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Abstract 

Examensarbetets syfte är att belysa Hem- och konsumentkunskapslärares uppfattningar om 

jämställdhetsperspektivet utifrån Lgr 11. Vi har utifrån ett genusperspektiv undersökt hur 

Hem- och konsumentkunskapslärare samtalar och resonerar kring jämställdhet i relation till 

sin undervisning. I Lgr 11 står det att skolan aktivt ska främja för lika rättigheter och 

möjligheter för pojkar och flickar. Skolan har ett stort ansvar att motverka traditionella 

könsroller genom att bemöta eleverna på ett sätt som inte förstärker genusordningen dvs. vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. Studien har genomförts med intervjuer som metod 

utifrån teman som besvarar arbetets frågeställningar. Utifrån ett genusperspektiv har vi valt att 

utgå från genusordningen som teoretisk utgångspunkt.  

     De intervjuade var 7 stycken Hem- och konsumentkunskapslärare, fyra stycken kvinnliga 

och tre stycken manliga. Studien visade att genusordningen reproduceras i Hem- och 

konsumentkunskap genom att normen om att det är kvinnan som ska vara i köket fortfarande 

lever kvar hos många elever. Samtliga lärare tyckte att jämställdhetsperspektivet var viktigt 

och relevant att ta upp i undervisningen men majoriteten hade inte uppfattat att det stod med 

som en egen punkt att belysa i kursplanen för ämnet.  

 

 

Nyckelord: undervisning, jämställdhet, hem- och konsumentkunskap, genusordning   
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Inledning 

Jämställdhet är något som vårt demokratiska samhälle eftersträvar. I ämnet hem- och 

konsumentkunskap (förkortas fortsättningsvis HKK) ska eleverna utveckla kunskap och ges 

möjligheter att reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet (Lgr 11, 2011, s. 

42-49). Ämnet HKK innehåller till stor del olika hushållssysslor där eleverna inte bara får 

teoretisk kunskap utan även öva sig praktiskt genom olika moment som är relaterat till 

hemmet. Vi anser att det hos många samhällsmedborgare finns en generell uppfattning om 

vad som anses vara kvinnliga respektive manliga sysslor. Vår erfarenhet av HKK- läraryrket 

är att det finns en viss spänning i samhället när det gäller hushållssysslor och vad som anses 

vara kvinnligt och manligt. I vårt tycke är det högst relevant att undervisa om jämställdhet i 

HKK eftersom det till stor del innehåller kunskap och praktiska moment som är direkt 

kopplade till hemmet. Genom att låta jämställdhetsperspektivet få en central roll i HKK- 

undervisningen så bidrar det till arbetet mot ett mer jämställt samhälle, anser vi. Det som 

väckt vårt intresse som blivande HKK- lärare är vilken uppfattning dagens lärare har om 

jämställdhet i relation till sin undervisning.  
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Bakgrund 

Nationalencyklopedins benämning om jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är 

förhållandet mellan könen och förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande (NE, 

2012). Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan alla 

individer och grupper, det vill säga att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, 

religion, social tillhörighet etcetera. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna 

(SCB, 2012, s. 4). Hirdman (2007, s. 145-154) menar att när man talar om jämställdhet i 

hushållen relateras det ofta till genusbegreppet. Genus är sedan 1980-talet ett väletablerat 

begrepp i Sverige för att beteckna kulturella skillnader mellan könen. Huvudpoängen när det 

gäller genus är att skilja biologi från kultur och på så sätt betrakta relationerna mellan könen 

främst som ett socialt och ett kulturellt skapande. Tolkningen av genus är att det finns en 

kulturell skapad maktordning som relaterar till föreställningar om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt, man härleder inte till de biologiska skillnaderna (Hirdman, 2007, s. 

145-154). 

    Gemzöe (2008, s. 85) talar om att genusordningen och kan ses som en arbetsindelning 

mellan könen. Det är inte unikt för Sverige att arbetsuppgifter kodas som kvinnliga eller 

manliga. Antropologer har hittat arbetsindelningar mellan könen, i alla möjliga varianter och i 

olika kulturer. I jägar- och samlarsamhällen tillfaller ofta jakten mannen medan samlandet 

tillfaller kvinnan (Gemzöe, 2008, s. 85). I Lgr 11 för grundskolans ämne HKK ingår det att 

eleverna ska utveckla kunskaper och ges möjligheter att reflektera över jämställdhet och 

arbetsfördelning i hemmet. I årskurs 7-9 i HKK ska eleverna få kunskap om arbetsfördelning i 

hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv (Lgr 11, 2011, s. 42-49). På Skolverkets hemsida kan 

man läsa att skolan sedan 1960-talet har haft ett uttalat mål att motverka traditionella 

könsroller. Skolan har sedan dess förändrats men utvecklingen har gått långsamt. I både 

skollagen och läroplanerna lyfts jämställdheten fram. I Lgr 11 står det att skolan aktivt och 

medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Hur pojkar och 

flickor bemöts och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan har därmed ett stort ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. Lärares krav och förväntningar på sina elever riskerar att missgynna både 

flickor och pojkar. Det är viktigt att öka både kunskap och medvetande, gällande jämställdhet 
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hos lärare (Skolverket, 2012). Regeringens jämställdhetspolitik vill förändra de system som 

gynnar den ojämlika fördelningen av makt och resurser mellan könen och skapa 

förutsättningar att män och kvinnor ska ha samma möjlighet att påverka sin livssituation. När 

kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist 

och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att 

människors kompetens och skaparkraft främjas (Regeringen, 2012). Skolverket erbjuder 

under 2012 en kompetensutveckling i skolor som innebär att lärare med stöd av kvalificerad 

handledning analyserar och utvecklar sitt eget jämställdhetsarbete. Det handlar om hur 

undervisningen kan utvecklas för att bättre främja elevernas möjligheter att utvecklas oavsett 

kön eller annan bakgrund (Skolverket, 2012). 

    I sin avhandling tar Hjälmeskog (2000, s. 150-155) upp att hemkunskap historiskt sett var 

ett ämne riktat till kvinnor för att de skulle bli kompetenta hushållerskor. Genom att 

hemkunskap riktades till kvinnorna blev det indirekt förbjudet för männen att utföra 

hushållsarbete. Att skötsel av hem är ett kvinnogöra lever fortfarande kvar i bakhuvudet hos 

många samhällsmedborgare. På 1990-talet ägde en diskussion rum om varför hemkunskap 

skulle vara ett obligatoriskt ämne. Argument för var att barn och ungdomar inte längre fick 

lära sig hushållsarbete i hemmet och därför skulle uppgiften tillföras skolan. Det talades också 

om ämnet ur ett framtidsperspektiv. 90-talets explicit uttalade argument var att utbildning i 

hemkunskap främjade jämställdhet i hemmet och i samhället. Hemkunskap ska förbereda 

eleverna för ett jämställt liv, eftersom att ämnet kan bidra till att traditionella könsmönster 

bryts. Det sker genom att pojkar och flickor får en likvärdig utbildning i skötsel av hem och 

hushåll (Hjälmeskog, 2000, s. 150-155). 

 

Centrala begrepp 

Vi har valt att definiera de begrepp som vi anser är centrala för detta arbete. När vi i detta 

arbete talar om jämställdhet menar vi lika rättigheter och möjligheter för män och kvinnor på 

alla arenor i samhället. Genusordning innebär i detta arbete att man skiljer biologi från kultur 

och ser på könen främst som ett socialt och kulturellt skapande. Genusordning är 

uppdelningen mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt.    
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Litteraturöversikt och tidigare forskning  

Genusforskning som är relaterat till den svenska skolan har ökat de senaste decennierna, men 

det är få avhandlingar som problematiserar specifika skolämnen i relation till genus och kön. I 

Sverige finns två avhandlingar inom HKK som båda har ett feministiskt perspektiv som 

utgångspunkt (Petersson, 2007, s. 19-21; Hjälmeskog, 2000, s. 84-101). Vår studie är 

fokuserat på jämställdhet när det gäller arbetsfördelning i relation till hushållet, samt hur man 

belyser det i grundskolan. HKK är det ämne i skolan som både praktiskt och teoretiskt lär ut 

kunskaper om hushållet. I detta arbete kommer forskning om hushållets roll i samhället från 

dåtid till nutid i relation till kvinnligt och manligt att behandlas. Relevanta undersökningar om 

jämställdhet både lokalt och globalt samt vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter om 

skolans jämställdhetsarbete kommer att belysas.  

 

Hem- och konsumentkunskapens framväxt  

Enligt Hjälmeskog (2000, s. 84-101) har kvinnors utbildningshistorik i stor utsträckning 

handlat om hemmet och dess skötsel, vilket har gjort att kvinnans roll i utbildningsupplägget 

har halkat efter. Genom att begreppet jämställdhet fördes in i Lgr 69 uppdagades det hur olika 

flickors och pojkars villkor i skolsystemet är. Manlighet är normen och skolan betraktas ur 

pojkars perspektiv. Tittar man på maktbalansen i slutet av 1990-talet började istället likheten 

mellan män och kvinnor betonas. Istället för att ha olika uppgifter att sköta i samhället skulle 

deras livsuppgifter vara detsamma. De skulle både vara medborgare och förvärvsarbetare. I 

samband med Lpo 2000 så bytte ämnet namn från hemkunskap till hem- och 

konsumentkunskap (Ibid., s. 84-101).  

    I en artikel av Collins (2009, s. 115-130) behandlades den internationella utvecklingen 

inom hushållets vetenskap och kvinnors rätt till en högre utbildning. Det var till en början 

inga större problem med kvinnliga studenter eftersom att de var få till antalet. Men när antalet 

kvinnor som ville studera växte, gjorde sig de konservativa rösterna hörda och det behövde 

skapas en kvinnlig sfär så att de inte skulle konkurrera med männen i den akademiska 

världen. Den sfären blev hemkunskap. De förändringar i arbetskraftens demografi som kom i 

början av 1900 talet gjorde det lättare att inrätta en skola i hemkunskap (Home Science) vid 
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University of Otago (Ibid., s. 115-130). Historiskt sett stärktes inte kvinnornas rätt till högre 

utbildning av denna undervisning utan istället förstärktes könsrollerna och kvinnorna kom 

istället längre bort från ett yrkesliv med samma karriärsmöjligheter som männen (Collins, 

2009, s. 115-130). Grundaren av American Home Economics Association arbetade för att 

klassificera hemkunskap som en respektabel akademisk disciplin och att det skulle utvecklas 

till en profession. Det var ett problematiskt arbete för att alla olika förslag till discipliner hade 

sina begränsningar. Tvisterna om identiteterna i hemmet försvagade ämnets akademiska 

trovärdighet och skapade förvirring hos universitetets administratörer, de professionella 

aktörerna och allmänheten, både i USA och på Nya Zeeland (Ibid., s.115-130). Istället för att 

få hemkunskap accepterat som ett akademiskt ämne blev det istället ett sätt att främja 

konservativa roller för kvinnor. Men i England och USA under den senare delen av 1900-talet 

ökade antalet kvinnor som sökte en högre utbildning. Det var inte populärt och det fördes 

hätska debatter om vetenskaplig utbildning för kvinnor. Hemkunskapen ansågs då vara ett 

lämpligt alternativ. Då kunde kvinnor få en inhemsk utbildning i vetenskap och ekonomi, med 

hemmet som grund  (Ibid., s. 117-121). 

 I USA skulle hemkunskapen utbilda sina elever till att bli kunnig inom det praktiska 

hushållet men utbildningen hade låg status. Ämnet kallades för huslig ekonomi och kvinnor 

uppmuntrades att ta ansvar för hushållsarbetet i allra största mån. Syftet med hemkunskapen 

var att utbilda kvinnor i sina ”naturliga plikter” och göra dem till kompetenta fruar, mödrar 

och hushållerskor (Collins, 2009, s. 115-130). Till medborgare fostras man genom att både 

utvecklas som individ och känna en social samhörighet. Hemmet och familjen kan där anses 

som samhällets minsta beståndsdel och grundpelare. En medborgare av samhället behöver 

kunskaper om att sköta sitt hem och det är skolans uppgift att tillgodose de behoven 

(Hjälmeskog, 2000, s. 84-101). Hemkunskap i Sverige var från början enbart till för flickor. 

Ämnet uppkom därför att man ansåg att samhällets förfall med alkoholism och prostitution för 

att nämna några var något som kvinnorna bar skuld till eftersom att de inte lyckats uppfostra 

dugliga samhällsmedborgare. I och med grundskolereformen blev ämnet obligatoriskt även 

för pojkar. På 50-talet började det komma en önskan om att mannen skulle involveras i 

hemarbetet. Han skulle inte bara hjälpa till utan även uppskatta och värdera arbetet (Ibid., s. 

84-101).  
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Könsroller och handlingsutrymmen i klassrummet 

Petersson (2007, s. 102-139) har forskat om HKK från ett könsperspektiv.  Hon har valt att 

fokusera på interaktionen mellan pojkar och flickor under pågående undervisning i HKK för 

att det där finns en traditionell stark kvinnlig genusordning och samtidigt en uttalad strävan 

mot jämställdhet. Det framträder ett varierande könsmönster både utifrån kön och utifrån 

individ. Olika handlingsutrymmen finns för flickor respektive pojkar beroende på rummets 

kodning. Det finns föreställningar och förväntningar om vad som anses vara normalt för 

flickor respektive pojkar (Ibid., s. 102-139). Gemzöe (2008, s. 85) tar upp Lévis-Strauss teori 

att den oändliga variation som finns när det gäller arbetsuppgifter mellan könen visar att de 

biologiska skillnaderna inte kan förklara arbetsdelningen. Det är sysslan i ett samhälle som 

gör om det anses passande för män eller kvinnor (Ibid., s.85). Han påpekar också att när ett 

kön tillskrivs ett kön, blir det lite förbjudet för det andra könet att utföra den uppgiften och på 

så sätt etableras arbetsdelningen mellan könen. Det uppstår också ett ömsesidigt beroende 

mellan könen där mannen i vissa kulturer måste ha en kvinna för att få lagad mat och ett 

städat hem (Ibid.,  s. 85).  

