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Sammanfattning  
 
Hem- och konsumentkunskap är ett läroämne som går långt tillbaka i tiden med en start redan 
på slutet av 1800-talet. Då var utbildningen endast till för flickor. Genom tiden har ämnet 
genomgått olika faser till förändring och den senaste utvecklingen ämnet genomgick var år 
2000 då ämnet fick ett nytt namn och en ny kursplan. Från att har haft benämningen 
hemkunskap heter det numera hem- och konsumentkunskap. Vid ombenämningen infördes 
nya kunskapsområden såsom konsumentekonomi, resurshushållning samt hälsa.  
 
Syftet med det här examensarbetet var att lyfta fram de tankar och förväntningar som 
vårdnadshavare/förälder och de unga vuxna har haft på ämnet hem- och konsumentkunskap 
efter avslutad grundskoleutbildning. Ytterligare ett syfte var att studera om det fanns 
skillnader på vad pojkar och flickor innehar för kunskap om ämnet efter avslutad utbildning. 
Det här examensarbetet grundas på en tidigare studie (se Hjälmblom, Holmberg & Jansson, 
2008) som gjordes på elever i år fem och sex. Motiveringen till att gå vidare med den tidigare 
forskningen är att det finns så få studier kring unga vuxnas och vårdnadshavares förväntningar 
på attityder till ämnet hem- och konsumentkunskap. Det här examensarbetet är gjord i ett 
mindre samhälle i Gästrikland. Studien omfattar åtta personer vilka kommer från olika 
familjesammansättningar. De har blivit intervjuade utifrån det här examensarbetets olika 
frågeställningar. 
 
Resultatet av den här studien är snarlik en tidigare studie som gjorts med elever i år fem och 
sex. Fortfarande ses ämnet hem- och konsumentkunskap av ungdomar som slutat skolan och 
deras vårdnadshavare som ett rent hemkunskapsämne, där fokus ligger på matlagning, 
bakning och städning. Genom intervjusvaren har det visats att det inte är någon större skillnad 
på vad flickor och pojkar tar med sig för kunskap om ämnet hem- och konsumentkunskap. Att 
skolämnet också tar upp konsumentekonomi verkar inte många känna till.   
 
Nyckelord: Attityder, hem och hushåll, hemkunskapsundervisning, home economics. 
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Inledning 
 

Vilken attityd har elevers och föräldrars till ämnet Hem- och 
konsumentkunskap efter grundskolan? 

 
Det här är ett examensarbete som är en fortsättning på en studie, där elever i år 5-6 fick tala 
om sina förväntningar på ämnet hem- och konsumentkunskap och vad de ansåg att hem- och 
konsumentkunskap är (Hjälmblom, Holmberg, Jansson, 2008). 
 
Ämnet Hem- och konsumentkunskap (HK) har den mest omfattande kursplanen i skolan, men 
det minsta antalet lektionstimmar. Tidigare studier visar att elever i år 5 och 6 uppfattar hem- 
och konsumentkunskap som ett ämne som först och främst handlar om att laga mat och baka 
(Hjälmblom et al. 2008). Få av de unga vuxna uppfattade att ämnet även innebar 
konsumentkunskap, där de som exempel skulle ha fått lära sig att uppfatta skillnaden mellan 
reklam och information. Det de unga vuxna ansåg sig veta om konsumentkunskap, var att de 
hade fått gissa priser på olika varor och sedan undersöka i olika affärer vad varorna egentligen 
kostade. 
 
I den tidigare studien av Hjälmblom, Holmberg, Jansson, (2008) visar även att eleverna i år 
fem och sex ansåg sig behöva ha förkunskaper då de flyttat hemifrån. Det som eleverna i den 
studien ansåg var väsentligast, var att kunna laga mat, god mat och duka. Diska var också ett 
moment som eleverna ansåg var bra att kunna då de skulle sköta ett hushåll. Att städa var 
också någonting som eleverna hävdade skulle kunna vara en bra kunskap att ha, för det var 
nog inte så enkelt att bara ”ringa mamma” när det behövdes städas (Hjälmblom et al. 2008). 
Ett utav målen för HK-eleverna är ”här och nu”. Det är viktigt att eleverna reflekterar över sin 
egen situation och hur deras dagliga vanor kan påverka elevens ekonomi, hälsa, välbefinnande 
och miljö (Skolverket 2000). 
 
Tidigare forskning om elevers förväntningar och tankar om ämnet hem- och 
konsumentkunskap är väldigt begränsade. I rapport 299 ”Attityder till skolan 2006 ” finns inte 
ens ämnet nämnt bland de ämnen som räknas upp, (Skolverket, 2007) ofta blir detta ämne 
bortglömt. Elever känner även att det är ett ämne som de har minst inflytande i (Skolverket, 
2004). En förklaring till det kan vara att kommunikationen mellan lärare och elev är bristfällig 
då det gäller mål och bedömning i ämnet (de Ron & Feldt, 2006). 
 
Jag anser att det kan vara till nytta att genomföra en undersökning om elevers slutliga 
uppfattning om ämnet hem- och konsumentkunskap, men även för att få en uppfattning om 
vad föräldrar har för förväntningar på ämnet, vad ungdomarna har fått för kunskap under de 
terminer som de har haft hem- och konsumentkunskap. Avsikten är även att undersöka om det 
finns några skillnader mellan flickor och pojkars lärande inom ämnet.  
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Tidigare forskning 
 
Under den här rubriken kommer jag att redogöra för attityden om skolämnet hem- och 
konsumentkunskap och hur det ämnet har förändrats över tid gällande pojkar och flickors 
deltagande i ämnet. 
 
Skolan försöker att ge eleverna en bra grund inför vuxenlivet. Många elever uppfattar att de 
kommer att få nytta av vad de fått lära sig i skolan (Skolverket, 2007). Det har konstaterats att 
eleverna har nytta av att saker och ting sker samtidigt och det krävs ett intresse från eleverna 
för att de ska kunna tillgodogöra sig den praktiska nyttan av innehållet i undervisning (Krantz 
och Persson, 2001). 
 
 

Lärarens uppdrag 
Lärarens uppdrag handlar inte enbart om att utbilda elever i ämneskunskap utan även om att 
förmedla samhällets värdegrund och även att fostra ungdomar till demokratiska medborgare. 
Då talas det om lärarens dubbla uppdrag. Till det förstnämnda uppdraget har läraren till 
uppgift att eleverna ska nå kunskapsmålen i respektive ämne. Till sin hjälp har läraren bland 
annat kursplaner med mål och betygskriterier, läroböcker, ofta med tillhörande 
lärarhandledning samt flera års ämnesstudier i ryggen. Vad som ingår i det andra uppdraget 
finns beskrivet i läroplanen, i kommunala och lokala styrdokument. Beskrivningen är öppen 
och anger inga rekommendationer om hur dessa frågor ska hanteras utan det är upp till skolan 
och lärarna själva (Hjälmblom  et al. 2008).  
 
Kunskap är inget uppenbart begrepp, det förändras hela tiden med kontakten med världen. 
Kunskapen utvecklas till vad man vill att den ska uppnå, då den fungerar som ett redskap och 
fyller en funktion eller löser ett problem (Skolverket 1994/2003). 
 

Elevers attityd till skolan 
En av flera undersökningar om elevers attityd till skolan visar att flertalet, både äldre och 
yngre elever är engagerade i skolarbetet (Skolverket, 2007). Eleverna är övervägande positiva 
till lärarens arbete inom olika områden och det har även skett en förbättring när det gäller 
elevers möjligheter att vara med att påverka. Detta har ökat motivationen hos eleverna, men 
det råder oklarhet om hur elevinflytandet ska tillämpas inom skolorna. Många elever tror att 
en god utbildning är eller kommer att vara till nytta för dem under ett framtida arbetsliv 
(Skolverket, 2007). 
 
Dewey (2004) anser att ett praktiskt ämne kan stimulera eleverna på ett konstruktivt och 
aktivt sätt. Det medför att de får en helhet av ämnet inte bara den teoretiska bilden. Jerner 
(2004) anser att det är förmågan att förena teori med praktik för att få en bra kombination 
inom ett ämne.  
 
 
Det har visat sig att både pojkar och flickor har ett intresse av hem- och konsumentkunskap, I 
den nationella utvärderingen som tidigare har gjorts är det elever från nio års ålder, föräldrar 
och lärare som har deltagit och svara på frågor om ämnet. Ämnesrapporten visar även i 
utvärderingen att nio av tio flickor och åtta av tio pojkar tycker att ämnet är viktigt för att 
kunna hantera livet i hem och familj (Skolverket 2005).  Föräldrarna är ofta barnens första 
”lärare”, då barnets utbildning redan börjar i hemmet. Det är där barnets förhållningsätt och 
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förebilder ges och som de sedan ofta bär med sig genom hela sin uppväxt och som präglar 
deras personliga utveckling (McNamee & Thompson, 1995). 
 
Att som barn fått möjligheten att se hur vuxna/vårdnadshavare har gjort i hemmet och sedan 
själv få möjligheten att prova på att göra som de vuxna gjort, är att ta ett steg mot vuxenlivet. 
Det är ett sätt att hjälpa barnen att få möjlighet att lära sig att klara sig själva i syfte att ge dem 
ökad självkänsla. Elevers självkänsla växer då de får möjligheten att utöva någon form av 
skapande process. I ämnet hem- och konsumentkunskap går det att utöva en skapande 
verksamhet genom bakning, matlagning eller bara att få prova de olika redskapen som finns i 
ett städskåp eller i ett kök (Hjälmblom et al. 2008).  
 
