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Sammanfattning med nyckelord 
Syftet med denna studie har varit att undersöka elevers attityder gentemot Hem- och 

konsumentkunskap samt hållbar utveckling. Jag har även undersökt om kunskaper i hållbar 

utveckling som tas upp i ämnet bidrar till en miljömedveten handling i praktiken och hur 

intresset för Hem- och konsumentkunskap och hållbar utveckling ser ut utifrån ett 

genusperspektiv. För att samla in material till arbetet har en enkät lämnats ut till 114 elever i 

årskurs 6 under en hemkunskapslektion på 5 kommunala skolor i Uppsala. Enkäterna har 

sedan analyserats med hjälp av Excel och statistikprogrammet SPSS. I resultatet går att se att 

majoriteten av eleverna (nästan 100 %) som deltog i enkätundersökningen, oavsett kön, har 

en positiv attityd till Hem- och konsumentkunskap som ämne och anser att de kommer ha 

nytta av dessa kunskaper i framtiden. Ett lägre antal men fortfarande högt (ca 65 % av 

eleverna) har en positiv attityd till hållbar utveckling. Enkätsvaren visar också att eleverna inte 

alltid brukar göra saker i vardagen och hemma som gynnar hållbar utveckling, oberoende av 

om de pratat om hållbar utveckling eller inte i skolan. 

 

Nyckelord: Hem- och konsumentkunskap, genus, hållbar utveckling, attityder 
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Inledning 
Hem- och konsumentkunskap (i fortsättningen förkortat HKK) innehåller förutom att lära sig 

laga mat, även hållbar utveckling (hälsa, ekonomi och miljö), jämställdhet, kultur och 

traditioner, planering och organisering samt hygien, av vilka alla är livsnödvändiga kunskaper.1 

På 1990-talet sades det att HKK bidrog till att förbereda eleverna för ett jämställt liv och till att 

bryta traditionella könsrollsmönster genom att flickor och pojkar fick en likvärdig utbildning i 

hushållskunskap. Under dessa årtal noterades en drivkraft av att vilja förändra de typiska 

könsrollerna som rådde. Botemedlet, som skulle ta arbetet med jämställdhet framåt, ansågs 

vara just HKK.2  

 

HKK utgör en väldigt liten del av skolans undervisning, nämligen bara 118 timmar av 

grundskolans nio år. För och förstå ämnets lilla del i undervisningen kan man jämföra med 

andra praktiska skolämnen som slöjd som omfattar 330 timmar eller bild som omfattar 230 

timmar, och jämfört med ämnet svenska som har 1490 timmar.3  

Att HKK inte får mer plats i skolan än vad ämnet har idag kan nog bero på den knapphändiga 

forskningen om ämnet samt brist på vetenskapliga belägg för att övertyga om att ämnet 

borde ta mer plats i skolan.4 De flesta HKK-lärare har inte heller någon relevant utbildning för 

att undervisa i ämnet men det tycks som att det är en populär utbildning att söka, i alla fall år 

2006. HKK-lärarna vill att ämnet ska förbli ett skolämne och utifrån det ges mer plats i skolans 

undervisning.5  

 

Elever handlar, logiskt nog, oftast utifrån vad de lär sig hemma eller i skolan vilket betyder att 

dessa två fält har en stor påverkan på elevers handlingar och beteenden. För att elever ska 

kunna dra nytta av lektionsinnehållet så måste ett intresse infinna sig hos eleverna.6 

Hjälmeskog, liksom många andra engagerade inom ämnet, menar att HKK kan vara skolans 

viktigaste ämne vad det gäller jämställdhet och hållbar utveckling.7 I vårt samhälle flödar det 

viktiga frågor om hur individer ska leva hållbart och hälsosamt, och dessa frågor tas främst 

                                                           
1 LGR 11, s. 34-35 
2 Hjälmeskog 2000, s. 155 
3 Hjälmeskog 2006, s. 20 
4 Hjälmeskog 2000, s. 111 
5 Hjälmeskog 2000, s. 112 
6 Petersson 2007, s. 119 
7 Hjälmeskog 2006, s. 204 
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upp av media. Dessa moment är bara några av många som HKK behandlar. HKK är ett ämne 

som borde tas tillvara mer än vad som görs idag, vilket tidigare framförts och har även tydligt 

framgått av HKK-lärare i diskussioner jag fört i samband med enkäten.8 Eftersom HKK påtalas 

som ett mycket viktigt och betydelsefullt ämne är det intressant att studera hur eleverna 

uppfattar ämnet. Det är också intressant att studera hur intresset ser ut mellan könen 

eftersom ämnet under en lång tid endast har präglat flickors undervisning och där man ansett 

att pojkar inte har behövts involveras i hushållsarbetet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
8 Hjälmeskog 2006, s. 213 
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Bakgrund 
HKK har funnits sedan slutet av 1880-talet. På den tiden syftade ämnet till att utbilda unga 

kvinnor till goda mödrar, fruar och hushållerskor. Denna period, som Peterson benämner som 

”hemmafruperioden” suddades ut allt mer från 1950-talet9 då pojkar fick delta i 

undervisningen i huslig ekonomi. Under 1960-talet var HKK till för att båda könen, inte bara 

flickorna, skulle lära sig att praktisk utföra arbetet i ämnet.10 På den tiden innehöll HKK ämnet 

sparsamhet, disciplin och rätt konsumtion samt näringslära och hygien. Det fördes en debatt 

om det otillräckliga förhållandena i hem och familj som ansågs behöva detta innehåll för att 

hemmet skulle bli komplett. Att attityden till HKK är mer utjämnad mellan könen visar en 

nationell utvärdering från 2003 då majoriteten av eleverna hade en positiv attityd till HKK.11 

Samtidigt finns genusrelaterade roller kvar i skolan.12 

 

Idag är ämnet indelat i fyra kunskapsområden; gemenskap, mat och måltider, boende och 

konsumentekonomi.13 Alla delar i HKK ska dessutom genomsyras av undervisning om hållbar 

utveckling med syfte att dels få en teoretisk kunskap men även en kunskap om hur man själv i 

praktiken kan bidra till en hållbar utveckling.14 

Det har debatteras i media om vikten av undervisning i hållbar utveckling och betydelsen av 

ämnet HKK som en förutsättning att påverka och motivera ungas beteende vad det gäller 

konsumtionsval och konsumtion, hälsa och ekonomi. Man menar att undervisning i HKK skulle 

kunna motverka matsvinn som idag är kostsamt, lämnar ett stort och onödigt klimatavtryck 

och är i grunden såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt ohållbart.15 Media har även tagit 

upp att om HKK ges mer plats i skolan, kan det bidra med nyttig information om hur man 

lever hälsosamt och kan minska på hälsoproblem samt att göra bra miljöval som konsument.16 

I en motion från 1985 kom ett förslag att lägga in HKK i alla grundskolans nio år och på så sätt 

bibehålla kunskap om matlagning som man såg riskerade att försvinna. För att bevara viktig 

kunskap i gymnasietiden finns även förslag att HKK ska finnas i gymnasiet eftersom det är då 

                                                           
9 Petersson 2007, s. 42-48 
10 Hjälmeskog 2006, s. 180-198 
11 Skolverket, NU-03 
12 Hjälmeskog 2000, s. 212 
13 Petersson 2007, s. 22-42 
14 LGR 11, s. 34 
15 Hultberg 2013, http://www.aftonbladet.se/debatt/article17267788.ab  
16 Blidberg 2012, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842  

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17267788.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842
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man som ung vuxen behöver kunskapen i de ekonomiska val och konsumentval man då 

behöver göra.17  

 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av könsskillnader, d.v.s. hur HKK har varit riktat 

olika till flickor och pojkar, men även att vissa sysslor kan vara könskodade, ska denna uppsats 

undersöka pojkars respektive flickors intresse för ämnet HKK i nutid, och om det fortfarande 

finns skillnader som är genusrelaterade. Baserat på det fokus som ämnet har för hållbar 

utveckling är det intressant att undersöka elevers attityder till hållbar utveckling och om 

undervisningen från HKK används praktiskt i vardagen. 