 Petersson (2007, s. 102-139) uppmärksammade att det finns en bredd i flickors och pojkars 

könsmönster som varierar vid olika tillfällen. De genusordningar som synliggörs på 

lektionerna i HKK är den kvinnligt kodade omsorgen där flickor visar mer omtanke om andra 

och utför oegennyttiga uppgifter. När det gäller pojkars omsorg ligger den på ett helt annat 

plan och är inte alls lika framträdande och tillåtande. Medan flickor visar omsorg i en 

ordinarie kontext, krävs det en konkurrenssituation för pojkar. Studien visar att pojkar i större 

mån tar större utrymme verbalt. Fler pojkar skapar alltså genus som relaterar till den manliga 

normen genom att dominera rummet (Ibid., s. 102-139). 

 

Hushållsarbete i hemmet 

Enligt en undersökning, utförd av SCB (2012) förvärvsarbetar män och kvinnor, 20-64 år lika 

mycket. Dock finns det en väsentlig skillnad mellan könen när det gäller betalt arbetet och 

obetalt arbete. Män får i större utsträckning än kvinnor betalt för sitt arbete, eftersom kvinnor 

lägger mer tid på det obetalda hemarbetet. SCB visar att år 2010/11 utförde kvinnor i 

genomsnitt 26,5 timmar obetalt arbete och män 21,14 timmar per vecka. En slutsats är att 
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kvinnor ägnar mer tid åt hushållsarbete än vad männen gör vilket innebär att hushållsarbetet 

inte är jämställt mellan könen. 

 Larsson Sjöberg (2003, s. 88) har utfört intervjuer på ensamstående mammor. Där framgår 

det att kvinnorna som valt att bryta upp från sina tidigare äktenskap och kärnfamilj grundar 

det på att de känt sig ensamma som förälder och upplevt sig ha det största ansvaret för hem 

och hushåll. De ser singelhushållet som enklare att leva i (Ibid., s.88). Bernhardt (2005, s. 10) 

tar upp i sin artikel att kvinnor generellt är starkare förespråkare för jämställdhet än män. Män 

som är högskoleutbildade rapporterar delat ansvar för hushållsarbete i betydligt större 

utsträckning, än de män som saknar högskoleutbildning. Ju högre lön kvinnorna har desto mer 

positiva är de till att dela lika på hushållssysslor i hemmet. Män med högre inkomst är inte 

lika intresserade av jämställdhet när det gäller hushållsarbete. Hög utbildning och hög 

inkomst sammanfaller uppenbarligen inte när det gäller jämställdhet (Ibid.,s. 88). Carling 

(2009) skriver i sin artikel i Svenska Dagbladet att det har blivit mer jämställt i hemmen nu än 

för trettio år sedan. Fler kvinnor yrkesarbetar vilket gör att fler pappor utför mer 

hushållsarbete, vilket leder till att mönstret för vad som anses vara kvinnligt och manligt 

förändras (Carling, 2009). West & Zimmerman (1987, s. 125-151) menar att män och kvinnor 

utför olika arbetsuppgifter i hemmet och i arbetslivet. Männens uppgift medför generellt mer 

makt och status. Seglivade föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt grundar sig på 

att man ”skapar kön” som innebär att man beter sig på ett visst sätt för att stärka sin identitet 

som kvinna eller man. Man bekräftar sin identitet som bygger på traditionella könsroller där 

mannens roll i första hand är familjeförsörjare medan kvinnans roll innebär att ansvara för 

hushållssysslorna. Dessa föreställningar innebär att kvinnor i högre grad sköter det praktiska 

arbetet med hem och barn än mannen (Ibid., s. 125-151). 

 

Skolans jämställdhetssträvande 

I skolan och i hela världen, finns det mycket att arbeta med inom jämställdhet, inte bara i 

HKK utan i skolan som helhet. Det är viktigt att syna alla delar och titta på vad skolan 

egentligen förmedlar. När det gäller läroböcker så tar Yazict & Aslan (2011, s. 2184-2187)  

upp problematiken gällande könsfördelningen i läroböcker i Turkiet. Deras resultat visar att i 

de läroböcker de undersökt var 97,4 % av hjältarna män medan bara 2,6 % var kvinnor. I en 

artikel skriven av Mannix Mcnamara, Geary & Jourdan (2010, s. 232) behandlas 
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problematiken kring hur viss undervisnings tillskrivs lärare beroende på vilket kön de tillhör. 

När det gäller den hälsofrämjande sexualundervisningen i de irländska skolorna så bär 

huvudsakligen kvinnorna ansvaret för den undervisningen eftersom de anses vara mer 

lämpande att stödja elever med personliga behov (Ibid., s. 2184-2187).  Även i en artikel av 

Simpson (1974, s. 389) behandlas frågeställningen om vissa ämnen är lämpade att undervisas 

av ett specifikt kön. Forskning har visat att kvinnor i stereotypiska mansyrken missgynnas, 

medan män i kvinnodominerande yrken har överlägsna möjligheter till befordran och höga 

befattningar (Ibid., s.389) 

 Hjälmeskog (2000, s. 104-107) har i sin avhandling behandlat vilka konsekvenser HKK- 

ämnet kan ha för skolans jämställdhetssträvande. Avhandlingen fokuserar på skolans uppgift 

att utbilda och fostra demokratiska, och mer specifikt jämställda medborgare. Hjälmeskog tar 

upp befintliga hemkunskapsdiskurser: En yrkesutbildning bland andra, som menar att både 

män och kvinnor i första hand är människor och förtjänar därför en utbildning på lika villkor. 

En kvinna har liksom en man rätt att välja vilket område hon vill arbeta inom och förtjänar en 

social position som yrkesarbetare och medborgare. Gränsen mellan samhället och hemmet är 

skarp och denna diskurs är idealet och det i sin tur gör att bilden av den yrkesarbetande 

kvinnan konstrueras. Utbildning för att fullgöra ett kall, menar att kvinnor bör få 

utbildningen som passar deras kall som husmor. Kvinnor och män anses ha olika uppgifter där 

hemmets skötsel är en av kvinnans och därför bör hon få en fullvärdig 

hemkunskapsutbildning. Denna diskurs anses vara motsatsen till den föregående där kvinnor 

inte ges en position som yrkesarbetande utan får en möjlighet att utveckla de egenskaper som 

anses ligga dem naturligt. Utbildning för rationalisering menar att även om hemmets skötsel 

inte direkt är kvinnors kall, faller de flesta kvinnors verksamhet inom ramen för hemmet. 

Oberoende av kvinnors livssituation är det största ansvaret för hemmet oftast hennes (Ibid., s. 

104-107).  

 I en artikel av Ogwu (2010, s. 101-107) kan vi läsa om HKK (Home Economics) i 

Botswana. Där finns det behov av att utbilda invånarna i hur de sköter hem och hygien för att 

förbättra deras levnadsstandard. Utbildningen anses vara speciellt lämplig för de framtida 

hemmafruarna. Ämnet tas inte emot med öppna armar för att det anses vara ett ämne som är 

till för flickor, och kan lika gärna undervisas i hemmen. I studien framgår det att föräldrar inte 

uppmuntrar sina söner att lära sig om hushållsarbeten och de pojkar som intresserar sig blir 

negativt bemötta av sin omgivning (Ibid., s. 101-107). 
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 Ogwu & Ogwu (2009, s. 73-74), skriver att det finns en markant skillnad hos de olika 

könen när det gällde intresset att studera ämnet. Hos flickorna finns ett betydligt större 

intresse att studera ämnet. Många kulturer förbjuder till och med pojkar att utföra 

hushållssysslor och deras inställning till de stereotypiska könsrollerna påverkar deras 

inställning i skolan och deras attityd till vad de ska lära sig. Synen på de olika könens 

uppgifter i samhället och allt annat som berörs t.ex. litteratur, kultur och barnuppfostran i 

hemmet förs över från generation till generation. Inställningen till olika sysslors 

könstillhörighet tenderar att växa med åren och kan påverka de beslut de tar gällande sin 

utbildning, i detta fall HKK. Det behövs kvalificerade lärare som kan inspirera alla elever, 

även pojkar, till att vilja studera HKK. Politiker behöver också engagera sig i att motarbeta 

diskriminering både i samhället och i skolan (Ibid., s. 81).  

 Förr var kvinnan tvungen att välja mellan familjeliv eller yrkesliv medan det numera kan 

gå att ha båda. Hemarbetet ska då professionaliseras och effektiviseras så att kvinnan kan 

sköta hem och vara yrkesverksam eller att hemarbetet jämställs med yrkesarbetet och det som 

kvinnan gör i hemmet anses vara lika samhällsnyttigt som mannens förvärvsarbete. Då 

behöver inte kvinnan lämna hemmet för att anses som yrkesverksam. Kunskaper om hemmet 

måste komma bort från historik som husmorsutbildning och istället för att anses vara en 

kvinnlig utbildning och istället kort och gott anses som en utbildning. Det är inte omanligt 

med hemarbete på samma sätt som det inte är okvinnligt med förvärvsarbete. Det är en stor 

och mycket viktigt uppgift för skolan att ta tag i (Hjälmeskog (2000) s. 211-212). 

 

Män, kvinnor och jämställdhet 

Wetterberg (2002, s. 176-178) har i ett uppdrag från Regeringen genomfört projektet Vill man 

ha jämställdhet? Slutrapport för projekt Män och jämställdhet. Han kommer fram till att 

enskilda män vill ha jämställdhet men eftersom jämställdhet generellt har varit en kvinnofråga 

har det varit svårt för män att ta del av den. Män har kanske inte blivit klara över vad de har 

att vinna på jämställdhet. De anser att barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar och där är de 

för jämställdhet. När de pratar om likvärdig lön mellan könen blir männen tveksamma när det 

handlar om deras egna yrkesgrupper fast de tycker det är en självklarhet inom andra 

yrkesgrupper där de kanske har en fru eller dotter som de anser vara underbetalda. När 

jämställdhetsfrågor går över till män som utför våld mot kvinnor vill männen inte alls vara 
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med i resonemanget. Wetterberg talar om tre huvudorsaker till att det är svårt att få med män i 

ett jämställdhetsarbete. 

 Män har generellt mer makt än kvinnor och väldigt få män vill släppa från sig 

makten innan de vet vad de får istället. 

 Män har också generellt högre lön än kvinnor och väldigt få vill stanna i 

löneutvecklingen. Dessutom finns det fortfarande en föreställning hos män att de 

ska vara huvudförsörjare. 

 Det är också ett privilegium att vara normen för vad som är det rätta (Ibid., s. 176-

178). 

 

 Enligt Gemzöe (2008, s.16-19) innebär feminism att man intar en kritisk hållning till 

rådande förhållanden och förespråkar förändring. En feministisk syn förnekar inte att många 

enskilda kvinnor kan ha makt i vissa situationer men feminismen påstår generellt att män har 

mer makt än kvinnor. Det handlar inte främst om förhållandet mellan individuella kvinnor och 

män utan det handlar om en struktur av ojämlikhet mellan könen och den är synlig inom alla 

samhällsområden. I dagens Sverige talar man främst om fyra sfärer där ojämlikheten mellan 

könen är synlig. Politiska/ekonomiska sfären där exempelvis arbetsmarknaden är kraftigt 

könssegregerad. Kvinnor utför lågt värderat vård- och omsorgsarbete i offentlig sektor och 

lågt avlönat arbete inom handel och industri. Familjesfären präglas av en orättvis 

arbetsfördelning mellan könen. Kvinnor utför merparten av hushållsarbete och omsorg av 

barn som är ett obetalt arbete som inte ger pensionspoäng eller samhällig status. Den tredje 

sfären är kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter. Det omsorgsarbete 

och hushållsarbete som kvinnorna utför i hemmen är obetalt och har låga löner i offentlig 

sektor. Detta visar att kvinnors arbete och erfarenheter nedvärderas. Den fjärde och sista 

sfären är våld mot och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Sexualbrott, misshandel, 

kvinnomord och våldtäkt är det mest öppna och brutala formerna av kvinnoförtryck. När vi 

lägger samman dessa fyra beskrivningar får vi en helhetsbild som beskriver ojämlikheten 

mellan könen (Ibid., s. 16-19). Liberalfeminismen är den vanligaste typen av feminism och 

kärnan är kampen för att kvinnor ska ha samma grundläggande demokratiska fri och 

rättigheter som män. Liberalfeminismen tror på utbildning, uppfostran och på att påverka 

attityder som verktyg för att få bort kvinnors underordnande position i samhället. Kvinnan är 

en fullvärdig individ och medborgare som ska ha medborgliga rättigheter och lika tillgång till 

den offentliga sfären. Den syn på kön som utmärker den klassiska liberalfeminismen är att 
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kvinnor och män i grunden är lika (Ibid., s. 37-45). Hjälmeskog (2000, s. 64-65) menar att 

skolans del i jämställdhetsarbetet sett ur ett liberalfeministiskt perspektiv är en 

fördelningsfråga och att skolans uppgift är att se till att flickor och pojkar får lika kunskaper i 

samma omfattning.  