 

Studier med barn 
I Hjälmblom et al. (2008) tar de upp att studier med barn som gjort har oftast varit om barn, 
men under senare tid så har den trenden brutits och nu görs allt fler för barn och med barn. 
Genom det har barns status ökat då de själva får agera som sociala aktörer. Deras studie med 
elever från år fem och sex, visar att inte alla elever var helt positivt inställda till vad de skulle 
få lära sig i framtiden i ämnet hem- och konsumentkunskap. En av eleverna svarade på frågan 
vad han trodde att han skulle få lära sig svarade han till exempel; ”- man bör lära sig mat och 
skit” (Hjälmblom et al. 2008, s.23). 
 
 

Delar av kursplanens mål för elever i år fem och i slutet av 
år nio i ämnet HK 

2000 års kursplan för ämnet hem- och konsumentkunskap står det att matlagning och 
hantverkskunnande ska vara en viktig del i ämnet, men inte det mest centrala (Skolverket, 
2000). Hjälmeskog (2004) anser att hem- och konsumentkunskap innebär att ge eleven en 
förståelse för de stora frågorna inom ämnet. Hon ger ett exempel på att om eleven bakar ett 
bröd går det att ta upp massor av olika frågor. Genom att de gör olika ställningstaganden då 
de bakar, kommer de åt frågor och olika val som de kan göra inom miljö, hälsa, fred och 
ekonomi (Hjälmeskog, 2004). I kursplanen för hem- och konsumentkunskap för år fem till 
slutet på år nio i grundskolan står det att eleven i år fem ska ha uppnått och strävat mot olika 
mål där ett exempel kan vara att eleven ska kunna laga mat och arrangera för gemenskap 
kring en måltid. Att de ska ta hänsyn till hälsa, miljö och hushållsekonomi. De ska även 
kunna uppfatta skillnaden mellan reklam och information. I slutet av år nio ska elevens mål 
vara att kunna planera och ta hänsyn till ekonomi, miljö, hälsa och även göra etiska val då de 
planerar och lagar mat. Ett annat av målen för elever som nått slutet av år nio är att de har fått 
information om sina rättigheter som konsument och ska kunna värdera den informationen och 
dess olikheter då det gäller att sköta ett hushåll (Skolverket, 2000). Provsmakning kan vara ett 
sätt för elever att få använda sina sinnen under lektionerna i hem- och konsumentkunskap. Det 
är ett verktyg som kan vara värdefullt att ta vara på då eleven kan sätta sig själv på prov 
genom att smaka och sedan försöka att beskriva sin upplevelse för sina klasskamrater 
(Jonsson, 2004). I ämnet hem- och konsumentkunskap tycker de flesta elever att, det är där 
som det går att samarbeta mest av i alla ämnen och att det är nästan bara där som man jobbar 
tillsammans. I hem- och konsumentkunskap går det att diskutera sig fram och eleverna måste 
ta hänsyn till varandra och även lyssna på varandra, för att kunna fördela arbetet så bra som 
möjligt (Hjälmeskog, 2006). 
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Barnen/ungdomarna uppfostras tidigt till att bli konsumenter, då de lever i ett 
konsumtionssamhälle. Föräldrarna till dagens barn är uppväxta i ett mediesamhälle, som 
påverkar den information som förs vidare från förälder till barn. Det är viktigt att 
barnen/ungdomarna växer upp som goda konsumenter och att de blir medvetna i sina val och 
kan göra olika ställningstaganden (Skolverket, 2005). 
 
 

Hem- och konsumentkunskap ett ämne i förändring 
Ämnet hem- och konsumentkunskap har genomgått en stor förändring sedan det startades 
1881 som privat flickskola i Stockholm. Då undervisades det enbart i teori. Den praktiska 
undervisningen kom inte förrän 1887 och då i Göteborg (Hjälmeskog, 2006). Det var enbart 
flickor som hade tillträde till den undervisningen. Den största förändringen är nog att ämnet 
har blivit allmänt och att ämnet nu är hopkopplat med livet i familjen, hemmet och miljön och 
dess alla kvalitéer (Olson, 1990). 1962 infördes hemkunskap som ett obligatoriskt ämne i den 
nya nioåriga grundskolan för både pojkar och flickor (Hjälmeskog, Cullbrand och Petersson, 
2006 i Hjälmeskog, 2006). 
 
Resurshushållning som är ett ledord inom HK, infördes med Lgr 80 Hjälmeskog et al. (2006). 
Nästa utvecklingsfas av ämnet kommer med Lpo 94. Då införs nya kunskapsområden som 
mat, boende och konsumentekonomi. Hälsa och resurshushållning blir nu den röda tråden 
inom ämnet (Utbildnings departementet 1994).  
 
I hem- och konsumentkunskap får eleven en möjlighet att utveckla sitt sätt att bli en bra 
konsument, då ämnet har ett öppet sätt att vara i grundskolan och bygger på praktiska och 
teoretiska erfarenheter. Där eleven inte enbart får lära sig att laga mat, utan de får även 
utbildning i hälsa och hur de kan skaffa sig en hållbar livsstil och att bra matval inkluderas i 
det dagliga livet (Cullbrand, 2003). Ämnet hem- och konsumentkunskap kan även vara en 
ingång till vår kultur och skapa ett sammanhang mellan historia och nutid. Mat kan ingå i en 
mängd olika sammanhang som till exempel, kulturella, religiösa, globala och hälsomässiga 
sammanhang.  
 
 

Genus i hem- och konsumentkunskapen 
Under början av 1900-talet sågs den husliga utbildningen på tre vis och utifrån det tog den 
offentliga diskussionen fart. 
1. Hushållsarbete skall ses som en utbildning, som ett yrke bland alla andra. 
2. Är en utbildning för ett givet yrke. 
3. En utbildning för effektivitet som borde leda till att kunna kombinera hemarbete och 

förvärvsarbete eller att det skall ses som likvärdigt med ett förvärvsarbete, (Hjälmeskog 
och Pippinge Ekström, i Hjälmeskog 2006, s.197). 

 
År 1920 i Oslo föddes en tanke vid nordiska skolkökslärarinnemötet, att även pojkar skulle få 
skolköksundervisning. Men det blev ett stort motstånd mot det ”gör inte kärringar av 
männen”, sade man Hjälmeskog et al. (2006). I diskussionen som förekom om pojkarnas 
utbildning togs det upp att de skulle få lära sig varsamhet om saker, personlig renlighet, 
samarbete och socialt ansvar etc. Det förekom visserligen redan en viss undervisning för 
pojkar på den tiden, men då bara för sådana som skulle ut tidigt i arbetslivet. Där skulle de 
klara sin egen matlagning då de jobbade i skogen eller gick till sjöss. Den kunskap som pojkar 
skulle få var för att ”de skulle kunna reda sig själva” Genom denna kunskap så skulle de 
värdera hemmets sysslor mera och utåt sett skulle statusen höjas på familjen. 
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1950-talets stora förändring inom hemkunskap och hushållgöromål var att både pojkar och 
flickor fick undervisning i realskolan inom ämnet. Men trots det var det fortfarande en 
märkbar skillnad mellan könen, fortfarande var det så att pojkar fick lära sig om 
hushållgöromål, flickor fick lära sig att utföra dem. Då den nioåriga grundskolan infördes så 
bestämdes det att ämnet skulle bli obligatoriskt, i och med det ska skolan undervisa alla om 
livet i hem och familj (Hjälmeskog et al. 2006). 
 
I läroplanen (Lpo 94) står det att människor har lika värde och att jämställdhet mellan män 
och kvinnor är några av de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Lpo 94) Hela hem- 
och konsumentkunskapens kursplan genomsyras idag av jämställdhet och det tillsammans 
med hälsa, kultur och resurshushållning, som är de fyra stöttepelarna inom ämnet. 
 
En vedertagen svensk definition av jämställdhet mellan könen, är att de ska ha samma 
möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Då detta inte har blivit uppnått ännu, finns det behov 
av att uppmärksamma skillnaderna mellan män och kvinnor. Hjälmeskog (2006) menar att 
könsblindhet kan finnas om vi döljer dessa skillnader.  
 
En roll som grundskolan har är att ge alla elever en gemensam kunskapsbas att stå på. Att ge 
dem bra förutsättningar för deras framtid. Detta oavsett kön och sociala hemförhållande. Inte 
minst då de ska välja utbildning och yrke  (Hjälmeskog et al. 2006).  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka vårdnadshavarnas och de unga vuxnas tankar och 
förväntningar som de har eller haft på ämnet hem- och konsumentkunskap efter avslutad 
grundskoleutbildning. För att ta reda på detta utgår jag från följande frågeställningar: 
 
• Vilka är vårdnadshavarens och ungdomens attityder och förväntningar av ämnet hem- och 

konsumentkunskap? 
• Vad anser sig de unga vuxna, att de har tagit till sig för kunskaper inom ämnet hem- och 

konsumentkunskap under grundskolan? 
• Vilken nytta tror de unga vuxna att de kommer att få ut utav ämnet i framtiden? 
 
