när det gäller 
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uppmärksamheten och att de elever som verkligen vill ha uppmärksamhet får den också. Dessutom 
söker läraren kontakt med de elever som är lite tystare, så att de också får uppmärksamhet under 
lektionstiden.

När det gäller vad eleverna så är det väldigt tydligt. Samtliga elever tycker att det inte spelar någon 
roll vilket kön man har när det gäller den uppmärksamhet som läraren ger på HKK-lektioner och att 
det är jämställt. Detta gör så att jag anser att jag fått ett positivt svar även utifrån den fråga som berör
hur eleverna själva uppfattar jämställdheten på HKK-letkionerna.

När det gäller enkäterna så anser jag att jag har fått in ett för litet underlag för att göra ett större 
analyssvar på denna fråga, men att svaren ändå är så entydiga i vad de visar på att jag inkluderar 
dessa i denna avhandling. 
I frågan om lärarna uppfattar att det är jämställt på HKK-lekionerna, är svaret att lärarna också anser
att det råder jämställdhet på HKK-lektionerna.

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att alla tre frågorna har fått samma svar. Min studie visar 
att det är jämställt på HKK-lektionerna. Studien är dock ganska liten och det är svårt att se om det 
skulle vara så på alla skolor i Sverige, men för att komma närmare frågan om jämställdhet inom 
HKK-ämnet, behövs fler och större undersökningar. 

18



6 Slutsatser och diskussion

Det jag kan konstatera av mina observationer utifrån läraren i sin yrkesroll är att han ger sina elever 
den uppmärksamhet som varje elev behöver, detta gör han dessutom oavsett vilket kön de har. På 
detta sätt så följer denna lärare likabehandlingsplanen (2005:83), denna avser att pedagoger begår 
tjänstefel om vi missgynnar en elev genom sämre eller olik behandling på grund av kön (Jakobsson 
& Reüter. 2006, s.7). De elever som kräver mer uppmärksamhet bör få den. De elever som vill 
arbeta självständigt får det, men läraren kontaktar dessa elever, i undervisningssituationen, för att 
förvissa sig om att de följer lektionsplaneringen, samt att få reda på hur de tänker runt 
lektionsinnehållet i olika situationer. När jag iakttar denne lärare, så ser jag att han agerar och tänker 
på samma sätt som Petersson beskriver rörande de fyra  hyperkaraktärer som ligger till grund för 
olika personers agerande. Dessa karaktärer är; Clown, Duktordentlig, Marionett och Tapetblomma. 
Karaktärerna ska uppfattas som en samlingsbeteckning över olika typer av agerande som finns 
”överrepresenterade” hos elever eller en slags rollkostym, som intas under ett antal observerade 
lektioner i hem- och konsumentkunskap (Petersson. 2007, s.98). 
Utifrån dessa karaktärer iakttar jag klassen och kan i undervisningssituationen se eleven som vill 
vara en clown och synas och höras hela tiden. Jag ser också att läraren vet om det och behandlar 
eleven utifrån detta. Jag kan också se tapetblomman som är blygsam och där läraren måste gå fram 
och fråga hur det går, detta för att lyfta fram elevens tankeprocesser och synliggöra dessa.
Peterssons beskrivning av de olika karaktärerna är till stor hjälp i klassrumssituationen och när 
läraren ser dessa, kan han anpassa sig efter varje elevs behov. I detta kan jag konstatera den 
observerade läraren behandlar sina elever jämställt oavsett kön när det gäller uppmärksamhet. Detta 
hjälper eleverna att komma in i en lugn stämning, då de vet att de blir sedda. 

Intervjuerna visar att eleverna upplever att det är jämställt på HKK-lektionerna. Genom denna 
jämställdhet så kan vi förhoppningsvis bryta ned det gamla mönstret där kvinnor gör det mesta i 
hemmet och att dessa elever kan få lättare att nå jämställdhet i framtiden (Petersson. 2007. s. 57). 
Eleverna intygar att det är viktigt med jämställdhet och att individens rättigheter och möjligheter 
kommer fram (Petersson. 2007. s. 61). De anser också att de blir behandlade med respekt och att den
som behöver hjälp får det. Det är alltid svårt att mäta en känsla och varför det är så här, men på de 
lektioner som jag har studerat så upplevde eleverna att de blev behandlade jämställt. Eleverna är 
också ganska nöjda med hur de blir behandlade av andra lärare när det gäller jämställdhet, men 
undantag finns. Det är då pojkar som får mer uppmärksamhet än flickor, denna uppmärksamhet är 
oftast av en negativ natur. Det visar sig också att flickorna har börjat ta mer plats i klassrummet och 
det är viktigt att dessa gör det på rätt sätt, så att de inte får en negativ uppmärksamhet (Thurfjell & 
Viklund. 2006, s.6 ). Det här är ett arbetsområde där framtidens lärare har en mycket viktig uppgift 
och kommer att vara en svår utmaning.