Teoretiska perspektiv 

Ambjörnsson (2003, s. 12) skriver att genus numera är ett väletablerat begrepp i Sverige och 

det har gjort det lättare att tala om manligt och kvinnligt på ett systematiskt sätt utan att 

behöva nämna biologiska skillnader. Flera feministiska forskare är ense om att förståelsen av 

genus innebär en kulturellt skapad maktordning, relaterad till föreställningar om kvinnligt och 

manligt. Kvinnligt och manligt är kulturellt och socialt skapade snarare än oproblematiska 

biologiska utgångspunkter (Ibid., s. 12). Hjälmeskog (2000, s. 211-212) hävdar att manligt 

och kvinnligt inte är någon medfödd naturlig egenskap hos individen utan är något som 

kommit från vårt samhälle och vår kultur. I skolan möter eleverna på dessa diskurser och de 

blir strukturerade i ett dualistiskt sätt att uppfatta manligt och kvinnligt. Det stämmer inte 

överens med skolans jämställdhets- och demokratisträvanden (Ibid., 211-212). Även Ogwu 

(2009 s. 73-74) menar att kön är en social och naturlig konstruktion vilket kan påverka vilka 

ämnen eleverna intresserar sig för. Olsson (2011, s. 263- 264) menar i sin avhandling, att 

forskarna i början av 60-talet började bli mer tydliga med att vilja ändra på traditionella 

normer och institutioner. Individen skulle få fler möjligheter till fria val om könsroller och 

traditionella normer slutade begränsa dem. Illich (1985, s. 64- 65) tar upp att barn tidigt växer 

in i sina respektive genus och att identifiera sig med det egna könet ingår i ett barns första 

icke-verbala erfarenheter. Han anser att de olika könen tidigt får lära sig vad som är deras 

respektive plikter. Hirdman (2007 s. 12-13) talar om skapandet av en struktur som en samling 

av göranden som bildar ett mönster. Mönstret består av ett isärhållande mellan vad som anses 

som manligt och kvinnligt och detta mönster för också in oss i kvinnofållor och mansfållor. 

Detta är en av genusordningens starkaste mönster som vilar på tusen olika praktiker och 

teorier om skillnader mellan könen. Att göra genus är att göra skillnad där skillnad inte finns. 

I genusordningen innebär det att mannen är normen och kvinnan är underordnad honom. Att 

ingå i ett samhälligt mönster av underordning betyder inte att man inte samtidigt kan vara 

aktiv och handlande. Men det betyder att handlandet måste relateras till underordningens olika 

former. Former som man kan inordna sig under eller överskrida ibland. På 50 och 60-talet, 

talade man om ett hushållskontrakt som innebar att mannen var försörjaren och kvinnan den 
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försörjda. Idag talar man om ett helt annat genuskontrakt. Bakom det står demokratiska idéer 

om att män och kvinnor ska ha lika möjligheter, rättigheter, ansvar och skyldigheter (Ibid., s. 

83). Att genusordna innebär att sortera kroppar: manliga där och kvinnliga där. Det är den 

grundläggande sorteringen av människor som rentav börjar före födseln med att till exempel 

säga att det blir nog en pojke för att din mage står rakt ut eller en flicka för din vänster sida är 

mer svullen. Män och kvinnor skapar tillsammans ett genuskontrakt. Det är denna 

reproduktion av genuskontrakt som upprätthåller ordningen som petar upp män och håller 

nere kvinnor (Ibid., s. 150-53).  

     I detta arbete vill vi jämföra manliga och kvinnliga HKK-lärares resonemang om 

jämställdhet. Hur samtalar lärarna om jämställdhet? Finns det några likheter eller skillnader 

mellan deras resonemang? Vi tror att om en man väljer att undervisa i HKK så är han en 

väldigt jämställd och modern person som är befriad från genusordning om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. Han kan utan problem känna sig trygg i sin lärarroll att lära ut i HKK-

ämnet som till största delen handlar om kunskap som är relaterat till hushållssysslor.   

 Utgångspunkten för detta arbete är utifrån genusperspektivet som presenteras här ovan. 

Från genusperspektivet inriktar vi oss på genusordningen, det vill säga vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. I vårt arbete har vi valt att undersöka om det finns några likheter och 

skillnader mellan manliga och kvinnliga HKK-lärare utifrån deras perspektiv och resonemang 

om jämställdhet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hem- och 

konsumentkunskapslärares uppfattningar när det gäller jämställdhet i relation till sin 

undervisning. I arbetet undersöks det om skillnader och likheter finns mellan manliga och 

kvinnliga hem- och konsumentkunskapslärare resonemang om jämställdhet och i så fall vilka 

dessa är.  För att kunna undersöka detta område vill vi ha följande frågeställningar 

behandlade:  

 1, Hur samtalar och resonerar hem- och konsumentkunskapslärare kring jämställdhet i 

relation till sin undervisning? 

2, Vilka likheter och skillnader finns det mellan manliga och kvinnliga lärare när det gäller 

jämställdhetsperspektivet i hem- och konsumentkunskap? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

I denna undersökning är fokuseringen på lärares uppfattningar om jämställdhet, i relation till 

sin undervisning. Syftet är att studera om det finns samband mellan lärares uppfattningar om 

jämställdhet och deras kön. 

 För att uppnå syftet har kvalitativa intervjuer genomförts. Metoden rymmer en flexibilitet 

som ger informanten frihet att själv bestämma på vilket sätt denne vill besvara de frågor som 

ställs då vikten ligger på hur informanten uppfattar och tolkar frågorna. Kvalitativa intervjuer 

ska vara följsamma efter den riktning som informantens svar går i och undersökningens 

fokusering kan anpassas efter samtalets gång. Intresset är inriktat på informantens synsätt och 

det är positivt om intervjun tar olika riktningar eftersom det ger en inblick i vad informanten 

anser är relevant och viktigt. En intervju är en dialog mellan minst två personer och ett 

samarbetsvilligt klimat är en fördel för att informanten ska lämna relevanta upplysningar. 

Informanten ska känna sig betydelsefull och få tala till punkt. Att följa dessa riktlinjer leder 

förhoppningsvis till ett fylligt material (Bryman 2002, s. 122-139; Olsson & Sörensen, 2008, 

s. 80-81).  

 Intervjuerna var till viss del semi- strukturerade med frågor knutna till teman som stöd för 

konversationen men som ändå tillät naturliga följdfrågor. En intervjuguide hade 

sammanställts inför intervjuerna, för att säkerhetsställa att informanterna fick likartade frågor. 

Frågorna var formade efter syftets frågeställningar i sex teman, med ett antal underteman och 

avslutningsvis en fråga om informanten hade något mer att tillägga. Frågorna var inriktade på 

informantens uppfattning om jämställdhet i relation till sin undervisning. Informanten såg inte 

frågorna utan de användes endast som stöd för intervjuaren.  

 Alla intervjuerna spelades in och ett visst mått av anteckningar fördes under intervjuernas 

gång. Detta var nödvändigt för att kunna analysera intervjuerna utan att riskera att missa 

viktiga detaljer. Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser i avskilda utrymmen. Vi 

avgränsade intervjuerna till ca en timme eftersom vi anser att både intervjuaren och 

informanten lätt kan tappa koncentrationen om det blir för långdraget.  
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Urval 

Sju stycken både manliga och kvinnliga HKK- lärare blev intervjuade. Eftersom syftet var att 

undersöka jämställdhet ur ett genusperspektiv samt likheter och skillnader mellan könen så 

var tre av informanterna manliga och fyra stycken kvinnliga. Det blev dock bara tre 

informanter av det manliga könet för att det var svårare att få tag på. För att få en realistisk 

bild hur det ser ut i dagens skola valde vi att intervjua både behöriga och obehöriga HKK- 

lärare. Samtliga skolor som informanterna arbetar på är kommunala skolor årskurs 6-9.  

 

De kvinnliga: 

 Informant nummer 1 är en 52-årig behörig HKK- lärare med åtta års yrkeserfarenhet. 

Arbetar på en skola i en stor stad som ligger i ett välbärgat område. 

 Informant nummer 2 är en 43-årig behörig i HKK- lärare med åtta års yrkeserfarenhet. 

Arbetar på skola som ligger utanför en liten stad i glesbyggd. 

 Informant nummer 3 är en 57-årig obehörig lärare med fjorton års yrkeserfarenhet. 

Arbetar på en skola som ligger utanför en liten stad i glesbyggd.  

 Informant nummer 4 är en 52-årig behörig lärare med 11 års yrkeserfarenhet. Arbetar 

på en skola som ligger utanför en liten stad i glesbyggd. 

 

De manliga: 

 Informant nummer 1 är en 37-årig behörig HKK-lärare med sju års yrkeserfarenhet. 

Arbetar på en skola i en stor stad som ligger i ett välbärgat område. 

 Informant nummer 2 är en 50-årig behörig HKK-lärare med tjugo års yrkeserfarenhet. 

Arbetar på en skola som ligger utanför en liten stad i glesbyggd. 

 Informant nummer 3 är en 25-årig behörig HKK- lärare med tre års yrkeserfarenhet. 

Arbetar på en skola som ligger i en stor stad i ett välbärgat område. 
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Metod för bearbetning och analys 

Med kvalitativa metoder vill man karaktärisera något och det är karaktäriseringen som är 

kärnan med metoden. Det centrala är att söka kategorier, beskrivningar eller modeller som 

bäst beskriver ett fenomen. Gemensamt för alla kvalitativa metoder är att de är tidskrävande 

(Olsson & Sörensen, 2008, s.6).  

     Vi valde denna analysmetod för att vi tyckte den var mest relevant för vår studie att 

undersöka HKK-lärares uppfattningar samt se om det finns några skillnader mellan könen 

utifrån ett genusperspektiv. Vi har valt att presentera vårt resultat och vår analys utifrån två 

delstudier. Studierna har gemensamma teman i presentationen men skiljer sig åt genom att 

den ena delstudien innehåller intervjuer av manliga HKK-lärare medan den andra delstudien 

består av intervjuer från kvinnliga HKK-lärare. 

     I analys av data har vi valt har metoden Grounded theory som har blivit det absolut 

vanligaste synsättet för analys av data. Metoden innebär att man samlar in data och analyserar 

det på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång (Bryman, 2002, s. 375-377). I 

metoden Grounded theory finns ett nära samband mellan datainsamling, analys och resultat, 

vilket är relevant för undersökningen. Det finns två grundläggande drag i Grounded theory 

och det är att metoden är inriktad på utveckling av en teori grundval av data och ett synsätt 

som är rekursiv. Det innebär att insamling och analys av data sker parallellt och i växelverkan 

med varandra (Ibid., s. 375-377).  

     Vi har använt oss av en öppen kodning som är en process i Grounded theory som går ut på 

att bryta ner, studera, jämföra och kategorisera data. Kodning är en av de viktigaste 

processerna i Grounded Theory och innebär en genomgång av utskrifter eller anteckningar där 

man sätter namn eller etiketter på det man tycker är viktigt eller är av betydelse för studien 

(Bryman, 2002, s. 377). 

     Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion på telefonen och 

anteckningar gjordes på skrivblock om vi uppmärksammade något intressanta som inte kunde 

fångas in på en inspelning. Inspelningarna transkriberades för att få en klar bild av vad som 

sagts. Transkriberingarna studerades noggrant och delades in i teman och kategoriseringar för 

att kunna upptäcka mönster, skillnader och likheter mellan de olika informanterna.  

     Medvetna underteman har arbetats fram i vår intervjuguide för att utifrån dessa teman 

använda en öppen kodning i de intervjuer som slutförts. Färgpennor har använts i 

transkriberingarna för att markera intressanta begrepp, egenskaper, dimensioner, likheter och 

skillnader i informanternas svar. I kodningsarbetet har nya idéer uppstått hos oss när vi 
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upptäckt mönster eller intressanta tolkningar av informanternas svar. Intervjuerna i glesbyggd 

har utförts av Linnéa medan intervjuerna i storstad har utförts av Helena. För att få svar på 

studiens syfte har vi i intervjuguiden delat upp frågorna i teman som var för sig kan besvara 

vår studies syfte och frågeställningar men för att slutligen tillsammans också bilda en helhet 
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Validitet och reliabilitet 

Bryman (2002, s. 86-88) skriver att reliabilitet handlar om följdriktningen, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Tre viktiga faktorer är av 

vikt när man tar ställning till om ett mått är reliabelt: Stabilitet som innebär att man kan vara 

övertygad att ett resultat stämmer om man skulle göra en liknande studie igen. Intern 

reliabilitet som innebär att de indikatorer som utgör en skala är pålitliga och följdriktiga. 

Interbedömarreliabilitet som innebär att när man exempelvis ska översätta data till 

kategorier och det finns fler observatörer inblandade så finns det risk för överensstämmelsen 

mellan tolkningarna är för liten (Ibid., s. 86-88). 

     Arbetet och tillvägagångssättet har utförts, enligt Brymans (2002, s. 86 -88) 

rekommendationer. Läsaren ska kunna genomföra en liknande undersökning och komma fram 

till samma resultat. Informanterna som intervjuades är utbildade eller erfarna lärare därför att 

det då med stor sannolikhet finns en bred kunskap inom ämnet som stämmer överens med 

studiens syfte. För att stärka reliabiliteten har många citat i arbetet använts för att styrka 

pålitligheten av tolkningarna i resultaten. Enligt Olsson & Sörensen (2008, s. 66) talar man 

om validitet när det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Oavsett vilken 

syn man har på verkligheten så ska tolkningen vara förankrad i ett empiriskt underlag som 

också är ett centralt kvalitetskriterium i alla forskningstraditioner (Ibid., s. 66). Eftersom vi 

spelade in våra intervjuer kunde vi gå tillbaka och lyssna på informanterna igen om vi var 

osäker på att vi gjorde korrekta tolkningar. För att stärka pålitligheten och trovärdigheten så 

antecknade vi också under tiden vi intervjuade när vi exempelvis noterade miner eller gester 

hos informanterna. Det är annars lätt att glömma bort dessa noteringar när man bara har 

transkriberingarna framför sig. 
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Etiska aspekter 

Det finns grundläggande etiska frågor för de personer som är direkt inblandade i en forskning. 