 

Metod 
 
Jag kommer i det här avsnittet att redogöra för valet av metod och genomförandet av 
undersökningen. Jag kommer även att beskriva mitt urval av intervjuade personer, etiska 
överväganden, databearbetning, stimulansmaterial och studiens tillförlitlighet. 
 
För att kunna ta reda på svaren på ovanstående frågeställningar kommer jag att använda mig 
av gruppsamtal i en halvstrukturerad intervjuform (Wibeck 2000). För att få fram 
informanternas egna åsikter och attityder, är en kvalitativ metod att föredra enligt Stukát 
(2005). Åtta personer som var fördelade på fyra vårdnadshavare och fyra unga vuxna valdes 
ut och som sedan delades på fyra grupper med en vuxen och en ung vuxen i varje grupp.  
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Urvalet av försöksdeltagare 
I studien ingick två manliga och två kvinnliga vårdnadshavare och två pojkar och två flickor, 
åtta personer sammanlagt. I fortsättningen kommer jag att kalla dessa personer informanter.  
 
I varje intervju var det en förälder/vårdnadshavare och en elev som nyss hade gått ur 
grundskolan eller hade varit från grundskolan i några år. Intervjupersonerna kommer från 
samma familj. Tanken var att grupperna skulle bestå av två personer, vilka skulle intervjuas 
samtidigt. I grupperna ingick det exempelvis far och son, dotter och mor, mor och son eller far 
och dotter. Det är det att göra ett strategiskt urval enligt Stukát (2005). Jag har även försökt få 
ett genusperspektiv i mina val av informanter, då jag valt ut dem från olika 
familjeförhållanden för att få så stor spridning som möjligt på intervjuerna Det är enbart 
svenska familjer som har deltagit i min undersökning, på grund av att det inte förekommer 
några invandrarfamiljer vid intervjutillfället i det mindre samhället i Gästrikland. Bland 
informanterna förekommer det personer med akademisk utbildning och personer som enbart 
har arbetarbakgrund.  
 
De informanter som valts ut har först blivit kontaktad via telefon. De har sedan via ett 
informationsbrev informerats om examensarbetets syfte och hur datainsamlingen ska gå till. 
Vidare information som de har fått tagit del av är att de när som helts kan dra sig ur och att de 
kommer figurera under fiktiva namn i examensarbetet. Då tiden var mycket begränsad så var 
det några som redan från början drog sig ur vid förfrågan. Några svarade positivt på min 
förfrågan om att medverka i ett gruppsamtal från början. Trots det hörde två av de förfrågade 
personerna inte av sig enligt vår gemensamma planering. Dessa två personer blev ett bortfall i 
min undersökning som inte var planerat. Detta bortfall uppkom troligen på grund av att dessa 
intervjuer var lagda då årets älgjaktssäsong börjat och jag tror att informanterna inte hade 
tänkt på det vid min förfrågan och sedan helt enkelt glömt bort min undersökning. Detta 
reparerades genom att nya personer tillfrågades. Alla som har blivit tillfrågade har fått ta del 
av ett informationsbrev (bilaga1) och frågeställningar (bilaga2). 
 
 

Datainsamling  
Som intervjuform har jag valt gruppsamtal för detta examensarbete, med två personer i varje 
grupp. Gruppsamtal kan enligt Wibeck (2000) vara till nackdel som intervjuform, då 
informanterna eventuellt känner varandra väl. Risken kan vara att de utelämnar fakta de 
tycker är självklara eller för känsliga att lämna ut vid detta tillfälle. Risken med denna form 
var att informanterna skulle kunna inta sina roller som finns i hemmet. För att försöka 
minimera den risken har jag valt att ställa vissa frågor enbart till de äldre informanterna och 
vissa till de unga informanterna och några som är gemensamma för båda parter. Intervjuerna 
gjordes i ett tidigt skede av min arbetsprocess, vilket kan ses så väl negativt som positivt. 
Negativt ur den synvinkeln att mer välgrundade frågor hade kunnat ställas om förförståelsen 
av arbetets material varit större. Positivt utifrån att ett försök till att ställa ledande frågor i 
intervjuerna bör vara näst intill obefintliga, i detta tidiga skede då inga försök till att vinkla 
examensarbetet förekommit.  
 
 

Stimulansmaterial 
För att få ut så mycket som möjligt av gruppsamtalet så har jag använt mig av 
stimulansmaterial i form av bilder (bilaga3). De är valda utifrån HK:s kunskapsområden  
konsumentekonomi, mat, måltider och social gemenskap (Skolverket 2000). 
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Tanken med att jag valt att ta med bilder var att ge informanterna något att diskutera fritt om 
då det gäller hem- och konsumentkunskap. Bilderna som jag har valt, är ungefär snarlika de 
som Hjälmblom et al. (2008) använde i sitt examensarbete Bilderna visar till exempel ett fint 
dukat bord där det finns tre kvinnor som samtalar var av en av dem har en annan hudfärg än 
de andra två kvinnorna. Bilderna visar även olika hushålssituationer där det förekommer både 
män och kvinnor i olika situationerna. Wibeck (2000) menar även att stimulansmaterialet kan 
vara film, artiklar och böcker.  
 
 

Procedur 
I varje gruppsamtal ingick det två personer, en vuxen och en ung vuxen. Jag har genomfört 
fyra gruppsamtal, som spelades in på en diktafon. Transkription genomfördes senare efter att 
intervjuerna var genomförda, där jag använde färgpennor till färgkodning för olika teman som 
jag har valt ut ur materialet. 
 
 

Etiska ställningstaganden 
Vid all forskning måste etiska krav och riktlinjer följas, detta gäller även examensarbeten. De 
fyra huvudkraven som ställs på forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát, 2005). 
 
Jag valde gruppsamtal för att ingen av de unga informanterna skulle känna sig utlämnad när 
de svarade på de olika frågorna. Jag valde även att informera informanterna om att de skulle 
bli inspelade och det var bara jag som författare och möjligen min handledare som skulle 
lyssna på inspelningen och att de kunde välja på att inte svara på frågor eller påståenden under 
intervjun. Deras riktiga namn kommer inte att finnas med i undersökningens utskrift, även 
deras familjepresentationer kommer att vara konfidentiella. 
 
 

Studiens tillförlitlighet 
Jag är medveten om att det finns risker med intervjuer. En risk som finns är att jag kan ha 
uppfattat eller tolkat mina intervjupersoners svar på ett felaktigt sätt. Detta bör alltså tas i 
beaktande vid analysen av studiens validitet. En annan risk är att informanterna kan försköna 
eller försöka ge mig det ”rätta” svarsalternativet. Jag vill ändå understryka att de svar som jag 
har fått under intervjuerna känns äkta och tillförlitliga. Studiens reliabilitet kan också 
diskuteras med anledning av att den personliga relationen som fanns mellan intervjuare och 
informanterna. Min ambition har varit att försöka återge mina informanters intervjuer på ett 
riktigt sätt. 
 
Då syftet med studien är att bearbeta utvalda informanters förväntningar och tankar om ämnet 
hem- och konsumentkunskap, så kan intervjuer tolkas som en relevant metod. Något som är 
värt att beakta är att det finns svårigheter som intervjuare att inte ställa alltför ledande frågor, 
särskilt i en halvstrukturerad intervju.  
 
 

Kodning av intervjuer 
Av sekretesskäl kommer inte informanternas riktiga namn att användas, utan jag har valt att 
kalla de unga informanterna för valda fingerade namn och de vuxna informanterna för barnets 
”namn” plus mamma eller pappa. De citat som jag har valt att använda mig av i diskussionen 
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från den föregående studien, har jag använt mig av de fingerade namnen som redan finns och 
bokstaven (N) som stod för skola norr eller (S), som stod för skola söder. För att det ska bli 
lättare att läsa examensarbetet så är vissa citat inte ordagrant skrivna. Om informanten inte 
avslutar sin mening eller på något annat sätt gör en paus i sin mening så har det markerats 
med tre punkter (…) 
 
 

Metoddiskussion 
Anledningen till att gruppsamtal (Wibeck, 2000) valdes för den här datainsamlingen var att 
det kan vara lättare för den unga informanten att diskutera i grupp, då det kan vara känsligt att 
prata öppet med en person som inte hör till deras krets av vänner eller familj. Tanken med att 
intervjua i familjegrupp var att ingen skulle behöva fundera på vad den andra svarat. 
Informanterna fick nu en möjlighet att diskutera mera fritt kring ämnet utan allt för många 
styrda frågor. 
Ett annat skäl till att jag använde mig av gruppsamtal (gruppintervjuer) var att jag ansåg att 
det vara tidsbesparande (Stukát, 2000). Jag ansåg att jag skulle få ut mer av den 
intervjuformen än enskilda intervjuer. Jag tror att det skulle ha varit svårt att få reda på 
attityder och förväntningar genom att ha använt mig av observationer eller 
enkätundersökningar. Stukát (2005) anser att det är mera passande att använda 
enkätundersökningar i ett kvantitativt arbete om man vill nå fler personer och då ha 
möjligheten att generalisera resultatet.  
 