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Det finns idag väldigt lite forskning gjord i ämnet HKK. HKK är det ämne som ligger längst ner i 

”ämnes-hierarkin” på grund av de könsmaktsstrukturer som finns.18 

 

Skolverket har genomfört en nationell utvärdering 2003 som syftade till att undersöka 

huruvida undervisningen i HKK följer läro- och kursplan och vad som förändrats sedan samma 

utvärdering gjordes 199219. Utvärderingen genomfördes i ett antal klasser i form av enkäter 

till elever och lärare samt en processtudie. Resultatet av den senaste utvärderingen visar att 

HKK har en stark ställning hos elever och majoriteten av eleverna är intresserade av ämnet. 

Eleverna i undersökningen tyckte också att ämnet är viktigt att ha i skolan. Ämnet bidrar till 

att eleverna får en känsla av lust till sitt lärande och litar på sin kompetens. Vidare visar 

utvärderingen på en rad positiva komponenter med ämnet exempelvis att det i HKK 

samarbetas mer än i övriga ämnen och eleverna utvecklar förståelse för andra, omsorg och 

solidaritet. Dock visar det sig i processtudien att det bara är 4 av 10 elever som har ett 

reflekterande handlande vad det gäller hälsa medan 10-15 % inte har denna medvetenhet 

alls.20 

 

                                                           
17 Ibid. 
18 Hjälmeskog 2006, s. 121 
19 Skolverket.se, artikel från 2003-03-13 
20 Hjälmeskog 2006, s. 25 
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Ogwu och Ogwu har utfört en studie om elevers uppfattningar och vilja att studera HKK (eller 

Home Economics som ämnet heter på engelska) i en realskola i Botswana. Syftet med 

undersökningen var att fastställa och undersöka attityder hos eleverna samt vilka faktorer 

som påverkar deras vilja att studera HKK. Faktorerna kunde vara attityd, skola, lärare, 

föräldrar och klasskompisar baserat på deras kön. Detta gjordes genom att utvärdera 402 

elever från fyra skolor i Botswana.21 Vissa kulturer i Afrika förbjuder pojkar från att hjälpa till 

att ta hand om hushållet, såsom att diska, laga mat och rengöra golven. Dessa stereotypa 

roller påverkar elevers attityd till ämnet enligt studien. Andra faktorer som påverkar attityden 

är exempelvis samhällets generella inställning, religion, föräldrar och lärare samt media.22 

Studien visar att flickor har en högre vilja att studera HKK än vad pojkar har och det finns 

tydliga skillnader mellan elevernas attityder till ämnet och viljan att studera ämnet.23  

 

Ogwu har även genomfört en annan studie året efter med resultatet att ämnet var opopulärt i 

grundskolan i Botswana och främst bland högstadieelever. Skälen beskrivs vara b.la ämnets 

osynlighet, stereotyper och marginalisering.24 46 % av eleverna kände ändå att ämnet ger 

användbara färdigheter för ett lyckat karriärliv inom exempelvis restaurangbranschen som 

också kan relateras till det vardagliga sysslorna i hemmet. Mer än en fjärdedel av 

grundskoleeleverna tror också att HKK kan förbättra färdigheter och kunskaper om 

hushållsaktiviteter såsom att ta hand om sina hem och sig själva.25 Författaren menar att alla 

intressenter bör bidra till att säkerställa att HKK görs synlig med start i grundskolan och bör 

undervisas som alla andra praktiska ämnen så att barn lär sig och skaffar nödvändiga 

kunskaper för personlig utveckling mot ett hållbart familjeliv.26  

 

Historia - genusaspekter 

I slutet av 1880-talet skulle HKK ligga utanför den ordinarie undervisningen som bedrevs i 

skolan.27 Då var ämnet enbart till för flickor på privata flickskolor och undervisades endast 

teoretiskt. 1887 kom det första skolköket till i en flickskola i Göteborg och den praktiska 

                                                           
21 Ogwu, E. N & Ogwu F. J 2009, s. 8 
22 Ogwu, E. N & Ogwu F. J 2009, s. 2 
23 Ogwu, E. N & Ogwu F. J 2009, s. 5 
24 Ogwu, E. N 2010, s. 1 
25 Ogwu, E. N 2010, s. 6-7 
26 Ogwu, E. N 2010, s. 10 
27 Petersson 2007, s. 41 
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undervisningen kunde ta sin början. På den tiden syftade ämnet till att utbilda unga kvinnor 

till goda mödrar, fruar och hushållerskor. Argumentationen för införandet av ämnet var att 

bildade kvinnor inte skulle förakta hushållsarbete utan istället skulle hon lära sig arbetet för 

att kunna prata gott om det och agera förebild för sitt tjänstefolk eller ett arbete som ogifta 

kvinnor kunde sysselsätta sig med innan giftermål. Kort och gott var hushållsarbete något som 

kvinnorna på den tiden skulle behärska av olika anledningar. Denna period, som Peterson 

benämner som ”hemmafruperioden” suddades ut allt mer från 1950-talet28 då pojkar fick 

delta i undervisningen i huslig ekonomi. Att pojkar skulle få börja ingå i undervisningen 

berodde bland annat på att de behövde lära sig varsamhet om saker, organisationsförmåga, 

personlig renlighet, hjälpsamhet, samarbete, ordning och socialt ansvar.29 Innehållet i HKK 

bestod förr också av relationer, könsroller, sex- och samlevnad, alkohol, narkotika och tobak 

men blev ”bortglömt” i och med ett nytt förslag av Lärarkommitteen som kom år 1992.30 

 

Förr hade HKK en tydlig könskodning, vilket innebar att det klassades som ett kvinnligt ämne. 

Hjälmeskog ställer sig frågan om denna könskodning finns kvar än idag.31 För att bättre förstå 

äldre föreställningar av flickor passar denna text bra ”kom ihåg att du är flicka och att du 

därför en gång som maka och mor skall axla ansvaret för familjen. Hemmet och köket är din 

rätta arbetsplats, och det husliga arbetet din av Gud och samhället givna lott”32Huslig 

utbildning ansågs ge flickorna den utbildning som de behövde för att fullfölja sin livsuppgift 

som maka, mor (eller hushållerska), medan männen förvärvsarbetade.33 

 

Ämnet infördes också utifrån en oro för att kvinnan i hushållet var okunnig, slarvig och 

saknade kunskaper om hur man tog hand om barn, make och hem. Dålig skötsel av hemmet 

kunde resultera i att mannen lockades till krogen, barnen skulle bli kriminella och flickorna 

hamnade i prostitution. Om inte hushållet och familjen sköttes som det skulle fanns också en 

oro för ökade utomäktenskapliga födslar och att könssjukdomar skulle öka. Ett hem som inte 

följde idealet utgjorde en risk för samhället. Det idealiska hemmet bestod av att kvinnan var 

                                                           
28 Petersson 2007, s. 42-48 
29 Hjälmeskog 2006, s. 180-198 
30 Hjälmeskog 2000, s. 141 
31 Hjälmeskog 2000, s. 22 
32 Hjälmeskog 2000, s. 101 
33 Hjälmeskog 2000, s. 35, 96 
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familjen och hela samhällets stöttepelare, hon skulle ansvara för försörjning, att uppfostra 

döttrarna till bra husmödrar, hon skulle sköta hemmets dagliga sysslor, hon skulle hålla sin 

make ifrån alkoholen och krogen och ansvara för en god uppfostran av barnen och familjens 

moral.34 Huslig utbildning infördes också på grund av de samhällsförändringar och 

levnadsförhållanden som industrialiseringen medförde. Fattigdomen spred sig samtidigt som 

forskningen inom näringsfysiologi och näringskemi visade på stora framsteg.35 Samtidigt som 

den övriga undervisningen i skolan var väldigt teoretisk och bokfokuserad och detta behövdes 

det ändras på. Tolkningen var att det fanns ett glapp mellan tanke och handling.36  

 

Hushållsarbete var kvinnogöra och endast till för kvinnor, men det fanns undantag, sjömän 

och skogsarbetare behövde också lära sig att laga mat och de fick då vara med under 

flickornas undervisning, även om det inte blev så långvarigt. Att män med dessa yrken deltog i 

undervisningen försvann efter en kort tid.37 Under en period deltog pojkar i den teoretiska 

delen i HKK-ämnet men under 1960-talet var HKK till för att båda könen skulle lära sig att 

praktisk utföra arbetet i ämnet och inte bara flickorna.38 Pojkar var också tvungna att klara sig 

på egen hand, främst som ungkarl eller som en förberedelse för värnplikten, och att ha 

kunskaper i hur man lagade sig själv ett mål mat, tvättade och pressade kläder, borstade sina 

skor, inrätta sitt hem på ett trevligt och praktiskt sätt samt bäddade sin säng blev då viktigt 

även för pojkar att lära sig. Man ansåg även att pojkar och män behövde kunskaper i 

hushållsgöromål då de kunde hamna i ett ”nödläge” då inte kvinnan fanns till hands. 