Dessa frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2002, s.441). 

Innan intervjuerna inleddes blev informanterna informerade om etikens huvudprinciper. 

Informanterna blev informerade att enligt samtyckeskravet var intervjun helt frivillig och att 

de när som helst hade rätt att avbryta. Informationskravet följdes genom att informanterna 

blev presenterade om undersökningens syfte och de gav sitt godkännande till att spelas in. 

Informanterna fick löfte om att all information ska behandlas med sekretess, enligt 

konfidentialitetskravet. De nämns inte med namn utan endast med sifferkoder och inte heller 

deras arbetsplatser namnges. Informanterna blev informerade om nyttjandekravet det vill säga 

att datainsamlingen enbart kommer att användas till forskningsändamål (Ibid.,  s. 440-450; 

CODEX, 2012). 

 

Reflektion över metoden 

Vi valde att utföra semi- strukturerade intervjuer för att vi ansåg att det var den mest relevanta 

metoden för att för att få våra frågeställningar behandlade. Syftet med studien var att få höra 

HKK- lärares uppfattningar och resonemang kring jämställdhet i relation till deras 

undervisning. Vi skapade teman i vår intervjuguide för att skapa struktur men samtidigt fanns 

också en öppenhet för olika riktningar i intervjun beroende på informanternas svar. Vi blev 

inte fast i förutbestämda frågor utan vi ställde frågor utifrån informanternas svar för att 

utveckla och fördjupa samtalet. Det hade varit intressant att kombinera intervjuer med 

observationsstudier för att se hur informanternas uppfattningar stämmer överens med deras 

agerande i klassrummet men med hänsyn till tidsramarna valde vi att fokusera på 

informanternas uppfattningar. 

     Vi reflekterade kring validitets och reliabilitet under intervjuerna. En känsla vi både innan 

och under intervjun var att informanterna levererade oss det svar vi ville höra. På så sätt blev 

vi lite osäkra om vi verkligen fick de svaren som stämde överens med deras verkliga 

uppfattningar. Fast om vi använt oss av observationerna finns det även där en risk att lärarna 

agerar på ett visst sätt när de blir observerade än när de inte blir det. Några av informanterna 

var vi bekanta med sedan innan vilket var positivt i den bemärkelsen att de ställde upp för oss 

genom att låta oss intervjua dem. En nackdel var att man lätt kom in på annat under intervjun 
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och att det lätt kunde likna mer ett kompissamtal än en intervju för att informanten tar för 

givet att man läser mellan raderna för att man känner dem.  
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Resultat och analys 

I denna del redogörs för de intervjuade pedagogernas tolkningar och erfarenheter om 

jämställdhet, hur de förhåller sig till begreppet i relation till sin undervisning samt vilka 

metoder de använder sig av för att utveckla elevernas medvetenhet kring det berörda ämnet. 

Citaten är kopplade till informanten som namnges med siffran 1-4. Under metodavsnittet 

finns förklaringen till varför upplägget är utformat på det sättet. Avsnittet är indelat i tre 

kategorier som behandlar intervjuernas mest relevanta delar för att ge en klar bild över 

resultaten och för att behandla våra frågeställningar. Kategorierna är: Lärares uppfattning och 

erfarenhet om jämställdhet och Lärares förhållningssätt i klassrummet för ett 

jämställdhetssträvande. Resultat och analysdelen i arbetet är uppdelat i två delar där vi 

författare presenterar en del var. Den första delen är resultat och analys från intervjuer av de 

manliga HKK-lärarna medan den andra delen är resultat och analys från intervjuer av de 

kvinnliga HKK-lärarna. Det två delarna följer samma struktur utifrån tematiseringarna och 

båda delarna avlutas med en sammanfattning 

 

Manliga lärare  

Resultat och analys av Helena Sandres 

 

Lärares uppfattning och erfarenhet om jämställdhet 

Resultat 

Gemensamt för samtliga informanter var att de ansåg att jämställdhet handlar om relationen 

mellan män och kvinnor, att de ska behandlas lika, ha lika villkor och dela på uppgifter i 

hemmet. Alla hade uppfattningen att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Informant 2 och 3 

belyste främst ojämställdheten när det gällde lönerna men informant 2 tyckte att 

jämställdhetsdebatterna borde handla mer om en jämnare fördelning av hushållssysslor istället 

för att fokusera på lika löner mellan könen. Samme informant ansåg dock att jämställdheten 

ökat om man jämför med 70-talet även om det fortfarande finns mycket att arbete med. En 

annan aspekt av jämställdhet lyftes fram av informant 1 och det var olikheterna när det gäller 

hur vi bemöter könen. 
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Jämställdhet för mig betyder väl egentligen att man ska betraktas och tas emot 

med personliga egenskaper hellre än kön och att man inte ska bli bedömd efter 

könsstereotypiska föreställningar före kompetens och så. (Informant 1) 

 

 Informanten ovan menade att jämställdhet inte bara handlade om något som gynnar 

flickorna utan även något som gynnar och är en fördel för pojkarna. Det är viktigt för pojkar 

att få känna att det är tillåtet att gråta och få vara förälder även om det är känslor som vanligen 

tillskrivs flickor. Han ansåg att det måste finnas ett bredare register för att kunna röra sig 

friare mellan könen.                       

 Informanternas tolkning av jämställdhet i relation till Lgr 11 varierade. Informant 2 ansåg 

att jämställdhet genomsyras i Lgr 11 och inte bara togs upp i HKK- ämnet. Informant 3 ansåg 

att jämställdhetsperspektivet tas upp på ett tydligt sätt i HKK och även att perspektivet var en 

grundstomme i Lgr 11 genom att man ska få vara den man är med egna yttringar och 

värderingar. Informant 1 ansåg däremot att perspektivet inte berörs alls i Lgr 11 för HKK- 

ämnet utan att det istället tas upp i skolans värdegrund genom att skolan i alla ämnen ska 

motverka traditionella könsroller. Samma informant som ansåg att jämställdhet belystes på ett 

tydligt sätt i Lgr 11 för HKK yttrade sig på följande sätt: 

Det finns en norm som fortfarande lever kvar att det är kvinnan som ska vara i 

köket. Här får man ju chansen att påverka för att jag tror samhället skulle tjäna 

på det också, om fler ägna sig åt matlagning och barn. Det är klart det ska vara 

jämställt, man ska ju få ”cred” för det man gör oavsett om man är man eller 

kvinna.  (Informant 3) 

 

 När det gäller informanternas uppfattning om elevernas inställning till jämställdhet menade 

informant 1 att pojkarna uppfattar jämställdhet som något som flickorna ska få och som de 

själva ska berövas. Informanten såg ett stort intresse för jämställdhet hos flickorna genom att 

de uttrycker starka åsikter eller besvikelser när det arbetar i köken medan det hos pojkarna 

inte märks på samma sätt. Informant 3 menade att elevernas inställning till jämställdhet beror 

mycket på hur det ser ut i deras hem. När eleverna arbetar i köken tycker han att det syns 

direkt när det gäller deras inställning till hushållssysslor om det kommer från ett jämställt hem 

eller inte. Han menade också att flickor överlag verkar ha ett större intresse för jämställdhet 

genom att de reflekterar mer över det. Alla eleverna vet vad begreppet jämställdhet innebär i 
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teorin men han ansåg att det är i praktiken när det arbetar i köken som elevernas inställning 

och kunskap visar sig. Informant 2 ansåg att eleverna har god kännedom om vad jämställdhet 

är genom att de visar ett stort intresse för området. De diskuterar och visar heta känslor när de 

för fram sina åsikter. När de arbetar i köken är det inte helt jämställt men det beror främst på 

att flickorna tar för sig mer i köken och inte släpper in pojkarna. Pojkarna tar då ett steg 

tillbaka och låter flickorna styra. Informant 1 berättade att han såg en stor skillnad på 

pojkarnas inställning till matlagning på den skola han arbetar på nu och den skola han 

arbetade på innan. På den skola han arbetar nu tolkar han det som att pojkarna tycker att det är 

roligt att laga mat för att de har sett på många kockprogram på TV och ser den kunskapen 

som statushöjande. På den skolan han arbetade innan fanns inte alls samma intresse. Hans 

analys var att det berodde på skolornas olika samhällsklasser. Att i högre klasser ser man 

matlagning som finkultur och ett intresse medan man i lägre samhällsklasser ser matlagning 

som ett måste för att bli mätt.  

 

Analys 

Värt att analysera är att samtliga informanter har en gemensam uppfattning om vad 

jämställdhet är men deras uppfattning om jämställdhet i relation till Lgr 11 varierade. Två av 

informanterna hade inte ens uppfattat att jämställdhet fanns med. Det beror kanske på att 

informanterna inte studerat Lgr 11 tillräckligt noga eller att jämställdhetsperspektivet är 

otydligt framställt. Eftersom Lgr 11 är relativt ny kan det även innebära att informanterna inte 

hunnit sätta sig in i den. En av informanterna ansåg att eftersom normen om att det är kvinnan 

som ska vara i köket fortfarande lever kvar hos många har man som HKK-lärare stor chans att 

motverka denna inställning hos eleverna. Utifrån ett genusperspektiv så visar detta resultat att 

genusordningen i viss mån reproduceras i HKK-ämnet genom att det hos en del av eleverna 

finns en inställning till vad som anses vara kvinnliga respektive manliga sysslor.  

     En informant ansåg att det måste bli friare att röra sig mellan könen genom att det måste 

bli mer tillåtet för pojkar att få ha kvinnliga egenskaper. Utifrån ett genusperspektiv så 

innebär det att genusordningens skarpa linjer skulle blekna om eleverna skulle kunna röra sig 

friare mellan könen.  En informant poängterade att köken i HKK inte är jämställt för att 

flickorna är för dominanta och att pojkarna då tar ett kliv tillbaka. Det kanske beror på att 

flickorna ser sin chans att få visa framfötterna och ta plats, fast och andra sidan blir denna 

arena inte tillåten för pojkar vilket innebär att det inte blir jämställt för dem. Här är det tydligt 
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att det är flickorna som står för reproduktionen av genusordningen i HKK- ämnet genom att 

dominera i köken fast och andra sidan hade pojkarna kunnat ta mer plats.  

 

Lärares förhållningssätt i klassrummet för ett jämställdhetssträvande 

Resultat 

Gemensamt för informanterna är att de har ett medvetet förhållningssätt när det gör 

gruppindelningar så att flickorna och pojkarna arbetar tillsammans i köken. Informant 1 och 3 

menade att det är många av pojkarna som har inställningen att det är flickorna som ska vara i 

köket och att det är något som de får tampas med på sina lektioner. De främjar jämställdhet 

genom att de på ett medvetet sätt är lyhörd och markerar genom att säga till när de hör elever 

som uttalar sig ”det där ska du göra för det är ett kvinnogöra”. Informanterna berättade att de 

är väldigt noga med att alla ska få uttrycka sig. De tysta flickorna ska få ordet även om det 

mest är pojkarna som räcker upp handen eller pratar rakt ut. De uttrycker en svårighet med att 

få pojkarna att förstå att de blir bemötta på ett visst sätt på grund av kön. Informant 3 kände 

att det ibland kan vara problematiskt att påverka de elever som kommer från en annan kultur. 

Han tror att det kan bero på att de eleverna är vana vid att män och kvinnor har bestämda 

roller i hushållet. Informant 2 ansåg att detta ämne innehåller väldigt mycket jämställdhet som 

bara faller sig naturligt för honom att belysa och undervisa om.  

När man är manlig hemkunskapslärare så har jag ju gjort hälften bara på grund 

av det, eftersom att det är så få manliga hemkunskapslärare. Egentligen behöver 

jag bara vara där och vara duktig på att laga mat och att jag kan det här med 

hemkunskap, så får jag mycket automatiskt. (Informant 2) 

     Informant 2 såg ingen svårighet med att belysa jämställdhet i sin undervisning. Han anser 

att han är en förebild för jämställdheten genom att han är man och lär ut hushållssysslor som 

många tidigare kanske (och eventuellt fortfarande) förknippar som ett ”kvinnogöra”.  

     Informant 3 berättade att han inte använder sig av någon speciell metod när han arbetar 

med jämställdhet. Däremot bedömer han jämställdhet när eleverna arbetar i köken. Han 

menade att det är där det visar sig om eleverna har tagit till sig vad jämställdhet innebär i 

praktiken. I undervisningen utgår han aldrig från jämställdhetsperspektivet och han föreläser 

inte direkt om området heller. Han belyste perspektivet lika mycket i alla tre huvudområden 

genom sitt resonemang och förhållningssätt till eleverna. Informant 2 berättade att han belyser 
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jämställdhet genom att dels diskutera med eleverna vad jämställdhet innebär i samhället när 

det gäller löner och föräldraledighet etcetera. Sedan fortsätter han att resonera om jämställdhet 

i hemmet, hur det sett ut historiskt till nu. 

Vi tar också upp hur det fungerar i olika hem. Med olika religioner med olika 

familjer beroende på vilka man bor med, och så där. Så brukar vi diskutera om 

deras hemmiljö och förhoppningsvis så har vi några som kommer från andra 

länder med i klassen, som kan berätta ur det är hos dem. Så oftast så bygger jag 

undervisningen på de erfarenheter som barnen har. Också flätar jag in, eftersom 

jag kommer från en bondefamilj själv, så kan jag berätta om min mormor och 

morfar och farmor och farfar… Hur det fungerade kontra nu.  (Informant 2) 

  

 Informant 2 berättade att eleverna brukar få läxor om hur det ser ut i deras hem. De brukar 

även få till uppgift att intervjua människor på stan som de inte känner om de vet vad 

jämställdhet innebär. Informant 1 berättade att han inte belyser jämställdhet på något 

strukturerat sätt utan förhåller sig mer jämställdhetssträvande mot eleverna genom att vara 

lyhörd och markera om eleverna har åsikter om vad de anser vara kvinnligt och manligt.  