En enskild intervju berör oftare flera ämnen vid ett intervju tillfälle än vid en 
fokusgrupp/samtalsgruppsintervju, då det oftare är färre ämnen som tas upp. Jag har hela tiden 
använt mig av samma intervjuguide med samma frågor till alla där jag har kunnat anpassa 
utformandet av mina frågor på ett lämpligt sätt. Beroende på hur jag anser att informanterna 
har uppfattat frågorna, och senare låtit frågornas följd utgå från situationen som uppkommer 
under intervjun (Stukát 2005). Men varje ämne åskådliggörs oftare bredare då olika 
gemensamma tankar kommer fram vid ett gruppsamtal (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2007). Med hjälp av de visuella bilderna, som var tagna från de olika 
kunskapsområdena som finns inom hem- och konsumentkunskapsområdena fick de själva 
tolka vad de såg. De kunde då själva diskutera fritt inom gruppen. I den här studien av de 
olika gruppsamtalen anser jag att bilderna inte påverkade resultatet, förutom att de tyckte att 
de borde få lära sig att tvätta fönster under hem- och konsumentkunskapslektionerna. Varför 
jag valde att redovisa så många citat beror på att jag tyckte att det lyfter fram informanternas 
tankar och attityder bättre. Då kunde inte mina egna värderingar och attityder tolkas in i deras 
citat. Min tanke med alla citaten är att lättare kunna jämföra dem med den studie som var 
gjord av Hjälmblom et al. (2008) och som var skriven på ett liknande sätt. Men framför allt att 
informanternas citat ofta var så korta och att informanterna ofta svarade direkt efter varandra 
eller att de fyllde i varandras kommentarer, vid de frågor som var ställda till dem båda. På 
grund av det, var svårt att få några längre citat från var och en. 
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Resultat 
 
Under den här rubriken kommer jag att göra en presentation av informanterna om vad de hade 
för utbildning, vad de arbetade med och hur gamla de var. Jag kommer att redovisa svaren 
som jag fått från de olika informanterna. De teman som jag valt att ta upp under rubriken var, 
attityd, förväntningar, kunskap, livet i hem och familj och stimulansbilder.  
 
 

Informanterna 
I Maddes (det är hennes tilltalsnamn) familj ingår förutom hon själv som är 16 år, Maddes 
pappa som är i 60- års åldern och var vid undersöknings tillfället arbetslös. Han har ingen 
gymnasie- eller akademisk utbildning. Madde går första terminen på ett idrotts- gymnasium i 
en närliggande stad. Hon bor hemma hos sin pappa och pendlar till skolan.  
 
 
I Jens familj finns pappan som är 50 år och byggnadsarbetare till yrket. Han har en två- årigt 
yrkesgymnasium som utbildning. Jens själv läser vid ett universitet i norra Sverige och är 
drygt 19 år. Han kommer bara hem vissa helger till föräldrahemmet.  
 
 
Inger är 20 år och har en tre-årig gymnasieutbildning. Hon har nyss fått ett fast jobb på en 
fabrik. Inger har ett eget boende i samma by som sin mamma och sina syskon. I hennes 
familjegrupp vid intervju tillfället, finns även hennes mamma som har en akademisk 
utbildning och jobbar inom skolväsendet, hon är 47 år.  
 
 
I Emils familj ingår han själv, som är 17 år och hanns mamma, som är 38 år. Hon har en 
treårig gymnasieutbildning och har nyss öppnat ett eget företag. Emil själv går andra åter på 
ett fordonsgymnasium, i en närliggande stad då det inte finns något gymnasium på orten som 
han bor. Han pendlar varannan vecka mellan det samhälle där han bor med sin mamma och 
samhället där hans pappa bor, sex mil bort. 
 
 
Förväntningar och kunskaper om ämnet 
De flesta vårdnadshavare har en och samma uppfattning då det gäller egna förväntningar på 
vad de unga vuxna skulle få lära sig inom hem- och konsumentkunskapen. Här går det inte se 
någon större skillnad på om det är en man eller kvinna som svarat. Att mat och hushållsarbete 
var det som de förväntade sig att de unga vuxna skulle få lära sig. 

 

 
Mamma till Emil -  Det var väl förväntningar på vad man själv lärde sig… lite matlagning och 
hushållsbarbete, som att stryka och tvätta och sådana saker…bädda säng, sådana vanliga saker. 

 
Pappa till Madde - Ja, det var väl det att hon skulle lära sig att laga mat, baka och kanske lite 
grand om vad hon stoppar i sig, kanske framför allt det. 

 
Pappa till Jens - Jag hade inte några förväntningar alls. För han var rätt duktig på det redan 
hemma, så att säga..Men... de borde få lära sig från grunden...Slippa ”Fast food” 
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Ingen av vårdnadshavarna anser sig vara medvetna om vad ämnet i huvudsakligen handlar 
om, de tyckte att ämnet mest handlade om matlagning och i viss mån att inreda en lägenhet. 
 

Mamma till Inger - Jag vet inte riktigt vad de läser egentligen. Jag tror det var väldigt mycket 
mat, så annat som hade med hemmet att göra kom undan. Lite vad konsumentkunskap innebär. 
Lite tips och råd. 

 
Vårdnadshavarna skiljer sig åt då jag har ställt följdfrågan om de tycker att de unga borde få 
mer av något inom ämnet eller om de tycker att de har fått det som de förväntade sig av 
ämnet. Vissa tyckte att deras förväntningar stämde in och andra hade åsikter om vad de tyckte 
att ämnet borde ta upp mer av, som till exempel näringslära. 
 
Då jag sedan vänder mig till de unga informanterna med samma fråga, svarar tre av fyra av 
dem att det var att laga mat som de hade trott att de skulle få lära sig då de fick hem- och 
konsumentkunskap på högstadiet. 
 

Inger - Jag visste inte så mycket om det först…men att vi skulle laga god mat och lära sig sköta 
ett hem och så där. 
 
Emil - …Nja.. Laga mat… trodde jag väl mest. Jag trodde det skulle vara mycket matlagning. 
Inte lika mycket miljömedvetenhet. 
 
Jens - Ja, jag vet inte…Baka och laga lite mat. 
 
Madde - Jag hade inte så stora förväntningar. Lära mig laga mat och flytta hemifrån. 

 
 

Attityd 
Attityderna till ämnet är att det borde vara mer av det ämnet i skolan, och att det är ett brett 
ämne med många inriktningar. Det är ett ämne som ses med positiva ögon. Samt att det är ett 
ämne som är lätt att tycka om. Delvis beroende på att det inte bara innehåller teori utan även 
mycket praktik. Några av de äldre informanternas inställning var att det borde informeras 
bättre om vad ämnet innebär ansåg en del. Attityden bland de intervjuade var att många, men 
dock inte alla, ansåg att vissa av eleverna i år sju inte klarade av att ta till sig informationen 
som gavs på lektionerna i hem- och konsumentkunskap. Som jag uppfattade det vid 
intervjutillfällena så fanns den attityden både bland de äldre och de yngre informanterna, att 
elever som inte var mogna för ämnet, lekte sig igenom lektionerna i början av terminen på 
hem- och konsumentkunskapen. 
 

Emil -vissa kanske inte klarar av det i sjuan och så där…men det går väl bättre mot nian och det 
var skönt att få vila hjärnan, då man är i skolan. 
 
Mamma till Emil - Jag tycker att det är bra att det finns. Jättenyttigt. 
 
Mamma till Inger - Det är nog bra om det görs upp en plan där det är fördelat på hur mycket de 
ska lära sig av varje, allt som det innehåller och få se den…Jag tycker att det är viktigt att de får 
en lista…en veckoplanering…För nu tror jag de tror att det är matlagning varje gång. Då kan 
man göra dem besvikna. För jag tror att pojkar är lite mer omogna när de börjar högstadiet. Inte 
alla men många leker sig i genom det. Det här gäller naturligtvis inte alla. 
 
Pappa till Madde - Inte visste jag att ämnet hade sådan bredd. 
 

Några av informanterna upplyste mig om att det var enkelt att ”flyta med” i ämnet och få 
godkänt, även om man inte gör så stort väsen av sig genom hela studietiden. 
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Kunskap om hem- och konsumentkunskap 
Under samtalsgruppsintervjuerna är det matlagning som ungdomarna tar upp att de var det 
som de fick lära sig mest av. 
 

Emil  - Ja, vad fick jag lära mig… Vad fick jag lära mig?…Jag fick lära mig att laga mat. 
 
Efter lite betänketid börjar de flesta unga informanterna och även några av de vuxna 
informanterna tala om en ”lägenhetsuppgift” som de hade gjort i grundskolan där de ansåg att 
denna uppgift var konsumentkunskap. Ungdomarna hade fått i uppgift att inreda en lägenhet i 
ämnet HK under den sista terminen de gick i grundskolan. De hade bara en angiven summa 
pengar att röra sig med under den månaden. Den lägenheten skulle de inreda med allt som de 
kunde tänka sig. Från den minsta tesked till nödvändiga försäkringar och hyra för bostaden, 
allt skulle de ta med i den uppgiften. Under den tiden de gjorde det skulle de även föra 
kassabok på det som de inhandlade, räkningar de kunde tänka sig att de skulle få under en 
månads tid. Allt detta för att se hur debit och kredit har ett samband. 
 