I LGR 11 står det, att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande (skolverket 2011. s. 14). Det är därför tråkigt att höra av eleverna att de 
uppfattar att vissa lärare inte lever upp till dessa mål. Vissa av dessa elever kan kanske inte heller se 
att vi människor är olika och att olika elever behöver olika uppmärksamhet. Det kanske är så att de 
elever som Petersson kallar för clown kanske inte vill vara det, men har ändå hamnat i den rollen 
beroende på tidigare uppförande. Det är svårt att bryta ett mönster, när detta väl finns och många 
elever vill hellre ha negativ uppmärksamhet än ingen uppmärksamhet . Förutsättningarna kan dock 
förändras, ibland så gäller det att bryta sin egen makt. Det görs oftast vid skolbyte eller helt enkelt 
befinner sig i ett annat sammanhang (Palmer. 2010, s.49).

När det gäller bortfallet av enkäterna så tycker jag att var stort. Det största bortfallet berodde på 
studenterna på Umeås universitet. Dessa studenter fick uppgiften att göra denna undersökning som 
frivillig. Jag tror inte att de förstod vilken betydelse som deras svar skulle ha fått för mig. De förstod 
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säkert inte att de också en dag troligtvis kommer att göra en undersökning när de ska göra sitt 
examensarbete. Om de förstått betydelsen så tror jag att fler skulle ha svarat.

Vad det gäller enkäternas svar, så svarade lärare och lärarstudenter också att de upplever att det är 
jämställt på HKK-lektionerna. Det som däremot kom fram var att vissa upplevde att pojkarna fick 
lite mer uppmärksamhet. Det framgår dock inte varför de upplevde att det var så, men det kan också 
vara så att dessa pojkar krävde lite mer uppmärksamhet totalt i skolan. Jag tror också att denna 
uppmärksamhet grundar sig i den roll som pojkar ofta har tagit på sig. Denna roll liknar clownens 
roll där man söker uppmärksamhet, oavsett i vilken form den kommer (Petersson. 2007, s.98). Det 
kan vara så att vi måste hjälpa dessa elever att förstå att de spelar denna roll och hjälpa dem ur den 
rollen.

En förklaring till att det är jämställt på HKK-lektionerna kan vara att flickorna känner sig säkrare i 
detta ämne och då tar mer plats än de gör på andra lektioner. Många flickor har också mer erfarenhet
av gemensamma arbetsuppgifter, som att laga mat och städa (Petersson. 2007, s.176).
En annan tanke kan vara att det är lättare att nå jämställdhet med en manlig lärare i ett ämne som 
annars domineras av kvinnor. Jag gjorde min undersökning hos en manlig lärare, detta kan ha lett till
att jag fått svar som liknar min egen upplevelse. Frågan är om jag hade fått andra svar om min studie
gjorts hos en kvinnlig lärare. Mina enkätsvar visar dock att de också upplever att det är jämställt på 
HKK-lektionerna, detta ryder på att det rimligen är ganska jämställt på våra lektioner.

Även om vi kommit långt med jämställdheten på HKK-lektionerna, så finns det en del att göra innan
eleverna får den uppmärksamhet som de behöver oavsett kön. I detta måste alla lärare arbeta i samm 
riktning, det kan i slutändan inte få finnas lektioner där elever anser sig ha blivit förfördelade på 
grund av sitt kön . Det är många elever som är tysta och får då inte den uppmärksamhet som de 
behöver, samtidigt som vissa elever som låter en del får för mycket uppmärksamhet. Det är en svår 
balansgång, men vi måste bli bättre på det här. Vi har ju ett uppdrag genom likabehandlingsplanen 
(2005:83) som säger att pedagoger begår tjänstefel om vi missgynnar en elev genom sämre eller olik
behandling på grund av kön (Jakobsson & Reüter. 2006, s.7). Det betyder att det är olagligt att ge 
elever olika inflytande eller uppmärksamhet beroende på kön. Det är upp till oss lärare att ta nästa 
steg i vår utveckling inom skolan och se var eleverna inte blir behandlade lika och utbilda de lärare 
som inte ger dessa elever en likvärdig behandlig. Vi har ju ett fostransuppdrag som pedagoger och 
där ingår det jämställdhet (Rönnlund. 2011, s. 13). Det borde redan vara självklart, men vi vet att 
genom en mängd olika rapporter att så inte är fallet. I praktiken så undermineras denna plan av att 
pedagogens indoktrinerade synsätt bestämmer verkligheten för eleverna. Vilket betyder att lärarens 
eget tyckande går över styrdokumentet (Jakobsson & Reüter. 2006, s.9). Det kan bara konstatersa att
pedagoger har ett uppdrag genom detta styrdokument och det finns inget utrymme för tolkningar här.