 

Analys 

Utifrån ett genusperspektiv så är det värt att tänka på att flickornas dominans inte 

framkommer hos informanterna med samma tydlighet när de talar om vikten av att markera 

genom att säga till eleverna när de hör eleverna uttala sig om vad som tillhör manliga och 

kvinnliga sysslor. När de talar om markeringar så talar de mer pojkarnas uttalanden än 

flickornas. Genusordningens uppdelning kanske också finns till viss del rotad hos lärarna 

vilket gör att det inte reflekterar eller markerar mot flickornas dominans utan att även de likt 

pojkarna tar ett steg tillbaka och inte markerar mot flickorna för att det själva är män.  

     En informant tyckte att det är svårt att påverka elever från olika kulturer när det gäller 

jämställdhet för att de hos dem sitter djupt rotat vad som anses vara kvinnliga och manliga 

sysslor. Detta kan bero på att eleverna kommer från en kultur eller en familj där 

genusordningen är väldigt tydlig. Informanten som tyckte det var naturligt och lätta att 

undervisa om jämställdhet använde sig också av metoder som gjorde det lätt för eleverna att 

relatera till. De fick läxor om hur det såg ut i deras hem, vilket här får eleverna att reflektera 
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över om det finns en genusordning i deras hem när det gäller fördelning av hushållssysslor. 

Han förde även resonemang om hur det sett ut historiskt sätt när det gällde jämställdhet i 

hemmet. Här berättade han om sig själv och hur det sett ut när han växte upp. Genom att här 

berätta om sina egna erfarenheter så skapar han en levande undervisning för eleverna vilket 

skapar ett intresse för dem, tror jag. Han såg det också som en fördel om det fanns elever från 

andra länder för att han där naturligt kunde väva in att uppdelningen när det gäller att 

hushållssysslor kan se olika ut beroende på vilken kultur man kommer ifrån. Att informanten 

ser jämställdhet som något lätt och naturligt att ta upp tror jag innebär att eleverna också tar 

till sig detta på ett naturligt sätt. Utifrån ett genusperspektiv så belyser man här att 

genusordningen sett och ser olika ut beroende på tidsålder och kultur. 

 

Sammanfattning 

Informanterna har en gemensam syn på vad jämställdhet är men endast en informant 

utvecklade att jämställdhetsperspektivet också handlar om att man ska bemöta och förhålla sig 

på ett likadant sätt oavsett kön. Värt att uppmärksamma är att när det gäller relationen mellan 

jämställdhet och Lgr 11 i HKK visar det sig att informant 1 och 2 inte uppmärksammat att 

jämställdhet står skrivet som en bedömningsgrund under ett av tre huvudområden medan 

informant 3 tycker att det står klart och tydligt. Uppfattningarna varierar hos informanterna 

när det gäller elevernas inställning. Det finns intresse för jämställdhet hos eleverna men 

främst hos flickorna. Informant 2 tycker att det generellt är flickorna som dominerar när det 

arbetar i köken och att då pojkarna tar ett steg tillbaka vilket innebär att arbetet inte blir 

jämställt.  

     Det framgår att samtliga informanter tyckte att det är viktigt som lärare att inta ett 

medvetet förhållningssätt gentemot eleverna när det gäller jämställdhetssträvandet. Ett 

medvetet förhållningssätt innebär att läraren är lyhörd och markerar när eleverna uttalar sig på 

ett icke-korrekt sätt samt att ge eleverna lika mycket utrymme i klassrummet. Informant 2 

ansåg att det är väldigt lätt att lyfta jämställdhet i HKK- ämnet för att det faller sig naturligt 

och när han dessutom är en manlig HKK- lärare innebär det i sig något positivt i 

jämställdhetssträvandet. Informant 3 uttryckte en problematik kring att belysa 

jämställdhetsperspektivet till elever med utländsk bakgrund därför att de har med sig hem i 

från att det är kvinnan som ska utföra hushållssysslorna. Informant 1 och 3 använde sig av ett 

medvetet förhållningssätt för att belysa jämställdhet i undervisningen medan informant 2 

använder sig av metoder genom läxor, diskussioner och uppgifter för att ta upp området.  
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Kvinnliga lärare  

Resultat och analys av Linnéa Gunnarsson 

 

Lärares uppfattning och erfarenhet om jämställdhet 

Resultat 

Informant 1, 2 och 4 svarade människors lika värde, på frågan vad som är 

jämställdhet. Speciellt informant 2 var noga med att poängtera att hon inte anser 

att jämställdhet bara handlar om kön. 

Det handlar inte bara om könen utan människors värde i överhuvudtaget. Så kan 

jag säga, människors lika värde. (Informant 2)  

 

 Informant 3 svarade att det handlar om att behandla flickor och pojkar lika. Även de som 

anser att det handlar om människors lika värde gled, mer eller mindre, in på förhållanden 

mellan flickor och pojkar. Alla fyra är överens om att vi inte lever i ett jämställt samhälle och 

att kvinnor ligger efter i löneutvecklingen, men även på andra områden som arbetsbördan i 

hemmen och rätt till fritid etc. Informant 1 menar att vi inte är så jämställda som vi tror. Vi är 

kanske mer jämställda än många andra länder, men tänker vi kan vi riskera att tappa 

fokuseringen på jämställdhetsarbetet. Informant 3 tror att de könssegregerade traditionerna 

hänger sig kvar, och att det saktar ner jämställdhetsprocessen. Hon betonar också att det har 

blivit ett hårdare klimat där även tjejer börjar ta till fysiskt våld i större utsträckning. Ska 

tilläggas att skolan, precis innan jag anlände, hade fått tillkalla polis just på grund av ett 

slagsmål mellan två flickor. Hon tycker sig ändå, trots kvarhängande traditioner, se en stor 

skillnad hos pojkarnas attityd idag, från när hon började för åtta år sedan. Det är inte lika 

vanligt att de protesterar mot att utföra hushållssysslor.  

Jag tror de är mer van med det nu. Jag tycker inte att det blir lika mycket 

diskussioner och det är inte lika många som säger att det där är ju tjejgrej det. Det 

där gör bara kärringar kan dom säga ibland. Det är väldigt sällan det kommer upp 

nu tycker jag. Förr var det ganska ofta. Förr hörde man det jämt. (Informant 3)  
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 Informant 1,2 och 3 är alla osäkra på hur jämställdhet berörs i den nya Lgr 11 och 

kursplanen för HKK. 

Jämställdhet, men det har ju plockats bort. Nu står det någonting om att man ska 

undervisa om... Ja nu kan jag inte formuleringen... Det står ju att det ska vara på 

ett jämställt sätt men inte att det är liksom inte något som ska genomsyra allting. 

(Informant 1) 

 

  De är överens om att det finns med, men att det var mycket tydligare i den gamla. 

Informant 1 reflekterade löst om att anledningen till att det inte längre är lika betonat i Lgr 11 

kanske är för att vi tar mer naturligt på jämställdhet i dagens samhälle, och att behovet att 

precisera det inte längre är lika starkt. Informant 4 har däremot en klar bild över hur hon anser 

att jämställdhetsperspektivet visar sig i den nya Lgr 11 och kursplanen. 

Man talar om arbetsfördelning och det är ju viktigt så att eleverna får upp ögonen 

för det. Hur det har de hemma hos sig och att det kan se olika ut och varför det 

ser ut så samt hur de själva vill ha det i framtiden. (Informant 4) 

 

 Det är olika hur informanterna uppfattar elevernas inställning till och tolkning av 

jämställdhet. Informant 1 tror att det eleverna inte reflekterat mycket över jämställdhet, men 

att det kan uppstå intressanta diskussioner. Hon upplever att flickorna har ett större intresse 

och engagemang, eftersom de ser det som att de har mest att vinna på jämställdhetsdebatten. 

Därför kan det bli en del upprörda diskussioner när jämställdhet kommer på tal. Informant 2 

uppfattar att eleverna i början inte förstår vad det innebär att arbeta jämställt. Men när hon får 

förtydliga och ta bort fokuseringen från genus tycker hon att de förstår tanken bakom. 

Informant 3 anser att eleverna förstår vad som menas med jämställdhet genom att HKK förut 

var ett ämne för endast flickor, och att det nu förtiden är obligatoriskt för alla. Hon tycker inte 

att eleverna reagerar nämnvärt på det utan att det är självklart för dem att alla ska hjälpa till. 

Informant 4 uppfattar att eleverna förstår jämställdhet, förutom i städning eftersom de flesta 

av hennes elevers familjer har köper städtjänst. Däremot upplever hon att pojkarna kan känna 

sig påhoppade eftersom det lätt blir vinklat till att flickorna ska kämpa sig fram och ta för sig, 

och att hon som kvinnlig lärare bidrar till den känslan. Sådan undervisning är inget hon 

eftersträvar utan hon försöker använda sig av material som visar att alla, inte bara flickorna, 

vinner på jämställdhet.  
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Det är väl det här då att killar kan känna sig påhoppade… För att jag då även är 

en kvinnlig lärare att det blir lätt att det blir vinklat till att kvinnorna ska kämpa 

sig uppåt och så ska ju helst inte undervisningen vara. Vi har läst en intressant 

artikel som heter ”killarna vinner på jämställdhet” som vi tycker är bra för då 

förstår det vad det handlar om… Även tjejerna får läsa den artikeln. (Informant 

4) 

 

 Informanterna 1 och 3 upplever att arbetet på deras lektioner är jämställda, och de anser 

inte att det är ett problem eftersom de själva styr över grupperingarna och ser till att ingen 

undviker någon uppgift. Informant 1 menar att det inte är några problem därför att både 

pojkarna och flickorna tycker att HKK är roligt. Informant 2 finner det inte alltför nödvändigt 

att styra grupperna. Bara om det blir uppenbara problem med till exempel elever som sätter 

sig, och låter resten av gruppen göra det ”tråkiga” arbetet. Både informant 2 och 3 tar upp att 

eleverna själva håller stor koll på att ingen slipper undan. De är måna om att det ska vara 

rättvist.  

Står en och diskar ena gången, då ska inte den göra det nästa gång. Och de tycker 

jag dom är jätteduktiga på för de brukar de sitta och diskutera när de äter upp sin 

mat. Förra gången diskade du då är det din tur nu, så. Och dom är också väldigt 

vana med att alla ska få göra uppgifterna. Dom håller koll på varandra. 

(Informant 3) 

 

 Bara informant 4 ger ett uttryck för att det inte alltid är lätt att få en jämställd 

arbetsfördelning i köken. Hon menar att flickor ofta har mer vana och kan därför ibland ha en 

tendens att ta över, och styra över arbetet. 

Inte alltid… Många flickor har övat mer och tar en dominant position. Det 

kanske är något nedärvt som de har också tar de på sig en roll och kan bli lite 

bossiga. (Informant 4) 

 

Analys 

Alla informanterna är överens om att jämställdhet är ytterst relevant för HKK- ämnet. Att alla 

ska kunna lära sig att samarbeta, och förstå vikten av att ta sitt eget ansvar. De anser att det är 

en naturlig del av ämnet eftersom det handlar om det dagliga livet. Värt att observera är att 



 
 

34 

även om tre av fyra informanter svarade att jämställdhet handlar om likheter och rättigheter 

mellan människor, verkade de ändå vara genusinriktade och se jämställdhet som något som 

handlar om relationer mellan flickor och pojkar. Här kan man dra paralleller till förståelsen av 

genus innebär en kulturellt skapad maktordning, relaterad till föreställningar om kvinnligt och 

manligt.  

 Informanterna är överens om att jämställdhet är viktigt och att vi behöver arbeta mer med 

det. De reflekterade över att vi anser att vi är jämställda i relation till många andra länder och 

att vi därför kan riskera att tappa fokusering på vårt jämställdhetsarbete. Tre av fyra 

informanter hade vaga uppfattningar om hur jämställdhet tas upp i Lgr 11. En av de tre 

informanterna hävdade att jämställdhet inte alls fanns med. Värt att notera är att om det 

stämde, skulle det inte stämma överens med skolans jämställdhetssträvanden och 

förtydligande av att vilja förändra de traditionella normerna. Kanske beror det på att 

informanterna inte studerat Lgr 11 tillräckligt noga, eller jämställdhetsperspektivet är otydligt 

framställt. Eftersom Lgr 11 är relativt ny, kan det även innebära att informanterna inte hunnit 

sätta sig in i den. Det kan vara svårt att släppa den gamla, och är man van med något kan det 

vara svårt att tolka en ny upplaga. Att det är en möjlig orsak till osäkerheten om 

jämställdhetens plats i Lgr 11, kan grundas på att flera av informanterna anser att jämställdhet 

var mer betonat i Lpo 94, än i Lgr 11. Det går inte att säga att de har fel om att de anser att 

Lgr 11 är mer otydlig om jämställdhet än sin föregående upplaga, eftersom det ligger i 

läsarens tolkning och uppfattning. Det ligger möjligen något i det som en informant 

spekulerade i, att vi idag ta mer naturligt på jämställdhet och att det kanske därför inte 

prioriterades lika mycket i Lgr 11.  