Madde - Vi gjorde det stora arbetet lägenheten. Då var det sådant med att räkna…Där var det 
mycket sådant att  man skulle se hur mycket man gjorde av med på en månad ungefär och så där. 
 
Pappa till Madde - Det var intressant, det hängde jag med på också. 
 

 
Någon tyckte att det som hade med konsumentkunskap att göra fick de hemifrån. Att det var 
familjens angelägenhet. 
 

Pappa till Jens - Det har vi ”tubbat” i dem redan hemifrån, Att inga Sms-lån och enda gången 
man ska låna pengar så gör man det på banken 

 
Några av de unga vuxna tyckte att de hade fått skaffa upplysningar om priser då de gick och 
handlade själva till HK-lektionerna. Men oftast så var det när de var elevvärdar i skolans 
elevrum.  Då hade de själva ansvar för vissa dagliga inköp vilket medförde att de fick ha 
uppsikt och jämföra olika priser och det var då det pratades mest om konsumentekonomi 
ansåg de unga informanterna. 
 
Nästa fråga var en öppen fråga där jag frågade om det var något från HK-undervisningen som 
de hade användning av efter grundskolans slut? Många av informanterna ansåg sig ha fått lära 
sig hur man gör när man tvättar. Även matlagning var någonting som de har haft användning 
av senare i livet efter grundskolans slut 
 

Inger - Ja, det har det varit…För de maträtter vi lagat, har jag även lagat hemma.  Så det har jag 
lärt mig och sen har jag lärt mig att tvätta, så det lärde jag mig i alla fall. 
 
Jens - Jag kunde det mesta innan 
 
Emil - Ja, laga mat och tänka miljömedvetet. Att tänka ekologiskt. 
 
Pappa till Jens - Tvättsymbolerna…lite av det allmänna. 
 
Jens  - Jag  fick lära mig att tvätta. 
 
Madde - Laga mat behöver man ju alltid kunna. Fast det mesta som jag har lärt mig har jag 

 lärt mig av föräldrarna Så jag har inget minne av att jag har lärt mig något som jag har nytta 
 av.  
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Någon av de unga informanterna tyckte även att de borde få ha fått mer kunskap om hur de 
skulle städa och hur ofta de borde torka taket eller hur ofta de borde dra fram spisen för att 
göra rent.  
 
 

Livet i hem och familj 
Sedan 60-talet har hemkunskap varit ett obligatoriskt ämne i den nya nioåriga grundskolan för 
både pojkar och flickor. Skolan har nu jämställdhet som ett av sina mål (Lpo94). Alla 
informanter tycker att det är bra ämne för den kommande framtiden, att läran om jämställdhet 
är något som de kommer att ha nytta av. Informanterna talar även om hur de ser på pojkar och 
flickors sätt att agera i hem- och konsumentkunskapen. 
 

Mamma till Inger - Jag tror att pojkar är lite mer omogna i högstadiet. Många leker sig genom 
ämnet. Men det gäller ju inte alla. Flickor kanske tar det lite mer på allvar. Annars tror jag att de 
pojkar som verkligen går inför det går det lika bra för. 

 
Jens -  Det beror väl alldeles på hur mycket man lär sig, om man får hjälpa till hemma, 
egentligen. 
 
Pappa till Madde - Ja, jag tror att det finns skillnad, Jag tänker att pojkar är mindre intresserad av 
ämnet än tjejer. Där av kunnandet. 
 
Madde - Det tror inte jag faktiskt, I vår klass var det nästan bara killarna som lagade mat  och 
bakade. Så jag tycker det var tvärt om… 
 
Emil - Tja.. tjejerna lyssnar väl mer tror jag. För de vill väl lära sig hur de ska laga mat liksom. 
Då några av killarna tänker - ”shit it” någon annan kanske gör det åt mig.. Vissa tjejer går dit 
och har kul och vissa killar tycker nog inte att det är så roligt. 

 
Även jämställdhet är något som ses som en vardaglig företeelse, både i skolan och i hemmet 
bland informanterna. Men i hemmet är det nog beroende av hur deras familjesituationen ser 
ut, även där kan fördelningen vara olika. 
 

Mamma till Inger - Jag tror att det är bra med lika mycket för alla. Att de är beredda på det 
senare i hemmet. Men sen hur fördelningen blir… 

 
 Pappa till Jens - Jag tror nog att dagens killar är ganska bortskämda hemifrån… 
  
 

Madde - Sådant är bara borrat i huvudet. Jag tycker det ska vara så jämlikt som möjligt, det är ju 
det vi strävar efter…Jag tycker det är viktigt att både tjejer och killar ska ha lika. Det ska inte 
vara bara för att tjejen ska vara hemma och laga mat, eller? Den attityden ska vi inte ha.. 
 

 

Många diskussioner sker oftast inom familjen vid de gemensamma måltiderna. Det är den 
tiden som de flesta tar till för att kunna ha tid att prata med varandra om olika saker. Måltiden 
verkar ha en stor betydelse för många familjer och deras sammanhållning. Men det kan se 
olika ut i olika familjer beroende på tid och engagemang bland familjemedlemmarna. 
 

Pappa till Madde- Det är då man har tid att träffas, man är mest lyhörd då man sitter vid 
matbordet. Då lyssnar man nog bäst. 

 
Madde - Den är jätteviktig, Det är en helt annan sak att sitta själv och äta. Familjekemin….Det 
händer så mycket… det kommer upp mycket vid matbordet 
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Mamma till Emil - Jag vill ju att det ska vara så att man kan sitta och äta. Det blir ofta så men 
ibland är det träningar och grejer, så då blir det att spara mat. 
 
Mamma till Inger- I den här familjen försöker vi i alla fall hålla den gemensamma 
 måltiden…I den mån det går 
 
Jens - Hmm…sen om jag tycker att det är så viktigt vet jag inte. Men det är ju trevligt att sitta 
tillsammans. 
 
  

Inom hem- och konsumentkunskap är ett av strävansmålen att utveckla kunskaper om olika 
sätt att leva och olika kulturers traditioner. Eftersom det finns väldigt få invandrare i det 
mindre samhället som jag har gjort mina intervjuer i , så har min  fråga om de har fått någon 
annan syn på andra kulturers matvanor genom hemkunskapen påverkats. Det har inte funnits 
någon självklar koppling till andra länders traditioner. 
 
 Inger - Ingenting... jag har inget minne av att vi tog upp det. 
  
 Jens - Nä inte just på hemkunskapen tror jag…Det hade vi mer på elevens val. 
 
 
Några av informanterna var lite osäkra på vad som menas med att tänka miljöriktigt i hemmet 
och hur man kan påverka den. Några frågar om det är svanenmärkning eller återvinning och 
annat som har en positiv påverkan på miljön? Emil som var en av de informanter som slutade 
skolan sist, som hade mest tankar om miljö i hemmet. Han tyckte att laga mat med ekologiska 
varor och tänka på att handla det mesta ekologiskt, var viktigt och att det var en av de saker 
han tänkte på nu efter skolans slut. Kunskap om miljö- och hushåll tyckte både de yngre och 
de äldre informanterna vid det här intervjutillfället att det borde få mer av. Inte bara 
kompostera, utan lära sig att sortera allt rätt.  
 

 
Pappa till Madde - Det är ju bra att få in det, för det är ju väldigt viktigt. Det är ju många vuxna 
som inte vet, hur man gör.. 
 
Madde - Det var inget som vi fick lära oss…att sortera rätt…men det ska man ju veta ändå 
tycker jag…att man inte slänger en glödlampa i de vanliga soporna. 
 

De ungdomarna som jag har intervjuat pratade mycket om sortering. Nästan inget om de val 
de kan göra då det kommer till ekonom eller ekologiskt tänkande. 
 

Stimulansbilder 
Stimulansmaterialet som jag hade med vid varje intervju tillfälle gav inte det resultat som 
förväntats. Informanterna visade inte något större intresse för de bilderna som var utlagda på 
bordet framför dem. Endast på frågan om bilderna hade något att göra med hem- och 
konsumentkunskap, reflekterade de över att de låg framför dem. De flesta av informanterna 
svarade ”- Att de hade väl alla bilderna”. Jens pappa svarade endast ”- Du vill väl höra att det 
är båda könen på bilderna”. 
 
 



 14  

Diskussion  
 
 

Sammanfattning av resultatet 
Det som jag har lagt märke till är att alla de vuxna informanterna har haft en gemensam tanke 
då det gäller ämnet hem- och konsumentkunskap. Det är inte ordet konsumentkunskap som 
står i fokus, utan fortfarande kallas ämnet enbart hemkunskap, där de har förväntat sig att de 
unga informanterna ska ha lärt sig att sköta ett hem. Områden som städning och matlagning 
var det som de förväntade sig att ämnet skulle handla om i första hand. Konsumentkunskap 
som ska innefatta många fler områden än bara hemkunskap, var det bara en vuxen som tog 
upp.  
 