Undervisningen i HKK skulle främst leda till att pojkar uppskattade värdet av hushållsarbete 

samt fick respekt för det.39 Under 1960- talet började kvinnor också förvärvsarbeta parallellt 

med hushållsarbete, och nu var även männen tvungna att hjälpa till i hemmet.40 Målet med 

HKK var även att ge människan mer kunskap och möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt i 

samhället.41 Innan folkskolan infördes (1842) överfördes kunskaper från vuxna till barn 

hemma, dessa kunskaper kontrollerades av kyrkan. Papporna i hushållet stod för att lära 

                                                           
34 Hjälmeskog 2000, s. 99 
35 Hjälmeskog 2000, s. 8 
36 Hjälmeskog 2000, s. 24 
37 Hjälmeskog 2000, s. 111 
38 Hjälmeskog 2006, s. 180-198 
39 Hjälmeskog 2000, s. 114 
40 Ibid. 
41 Hjälmeskog 2000, s. 141 
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sönerna arbetet ute på gården medan mammorna stod för att lära döttrarna arbetet kring 

hushåll och familj.42 Olikheter i pojkars och flickors villkor har grundat sig på att de hade olika 

mål med sin utbildning. Skolan var klass- och könsuppdelad vilket märktes då skolan blev ett 

viktigt redskap för gränsdragningar mellan individer, samhällsklasser, kön samt inom könen.43  

 

1992 fick HKK totalt 80 timmar undervisningstid som skulle fördelas genom att lägga 40 

timmar innan årskurs 5 och 40 timmar efter årskurs 5. Men samma år ändrades timantalet till 

att totalt 1320 timmar skulle fördelas mellan bild, slöjd, idrott och HKK samt musik, 

fördelningen av timmar avgjordes lokalt. Idag och sedan 1993 har ämnet HKK 118 timmar 

totalt.44 Ämnet har genomgått många namnbyten; huslig ekonomi (1881), hushållsgöromål 

(1919), hemkunskap och hushållsgöromål (1955), hemkunskap (1962) för att sedan bli dagens 

hem- och konsumentkunskap (2000). Den sista namnändringen inträffade för att markera att 

konsumentfrågor ska betonas inom skolan.45 I och med grundskolereformen som 

genomfördes 1962 slogs ämnets teoretiska och praktiska del ihop, den var tidigare uppdelad. 

Det var också nu som ämnet blev obligatoriskt för alla elever och inte bara för flickor.46 HKK 

var tidigare ett valbart ämne för högstadiet innan det blev obligatoriskt.47 

 

Genusperspektiv 

I dagens samhälle kan fortfarande en omedveten tanke leva kvar hos oss vad det gäller gamla 

tankemönster, hur det såg ut emellan könen förr i tiden då flickor och pojkar hade tydliga 

könsroller. Normen av hur en kvinna och man ska vara kan således leva kvar i dagens samhälle 

och påverka på så sätt att flickor skulle förhålla sig mer positivt till HKK än pojkar.48 I en artikel 

som DN publicerade år 2003 betonades att kvinnor än idag tillbringar mer tid än män åt 

hushållsarbete.49 Detta styrks även av en rapport från 2010 av Maria Hedlin som klargör att 

män framställs som normen, en allmän människa som dessutom är könlös, han omtalas bara 

som en människa. Att män framträder som normen innebär att hans position inte behöver 

förklaras eller försvaras. Medan kvinnor framställs som något avvikande, en kvinnlig människa 

                                                           
42 Petersson 2007, s. 40 
43 Ibid. 
44 Hjälmeskog 2000, s. 20 
45 Petersson 2007, s. 16 
46 Petersson 2007, s. 50 
47 Hjälmeskog 2000, s. 24 
48 Hedlin 2010, s. 11-12 
49 Olsson 2003,  http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemarbete-fortfarande-en-kvinnofraga/  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemarbete-fortfarande-en-kvinnofraga/
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som därmed har en sämre position än män, eftersom kvinnor inte hör till normen.50 Man kan 

på så sätt säga att vi fortfarande inte lever i ett jämställt samhälle, även om det har blivit 

bättre på så sätt att kvinnor nu för tiden kan backa undan och ger männen mer plats åt 

hushållsarbete.51 Utifrån rapporten från Hedlin är ”jämställdhet uppnådd när män och kvinnor 

har lika inflytande över normen”. Av läroplanerna framgår att jämställdhet som riktmärke 

handlar om genus, det vill säga om de uppfattningar om manligt och kvinnligt som kommer till 

uttryck samt om de förväntningar som riktas mot pojkar och flickor utifrån dessa 

uppfattningar.52  

Hedlins rapport visar också att mycket av den dagliga samverkan kontrolleras av traditioner 

och rutiner. Många av de vanor som utvecklas i parförhållandet grundas på oreflekterade 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Par som var för jämställdhet kunde i praktiken leva 

enligt traditionella könsmönster. När dessa par skulle tolka hur det kunde komma sig menade 

de att ”det bara blev så”.53 

Vi lever under ett normativt tankesystem som har inverkan på vad och hur människor av olika 

kön förväntas och till och med bör göra. Ett exempel är vad som är passande arbetsuppgifter 

för kvinnor respektive män. Kvinnor var länge uteslutna från många utbildningar och yrken i 

Sverige och under 1900-talets början var uppfattningen att kvinnor skulle ha någon ställning 

eller betydelse utanför hemmet i många fall otänkbar. Eftersom samhället består av en 

formande kraft som ”inordnar” människor utifrån deras könstillhörighet och andra sociala och 

kulturella aspekter är det besvärligt att ändra på inlärda strukturer.54  Man kan tala om att 

något är genusifierat vilket refererar till om ett objekt anses vara typiskt kvinnligt eller 

manligt. Som exempelvis platser, egenskaper och kroppsrörelser.55 

 

Attityder 

Attityder handlar om vilken inställning man har till något, i vilken grad man tycker något är 

positivt eller negativt56. Våra attityder gentemot saker påverkar hur vi beter oss. Genom att ta 

reda på exempelvis vad en person tycker om något antar vi att personen agerar enligt detta. 

                                                           
50 Hedlin 2010, s. 11-12 
51 Olsson 2003, http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemarbete-fortfarande-en-kvinnofraga/  
52 Hedin 2010, s. 7 
53 Hedlin 2010, s. 11-12 
54 Petersson 2007, s. 82-83 
55 Petersson 2007, s. 19 
56 Jagers et al 2009, s. 19 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemarbete-fortfarande-en-kvinnofraga/
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Med andra ord, om en person har en negativ inställning till fisk så antar vi att personen i fråga 

inte kommer vara så sugen på att äta fisk.57  

Attityder har en viktig påverkan på beteenden. Sambandet däremellan antas också vara 

starkt, alltså att vi handlar i överensstämmelse med vad vi tycker om en viss sak. Exempelvis 

om en person inte tycker om fisk är det knappast troligt att personen skulle äta fisk under en 

måltid.58 Sambandet mellan attityd och handling behöver inte nödvändigtvis hänga ihop, 

d.v.s. vad man tycker och vad man gör stämmer inte alltid.59 Om vi exempelvis inte tjänar på 

handlingen är det inte säkert att vi agerar även om vi har en viss attityd eller om man 

uppfattar att situationen inte har något med ens attityder att göra är det osäkert om vi agerar 

som vi tycker. För att ta ett exempel, i vissa städer har man fri parkering med en miljöklassad 

bil, om man inte tjänar ekonomiskt på att köpa den miljöklassade bilen och få den fria 

parkeringen så kommer man gå emot sin attityd även om köpet skulle gynna miljön. Attityd 

och handling hänger dock oftast ihop.60 

 