 Det är intressant att analysera om informanterna anser att de når fram till eleverna, 

eftersom det finns osäkerhet hos dem själva när det gäller hur jämställdhet ska tas upp i 

undervisningen. De tror inte att eleverna reflekterar speciellt mycket över jämställdhet om de 

inte uppmärksammar dem på det. Däremot känner informanterna att eleverna är mer 

jämställda i sig själva idag än eleverna de har undervisat förr om åren. Det är mer sällan de 

behöver ha diskussioner om varför alla ska utföra hushållssysslor och att det inte är ett 

kvinnogöra. Det kan innebära att en uppluckring av genusordningen håller på att ske, men 

man ska inte förlita sig på att jämställdhet uppstår av sig själv. Det är enligt informanterna 

oftast flickorna som går igång på diskussioner om jämställdhet och det blir ofta starka åsikter 

som uttrycks i debatterna. En orsak till varför det är så, kan vara att när jämställdhet granskas 

kommer orättvisor fram i ljuset som eleverna annars inte reflekterar över. Får man veta 
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konkret att de här fördelarna har du som man gentemot en kvinna är det inte konstigt att det 

blir starka reaktioner. Risken är då att flickorna känner sig orättvist behandlade och pojkarna 

känner att de få skulden för det. En informant uttryckte sig om att hon som kvinnlig HKK-

lärare kan förstärka en känsla hos pojkarna att de blir anklagade för de orättvisor som 

genusordning skapat för flickorna. Ser man på jämställdhetsperspektivet från den vinkeln är 

det viktigt att betona att jämställdhet inte bara handlar om kön, utan människors lika värde. 

Det för att motverka att det blir pojkar mot flickor, och att de istället arbetar med varandra.   

 Två av fyra informanter styr över sina gruppindelningar och anser att det inte är några 

svårigheter med att få dem jämställda, eftersom de delar in grupperna i pojke/flicka. Men om 

det är en garanti för jämställdhet kan ifrågasättas. Risken finns, som en informant uttryckte, 

att någon tar över arbetet och dominerar köket. Enligt informanterna är det vanligtvis 

flickorna, som tar över och delegerar uppgifter. När det sker skapar eleverna själva en 

genusordning och håller isär vad som är manligt och kvinnligt. Pojkarna får göra det flickorna 

tillåter dem och då blir det även lättare att smita undan tråkiga och för dem ointressanta 

uppgifter. En anledning till att flickorna ofta tar kontrollen i köken, kan vara att det är den 

enda självklara plats de känner att de har. Släpper de inte in pojkarna och pojkarna accepterar 

det avstannar jämställdhetsarbetet.  

   

Lärares förhållningssätt i klassrummet för ett jämställdhetssträvande 

Resultat 

Förhållningssättet som informant 2 använder sig av är att dela upp klassen i olika familjer. 

Den lilla familjen är gruppen där eleverna arbetar två och två. Ibland arbetar de över köken 

och blir då grupper på fyra, det blir då den stora lilla familjen. Tills sist har vi den stora 

familjen som är hela klassen på max sexton personer. Det hon avser med hennes 

förhållningssätt är att eleverna ska lära sig att ansvara för sitt eget agerande och att se hela 

lektionen som ett stort samarbete. Ingen ska sätta sig ner och tycka att han eller hon är klar, 

därför att ingen är klar om inte alla är klara. Det ska inte löna sig att slarva. 

Ja, jag pratar ju om när man jobbar här så börjar man med den lilla familjen som 

man säger. Här jobbar man ju två och två. Och fyra och fyra ibland. Lilla 

familjen, stora familjen är fyra och så har vi den största familjen som är sexton 
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här inne. Och jag säger ju i sammanhangen att vi måste ju hjälpas åt alla sexton 

här inne, innan vi slutar här idag. (Informant 2) 

 

 Alla informanterna arbetar med att se sina elever som individer. Eleverna ska lära sig att 

själva ta ansvar och inte bara tänka egoistiskt. De ska förstå vilka konsekvenser deras 

agerande kan få för andra. Informant 1 och 2 menar att alla har rätt till fritid och genom att 

strunta i att göra sin del av arbetet stjäl man fritid av någon annan.  

Sån diskussion har vi. Och det har vi ju flera gånger sen också, men jag menar att 

vi har det alltid en gång då. Och så tittar vi på att, ja, egentligen så tar man ju tid 

från någon annans fritid om man till exempel inte städar sitt rum och tar ansvar 

för det man skulle göra. Så att jag bollar tillbaka att de tar tid från sina föräldrar 

om de inte städar sitt rum eller slänger strumporna eller var det är för någonting. 

(Informant 2) 

Att man delar arbete lika och i en familj, att alla har rätt till fritid. Så att säga. Att 

det inte ska ligga på en person att sköta hushållet utan liksom att alla ska hjälpas 

åt. (Informant 1) 

 

 Alla informanterna anser att de mer eller mindre låter jämställdhet genomsyra 

deras undervisning, och inte bara tar upp det vi enstaka tillfällen. Informant 4 

gjorde en närmare reflektion över att hon i vissa delar av sin undervisning är mer 

inriktad på jämställdhet än i andra. 

Inte så mycket i konsument och ekonomi men där hade man ju kunnat ta upp hur 

reklam framställs. Mat och konsumtion är självklart… i miljö och livsstil skulle 

jag kunna ta upp fritidsintressen och så eller vem som åker mest bil och så 

vidare. Eftersom hälften i klassen är killar är det viktigt att ta upp det på rätt sätt 

så inte killarna känner sig påhoppade på nått vis… Rätt vinkling… (Informant 4) 

 

 Syftet informanterna har med sin jämställdhetsundervisning är att eleverna ska få kunskap 

som de kan ha med sig i livet. Informant 4 vill att hennes elever inte ska leva och agera efter 

hur det alltid har varit, utan att de tänker till hur de själva vill ha det. Informant 3 menar att 

det är viktigt att förebygga det negativa grupptrycket, genom att förmedla till eleverna att de 

får vara som de är. Att man inte behöver tycka och agera som alla andra. Informant 1 och 2 är 
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mer inne på att deras elever ska förstå att det inte bara kretsar runt dem själva utan alla 

runtomkring är också viktiga. Alla fyra hade väldigt lika tankegångar om vad syftet med att 

undervisa i jämställdhet är. 

     Informanterna 1 och 3 använder sig av strikt gruppindelning för att arbeta jämställt. 

Informant 1 menar att hon inte alltid delar in flicka/pojke utan att hon vill att alla ska kunna 

arbeta med alla. Informant 3 svarade att hon oftast delar in grupperna i flicka/pojke.  

 Den enda som anser att hon föreläser om jämställdhet är informant 2. Hon ser det som att 

hon egentligen är en konstant föreläsare. De andra informanterna svarade nej på den frågan, 

men erkände sedan efter en stunds eftertanke att det kanske förekom lite föreläsning ändå, 

även om de själv inte såg det som en föreläsning. 

Nej inte föreläser så. Självklart tar man ju upp det då och då men inte att jag står 

och har direkt föreläsning direkt så. Asså det kommer ju in en del om det här 

med historiska perspektiv i sådana fall. När vi pratar om historien förr och hur 

det har förändrats. Men det är ju föreläsning med eleverna, när vi pratar om det. 

(Informant 3) 

 

 Däremot för alla fyra informanter diskussioner, och resonerar runt jämställdhet med 

eleverna. Läxor i jämställdhet är det ingen av informanter som direkt har. Informant 1 kan 

ibland göra en uppgift, inom lektionstid, där eleverna får reflektera över sin hemsituation 

genom att kryssa i vem som gör vad hemma. Informant 2 brukar be sina elever reflektera över 

hur hemarbetet är fördelat hemma hos dem, och varför de tror att det är så. Att ta upp historik 

och påvisa hur det var förr, är ett sätt som informant 3 använder sig av för att belysa 

jämställdhet i sin undervisning. Hon visar bilder, bland annat på hur man tvättade för i tiden, 

och poängterar att det alltid är en kvinna som ligger vid bryggan. Det ställer hon sedan mot en 

modern tvättfilm där det är en kille som informerar hur man ska tvätta. Sedan diskuterar hon 

med eleverna om vad som är annorlunda nu från hur det var då, och om kunskapsbehoven har 

förändrats.  

 Och det är lite lustigt vilken skillnad det är, mot förr och nu. Och då kommer 

man inte på det där att det faktiskt är killar som tvättar också nu. Flyttar man 

hemifrån och bor ensam, så var det ju inte heller förr kanske. Att killar flyttade 

hemifrån och bodde ensamma utan man flyttade kanske direkt som par. Och då 

var det tjejen som gjorde. Men idag flyttar killarna själv och då måste dom sköta 

det där. Nej så där är det ju en grej, där det kommer in, jaa. (Informant 3) 
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 En annan metod alla informanterna använder sig av är markering. Genom att observera 

eleverna och markera när de agerar fel, gör de eleverna uppmärksamma på hur de beter sig.  

Informant 2 menar att det ibland blir sura miner från någon elev som uppfattar markeringen 

som ett personligt påhopp. Att eleven anser att det bara är just hen som får kritik av läraren. 

Då måste hon vara extra tydlig med att förklara varför, just hen fick en tillsägelse.  

 Tidsbristen är ett stort problem för alla informanterna. De uttryckte en frustration över att 

den lilla tid de har i sitt ämne ska rymma så mycket. De erkände att jämställdhet är något som 

ofta blir lågprioriterat av många anledningar. Det är komplicerat, det finns inte mycket 

arbetsmaterial och det är tidskrävande var några av dem. De känner helt enkelt att de saknar 

bra grunder för att kunna bedriva en riktigt klar och bra undervisning i jämställdhet. Viljan 

finns men inte tiden och resurserna. 

 

Analys 

Värt att analysera är att alla informanter anser att jämställdhet genomsyrar deras undervisning 

men alla är, som jag tagit upp ovanför, inte säkra på hur det enligt Lgr 11 ska behandlas.  Det 

kan då ifrågasättas om det är ett klart tema i deras undervisning eftersom de inte är säkra på 

hur de ska behandla jämställdhet. Alla informanterna försöker se sina elever som individer 

och de vill förmedla kunskap till dem för framtiden. Eleverna ska förstå att de inte bara kan 

tänka egoistiskt, utan att de även behöver ta hänsyn till sin omgivning. Empatiövningar anser 

informanterna är bra eftersom det främjar jämställdhet, genom att eleverna lär sig ta hand om 

varandra. Ett exempel på en sådan som flera av informanterna använder sig av är att låta 

eleverna tänka efter vem som gör vad hemma, och om det är rimligt att till exempel mamman 

i familjen ska sköta alla hushållssysslor medan de själva kanske bara tar ut soporna ibland. 

Här kan man dra paralleller till att handlandet måste relateras till underordningens olika 

former och att man ibland kan överskrida underordningens olika former. En informant 

uttryckte en vilja att påverka elevernas förmåga att tänka på egen hand och inte bara av lättja 

och tradition följa samma mönster som sin omgivning. För att det ska fungera måste eleverna 

förstå att deras åsikter och agerande har betydelse. Att se på HKK- salen som en familj där 

alla har ansvar för varandra, som en informant gör, fyller i det avseendet en funktion. Genom 

att få eleverna att känna ansvar för varandra och förstå att deras insats är viktig för att familjen 

ska fungera, ger hon dem en situation som de kan applicera på verkligheten. Det kan vara 
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svårt är att få med eleverna i det tankesättet, eftersom de ofta är indoktrinerade att i skolan är 

de elever och inte familjemedlemmar. 

     Värt att uppmärksamma är att förutom gruppindelningar, är det diskussioner och 

resonemang informanterna använder sig av för att belysa jämställdhet i sin undervisning. 

Endast en informant anser att hon föreläser för eleverna om jämställdhet, men även de 

resterande informanterna kom underfund med, efter en stunds eftertanke, att de nog förläste 

en del ändå. En observation är att om de inte anser att de känner sig säkra på hur de ska ta upp 

jämställdhet i enhet med Lgr 11, kan de då föra diskussioner och resonemang med eleverna? 

De föreläser, men uppenbarligen är det inte genomtänkta planerade föreläsningar eftersom de 

själva inte är helt medvetna om att de föreläser. Uppfattningen blir då att 

jämställdhetsundervisningen är ostrukturerad och kanske inte alls genomsyrar i den 

utsträckningen informanterna gärna vill att den ska göra. Markering, som alla informanterna 

uppger att de använder sig av, kan utifrån de förutsättningar som de har vara en effektiv 

metod. Genom att omedelbart tillrättavisa elevers uttalande som inte främjar jämställdhet och 

ge en konsekvens till ett ojämlikt agerande får eleverna ett förklarligt exempel. Eleverna 

kanske inte alltid tänker på vad han eller hon säger eller gör, och blir de uppmärksammade på 

när de gör fel kan de lättare förstå vad läraren försöker lära dem. Något som kan vara kan vara 

svårt med markering är att markera och säga till de elever som tar över och dominerar. De 

sköter sig oftast exemplariskt och kan ämnet, och då kan de ha svårt att ta till sig att de gör 

fel. Det kan som lärare vara obekvämt att markera den typen av beteende eftersom det är 

trevligt att ha ambitiösa elever som man inte måste tjata på. Som HKK-lärare måste man, i en 

sådan situation, var ytterst uppmärksam på att man själv inte följer den traditionella 

genusordning och skapar skillnad där skillnad inte finns, bara för att vi förväntar oss att 

eleverna ska agera på ett visst sätt.  

     Läxor i jämställdhet är inget som verkar vara vanligt förekommande, men däremot att låta 

eleverna reflektera hur det är hemma. HKK ska förbereda eleverna för vuxenlivet och då 

behöver man utgå ifrån de vanor och erfarenheter eleven har när de kommer till lektionssalen. 

Genom det har de en möjlighet att få en uppfattning om könsroller är biologiskt betingade 

eller konstruerade efter det samhälle vi lever i.   