Även de unga vuxna har lite av samma synsätt som vårdnadshavarna. Men också där finns 
samma tankegångar kvar som den undersökning som gjordes på elever som gick i år fem och 
sex visade (Hjälmblom et al. 2008). I diskussionen i har jag gjort vissa liknelser mellan de 
unga vuxna och de yngre som är gjord på elever i år fem och sex. Det som först och främst 
kommit fram av den här undersökningen är att ordet konsumentkunskap inte har haft den 
genomslagskraft som ordet hemkunskap har haft. Fortfarande så ses ämnet som ett 
hemkunskapsämne där tyngdpunkten ligger på mat och bak. Att ämnet även handlar om 
konsumentekonomi verkar inte så många ha någon uppfattning om. 
 
Det som framkommit är att, ju närmare de kommit nian i grundskolan så tillkommer tron på 
att de ska få lära sig städa och flytta hemifrån. De flesta hade en bra attityd till ämnet. Mycket 
för att det var ett ämne som var lätt att flyta med i och teorin var inbakad i praktiken. Många 
av de äldre informanterna har inte insett att ämnet var så brett som det var. Enligt 
undersökningen som de gjorde på eleverna i år fem och sex i grundskolan (Hjälmblom et al. 
2008) så var inte konsumentkunskap något som de ansåg var något viktigt. Inte heller i min 
undersökning kan jag märka att konsumentkunskap har haft någon större genomslagskraft. 
Kan det vara så att lärarna i år nio har planerat in konsumentkunskapen så bra i sin planering 
att de som har gått ur grundskolan inte tyckte sig ha fått någon eller väldigt lite av 
konsumentkunskapen (Skolverket 2000). Med det lilla urvalet i denna studie så kan jag själv 
inte dra någon större slutsats för någon större population. 
 
 

Attityder 
En iakttagelse som jag har gjort under den här undersökningen är att alla har varit positiva till 
ämnet hem- och konsumentkunskap. Inte bara de yngre informanterna som hade slutat 
grundskolan för inte så länge sedan, utan även de äldre informanterna. Alla tyckte de att 
ämnet hade en betydelse för den yngre informantens framtid. Det fanns någon som inte tyckt 
att de hade lärt sig något från skolan utan allt de kunde hade de fått med sig från hemmet. En 
av de äldre informanterna ville att det skulle finnas tydligare mål att visa upp för eleverna, 
kanske en veckoplanering. Ett alternativ som lärare har är att låta eleverna vara med och 
planera för olika projekt, kanske tillsammans med något annat ämne. Kan det vara så att 
kommunikationen mellan lärare och elev om bedömning av de olika målen i ämnet är 
bristfällig. Skolverket (2004) visade i sin undersökning att hem- och konsumentkunskap var 
det ämne som eleverna tyckte att de hade minst inflytande i (de Ron & Feldt, 2006). 
 
I de båda studierna framkom det tydligt att ämnet hem- och konsumentkunskap är ett ämne 
som alla borde ha nytta av. Men att det krävs en del engagemang och visat intresse av eleven 
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för att de ska kunna tillgodogöra sig den praktiska nyttan av innehållet i undervisning. (Krantz 
och Persson, 2001) Många av informanterna ansåg liksom Dewey (2004) att ämnet är 
praktiskt och att teorin är inbakad i det praktiska, men det är det ingen som egentligen tänker 
på. Att mycket av teorin är ett med det praktiska ses bara med positiva ögon, för vad skulle 
praktiken vara utan teori (Jerner, 2004)? 
 
Har det blivit någon förändring på elevers inställning till ämnet hem- och konsumentkunskaps 
sedan undersökningen gjordes på elever i år fem och sex. Har de som slutat grundskolan en 
annan attityd? Jag kan inte se att själva attityden till själva ämnet har ändrats speciellt mycket. 
De flesta av de intervjuade tror att de kommer att få nytta av vad de fått lära sig i skolan 
(Skolverket, 2007).  
 
Men, varför finns inte ämnet med bland de ämnen som Skolverket (2007) tar upp i sin 
undersökning angående attityd? Är det en sådan enkel förklaring att ämnet inte till hör 
kärnämnena? Jag tror inte det eftersom att till exempelvis idrott fanns medräknat i den 
attitydundersökningen och det hör inte till kärnämnena. Jag tror att det är så att ämnet inte har 
den status som det förtjänar, inte ens hos Skolverket. Det är synd då många av de intervjuade 
tror eller vet att de har haft användning av ämnet efter grundskolans slut. 
 
 

Kunskap 
I den tidigare utförda studien svarade några av de eleverna så här på den frågan om vad de 
hade lärt sig på lektionerna 
 

Maria (N) - Mat, vi typ bara lagar mat på hemkunskapen, sen pratar vi och så där om annat eller 
ja… vad ska jag säga  (Hjälmblom et al. 2008, s. 13). 
  

 
De unga informanterna i den här studien tyckte i likhet med Hjälmbloms et al. (2008) att de 
mest hade fått lära sig var att laga mat. Vad kan jag som lärare dra för slutsatser av detta? Är 
vi för dåliga på att undervisa och inspirera eleverna i vårt ämne eller borde vi som lärare dra 
nytta av vad den kommentaren säger. Att de inte minns vad de lärt sig i ämnet förutom att 
laga mat. Naturligtvis ska vi dra nytta av kommentarerna från elever som genomfört 
utbildningen i grundskolan. Vi borde hela tiden försöka att profilera vårt ämne bättre i skolan, 
då ämnets mål är mycket bredare än bara matlagning. 
 

Det är intressant att ämnet inte har kunnat förmedla vilken bredd som egentligen finns 
(Skolverket 2000) inom ämnet då ett namnskifte tillkom år 2000 till hem- och 
konsumentkunskap. Är det hela skolsystemets fel som av gammal vana talar om hemkunskap 
eller är det de enskilda skolornas ansvar att se till att ämnet får ut informationen om vad 
ämnet egentligen innebär? När ämnet bara kallas hemkunskap i vardags tal så försvinner en 
mycket stor del av ämnets karaktär och risken finns att eleverna uppfattar det som ett ämne 
man kan klara sig igenom utan större engagemang. 
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Förväntningar 
Det som det här examensarbetet har visat är att de äldre informanternas förväntningar på 
ämnet hem- och konsumentkunskap är samma som de själva hade om sin egen tid med ämnet 
hemkunskap. Att det är ett ”mat och baklagningsämne”. De unga informanterna har så gott 
som samma förväntningar på ämnet som de äldre. Det som skiljer sig åt är att de unga tror att 
de ska få lära sig hur man gör när de ska flytta hemifrån och hur och när man ska städa. 
Det verkar vara så att den äldre och även den yngre generationen skulle vilja ha en tydligare 
struktur på ämnet hem- och konsumentkunskap. När det redan finns en så starkt rotad 
förväntning på ämnet från hemmet, skulle det kunna tänkas att den kunskap som läraren 
förmedlar om konsumentkunskap och miljötänkandet (Skolverket 2000) försvinner i mängden 
av den kunskap som de fokuserar sig på, så som att laga mat och tvätta. Det är den kunskapen 
som de unga tycker sig ha användning av. Är det så att de är mest mottagliga för den 
kunskapen, den som de vet att de har nytta av? Då jag kan se liknande tendenser i den 
föregående studien där de elever från år fem och sex har samma förväntningar som de nu 
äldre och yngre informanterna. Fast i den intervjun var det några av de yngsta eleverna som 
var mycket mer precisa med vad de ville få ut av lektionerna på hem- och 
konsumentkunskapen. De ville till exempel få lära sig recepten utantill och lära sig deciliter. 
Men fortfarande stod matlagning i centrum för vad de alla förväntade sig av ämnet. 
  

Lotta (N) – Om man ska laga god mat och så där. Att man ska ta lika mycket som det står i 
receptet och sånt där ((Hjälmblom et al.2008, s. 15). 

 
Kan det vara så att vårdnadshavarens/äldre informanternas förväntningar har avspeglats sig på 
de yngre generationerna och vad de lärt sig eller vad de tror att de ska få lära sig av ämnet i 
grundskolan? Det eleverna ville lära sig var att laga mat, använda mera ekologiska produkter, 
men även i det här tidiga skedet så tar de upp att de vill lära sig att städa och tvätta 
(Hjälmblom et al. 2008). 
 
 

Livet i hem och familj 
Det som kom fram i undersökningen på de barn som gick i år 5 och 6 vara att de flesta fick 
följa med sina föräldrar då de gjorde sina inköp i affären, eller att de hade varit med och bakat 
något. Men inte alla hade haft den möjligheten (Hjälmblom et al. 2008).Det jag kan se i den 
här studien är att familjen har/haft en stor betydelse för de flesta informanter och att det 
verkar vara där som deras första skola har börjat (McNamee & Thompson 1995). 
Informanternas hemförhållanden är viktigt där det stöd de får hemifrån är av betydelse för 
informanternas lärande i skolan. Finns det engagerade föräldrar så är det bra för barnen och de 
har större möjlighet att ta till sig den information som ämnet ger, än för dem som måste lära 
sig allt i skolan.  
 