Vad är det då som gör att vi behandlar våra elever lika på HKK-lektionerna? Är det så att eleverna 
har ett lika stort intresse för ämnet? Tre fjärdedelar av lärarna i hem- och konsumentkunskap hävdar 
att pojkar och flickor har lika stort intresse för ämnet. Det finns dock en grupp lärare som menar att 
flickor har ett större intresse, att de presterar mer och att de tar det största ansvaret. Detta visar sig 
bland annat i att flickor i genomsnitt har högre betyg än pojkar (Skolverket. 2005, s.71).  Genom min
undersökning visar det sig att både flickor och pojkar har ett stort intresse av ämnet, däremot tror jag
att det fortfarande är flickor som hjälper till mer i hemmet. Detta medför att flickorna har en bättre 
grund att stå på när de börjar sin utbildning. Det kan också innebära att flickorna har ett bra 
självförtroende i ämnet som leder till att de vågar ta för sig lite mer (Petersson. 2007, s.176). Om 
detta nu leder till att det är mer jämlikt i vårt ämne vet jag inte. Detta har inte ingått i min nuvarande 
undersökning utan skulle i så fall kräva en annan undersökning.

Lärare måste bli mer förtrogna med läroplanstexternas värdegrundsavsnitt så att man kan ta hänsyn 
till de olika roller som eleverna spelar. Att det finns olikheter bland eleverna och att könsroller 
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naturligtvis spelar in i sammanhanget (Forsberg. 2002, s. 288). Det är också viktigt att vi förstår våra
egna könsroller, så att vi inte går efter hur det var när vi växte upp. Vissa kvinnliga pedagoger låter 
pojkar få mer utrymme i klassrummet för att man bär med sig erfarenheter från sin uppväxt och egna
erfarenheter om hur en flicka respektive en pojke bör vara (Månsson. 2000, s.202). Det är dags att 
bryta detta mönster så att varje elev får den uppmärksamhet de har rätt till.

Jag tror att om man behandlar eleverna jämställt, så får vi ett lugn i klassrummet där eleverna känner
sig trygga. Det är viktigt att vi istället behandlar dem efter den individ som de verkligen är istället 
för det kön de har eller den roll de valt att spela. Den här undersökningen har visat att den lärare som
jag observerat behandlar sina elever på ett jämställt sätt och det tycker jag är bra. Jag tror också att vi
lärare generellt har blivit bättre på jämställdhet och att varje elev får den uppmärksamhet de 
förtjänar. Vi har framför allt blivit bättre på att se de som är lite tysta och har svårt att få 
uppmärksamhet. Jag anser också att vi har gått framåt så mycket de senaste åren att det behövs ny 
forskning på området. Det är viktigt för oss att se om vi är på väg åt rätt håll med jämställdhet eller 
om vi måste anstränga oss ännu mer för att alla elever ska bli sedda, jämställdhet i klassrummet är 
viktigt och det intygar eleverna också.
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7 Sammanfattning och vidare forskning

Genom denna studie har jag gjort tre olika undersökningar, alla tre handlar om det jämställda 
klassrummet. Fokusen i denna studie har legat på hem- och konsumentkunskapen som ämne, men 
har ibland tagit upp andra synpunkter ifrån skolan.
Det finns naturligtvis brister i detta arbete, de tydligaste kommer fram i frågan om enkäterna, som 
fick så pass dålig svarsfrekvens, blir dessa trots detta relevanta? Jag anser det i och med att de har en
tämligen samfällig syn på det ämne som behandlats.
Vidare kan valet av skola och lärare som observerades haft stor inverkan på resultatet, vi vet att 
elever ofta knyter an till vissa lärare och skaffar sig en känsla för läraren. I detta fall är läraren som 
observerats en ung man som just blivit klar med lärarutbildningen, bidrar detta till att 
undersökningen får det resultat som den får? Antagligen.
Läraren är nyutexaminerad och har styrdokumenten färskt i minne, detta och en allmän öppenhet 
gentemot eleverna bidrar till en jämställd attityd.
De lärare som var äldre i undersökningen ansåg tillexempel att det inte hade blivit någon större 
skillnad i jämställdheten under de senaste åren.
För kommande forskning på området bör den som forskar tillbringa mer tid i olika skolor och med 
olika lärare, både manliga och kvinnliga, gamla och unga. Detta skulle ge ett större utslag på dessa 
frågeställningar.