 Tidsbrist var något alla informanter tog upp. De känner att de har svårt att hinna med allt 

som de ska undervisa i och tyvärr är jämställdhet något som de ofta prioriterar bort. Det kan 

då tolkas som att de anser att det är viktigt med jämställdhet men att det finns andra delar i 
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HKK som är viktigare. Det vara en förklaring både till den ostrukturerad undervisning och till 

den dåliga insynen i Lgr 11.  

 

Sammanfattning 

Tre av fyra informanter tolkar jämställdhetsbegreppet som något som handlar om 

förhållanden mellan människor, medan en informant menar att det handlar om förhållanden 

mellan könen. Det framgår att samtliga informanter anser att det är som lärare är viktigt att ha 

ett medvetet förhållningssätt gentemot eleverna när det gäller jämställdhetssträvandet. De 

anser att jämställdhet genomsyrar deras undervisning, men tror att eleverna kan ha svårt att 

uppfatta att de arbetar med just det. De uppfattar att eleverna har ett intresse för jämställdhet, 

men att de måste uppmärksammas på ämnet, genom diskussioner och i viss mån 

föreläsningar, innan de börjar reflektera över det. Uppfattningen är hos informanterna är att 

det främst är flickor som har intresse för att arbeta med jämställdhet och att pojkar ibland kan 

känna sig anklagade när ämnet diskuteras. Informanterna är av åsikten att syftet med HKK är 

att förbereda eleverna för vuxenlivet och där har jämställdhet har en självklar plats. En 

informant uttrycker att hon vill att eleverna ska tänka efter varför de gör saker och inte bara 

göra som de alltid har gjort. Dock blir ofta jämställdhet ofta lägre prioriterat än HKK- ämnets 

andra delar, pga. tidsbrist. 

 Tre informanter är osäkra på hur jämställdhet behandlas i Lgr 11, och anser att den är 

otydlig i förhållande till Lpo 94. Två informanter anser att de arbetar med jämställdhet genom 

att dela upp eleverna i grupper med både pojkar och flickor, medan en informant arbetar med 

att eleverna ska se grupperingarna som små och stora familjer. Samtliga informanter använder 

sig av markering som metod att främja jämställdhet och påtalar negativa handlingar och 

uttalanden direkt när de sker.  

 

Likheter och skillnader mellan de två delstudierna 

Lärares uppfattning och erfarenhet om jämställdhet 

Mellan kvinnliga och manliga lärare fanns en gemensam uppfattning om att det skett en 

förändring historiskt till nutid när det gäller jämställdhet. De ansåg att vi inte lever i ett 
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jämställt samhälle och att det behövs ett jämställdhetssträvande i skolan. Däremot fanns det 

en skillnad när det gällde tolkningen av jämställdhetsbegreppet. De manliga lärarna har alla 

en uppfattning att begreppet handlar om jämställdheten mellan könen medan majoriteten av 

kvinnorna svarade att jämställdhetsbegreppet handlar om jämlikhet mellan människor och inte 

mellan könen. Fast vidare i kvinnornas resonemang så talar de om jämställdhet och kön och 

inte om jämlikhet mellan människor. En manlig lärare poängterade att jämställdhet också 

handlar om att det ska få vara tillåtet för pojkar att ha ”kvinnliga” egenskaper. När det gäller 

hur jämställdhet belyses i Lgr 11 tolkar informanterna att området inte finns med på ett 

specifikt sätt eller inte nämns alls i deras ämne utan att jämställdheten istället genomsyras i 

Lgr 11. En manlig och en kvinnlig informant har dock en avvikande uppfattning. De anser att 

jämställdhet står med på ett tydligt sätt i HKK- ämnet vilket det också gör. I Lgr 11 står 

jämställdhetsperspektivet med som en egen punkt under delen Miljö och livsstil 

 Miljö och livsstil 

 Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv (Lgr 11, s. 44)  

 

 Ett faktum här är att fem av sju HKK- lärare inte har uppfattat att jämställdhet tas upp på 

ett tydligt sätt i HKK- ämnet. En kvinnlig och en manlig informant har en gemensam 

uppfattning kring flickornas dominans i köken. Uppfattningen är att flickorna vill visa sig 

duktiga och på så sätt dominerar de i köket medan pojkarna fogar sig och tar ett steg tillbaka. 

En slutsats här blir att flickorna genom sin dominans i köken stänger arenan för pojkarna och 

samtidigt stärker uppfattningen om att köket är kvinnans plats. Samtliga informanter uppfattar 

att intresset är störst hos flickorna när det gäller jämställdhet. 

 

Lärarnas förhållningssätt i klassrummet för ett jämställdhetssträvande 

Samtliga informanter använder sig av medvetna gruppindelningar för att främja jämställdhet 

och även alla är lyhörda och markerar om det hör elever som uttalar sig på sätt som inte 

främjar jämställdhet. Däremot arbetar kvinnorna mer med empatiträning genom att eleverna 

ska ta ansvar och tänka på andra genom att dela på hushållssysslorna. De tycker att det är 

viktigt att eleverna förstår vilken konsekvens de får för andra om de struntar att ta ansvar för 

hushållssysslorna. En av de manliga informanterna ser svårigheter med 
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jämställdhetssträvande när det gäller elever från olika kulturer. Det har ofta har en djupt rotad 

syn på vad som är kvinnliga och manliga sysslor, ansåg han.  En annan av de manliga 

informanterna tycker att det är svårt att nå fram till pojkarna. De ser inte något problem med 

att flickor blir bemötta på ett mer ofördelaktigt sätt när det gäller hushållssysslor, ansåg han. 

De kvinnliga informanterna ser inte några svårigheter med att arbeta jämställt. Däremot anser 

de att deras ämne har alldeles för lite tid för att rymma allt som ska ingå i det. En manlig och 

två kvinnliga informanter använder sig av föreläsningar i jämställdhetsundervisningen. Den 

manliga använder sig även av läxor och fältuppgifter som metod. De andra informanterna 

använder sig av medvetna förhållningssätt för att belysa jämställdhet genom att markera vid 

uttalanden som förstärker genusordningen. De gjorde också medvetna gruppindelningar. En 

gemensam metod som samtliga informanter använder sig av var diskussioner och resonemang 

kring jämställdhet, om hur de sett ut historiskt sett och hur de ser ut i dagens samhälle.  

     Andra intressanta faktorer som vi uppmärksammat i vårt resultat är att jämställdhetsarbetet 

kan se olika ut beroende på vilket område som skolan är placerad i. Här talar vi om 

klasskillnader. I en skola får polisen komma för att ett tjejslagsmål uppstått medan läraren i en 

annan skola ser problematik kring att undervisa om städning för att det flesta har städhjälp i 

hemmet. En annan lärare berättar om sin erfarenhet att ha arbetat på två skolor som det är stor 

klasskillnad mellan. Hans erfarenhet är att elevernas inställning till jämställdhet skiljer sig åt 

beroende på vilket område skolan ligger i.  
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Diskussion 

Jämställdhetsperspektivet i klassrummet 

I HKK- ämnet står det att eleverna ska utveckla kunskaper och ges möjligheter att reflektera 

över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet (Lgr 11 2011, s 42-49).  I vår studie framgår 

det att majoriteten av de intervjuade informanterna inte uppfattat att jämställdhet står med i 

kursplanen för HKK. Om informanterna inte uppfattar detta på ett klart och tydligt sätt i Lgr 

11 kan en tolkning vara att de anser att jämställdhet inte är speciellt viktigt att ta upp i ämnet. 

Samhället kan då inte heller förvänta sig ett jämställdhetsfrämjande arbete med medvetna 

metoder och föreläsningar om inte lärare ser perspektivet på ett tydligt sätt i Lgr 11. De 

kvinnliga informanterna kände sig inte säkra på hur det skulle ta upp jämställdhet i enhet med 

Lgr men det framgick ändå att det förde resonemang och diskussioner med eleverna om 

jämställdhet. Hur kan de föra resonemang och diskussioner om jämställdhet med eleverna om 

de inte har en medvetenhet om jämställdhetens plats i Lgr 11? Fast och andra sida kan lärarna 

ha kunskap om jämställdhet men inte vara insatta i Lgr 11. Det framgår i resultatet att 

samtliga lärare anser att vi behöver arbeta mer med jämställdhet i skolan vilket är ett bra 

utgångsläge för ett vidare arbete, anser vi. Samtliga informanter ansåg att det är relevant att 

arbeta med jämställdhet i ämnet och de tycker att jämställdhet genomsyrar deras arbete på 

olika sätt. Är det verkligen ett problem om läraren inte uppfattar jämställdhet på ett tydligt sätt 

i Lgr 11 så länge de tycker att det är viktigt och belyser det i sin undervisning? Enligt de 

kvinnliga informanterna var tidsbristen det största problemet med att belysa jämställdhet i 

undervisningen. Den schemalagda lektionstiden matchar inte Lgr 11:s ambitioner, enlig dem.  

     Samtliga informanter använder sig av ett medvetet förhållningssätt när det gäller 

gruppindelningar samt är lyhörda och markerar när de hör eleverna uttala sig på ett sätt som 

reproducerar genusordningen. Däremot var några av de kvinnliga informanterna inte helt 

säkra på att eleverna alltid förstår vad som menas med jämställdhet. Det fanns en osäkerhet 

hos de kvinnliga informanterna när det gällde hur jämställdhetsperspektivet ska tas upp i 

undervisningen. Vi anser att för att eleverna ska förstå måste det först finnas en säkerhet hos 

lärarna hur man belyser jämställdhet. Enligt de kvinnliga informanterna var tidsbristen det 

största problemet med att belysa jämställdhet i undervisningen. Den schemalagda 

lektionstiden inte matchar Lgr 11:s ambitioner, enlig dem. Flera av informanterna menar att 

eleverna naturligt arbetar jämställt och att jämställdhetssträvandet löser sig naturligt i HKK- 
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ämnet. Det kan bero på att jämställdhetsarbetet har kommit så långt att majoriteten av 

eleverna kanske inte längre anser att hushållsarbete är ett kvinnogöra utan att anledningen till 

att kvinnor fortfarande gör det mesta av hemarbetet snarare beror på en gammal vana.  

     HKK innehåller till stor del kunskap om hushållsarbete vilket är väldigt relevant för 

jämställdhetsfrämjandet i vårt samhälle med tanke på att kvinnor lägger ner mer tid än 

männen på de obetalda hushållssysslorna, enligt SCB (2012).  Manlig informant 2 tyckte att 

det var väldigt lätt och naturligt att ta upp jämställdhet i HKK- ämnet. Bara genom att han är 

en manlig HKK- lärare anser han att han har satt spår hos eleverna och gjort ett avtryck för 

jämställdheten. I nittiotalets diskussion om varför HKK skulle vara ett obligatoriskt ämne var 

ett explicit uttalat argument att HKK främjar jämställdhetsarbetet. HKK- ämnet bidrar till att 

förbereda eleverna för ett jämställt liv och att det kan bidra till att traditionella könsmönster 

bryts genom att flickor och pojkar får en likvärdig utbildning i hem- och hushållsarbete 

(Hjälmeskog, 2000, s. 155).  

 Problematik kring att belysa jämställdhet var dels tiden hos kvinnorna men också en av 

informanterna nämnde att många av hennes elever använde sig av hemhjälp vilket innebär att 

det var svårt att diskutera hushållssysslor i relation till hemmet. Fast där och andra sidan 

kanske man kan se hemhjälp som en väldigt jämställd aspekt i hemmet när det gäller 

hushållssysslor. Genom att man i familjen istället för att dela upp arbetet i hemmet betalar 

någon som utför arbetet kan vara ett jämställt alternativ. Fast och andra sidan vem utför den 

tjänsten? Kvinna eller man? Här kommer man dock inte åt ett djupgående jämställdhetsarbete, 

anser vi och här handlar det om en klassfråga också. Vem har råd att ha städhjälp? Jo, det som 

lever i en högre samhällklass, inte de som tillhör den lägre samhällsklassen, tror vi. 

 

Kultur och traditioner 

HKK är ett ämne som vuxit fram ur ett behov av att sköta om det samhälle vi lever i. Det har 

både i Sverige och i andra länder funnits brister i kunskapen om hemmets skötsel och det föll 

på kvinnans lott att ta på sig ansvaret för befolkningens välbefinnande (Hjälmeskog, 2000, s. 

84-101; Collins, 2009, s. 115-130). Ämnet har även använts som ett sätt att ge kvinnor 

utbildning som sedan samhället kan dra nytta av. Det är intressant att när vi tittar på vår 

historia och känner att det är en förlegad syn på ämnet och kvinnors kapacitet så existerar vår 

historia i Botswanas nutid. Ogwu (2010, s. 101-107) menar att deras version av HKK möts av 
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skepticism eftersom det anses vara ett ämne med kunskap för flickor, en kunskap som de kan 

få i sina hem. Pojkar varken vill eller får studera ämnet. Det finns i hög grad kvar en 

könsdiskriminerande syn på kvinnor i vår värld, anser vi.  

 Några av informanterna menade att det ibland blir problem när de undervisar elever från en 

kultur med traditionella könsfördelningar. Han menar att det sitter djupt i deras kultur att det 

är kvinnan som står i köket och att det då blir svårt för pojkarna att visa sig duktiga i köket. 

Samma informant uttalar sig även att normen att det är kvinnan som ska stå i köket lever kvar 

hos många elever, inte bara hos dem med utländsk bakgrund. Men det är inte alltid problem 

med inflytande från andra kulturer när det gäller hushållsarbete. En av informanterna har den 

uppfattningen att de eleverna som kommer från en annan kultur ofta är vana med att hjälpa till 

hemma och ser inget konstigt med att de ska utföra de sysslor de blir ombedda att göra. Han 

ansåg att om det finns elever från andra kulturer så faller det sig så naturligt att ta upp att 

uppdelningen av hushållssysslor kan se olika ut beroende på vilken kultur man kommer ifrån. 