Attityder behöver inte heller alltid vara stabila, d.v.s. att en person har en och samma attityd 

under en längre tid, utan kan omformas utifrån olika situationer.61 En ostabil attityd kan 

lättare förändras och bildas ofta i just den stunden situationen äger rum, till exempel då man 

fyller i en enkät. Attityden formas på nytt varje gång den efterfrågas. Till skillnad från stabila 

attityder då attityderna är lagrade i långtidsminnet som individen kan tillgå vid behov.62  

 

En teori om attityder är ”värde-uppfattning-norm-teorin” bestående av värden, uppfattningar 

om konsekvenser, uppfattningar om ansvar och personliga normer. Om ett agerande är i 

överenstämmelse med en persons värden och om denna person känner ett personligt ansvar 

och har en föreställning om handlingens konsekvenser, kommer personen att utveckla en 

personlig norm för t.ex. miljövänligt beteende och attityder, enligt teorin63. Etiken kan sägas 

bestå av en värdeteori och en normteori. I dessa teorier finns uppfattningar om vad som är 

viktigt, samt tankar om hur man bör handla för att förverkliga det viktiga.  

                                                           
57 Jagers et al 2009, s. 19 
58 Jagers et al 2009, s. 19-20 
59 Jagers et al 2009, s. 20 
60 Jagers et al 2009, s. 30 
61 Jagers et al 2009, s. 23 
62 Ibid. 
63 Jagers et al 2009, s. 26-29 



14 
 

Vilka värden handlar det om? Man kan tala om etiska dimensioner som personer kan 

omfattas av i olika grad. En ekocentrisk, egocentrisk och antropocentrisk etik. 

Om personens omtanke av naturen grundas på människors fördärv kommer människor att 

agera miljövänligt om miljöproblem utgör fara för mänskligt liv (antropocentriska värden). Om 

engagemanget bygger på en omtanke om djur och natur – för deras egen skull (ekocentriska 

värden) – så kommer människor att agera miljövänligt om naturresurser är hotade oavsett 

hur människor drabbas. Om till sist omtanken är byggd på egocentriska värden, agerar en 

människa miljövänligt enbart om hon får för sig att miljöproblemen skadar henne själv, 

exempelvis genom att sätta hennes egen hälsa i fara. Därmed har den egocentriska personen 

en mycket liten orsak till att agera miljövänligt. Attityder säger något om vilken 

självuppfattning både enskilda individer och grupper har.64   

 

Attityder till ämnet HKK samt genusaspekter 

Då HKK har fått en kvinnlig stämpel under väldigt många år, utgör det en svårighet i samhället 

för pojkar att prestera fullt ut på lektionerna då de absolut inte vill klassas som feminina 

menar Peterson i en diskussion från 2007. Frågan är om det stämmer i dagens samhälle.65 

Som tidigare nämnts finns det inte mycket forskning om ämnet HKK. Skolverkets nationella 

utvärdering från 2003 visade att eleverna i undersökningen tyckte att ämnet är viktigt att ha i 

skolan och att majoriteten av eleverna är intresserade av ämnet, det senare betyder att 

intresset finns både hos flickor och pojkar.66 

Att HKK bidrar till många bra tankar inom jämställdhet har visats utifrån en studie gjord i 

Japan med resultatet att elever som haft hemkunskapsundervisning har ett mer jämställt 

synsätt på relationen mellan kvinnor och män samt kvinnligt och manligt. Hos pojkarna märks 

detta synsätt tydligast.67 

 

Attityder till hållbar utveckling samt genusaspekter 

Hållbar utveckling är en stor del av undervisningen i HKK och ska genomsyra hela 

undervisningen.68 Mycket av den tidigare forskningen som presenterats i denna uppsats berör 

                                                           
64 Jagers et al 2009, s. 26-29 
65 Petersson 2007, s. 178 
66 Skolverket, NU-03 
67 Hjälmeskog 2000, s. 211 
68 LGR 11, s. 34 
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också hur elever skulle kunna bli bättre konsumenter och göra kloka val. Torbjörnsson 

definierar begreppet hållbar utveckling utifrån ”Världskommissionen för miljö och 

utvecklings” formulering, hållbar utveckling ”möter nutida behov utan att äventyra den 

framtida generationens behov”. Hållbar utveckling innebär också att ha respekt för naturen.69 

 

Torbjörnsson har gjort en studie om elevers attityder till hållbar utveckling och kommit fram 

till resultatet att det finns könsskillnader i fråga om attityd till hållbar utveckling mellan flickor 

och pojkar. Hans studie visar att flickor prioriterar miljöfrågor i högre utsträckning än pojkar. 

Flickorna i hans undersökning menar att de oftare än killar utför miljöhandlingar och aktivt 

försöker påverka i miljöfrågor, till exempel genom att försöka påverka föräldrar och 

kamrater.70 Hemsidan ungdomar.se gjorde en undersökning i februari i år (2015) som visar att 

ungdomar (högstadie- och gymnasieelever) tycker att det är mycket viktigt med hållbar 

utveckling, närmare bestämt sju av tio ungdomar. Dock anser sig få ungdomar ha speciellt god 

kunskap inom hållbar utveckling och det skulle också kunna bero på att endast 37 % anser att 

hållbar utveckling får bra med utrymme i skolans undervisning. 68 % säger också, liksom 

Hjälmeskog i inledningen, att skolan är den största och viktigaste platsen för att kunna 

diskutera och få information om hållbar utveckling. I forskning om miljöundervisning på 1990-

talet betonar Hart och Nolan att det avgörande för om miljöundervisning ska leda till ett 

förändrat miljöbeteende eller ansvarskänslor för miljön runt omkring, är om elever som deltar 

i undervisningen också får vara en del av, utveckla samt utforma de samhälle som de lever i.71 

När människor tror att deras beteende är effektivt, desto mer anstränger de sig för att 

försöka åstadkomma förändringar.72 

 

Miljöforskare och politiker har sedan 1960 talat om information som ett viktigt medel för att 

skapa engagemang och intresse hos medborgare (elever) för att uppskatta ett miljövänligt 

beteende. Vilket i denna studie innebär att om hållbar utveckling i stora mängder tas upp 

inom ämnet HKK så kommer eleverna att påverkas till att börja ett mer miljömedvetet 

handlande.73 Eleverna som deltog i studien gick i gymnasiet. Frågorna i Torbjörnssons enkät 

                                                           
69 Torbjörnsson 2011, s. 9-11 
70 Torbjörnsson 2011, s. 53 
71 Torbjörnsson 2011, s. 47 
72 Jagers et al 2009, s. 52 
73 Ibid. 
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behandlade fyra olika områden av hållbar utveckling; attityder till bevarande av naturen, till 

utnyttjande av naturen, till transnationell solidaritet samt jämlikhet som ekonomisk 

fördelsprincip.74 I sin processtudie fick han fram resultatet att de flesta elever inte är vana vid 

att röra sig runt begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner, sociala, ekonomiska 

och miljömässiga.75 Unga manliga deltagare i studien ansåg också att det var mer okej att 

utnyttja naturen än vad de kvinnliga deltagarna gjorde.76 

 

Teoretiska utgångspunkter – genus och attityder 

Jag kommer att referera och jämföra mina resultat med tidigare forskning, vad som har 

presenterats i NU-03 respektive Torbjörnssons studie i ett genusperspektiv om elevers 

attityder till hållbar utveckling men även delar av Ogwu och Ogwu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan, som vi kan kalla för attityd-modellen används för att förklara processer som 

föregår en attityd och responsen till följd av en attityd. Affektiva processer handlar om de 

positiva eller negativa känslor som förknippas med attitydobjekten. De kognitiva processerna 

handlar om kunskap, uppfattningar och erfarenheter. Och de beteendemässiga processerna 

handlar om det beteende som är relaterat till attityden. För att ge ett exempel kan en 

människas generella attityd till växthuseffekten ges av kunskap om att ökade utsläpp av 

koldioxid ökar medeltemperaturen på jorden (kognitiv process), en upplevd sorg eller 

nedstämdhet för att populationen av isbjörnar minskar och är hotad (emotionell process), 

samt en önskan om att välja spårvagn istället för bil för att på så sätt minska sina egna utsläpp 