Jag tror att det finns en skillnad mellan mammor och pappor. Där mammorna förväntar sig 
den lilla finessen från skolan och pappor förväntar sig att ungdomarna bara ska hjälpa till med 
de olika sysslorna som ska göras i ett hem. Däri har vi nog mycket av det ”curlande” som 
finns i dag. Att mödrar ofta sopar vägen för barnen då saker och ting går snabbare att göra 
själv. Men ändå hade de informanter som jag intervjuat haft en förväntning på att få lära sig 
något under lektionerna i hem- och konsumentkunskapen. I den här undersökningen så hade 
många av ungdomarna varit med och lagat mat hemma efter avslutad utbildning. Men inte alla 
pratade om att de hade varit med före i de dagliga hushållsgöromålen före sin tid i 
grundskolans hem- och konsumentkunskapsutbildningen. Framför allt inte de som hade haft 
en kärnfamilj bakom sig. 
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Skolverket 2005 har visat på att pojkar och flickor har ett intresse av hem- och 
konsumentkunskap. I den här studien så har vissa av de informanterna som jag har intervjuat 
pratat om personer som gett dem en aha- upplevelse vid hem- och 
konsumentkunskapslektionerna. En av informanterna berättade att hon blev imponerad av en 
person som kunde så mycket och framför allt att han var pojke och kunde så mycket. Det var 
nog det som Jonsson (2004) menade då hon försökte säga att smaka och beskriv för era 
klasskamrater eller familjen. Det kan var ett värdefullt sätt att visa vad som gjorts. 
 
Om jag ska jämföra med den tidigare studien och de informanternas tankar om vad som är 
elevers här och nu, så kändes deras svar lite mer personliga. Där de själva redovisade vad de 
hade gjort  
 

Stefan (S)…”-fasta jag använde inte den där äckliga kryddan”  
 
Linda - Jag har gjort någon pastagrej som vi fick gör (Hjälmblom et al. 2008, s.17). 

 
Ämnet är i dag mycket förknippat med hemmet och livet i familjen och dess alla kvalitéer 
(Olsson 1990) Många av informanterna diskuterade hur familjen kunde ha nytta av ämnet 
hem- och konsumentkunskap. Då kom det fram att familjens middagar var viktiga för de 
flesta av de intervjuade personerna, där de kunde sitta ner och prata i lugn och ro. För att sitta 
ner och äta samtidigt är ett av målen som finns i kursplanen och dess mål för HK. Några av 
informanterna tyckte att det skulle ha varit kul att ha fått lära sig duka fint. ”- Men hur kul är 
det när det bara finns ett och samma porslin att ta till”, tyckte en av informanterna. 
 
Flera av de informanter som jag intervjuat tyckte att de fått lära sig för lite om sopsortering i 
skolan. Några av dem tyckte att det var något som de bara skulle kunna, att det hörde till 
allmänbildningen. Är det så fortfarande att det trycks för lite på resurshushållning inom HK. 
Det som är en av de röda trådarna inom ämnet (Cullbrand, 2003). Om jag ska jämföra med 
vad eleverna i den tidigare studien sade så verkar det vara något som de har fått med sig redan 
hemifrån (Hjälmblom et al.2008). Många av de val informanterna gör, har de fått med sig 
hemifrån. Val som de kan göra inom miljö, hälsa, fred och ekonomi (Hjälmeskog, 2004). De 
”miljötänk” som informanterna har, har nog mest kommit från hemmet.  
 

Erika (S) -…Medel eller ifall en, eeh… såhär, till exempel KRAV- märkt är ju bra… till 
exempel för…Bomull! … det är det många som tillverkar bomull i Afrika och att de gör rättvist. 
Att de får rättvis lön, att de behandlas rätt och så där (Hjälmblom et al. 2008, s.16). 
 

Här ser jag en skillnad på en av skolorna som var med i den tidigare undersökningen, där 
några av eleverna tänkte på hur det var att storhandla och hur dyrt det skulle vara att åka och 
småhandla. Att det skulle kosta en massa bensinpengar (Hjälmblom et al. 2008). Det är 
sådana saker som de unga eleverna har tagit till sig ifrån det egna hemmet.  
 
De som jag har intervjuat tyckte att ämnet är viktigt i sig, men att det inte fanns någon större 
skillnad på vad pojkar och flickor lär sig i ämnet. Det som märks tydligast är nog att 
informanterna oavsett ålder tycker att pojkar är lite mindre mogna för att ha hem- och 
konsumentkunskap redan i sjunde klass. Några av dem tycker att vissa pojkar bara leker av 
den tiden och att ingen av dem hade en tanke på att det kommer att sättas betyg på vad de gör.  
Men även här tror jag att hemmet har en stor betydelse för vad och hur mycket eleverna tar till 
sig under lektionerna. 
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När urvalet av informanter gjordes så fanns inte någon tanke på att det skulle spegla någon 
klasskillnad bland mina informanter. I efterhand har jag undersökt vad de har haft för 
utbildning inom familjerna. Några har haft akademisk utbildning och några är arbetare utan 
högre utbildning. Här kan jag se en skillnad på den förra undersökningen (Hjälmblom et al. 
2008) och den här.  
 
I den undersökningen fanns det två skolor som var representerade, en från en större stad och 
en från det samhälle som jag har gjort undersökningen nu.  Då var det en tydligare skillnad 
mellan barnen och deras måluppfyllelse eftersom att den större stadens elever hade både 
finare och mer ändamålsenliga lokaler att utöva ämnet i och en utbildad lärare i ämnet. De 
elever som kom från skolan i det minde samhället, hade inte alls rätta lokaler för ändamålet. 
Där fanns inte förutsättningar till en bra studiemiljö och dessutom var inte elevernas lärare 
utbildad i ämnet hem- och konsumentkunskap. Det som är mycket intressant är att skolornas 
miljö är en direkt orsak till elevernas prestationer och självuppfattning, eftersom det var 
elever från skolan med de tydligaste målen och en utbildad lärare som hade de tydligaste 
målen för sig själv och sitt lärande. 
 
Den stora skillnaden beror nog på ekonomin i de olika kommunerna och hur de har prioriterat 
de kommunala medel som de har att avsätta till skolorna och dess lärare. Förutsättningarna för 
att få en riktigt bra utbildning är att eleverna får möjlighet till utbildade lärare även i hem- och 
konsumentkunskap. De ungdomar som jag har haft som informanter till den här 
undersökningen, kommer från det mindre samhället i Gästrikland och har haft en utbildad 
lärare för ämnet hem- och konsumentkunskap i riktiga lokaler. Det kan medföra att eleverna 
kan känna en bättre stimulans inför skolan och dess arbete, samt ge bättre förutsättningar för 
att få den information som behövs i dag då vi lever i ett konsumtionssamhälle. Det är viktigt 
att de kan lära sig att ta olika ställningstaganden som behövs i det dagliga livet. 
 
Hjälmeskog et al. (2006) talar i sin bok/avhandling om att delaktighet är viktig i hemmet. Att 
genom låta pojkar få ta del av hushållsundervisningen skulle hemmet få mera jämställdhet. 
Men hur har det blivit? Har det blivit jämställt? Inte i den bemärkelse som de tänkte från 
början. Visst hjälper mannen till mycket mer i dag med barn och hushållsgöromål än tidigare. 
Men om göromålen i hemmet skulle få en högre status av att mannen hjälper till mer, går nog 
än i dag att diskutera. Vissa av mina informanter tycker att jämställdhet inte är ett ämne vi 
behöver diskutera för det är så vanligt i dag. 
 
De intervjuade är rätt ense om att jämställdhet är en självklar företeelse, så ingen skillnad går 
att märka bland dem. Men kanske skulle jag ha kunnat märka en större skillnad om det hade 
funnits familjer med annan etnicitet, med bland mina familjer som jag har intervjuat. För den 
erfarenhet jag har av familjer med utländsk bakgrund så finns det en större skillnad mellan 
man och kvinna, då det gäller jämställdhet i hemmet än vad det finns bland svenska familjer 
jag känner. Det som jag ser som den största skillnaden mellan den svenska familjen och de 
utländska som jag känner är att de utländska kvinnorna är stolta över sitt hemarbete. Därför 
skulle de vara intressant om någon skulle vilja ta upp tråden på den här studien och göra en 
fortsatt forskning om just den skillnaden. Skulle ämnet hem- och konsumentkunskap göra 
någon skillnad för de familjer som kommer från något annat land då ämnet har jämställdhet i 
ett av sina mål. 
 
Den status som ämnet har fått inom hemmet genom att mannen fick tillgång till att lära sig att 
”laga” mat har nog inte gynnat hemmet så mycket Däremot som en yrkeskarriär då kockyrket 
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nu har blivit ett statusyrke just för män. Där får fortfarande kvinnan kämpa för att vinna mark. 
Tittar vi på medias utbud bara runt jul hittar vi artiklar om att: ”Kvinna, så här gör du för att 
inte slita ut dig med städningen och julklappsinköpen före jul!” På samma tidningsuppslag ser 
vi mannen med de fina chokladtryfflarna på ett litet fat framför sig. Så ännu visas, i de 
sammanhangen, ingen större jämlikhet man och kvinna. Detta går att se i nästan varje 
veckotidning, i media och i de olika former av reklamutskick som kommer till hemmen inför 
en storhelg, som till exempel julen. 
 
Kanske skulle det gå att ge ämnet hem- och konsumentkunskap ett bättre rykte i skolan och 
även utanför om lärarna skulle jobba mer på att samarbeta i olika projekt eller teman med 
andra ämnen. För ämnet hem- och konsumentkunskap kan jag kombinera med alla andra 
ämnen i skolan praktik med teori ( Skolverket 2000). 
 