Hjälmeskog (2000, s. 211-212) hävdar att kvinnligt och manligt inte är någon medfödd 

naturlig egenskap hos individen utan att det är något som kommer från vårt samhälle och vår 

kultur. I skolan stöter eleverna på dessa diskurser och blir på så sätt strukturerade in i 

genusordningen mellan vad som anses som kvinnligt och manligt, anser hon. I Yazici & 

Aslan (2011, s. 2184-2187) studie så är det i läroböckerna männen som är hjältarna medan 

kvinnorna beskrivs som passiva. Genom denna framställning så skapas det hos eleverna 

uppfattningar och förväntningar på vilka egenskaper som är manliga respektive kvinnliga. 

Genusordningen blir tydlig att det är mannen som är normen och står över kvinnan när man 

gör denna beskrivning av karaktärer. 

 

HKK-klassrummet som kodad arena 

Enligt, Petersson (2007, s. 102-139) tar pojkar större plats verbalt i klassrummet vilket 

innebär att det då är fler pojkar än flickor som står för skapandet av genusordningen genom 

att dominera i klassrummet. Men flera informanter berättar att de tycker att flickornas 

dominans är ett problem när de arbetar i köken. Flickor kanske har övat mer hemma och 

känner sig duktiga i köket och dominerar över killarna som då tar ett steg tillbaka. Ett större 

intresse finns hos flickorna när det gäller reflektion om jämställdhet fast samtidigt så markerar 

de för pojkarna att det är förbjudet för dem att ta plats i köken. För att motverka 
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reproduktionen av genusordningen krävs det att läraren även markerar mot flickornas 

dominans i köken och pushar pojkarna så att de kan röra sig friare på olika arenor, anser vi. 

 Enligt Lévis-Strauss så är det inte är den biologiska skillnaden som förklarar 

arbetsdelningen mellan könen utan det är om sysslan i ett samhälle anses vara mer passande 

för män eller kvinnan som förklarar genusordningen. När ett kön tillskrivs ett kön så blir det 

också lite ”förbjudet” för den andra att utföra en syssla som tillhör det andra könet (Gemzöe, 

2008, s. 85). Genom flickornas självklara dominans i köket och killarnas tillbakagång i HKK-

ämnet, så står både flickorna och pojkarna för reproduktionen av genusordningen på denna 

arena. Enligt Petersson (2007, s. 102-139) så finns det för olika handlingsutrymmen för 

flickor och pojkar beroende på rummets kodning av genusordningen. 

 En informant utrycker en reflektion kring att pojkar känner sig påhoppade när hon som 

kvinna tar upp jämställdhet. Det är av stor vikt anser vi att man som lärare också tar upp 

arenor som faktiskt anses vara ”förbjudet” för männen så att inte pojkarna får känslan av att 

vara anklagade för att vi lever i ett ojämställt samhälle. Jämställdhetspolitik vill motverka och 

förändra system som håller fast vid fördelning av makt och resurser mellan könen så att vi får 

ett mer rättvist och demokratiskt samhälle (Regeringen, 2011). Som HKK-lärare är det av vikt 

att vara uppmärksam på att man inte själv följer den traditionella genusordningen och skapar 

skillnad där skillnad inte finns genom att bemöta och förvänta oss att eleverna ska agera på ett 

visst sätt beroende på kön. 

 

Samhällsbakgrund 

En intressant reflektion från en informant är att pojkarnas inställning till HKK där han arbetar 

nu är väldigt positiv och det tror han beror på att pojkarna har sett på mycket kockprogram 

och på så sätt tycker att det är status att kunna laga mat. Han menar att eftersom hans 

nuvarande arbetsplats består av elever från en hög samhällsklass ser de mer matlagning som 

ett intresse. På hans tidigare skola kom eleverna från en låg samhällsklass och där var killarna 

väldigt negativt inställda till matlagning. Han menade då att matlagningen handlade mer om 

något nödvändigt för att bli mätt. Enligt Bernhardt (2005, s. 10) är högskoleutbildade män i 

högre utsträckning intresserade av delat ansvar för hushållsarbete än män utan 

högskoleutbildning, vilket kanske kan förklara informantens resonemang. Om vi generaliserar 

kan en hypotes vara att lågutbildade män från lägre samhällsklasser står för en större del 
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reproduktionen av genusordningen än högutbildade män från en högre samhällklass.  

Informantens erfarenhet och analys är att pojkar från en högre samhällsklass har en mer 

positivare inställning till ämnet för att det ser matlagning som ett intresse till skillnad från 

pojkar som kommer från en lägre samhällsklass och som ser matlagning som något 

nödvändigt för att bli mätt. Det kan eventuellt vara så att människor från en högre 

samhällsklass har en mer modernare och friare syn på vad som anses vara kvinnliga och 

manliga sysslor. Det kan i sin tur bero på att båda könen har en högre och likvärdig utbildning 

och då faller sig kanske jämställdhet naturligt. I lägre samhällsklasser kanske det är vanligare 

med en lägre utbildning och att det då faller sig lättare att mannen står för huvudförsörjningen 

i familjen medan kvinnan står för hushållsuppgifterna. Samhällsklass i relation till 

jämställdhet är något som fångat vårt intresse och som vi tycker att de vore spännande att 

bedriva vidare forskning inom.  
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Konklusion 

Avslutningsvis kan vi inte urskilja några markanta skillnader mellan manliga och kvinnliga 

HKK- lärare. Däremot finns det likheter mellan informanterna. De anser att jämställdhet är 

viktigt men deras tolkning av jämställdhet i Lgr 11 är vag genom att majoriteten inte uppfattat 

att det står med i HKK- ämnet. Informanterna anser dock att det berör området genom ett 

medvetet förhållningssätt men majoriteten har inga klara metoder på hur det kan arbete med 

området i sin undervisning. En problematik som majoriteten uttalar är att de har för lite tid till 

att arbeta med jämställdhet i HKK- ämnet. Detta ämne är skolans minsta ämne med sina 118 

timmar och jämställdhet är något som eftersträvas i vårt samhälle. I ämnet utförs 

hushållssysslor som på ett naturligt sätt relateras till jämställdhet mellan könen. Regeringen 

borde uppmärksamma ämnets potential och avsätta mer tid till HKK- ämnet för ett naturligt 

jämställdhetssträvande i vårt samhälle. En intressant vinkel på vidare forskning skulle vara att 

undersöka elevernas tolkning av jämställdhet i HKK- ämnet, samt observera HKK- lärares 

agerande i klassrummet gällande jämställdhet. Fortsättningsvis skulle det vara väldigt 

spännande att forska om jämställdhet i relation till samhällsklass eftersom det i vårt resultat 

framgår att denna faktor har betydelse. 

 



 
 

49 

Referenslista 

Tryckta källor 

Ambjörnsson, Fanny (2007). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag. 

Bernhardt, Eva (2005). Familjeidealen skiljer sig från verkligheten. Välfärd, 4, 10-11.  

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Bäck- Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (2003) Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur 

och kultur. 

Collins, Jenny (2009). Beyond the domestic sphere? A home science educationat the 

University of New Zealand, 1911–1936, Journal of Educational Administration and History, 

41:2, 115-130. 

Gemzöe, Lena (2008). Feminism. Stockholm: Bilda Förlag. 

Godbey, Kayla, & Johnson, Cheryl A. (2011). Career Choice Influences and Job Satisfaction 

for Early Career Family and Consumer Sciences Teachers. Journal of Family & Consumer 

Sciences Education, 29(2), 12-25.  

Hirdman, Yvonne (2007). Gösta och genusordningen. Stockholm: Ordfront. 

Hjälmeskog, Karin (2000). ”Democracy begins at home” Utbildning om och för hemmet som 

medborgarfostran. Uppsala: Uppsala University, Tryck & Medier. 

Illich, Ivan (1985). Genus. Stockholm: Liber Förlag. 

Larsson, Sjöberg, Kristina (2003). Mamma, pappa, styvpappa-barn. Föräldraskap i länkade 

familjesystem. Anna Forsling (red.), Nätverksfamiljen, (s. 83-99). Stockholm: Bokförlaget 

Natur och Kultur.  

Mannix, Mcnamara, Patricia, Geary, Tom, & Jourdan, Didier (2010). Gender implications of 

the teaching of relationships and sexuality education for health-promoting schools. Health 

Promotion International. 26(2), 230-237.  



 
 

50 

Montgomery, Bette M., & Prawitz, Aimee D. (2011). Autonomy in Teachers of Family and 

Consumer Sciences: Factors Contributing to Educational Decision Making. Journal of Family 

& Consumer Sciences Education, 29(2), 26-37.  

Nyström, Peter (2003). Lika barn leka bäst? En gymnasielärardiskurs om nivågruppering i 

matematik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (4), 225-245.  

Ogwu, Nwanyiuzor, Edna (2010). Home Economics Education in Botswana: Implications for 

Family life. National Teacher Education Journal, 3(2), 99-110.  

Ogwu, E. N., & Ogwu, F. J. (2009). Gender and Attitudinal Influence Towards Students' 

Willingness to Study Home Economics at the Junior Secondary School Level in Botswana. 

Southeastern Teacher Education Journal, 2(4), 73-83. 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2008). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

Olsson, Jenny-Leontine (2011). Kön i förändring. Den svenska könsrollsforskningen 1959-

1979. Lund: Sekel Bokförlag.  

Petersson, Monica (2007). Att genuszappa på säker eller minerad mark: hem- och 

konsumentkunskap ur ett könsperspektiv. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

SCB, 2012. På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012. Statistiska 

centralbyrån. Örebro: SCB- Tryck. 

Simpson, Richard L. (1974). Sex Stereotypes of Secondary School Teaching Subjects: Male 

and Female Status Gains and Losses*. Sociology of Education, 47, 388-398. 

West, Candace, Zimmerman, Don H. (1987) Doing Gender. Gender and Society. 1(2), 125-

151.  

Wetterberg, Tomas (2002). Vill man ha jämställdhet? Slutrapport för projekt Män och 

jämställdhet. Stockholm: Regeringskansliet Svensk Information 

Yazici, Sedat, & Aslan, Mecnun (2011) Using Heroes as Role Models in Values Education: A 

Comparison between Social Studies Textbooks and Prospective Teachers' Choice of Hero or 

Heroines'. Educational Sciences: Theory & Practice. 11(4), 2184-2188.   

 



 
 

51 

Elektroniska källor 

Carling, Maria (2009). Men hallå, måste jag tömma diskmaskinen?. Svenska Dagbladet. 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/men-halla-maste-jag-tomma-

diskmaskinen_2431335.svd (2012-12-30). 

Codex (2012). Forskning som involverar människan. 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml (2012-12-20).  

Ekström, Anna (2012). Jämställdhet haltar i de svenska skolorna. Dagens nyheter. 

http://www.dn.se/sthlm/jamstalldheten-haltar-i-de-svenska-skolorna (2013-01-2). 

Nationalencyklopedin (2012) http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet (2012-09-14). 

Regeringen (2012) http://www.regeringen.se/sb/d/2593 (2012-12-20). 

Skolverket (2012). Handledning för jämställdhet och kunskap. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/jamstalldhet/handledning-for-

jamstalldhet-och-kunskap (2012-12-30). 

Skolverket (2012). Jämställdhetsarbetet i skolan går för långsamt. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/debattartiklar/jamstalldhetsarbetet-i-

skolan-gar-for-langsamt-1.175594 (2012-12-20). 

SCB (2012). Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma. 

Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Pages/Article____331780.aspx (2012-12-30). 

 



 
 

52 

Bilaga 

Intervjuguide 

Huvudteman: 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Undertema: 

1. Ålder?  

2. Utbildning?  

3. Stor liten skola/stad? 

 

Tema 2: Yrkesinformation och reflektion 

Undertema:  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur kom det sig att du valde just läraryrket? 

3. Vad var det med ämnet hem- och konsumentkunskap som tilltalade dig? 

4.  

Tema3: Öppningsfrågor för att komma in på syftet. 

Undertema: 

1. Vad är jämställdhet? 

2. Hur ser du på jämställdhet/jämställdhetsundervisning i skolan? 

3. Hur ser du på jämställdhet i relation till vårat samhälle? 

 

 

Tema 4: Förhållningssätt. 

Undertema: 

1. Hur anser du att jämställdhetsperspektivet i hem- och konsumentkunskap berörs i 

läroplanen och kursplanen för ditt ämne? 
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2. På vilket sätt anser du att jämställdhet är relevant i ditt ämne? 

3. Hur gör du för att belysa jämställdhetsperspektivet i din undervisning? 

4. Finns jämställdhetsperspektivet med i de tre stora områdena? (genomsyrar det hela 

undervisningen medvetet, eller tas det upp enskilda lektioner) 

5. Vad är det du vill att eleverna ska lära sig om jämställdhet? 

 

Tema 5: Metod (för oss att ha i bakhuvudet om vi vill få dem att utveckla)  

Undertema: 

1. Föreläser du om jämställdhet? 

2. Ger du eleverna läxor om jämställdhet? Hur är de i så fall utformade? 

3. Vilka metoder använder du dig av för att beröra jämställdhet i din undervisningen? 

4. Hur tar du upp jämställdhet med eleverna? Uttrycker du dig konkret? 

5. Vad får eleverna lära sig? 

 

Tema 6: Elevkontakt 

Undertema:  

1. Vilken respons får du av eleverna när du tar upp jämställdhet på lektionerna? 

2. Uppfattar du att eleverna förstår vad som menas med jämställdhet? 

3. Hur uppfattar du att elevernas inställning till jämställdhet är? 

4. Är elevernas arbetsfördelning på lektionerna jämställda? 

 

Slutfråga: Är det något du känner att jag missat att ta upp gällande jämställdhet? 