                                                           
74 Torbjörnsson 2011, s. 27 
75 Torbjörnsson 2011, s. 61 
76 Torbjörnsson 2011, s. 90 
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(beteendemässig process). En viss attityd till växthuseffekt kan i sin tur leda till kognitiv, 

affektiv och beteendemässig respons som skulle kunna ta sig uttryck i ökat kunskapssökande, 

upprörd argumentation mot meningsmotståndare eller att byta från bil till cykel eller 

kollektivtrafik. Det bör noteras att dessa tre klasser inte nödvändigtvis är oberoende av 

varandra, eller att de måste representera tre oberoende faktorer. Det kan även vara så att en 

attityd inte behöver innehålla alla tre faktorer. En attityd kan till exempel enbart vara kognitivt 

eller känslomässigt bestämd.77 Denna modell kommer jag att förhålla mina resultat till för dels 

ämnet HKK och dels området hållbar utveckling och då de delar som berör frågorna i min 

enkät d.v.s. processerna affektion, kunskap och beteende och responsfaktorerna beteende 

och affektion. 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att undersöka elevers attityder till ämnet Hem- och 

konsumentkunskap. Jag kommer även att undersöka hur intresset för hållbar utveckling ser ut 

och om kunskaper i hållbar utveckling som tas upp i ämnet har ett samband med en 

miljömedveten handling i praktiken och hur intresset för Hem- och konsumentkunskap samt 

hållbar utveckling ser ut utifrån ett genusperspektiv. 

 

Frågeställningar: 

- Hur ser elevers attityder ut gentemot ämnet Hem- och konsumentkunskap?  

- Hur ser elevernas attityder till hållbar utveckling ut? 

- Finns det några könsskillnader gällande attityder till ämnet hem- och 

konsumentkunskap?  

- Finns det några könsskillnader gällande attityder till hållbar utveckling?  

- Finns det något samband mellan om hållbar utveckling behandlas i ämnet och intresse 

för hur man i praktiken beter sig gällande hållbar utveckling? 

Metod 

Genomförande 

För att samla in material till studien togs kontakt med HKK-läraren via mail, där jag frågade om 

läraren var intresserad av att låta mig komma på besök och genomföra enkätundersökningen. 

                                                           
77 Jagers et al 2009, s. 21 
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Jag gick in på Uppsala kommuns hemsida och sökte på grundskolor och tog kontakt med alla 

skolor i Uppsala som hade årskurs 6. Dessa var 41 skolor av 78. Om läraren tackade ja (vilket 

det allra flesta gjorde förutom några lärare som var sjukskrivna eller numera sysslade med 

något annat) så bad jag om att få klassens föräldrar email-adresser så att jag kunde skicka ut 

information om undersökningen eftersom detta är ett krav enligt både Uppsala universitet 

och Vetenskapsrådet. Se bilaga 2-3. När detta var gjort, bestämde jag och läraren tid och dag 

för en träff med klassen då jag personligen kunde dela ut enkäten till eleverna och träffa 

läraren. Innan enkäten delades ut till eleverna informerades de muntligt om studiens syfte 

samt de forskningsetiska principerna. När jag utformade enkäten till eleverna utgick jag från 

Håkanssons kapitel om hur man skapar enkäter78. 

 

Enkätkonstruktion 

Enkäter används ofta när man vill få in svar från ett stort antal personer. Frågorna ser ut på 

samma eller liknande sätt till alla som deltar i enkätundersökningar. Frågorna är utformade så 

att det finns fasta svarsalternativ där personer som svarar på enkäten ska välja på ett eller 

flera alternativ. Det som oftast efterfrågas vid en enkätundersökning är uppfattningar, 

bedömningar, upplevelser eller attityder vilket gör en enkätundersökning som metod i denna 

studie väldigt relevant.79 Jag har genomfört en kvantitativ undersökning med fasta 

svarsalternativ för att beskriva och förklara sambandet mellan attityder och handlingar. Med 

en kvantitativ metod är forskarens roll neutral, undersökningens omfattning är storskalig och 

forskaren genomför en analys av siffror.80  

 

Reflektioner över metoden 

Processen från och med första kontakten med läraren fram till själva genomförandet av 

enkäten var ganska lång. Det är möjligt att det skulle kunna ha skötts på ett smidigare sätt, till 

exempel genom att lärarna redan i första mailet fick information om att föräldrarnas 

samtycke krävs så att de kunde förbereda listor eller att jag bifogade mailet som ett 

dokument som lärare kunde skicka vidare till föräldrarna. Det senare gjorde jag också med 

några lärare för att underlätta processen. Jag kunde också ha utformat enkäten digitalt via ett 

                                                           
78 Håkansson 2013, s. 81 
79 Ibid. 
80 eDelegationen 2011, http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvantitativa-metoder/vad-du-bor-
tanka-pa-nar-du-anvander-kvantitativa-metoder/  

http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvantitativa-metoder/vad-du-bor-tanka-pa-nar-du-anvander-kvantitativa-metoder/
http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvantitativa-metoder/vad-du-bor-tanka-pa-nar-du-anvander-kvantitativa-metoder/
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program för att på så sätt skicka ut länken till enkäten så att elever själva kunde fylla i enkäten 

digitalt. På så sätt slipper man också utföra allt sammanställningsarbete manuellt. Jag tror 

tyvärr att några HKK-lärare som jag mailade tyckte att det blev lite för mycket att göra med att 

plocka fram email-listor till alla föräldrar i hektiska tider (eftersom nationella proven pågick i 

några av skolorna) och därför valde de att inte fortsätta svara på mailet eller de glömde helt 

enkelt bort det.  

 

En nackdel med att använda enkäter som metod är att man inte får ut deltagarnas 

funderingar och tankar till ämnet på ett djupare plan.81 Dessutom bör man överväga öppna 

eller slutna frågor. Det finns både för- och nackdelar med respektive frågetyp. Fördelen med 

att använda slutna frågor i enkäten är att svaren går snabbt att kategorisera och analysera 

vilket öppnar upp möjligheten för ett stort antal respondenter. Nackdelen med slutna frågor 

är den riskfyllda tolkningen av vardera respondentens ord och begrepp, vilket antas vara 

likadan för alla. Innehåller enkäten istället öppna frågor ges möjlighet till individuella och 

utförliga svar medan dessa utförliga svar också kan försvåra kodningen av svaren. Dessutom 

påpekar Torbjörnsson att det är viktigt att tänka på enkätens längd och omfattning. Eftersom 

yngre elever har lätt att snabbt tappa koncentrationen bör enkäten inte vara allt för 

tidskrävande.82 Trost menar att man inte bör ha för långa avsnitt med många svarsalternativ 

som man behöver ta ställning till. Han rekommenderar också att undvika många öppna frågor 

och istället ha en avslutande öppen fråga.83 För att de elever som ville skulle ha möjlighet att 

skriva någon extra kommentar eller förtydliga något så lämnade jag några rader i slutet under 

rubriken ”Har du något du vill lägga till?” för detta.  

 

Bearbetning av data 

När jag fick ihop ett material bestående av 114 elevsvar från sammanlagt 5 skolor, 

sammanställde jag svaren i Excel. Jag gjorde en tabell i Excel med följande titlar i 

tabellhuvudena; elevnummer, skola, ålder, kön och om eleven var född i Sverige och sedan 

alla frågor jag hade med på enkäten, d.v.s. frågor benämnda 1-7 i enkäten. Varje elev 

motsvarade en rad och jag fyllde i respektive elevs svar i varje kolumn. Dessutom gav jag varje 

                                                           
81 Hjälmeskog 2006, s. 29 
82 Torbjörnsson 2011, s. 59-60 
83 Trost 2012, s. 70-74 
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enkät ett elevnummer så att jag vid behov kunde gå tillbaka till just den enskilda enkäten. För 

enkätens attitydfrågor nr 1, 2, 4, 5 och 6 använde jag Excel-programmets filtreringsfunktion 

och sorterade fram flickor respektive pojkar så att antalet av de olika svarsalternativen 

(ja/nej/annat svar och för fråga 6 svarsalternativ 1-5) från flickor respektive pojkar kunde 

räknas och andelen av de olika svarsalternativen kunde beräknas i procent för totala antalet 

flickor respektive pojkar. Resultatet har redovisats i stapeldiagram. ”Annat svar” för fråga 1 

och 2 innebar att elever hade satt ett kryss mellan rutan ja och nej. ”Annat svar” för fråga 4-6 

innebar dels att elever hade satt ett kryss mellan rutan ja och nej och dels ett uteblivet svar 

eller nedskrivet alternativ som t.ex. vet inte. 