I slutändan kan det endast konstateras att eleverna behöver och kräver uppmärksamhet och att all 
uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet. I detta blir ibland eleverna tvungna att ta på sig 
roller igenom vilka de kan få denna uppmärksamhet, roller som med lite mer förståelse ifrån lärare 
inte skulle behövas.

Av intresse blir ämnet i sig självt. Detta då jämställdhet måste börja i hemmet, hemmet har historiskt
sett varit kvinnans territorium. Det är en stor glädje att se hur detta har börjat förändras och även 
pojkarna har börjat ta plats i husgöromålen.

Läraren har genom den senaste läroplanen (LGR 11), fått ett ökat ansvar för att se till så att alla 
elever behandlas på ett jämställt sätt. Ett uppdrag som skall genomsyra all undervisning och inte ta 
hänsyn till vilket kön eleverna har.
Detta är ett väldigt ansvar och är inte helt lätt, då lärare precis som elever är individer och i somliga 
fall iklär sig egna roller.
I skolans fortsatta uppdrag måste varje elev ha rätten att synas, något som min undersökning visar att
eleverna får genom HKK-ämnet. 
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1

Observationsmall - Lärare

Pojkar Flickor
Pratar med eleverna   
   

  
   
Hjälper eleverna   
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9.2 Bilaga 2

Intervjuguide - Elever

Flickor Pojkar Flickor Lika
Hur uppfattar du att    
könsfördelningen är    
på uppmärksamheten    
på HKK-lektionerna.    
    
Pojkar    
Hur uppfattar du att    
könsfördelningen är    
på uppmärksamheten    
på HKK-lektionerna.    

Hur är det på andra lektioner när det gäller jämställdhet?
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9.3 Bilaga 3

 

Enkätundersökning för lärare om jämställdheten på HKK-lektionerna.

1. Är du kvinna eller man?

  Kvinna   Man 

2. Hur gammal är du?
 

 mellan 25-35  mellan 36-50  mellan 51-65

3. Hur länge har du arbetat som HKK-lärare?

  0 - 2 år   2 - 5 år   Längre än 5 år

4. Hur uppfattar du dig själv när det gäller jämställdheten på dina HKK-
lektioner?

 

 Pojkar får mest  Flickor får mest  De får lika mycket

uppmärksamhet uppmärksamhet uppmärksamhet

5. Gradera hur mycket mer uppmärksamhet flickor respektive pojkar får när 
du har lektion i hem och konsumentkunskap ( den praktiska delen ).

(sätt ett kryss för hur du uppfattar vem som får mest uppmärksamhet hos dig)

1            5   
 

9

Flickor får mest Det får samma Pojkar får mest
uppmärksamhet uppmärksamhet uppmärksamhet

6. Tror du att du har blivit bättre på jämställdhet mellan könen de senaste 3 
åren?

 Ja  Nej
Det är ingen 
skillnad
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7. Kan det vara så att uppmärksamheten är beroende på vem man är, istället för vilket kön man 
har?

  Ja   Nej  Det är könet som avgör 

Vänd
8. Skriv lite kort om hur du uppfattar dina lektioner i HKK när det gäller 
jämställdhet

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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9.4 Bilaga 4

Hej,

Jag heter Peter Lemon och utbildar mig till HKK-lärare vid Umeå universitet. Jag tänkte göra en 
undersökning om hur du som elev i hem- och konsumentkunskap (HKK) upplever att du får hjälp 
med ditt arbete på HKK-timmarna, och hur man bäst kan lägga upp undervisningen för att du ska få
så bra kunskaper som möjligt.

Under våren kommer jag att vara med på dina HKK-lektioner i åk 9 på ….skolan. Jag kommer att 
titta på hur undervisningen bedrivs och hur ni som elever tar till er den. Eleverna får välja om de vill
vara med i studien eller inte. Materialet jag samlar in kommer att användas för att skriva en rapport. 

OBS! Jag kommer inte att värdera hur bra eller duktig du som elev är, utan jag vill undersöka hur 
undervisningen kan bli så bra som möjligt utifrån de tankar som eleverna har på HKK-lektionerna.

Resultatet som jag får fram kommer att användas i en rapport, där alla medverkande lärare och 
elever är anonyma. Inte heller namnet på skolan kommer att avslöjas. 

Man kan avbryta deltagandet i studien när som helst genom att kontakta mig via e-post eller på 
telefon.

Telefon: 070-729 09 60
E-post: peter-lemon@hotmail.com
Datum: 2013-02-04

Samtycke: 

Jag har tagit del av informationen och 

_____________________________________
 (elevens namn)

□ 1. deltar genom att bli observerad.
□ 2. deltar inte.

Mina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid analys och
rapportering kommer ingen enskild person identifieras. 

Elevs signatur: _____________________________________________

Ort och datum: ____________________________________________
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