 
Reaktionerna på stimulansbilderna 
Skillnaden mellan den här studien med vårdnadshavare och unga vuxna och den som 
Hjälmblom et al.(2008) gjorde på elever i år fem och år sex, var att stimulansbilderna hela 
tiden var ett komplement genom hela deras fokusgruppsintervju. Vid den här studien så kom 
bilderna endast i fokus vid direkt ställda frågor från mig om bilderna hade något att göra med 
hem- och konsumentkunskap? Tanken med att använda samma bilder vid den här studien som 
vid den tidigare studien av Hjälmblom et al. (2008) var att även undersöka om de äldre 
informanterna kunde ge mera preciserad information om bilderna än vad de unga eleverna 
hade gjort vid  sina intervjutillfällen.  
 
De unga eleverna var först helt på det klara med att bilderna inte hade något att göra med 
hem- och konsumentkunskap. Efter en stunds tänkande kom de på att vissa av bilderna hade 
att göra med att de behövde handla ingredienser om de skulle laga mat. Hjälmblom et al. 
(2008) tar i sin studie upp att de informanter som användes vid en studie inte var så vana att 
diskutera i grupp. Varvid moderaterna fick ta en mer styrande roll vid 
fokusgruppsintervjuerna än vad de hade önskat. Förmodligen så var deltagarna i de unga 
grupperna inte så vana att diskutera i grupp på grund av sin ålder. 
 
Eftersom att jag trodde att de äldre informanterna i mina intervjuer skulle ta upp saker som 
jämställdhet mellan könen eller att bilderna visade personer av annan etnicitet. Det som 
visades på bilderna tyckte informanterna var sådana självklara saker att det inte var värt att 
diskutera, så deras svar blev väldigt kortfattade. Förmodligen gav de bara svar som de trodde 
att jag ville höra. För dem var det så självklart att båda könen fanns med på bilderna, så det 
var inget att uppmärksamma ansåg de. Inte heller att det satt flera damer vid ett fint dukat 
bord, varav en hade mörk hy, gav någon speciell reaktion På bilden fanns inga män. 
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Lärarens uppdrag 
Hjälmblom et al. (2008) diskuterar redan i sin uppsats att lärarna i hem- och 
konsumentkunskap måste vara tydligare då de kommunicerar med eleverna, då det gäller att 
uttrycka målen inom ämnet. Det är upp till varje lärare att bestämma hur målen skall uppnås, 
då de själva bestämmer hur lektionerna planeras. Här skulle det vara intressant med en vidare 
forskning om vad lärarna har för synpunkter om varför de unga vuxna inte fått lära sig mer 
om konsumentekonomi. Några av de unga tyckte inte att miljömedvetenheten hade slagit 
igenom speciellt mycket under lektionerna som de hade haft. 
 
Inte heller så används namnet hem- och konsumentkunskap, utan fortfarande så används 
namnet hemkunskap. Ämnet bytte namn år 2000 till hem- och konsumentkunskap 
(Hjälmeskog, 2006) och namnet har fortfarande inte etablerat vare sig bland elever/de unga 
vuxna eller vårdnadshavare, kanske inte heller bland lärare. Här har alla lärarna i skolorna och 
inte bara lärarna i ämnet en uppgift att fylla. Att hela tiden lyfta fram att ämnet också 
innehåller konsumentkunskap, genom att använda sig av ämnets rätta namn, hem- och 
konsumentkunskap. Det skulle nog ge en större förståelse bland eleverna om de hela tiden 
fick höra ämnets rätta namn och konsumentkunskapsdelen skulle vara lättare att undervisa i. 
 
 

Andra kulturer i skolan 
Det som har framkommit i den här studien är att de unga informanterna inte kan påminna sig 
att de fått prova på så mycket från någon annan kultur än den svenska, inom ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Troligtvis så har den varit inbakat i den planering som lärarna har gjort, 
så att de som har gått ur grundskolan inte tyckt sig ha fått någon eller väldigt lite av den 
informationen (Skolverket 2000).  
 
En tanke som slog mig är att om det skulle finnas fler invandrare i det här lilla samhället som 
jag har gjort min undersökning i, skulle det nog ha varit betydligt lättare att få andra länders 
kulturer och seder att smälta in naturligare i planeringen för ämnet. Människor som till 
exempel kunde prata och berätta om sina seder och bruk och hur de lever för en klass i hem- 
och konsumentkunskap och då på ett smidigare sätt ge eleverna en ny syn på andra kulturers 
traditioner.  
 
 

Förslag till vidare forskning 
Hur kan man ge eleverna en ny syn på andra kulturers traditioner?  
 
Den frågan kan nog bara besvaras om det skulle göras en ny studie där det förekommer 
personer med annan etnicitet i skolklasserna. Även vidare forskning skulle kunna vara att göra 
samma undersökning som nu, men då från lite flera orter och framför allt från någon större 
stad. Det skulle även vara intressant att intervjua lärare och jämföra vad de tycker att eleverna 
får lära sig. Hur de tänker om sina upplevelser av vad ämnet hem- och konsumentkunskap 
innehåller. Jag har inte haft möjlighet att göra en sådan koppling i det här examensarbetet. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

Hej! 

Vill du delta i en studie som handlar om vad de elever som läst hem- och konsumentkunskap 
(HK) och föräldrar/vårdnadshavare har haft för förväntningar på ämnet HK under elevens 
(sin) skoltid. Det är en studie där jag vill ta reda på vad vårdnadshavaren tror att deras barn 
har fått lära sig i HK under de olika terminerna i skolan. Vad eleven själv anser sig har fått 
lära sig? Vad de har tyckt om ämnet? Vilken attityd de har haft till ämnet under sin skoltid? 

Det här är ett examensarbete som är på en fortsättning på en studie, där elever i år 5-6 fick tala 
om sina förväntningar på ämnet hem- och konsumentkunskap och vad de ansåg att hem- och 
konsumentkunskap var. För att ta reda på ovanstående syfte kommer jag att göra intervjuer i 
några familjer där det finns före detta elever och en förälder/vårdnadshavare. Intervjuerna kan 
göras i familjegrupp (vårdnadshavare och f.d elev) eller enskilt om det önskemålet finns. Jag 
har valt ut familjer med olika familjekonstellationer för att få ett så brett resultat som möjligt. 

Min förhoppning är att du vill delta i denna intervju. 

Medverkan till denna studie är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Det kommer inte att framgå i examensarbetet var jag har gjort mina intervjuer. 
Alla som kommer att vara med i intervjuerna kommer att var anonyma i det färdiga arbetet. 

Materialet som intervjuerna ger kommer att vara tillgänglig för mig som skriver 
examensarbetet samt min handledare. Det färdiga och anonymiserade examensarbetet 
kommer att finnas till gänglig via Högskolans i Gävles bibliotek. 

Jag avser med att börja mina intervjuer vecka v. 41-42 och varje intervju kommer att ta ca 30 
min. Jag kommer att kontakta er under vecka 40 för att få reda på om ni vill medverka i 
denna studie. 

Handledare för denna uppsats är Fil.Dr Bengt Nilsson, universitetslektor vid Intuitionen för 
pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. Bengt kan nås på telefon: xxxxxxx 
eller xxxxxxxx eller alternativt via e-post på adress: xxxxxxxx 

Det går även bra att ställa eventuella frågor till mig som skriver examensarbetet. Jag nås på 
Ingela Jansson e-mail xxxxxxxxxx tel xxxxxxxxx 

 

 
 
 



 24  

Bilaga 2 
 
 
Förslag till frågeguide 
 
Vet ni vad HK står för? 
 
Till vårdnadshavaren: 
 
Vad hade du/ni för förväntningar på ämnet hem- och konsumentkunskap för ert barn? 
Vad vet du/ni om ämnet HK ? 
 
Till f.d. elev: 
 
Vad hade ni förväntat er av ämnet? 
Kan du ge något exempel på användning för det ni lärt er under skoltiden? 
(om inte..…varför tror du att det blev så?) 
Tror ni att det är något som ni kommer att ha användning för i framtiden? 
Vad skulle det vara för något? 
På vilket vis har din har din syn förändrats på andra kulturers matvanor, sedan du läst ämnet 
hem- och konsumentkunskap? 
Har ni fått mer förståelse för samspelet mellan miljö och hushåll? 
Kan du ge något exempel? 
( hur tänker du då?) 
 
Öppna frågor till båda samtidigt: 
 
Vilken attityd har ni till ämnet HK? 
Tycker ni /du att lärt sig något av ämnet ? 
Och i så fall vad? 
Varför tror ni/du att ämnet behövs för elevens här och nu? 
Tror ni att det finns någon skillnad på vad pojkar och flickor lär sig av ämnet? 
På vilket vis skulle det skilja sig åt? 
Tror ni att ämnet behövs mer för någon part?( kille/tjej)? 
Varför i så fall? 
Hur ser ni på den gemensamma måltiden? 
Är den viktig för familjen? / Eller för ett förhållande? 
 
Stimulansbilder 
Tycker ni att de har något med HK att göra? 
Hur kan det göra det? 
Är det något som eleven kan ha hjälp av efter grundskolans slut? 
Vad skulle det kunna vara? 
 



 25  

Bilaga 3 
Stimulansbilder 
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