 

För att kunna jämföra vad och om man pratat om hållbar utveckling på lektionen (fråga 3) 

med vad man brukar göra hemma (fråga 7) importerades Excelfilen med 114 elevers svar till 

statistikprogrammet SPSS.  I SPSS sorterades svaren fram för fråga 3 genom att räkna antal ja 

respektive nej. Övriga svar på fråga 3 är också redovisade men har inte används i 

resultatdiskussionen och slutsatsen. Svaren för fråga 7 ”aldrig”, ”sällan”, ”ofta” respektive 

”alltid” ersattes med sifforna 1, 2, 3 och 4 och på så sätt kunde ett svarsmedelvärde beräknas 

för de olika frågorna i enkätens fråga 7. Förutom medelvärdet redovisas även 

standardavvikelse som ett mått på spridning för svarsalternativen i fråga 7. Enkätens frågor 

om vad man gör hemma (fråga 7) har kopplats till det mest relevanta svarsalternativet i fråga 

3 om vad man har pratat om i skolan och resultaten har sammanställts i fem olika tabeller 

d.v.s. en tabell för varje delfråga i enkätens fråga 3. 

 

Giltighet och tillförlitlighet – validitet och reliabilitet  

Med validitet menar man giltighet, att frågan mäter det som den är tänkt att mäta. För att jag 

skulle få svar på de frågeställningar jag hade, d.v.s. för att få en bra validitet hade jag min 

handledares tidigare forskningsenkät som mall.84 För att få en hög validitet är det också viktigt 

att beskriva hur varje steg i studien gått till och beskriva vilka överväganden som gjorts. Med 

reliabilitet menar man tillförlitlighet, att en mätning ska ge samma resultat vid en förnyad 

mätning. Vid en hög reliabilitet behöver en enkät vara standardiserad, exempelvis att alla 

frågor är lika för alla som svarar, vilket min enkät var. Hög reliabilitet får man också om man 

                                                           
84 Ojala, M. & Rikner, A, 2010 
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ställer några olika frågor men som mäter samma sak, vilket min enkät också var avsedd att 

göra.85 

 

Urval 

Jag begränsade mig till ett urval av 114 stycken elevsvar. Alla skolor i studien är kommunala. 

De flesta av de tillfrågade skolorna ligger i en stor stad, bara någon enstaka som ligger i en by. 

Jag har avgränsat mig till årskurs 6 eftersom det är i den årskursen som elever börjar med 

HKK-undervisning. Jag har också valt att inte göra enkäten för stor och omfattande, då detta 

blir för tidskrävande. Dessutom valde jag att inte ha med några öppna frågor i enkäten, 

förutom att möjlighet att ge kommentar i slutet av enkäten, det största skälet var att dessa 

fält oftast hoppas över och dessutom kan ge en mer omfattande resultatutvärdering.86 På tre 

av enkäterna fanns inget svar på frågan flicka/pojke, svaren från dessa tre enkäter kunde inte 

användas i sammanställningen om attityd (bearbetning av enkätfråga 1, 2, 4, 5, 6), men alla 

114 svar användes i sammanställningen om vad eleverna gör hemma (bearbetning av 

enkätfråga 3 och 7). Eftersom gruppen inte födda i Sverige var liten har den inte utvärderas 

separat. Bortfallet var 19 stycken elever som antingen var sjuka (eller frånvarande av andra 

skäl), inte ville/fick delta i studien samt de tre elever som inte angav något kön.  

 

Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra krav som en forskare 

måste förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De som ska utsättas för undersökningen måste enligt informationskravet 

bli ordentligt informerade om syftet med studien, att det är frivilligt att delta samt att de kan 

när som helst avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet säger att forskaren ska inhämta 

samtycke från de personer som ska delta i studien. Är deltagarna under 15 år krävs ett 

samtycke från målsman. Konfidentialitetskravet är en försäkran på att deltagarna i studien 

kommer att vara anonyma och inte kunna identifieras på något sätt. Den sista principen, 

nyttjandekravet, innebär att de uppgifter och material som inhämtas under studiens gång 

endast är tillgängligt för forskaren och får inte användas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften.87 

                                                           
85 Trost 2012, s. 57-63 
86 Trost 2012, s. 70-74 
87 Codex 2012, s. 7-14 
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Innan jag delade ut enkäten till eleverna berättade jag om enkätens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, detta stod även på första sidan av enkäten. Jag 

informerade också om att eleverna inte kommer att behöva skriva namn, och därmed att det 

är en anonym enkät, samt att det är jag som är den enda person som kommer ha tillgång till 

enkäten. Eftersom eleverna i den här studien var under 15 år, skrev jag också ett mail till alla 

vårdnadshavare i klassen och bad dessa informera mig senast ett visst datum, om inte deras 

barn fick delta i enkätundersökningen (se bilaga 3). Alla elever fick dock delta i studien för sina 

målsmän. 
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Resultat 

Statistisk analys 

 
 
Diagram 1. Svar på enkätfråga 1: Tycker du om Hem och konsumentkunskap som ämne? 
 
Som vi kan avläsa i diagram 1 angående elevers attityder gentemot ämnet HKK så kan vi se att 

majoriteten av eleverna har svarat ja, 95 % av flickorna och 93 % av pojkarna. Några enstaka 

elever har svarat att dom inte tycker om ämnet (2 % av flickorna och 6 % av pojkarna) och 

ytterligare några få procent har angett ett annat svar av typen ”lite” eller ”kanske” (2 % av 

flickorna och 1 % av pojkarna). 
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Kommenterad [LS1]: Här har alla tabeller och diagram med 
tillhörande text fått en egen sida för att undvika att tabellerna och 
texterna blir uppdelade på olika sidor.. 
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Diagram 2. Svar på enkätfråga 2: Tror du att du kommer ha användning av det du lär dig på 
hemkunskapen i framtiden? 
 
På frågan om eleverna tyckte att de kommer ha nytta i framtiden av det som de får lära sig i 

HKK-undervisningen svarade 98 % av flickorna respektive 93 % av pojkarna ja, enligt diagram 

2. Endast 2 % av flickorna och 6 % av pojkarna svarade nej, och 1 % av pojkarna gav ett annat 

svar. 
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Diagram 3. Svar på enkätfråga 4: Tycker du det är intressant med hållbar utveckling? 
 
 
Enligt diagram 3 är det 67 % av flickorna och 65 % av pojkarna som svarade ja på frågan om 

hållbar utveckling är intressant medan 21 % av flickorna och 22 % av pojkarna svarade nej, 

och 12 respektive 13 % hade givit ett annat svar. 
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Diagram 4. Svar på enkätfråga 5: Skulle du vilja lära dig mer om hållbar utveckling? 
 
 
På frågan om elever ville lära sig mer om hållbar utveckling svarade 60 % av flickorna och 56 % 

av pojkarna ja, och 27 % av flickorna respektive 29 % av pojkarna svarade nej, enligt diagram 

4. 14 % respektive 15 % av flickorna respektive pojkarna uppgav ett annat svar. 
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Diagram 5. Svar på enkätfråga 6: Hur viktigt tycker du att det är med hållbar utveckling? 
 
 
På frågan hur viktigt eleverna tyckte hållbar utveckling var kunde eleverna välja på 1-5, där 1 

är inte så viktigt, 3 är ganska viktigt och 5 är väldigt viktigt. Svaren är redovisade i diagram 5. 

Högst svarsfrekvens fick siffran 3 av både flickorna och av pojkarna (37 % respektive 34 %), 

näst högst siffran 4 (33 % respektive 26 %) och sedan siffran 5 (23 % respektive 21 %). 

Summeras svaren för svar 3-5 motsvarar det 93 % av flickorna och 81 % av pojkarna. Andelen 

svar för siffran 1+2 respektive annat svar var för båda 10 % eller lägre. 
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I tabell 1-5 redovisas resultaten från frågorna om hållbar utveckling behandlats i ämnet 

(enkätfråga 3) och om vad eleverna i praktiken gör hemma och i vardagen gällande hållbar 

utveckling (enkätfråga 7). Följande förkortningar har använts i tabellen; Mean motsvarar 

medelvärdet, N motsvarar antalet, Std. Deviation motsvarar standardavvikelse och n/a 

motsvarar inte relevant. Det senare har skrivits in för standardavvikelse då endast 1 elev har 

svarat, då kan man inte räkna ut någon spridning. Förkortningen Total motsvarar det 

summerade resultatet för alla eleverna oberoende om de har pratat om hållbar utveckling i 

klassen eller inte. Tabellens rubriker förklaras i texten under varje tabell. Resultat från andra 

svar än ja/nej redovisas men berörs inte i texten eftersom antalet svar är få. 
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PratEkVaror BerättKöpEkol 

Inget svar 

Mean 1,3 

N 3 

Std. Deviation 0,6 

Osäker 

Mean 1,0 

N 1 

Std. Deviation n/a 

Ja 

Mean 1,7 

N 90 

Std. Deviation 0,6 

nej 

Mean 1,4 

N 20 

Std. Deviation 0,6 

Total 

Mean 1,7 

N 114 

Std. Deviation 0,6 

 
Tabell 1. PratEkVaror motsvarar delfrågan om Ekologiska varor i enkätfråga 3 och 
BerättKöpEkol motsvarar delfråga Jag berättar för min familj varför man ska köpa ekologiskt i 
enkätens fråga 7. 
 
Medelvärdet i tabell 1 för om man berättar för familjen om ekologiska varor är något högre 

för elever som har pratat om ekologiska varor på lektionen (1,7) jämfört med de elever som 

inte har det (1,4). Enligt tabellen så är det totala medelvärdet 1,7 vilket motsvarar ett svar 

mellan aldrig (1) och sällan (2) oberoende om man har pratat om ekologiska varor i skolan 

eller inte. 
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PratKällsort SorteraSopor 

Annat svar 

Mean 2,4 

N 5 

Std. Deviation 0,9 

ja 

Mean 2,2 

N 74 

Std. Deviation 1,0 

nej 

Mean 1,8 

N 35 

Std. Deviation 0,9 

Total 

Mean 2,1 

N 114 

Std. Deviation 1,0 

 
Tabell 2. PratKällsort motsvarar i fråga 3 Källsortering och SorteraSopor är förkortning på i 
enkätfråga 7 Jag hjälper till att sortera sopor och förpackningar innan de slängs. 
 

Medelvärdet i tabell 2 för om man källsorterar hemma är lite högre för de elever som har 

pratat om källsortering i skolan (2,2) till skillnad från de elever som inte har det (1,8). Om man 

tittar på totala antalet elever får man medelvärdet 1,8 vilket motsvarar ett svar mellan aldrig 

(1) och sällan (2), vare sig om elever har pratat om källsortering på lektionen eller inte. 
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PratHälsa Kostcirkel CyklaGå 

inget svar 

Mean 2,0 4,0 

N 1 1 

Std. Deviation  n/a  n/a 

ja 

Mean 1,8 2,7 

N 112 112 

Std. Deviation 0,8 1,4 

nej 

Mean 1,0 1,0 

N 1 1 

Std. Deviation  n/a  n/a 

Total 

Mean 1,8 2,7 

N 114 114 

Std. Deviation 0,8 1,4 

 
Tabell 3. PratHäls motsvarar i enkätens fråga 3 Hälsa och Kostcirkel respektive CyklaGå 
motsvarar i enkätfråga 7 Jag brukar fundera på om min måltid innehåller allt enligt kostcirkeln 
respektive Jag går eller cyklar till skolan istället för att åka buss eller få skjuts.    
Enligt tabell 3 har alla elever utom 2 stycken pratat om hälsa i skolan och här går det inte att 

göra någon jämförelse mellan elever som har pratat eller inte pratat om hälsa. Medelvärdet 

för totala antalet elever som tänker på kostcirkeln är 1,8 och det motsvarar ett svar mellan 

aldrig (1) och sällan (2). Medelvärdet för det totala antalet elever som cyklar eller går till 

skolan är 2,7 det motsvarar ett svar mellan sällan (2) och ofta (7). 
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PratEkonomi Sparar JmfPris 

inget svar 

Mean 2,5 1,0 

N 2 2 

Std. Deviation 2,1 0,0 

Ja 

Mean 2,9 2,5 

N 97 97 

Std. Deviation 0,9 1,0 

Nej 

Mean 2,6 2,7 

N 13 13 

Std. Deviation 0,9 1,0 

osäker 

Mean 1,0 1,0 

N 1 1 

Std. Deviation  n/a  n/a 

Total 

Mean 2,8 2,5 

N 113 113 

Std. Deviation 0,9 1,0 

 
Tabell 4. PratEkonomi motsvarar i enkätfråga 3 Ekonomi och Sparar respektive JMFPris 
motsvarar i enkätfråga 7 Innan jag ska köpa något brukar jag jämföra pris mellan olika varor 
respektive Jag sparar en del av de pengar jag får för att kunna köpa något dyrare. 
 

Enligt tabell 4 är medelvärdet 2,9 för svaren på frågan om elever sparar om de pratat 

ekonomi i skolan och 2,6 för de som inte pratat om ekonomi. På frågan om man jämför priser 

är medelvärdet 2,5 respektive 2,7 för elever som har pratat ekonomi respektive inte pratat 

ekonomi i skolan. Det totala medelvärdet för svaren på frågan om man sparar respektive 

jämför priser var 2,8 respektive 2,5 vilket för båda frågorna motsvarar ett svar mellan sällan 

(2) och ofta (3). Antalet elever i tabellen är 113 och en elev som har svarat ja har inte kommit 

med i bearbetningen av oförklarliga skäl, men det påverkar inte resultat och slutsatser. 
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PratEnergi Lampa Badkar DuschaKort Laddare 

inget svar 

Mean 2,3 3,7 2,0 2,7 

N 3 3 3 3 

Std. Deviation 1,2 0,6 1,0 0,6 

Ja 

Mean 2,9 3,0 2,4 2,6 

N 53 53 53 53 

Std. Deviation 1,0 0,9 0,9 1,2 

nej 

Mean 2,8 3,4 2,3 2,6 

N 51 51 51 51 

Std. Deviation 0,8 0,8 1,0 1,2 

osäker 

Mean 2,3 2,4 2,0 2,1 

N 7 7 7 7 

Std. Deviation 1,4 1,0 1,2 0,9 

Total 

Mean 2,8 3,1 2,4 2,5 

N 114 114 114 114 

Std. Deviation 0,9 0,9 1,0 1,2 

 
Tabell 5. PratEneregi motsvarar i fråga 3 Energi och Lampa, Badkar, DuschaKort och Laddare 
motsvarar i fråga 7 Jag släcker lampan då jag lämnar ett rum och som ingen annan är kvar i, 
Jag tar en dusch istället för ett bad i badkaret, Jag duschar inte så länge respektive Jag drar ut 
laddaren på min dator ur vägguttaget efter laddning      
 

Enligt tabell 5 är medelvärdet för att man släcker lampan 2,9 respektive 2,8 för elever som 

pratat respektive inte pratat energi i skolan. Medelvärdet för att man väljer dusch är 3,0 

respektive 3,4 för elever som pratat respektive inte pratat energi i skolan. Medelvärdet för att 

man inte duschar länge är 2,4 respektive 2,3 för elever som pratat respektive inte pratat 

energi i skolan. Medelvärdet för att man drar ut laddaren var 2,6 oberoende av om pratat 

eller inte pratat energi i skolan. Totalt motsvarar medelvärdet för alla svar i fråga 7 mellan 

sällan (2) och ofta (3) för att släcka lampa, duscha kort och dra ut laddare medan svaret på 

om man väljer att duscha istället för bada motsvarar och ligger nära svaret ofta (3). 
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Teoretisk analys 

I det första stycket av den teoretiska analysen diskuteras och problematiseras resultatet på 

enkäten och speciellt fråga 7. Även några tolkningar av elevernas förståelse av enkäten tas 

upp. I det andra stycket presenteras hur resultatet förhåller sig till mina frågeställningar och 

tidigare forskning.  

 

I fråga 7 kunde eleverna välja på de olika svarsalternativen ”aldrig”, ”sällan”, ”ofta” samt 

”alltid” som motsvarande 1, 2, 3, 4 i resultatbearbetningen och i resultatredovisningen i tabell 

1-5. Genom att använda siffror kunde svaren bearbetas och redovisas genom medelvärde och 

spridning och i en tabell. Med ett undantag användes alla svarsalternativ i fråga 7 av eleverna, 

d.v.s. det var en stor spridning mellan elevernas svar, vilket speglas i den höga 

standardavvikelsen som är 1 eller högre. För en av delfrågorna i enkätfråga 7 använde 

eleverna alla alternativ utom svarsalternativet ”alltid” (motsvarande 4) vilket resulterade i den 

lägsta standardavvikelsen 0,6. Enligt tabell 1-5 är den största skillnaden mellan ja- och nej-

grupperna 0,4 och denna skillnad har, baserat på spridningen, betraktas som försumbar och 

resultat från tabell 1-5 visade därför att svaren blev helt överensstämmande för vad eleverna 

gjorde hemma och oberoende av om eleverna hade pratat om hållbar utveckling eller inte. 

 

Ett alternativ till att översätta svaren i fråga 7 till siffror hade varit att redovisa 

svarsalternativen ”aldrig”, ”sällan”, ”ofta” och ”alltid” i en frekvenstabell88, men det skulle 

blivit svårare att få en översikt och därmed dra slutsatser från alla frågeställningar i 

tabellformat. Ytterligare ett alternativ hade varit att låta svarsalternativen för fråga 7 i 

enkäten vara siffror, på motsvarande sätt som för enkätfråga 6. Det hade kanske varit lättare 

med färre val, svarsalternativen till fråga 7 kunde ha varit ”JA” och ”NEJ” med en förklarande 

text att nej betyder ”aldrig” eller ”sällan” och ja ”ofta” eller ”alltid”. 

 

Trots en genomgång och uppmaning att fråga om något behöver förklaras tolkar jag utifrån 

enkätsvaren att en del elever inte förstod vad hållbar utveckling innebar eftersom några har 

hoppat över eller svarat på annat sätt exempelvis enkätfråga 4-6 och även en del av svaren i 3 

där t.ex. 7 stycken svarat att de var osäkra om de pratat energi. För fråga 7 om vad man gör 

                                                           
88 Trost 2012, s. 150 
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hemma eller till vardags kan svaren till en del av frågorna vara beroende av hur långt bort från 

skolan barnen bor. Några elever har skrivit till en kommentar att det är för långt att ta sig till 

skolan med något annat färdmedel än bil eller buss. Det bör också noteras, liksom URs 

radioprogram om HKK påpekar89, att eleverna kan vara lite för unga för att ta ställning till 

frågor som berör hållbar utveckling, vad man brukar göra hemma och har för liten kunskap 

vilket bidrar till att många elever kanske inte förstår vikten av de miljömässiga handlingarna. 

Enligt ”värde-uppfattning-norm-teorin” betyder detta att eleverna inte ser en handling som 

ett personligt ansvar än och känner till handlingens konsekvenser.90 Hållbar utveckling, att 

exempelvis ta ut sopor eller att dra ur kontakten till datorn är så långt ifrån deras egen 

begreppsbild och något som kanske föräldrar i första hand tar hand om innan eleverna blivit 

lite äldre. 

 

I följande stycken så följer jag upp hur mina resultat förhåller sig till mina frågeställningar och 

kopplar mina resultat till tidigare forskning, vilket också omfattar attityd-modellen. Enligt 

resultatet i diagram 1 tyckte majoriteten av eleverna om ämnet HKK vilket motsvarar en 

affektiv process enligt attitydmodellen och enligt resultatet i diagram 2 anser även 

majoriteten av eleverna att de kommer ha nytta i framtiden av kunskaperna från HKK vilket 

motsvarar kognitiva processer. Dessa två processer bidrar enligt attitydmodellen till att 

eleverna kategoriserar ämnet som något positivt.91 Enkäten omfattade inte att följa upp 

beteendeprocesser för HKK ämnet eller responsen som kommer av en viss attityd till HKK 

men den positiva attityd som eleverna hade kan enligt teorin t.ex. bidra till att eleverna 

engagerar sig i lektionerna vilket motsvarar en affektiv respons, vilket även stämmer överens 

med några av de få kommentarer som skrevs i kommentarsfältet (”HKK är det roligast 

ämnet”) samt (”HKK är kul”). Enligt resultaten i diagram 1 och 2 och med hjälp av 

attitydmodellen hade majoriteten av eleverna en positiv attityd till HKK och det gäller både 

flickor och pojkar. Det stämmer väl överens med de resultat som Skolverket fick ut av sin 

senaste utvärdering, NU-03.92 

 

                                                           
89 Blidberg 2012, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842 
90 Jagers et al 2009, s. 26-29 
91Jagers et al 2009, s. 21 
92 Skolverket, NU-03 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842
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Enligt diagram 3 tyckte en större andel av eleverna att hållbar utveckling var intressant vilket 

motsvarar en affektiv process och enligt diagram 5 och summan av antalet som svarade 3-5 

framgår det att en stor andel av eleverna tycker att hållbar utveckling är viktigt vilket 

motsvarar en kognitiv process. Dessa två processer ger enligt attitydteorin informationen att 

den största andelen av eleverna har en positiv attityd till hållbar utveckling.93 Enligt diagram 4 

är intresset högt att lära sig mer om hållbar utveckling vilket motsvarar en kognitiv respons. 

Motsvarande resonemang kan man ha för den ganska stora andel av eleverna som inte tyckte 

att hållbar utveckling var intressant (diagram 3) och inte tyckte ämnet var viktigt (diagram 5), 

detta leder till en negativ attityd till hållbar utveckling och inget behov av kunskapssökande 

enligt resultat i diagram 4. 

Svar på enkätfråga 7 redovisas i tabell 1-5, d.v.s. vad man gör hemma som är kopplat till 

hållbar utveckling. Medelvärdet för alla svar (114 elever) utom ett om vad man gör hemma 

motsvarande svaren mellan aldrig och sällan eller mellan sällan och ofta. Den positiva 

attityden till hållbar utveckling enligt diagram 3 och diagram 5 och enligt attitydteorin har inte 

lett till att eleverna gör saker hemma ofta eller alltid som är bra för hållbar utveckling 

(beteendemässig respons i attitydteorin), och här stämmer inte attitydteorin fullt ut med 

resultatet från enkäten. En förklaring till det kan vara att eleverna i åk 6 är unga och påverkas 

av sina föräldrar.94 

 

Resultatet visade att fler elever hade en positiv attityd till själva ämnet HKK jämfört med 

hållbar utveckling; 95 % av flickorna tycker om HKK som ämne medan 67 % av flickorna 

svarade att de tycker att hållbar utveckling är intressant, och 93 % av pojkarna tycker om 

ämnet HKK och 65 % tycker att hållbar utveckling är intressant. Till skillnad från vad 

Torbjörnsson95 fått fram i sin studie visar resultatet från enkäten på en försumbar skillnad 

mellan flickor och pojkars attityd till hållbar utveckling. Men denna enkäts frågeställningar är 

mer generell och övergripande och har inga fördjupande studier eller genusaspekter inom 

hållbar utveckling som Torbjörnsson96 har redovisat. Resultatet från enkäten om 

mellanstadieelevers attityd till hållbar utveckling stämmer överens med undersökningen på 

                                                           
93 Jagers et al 2009, s. 21 
94 Ogwu, E. N & Ogwu F. J 2009, s. 2 
95 Torbjörnsson 2011, s. 9-11 
96 Ibid. 
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hemsidan ”ungdomar.se” då sju av tio ungdomar från högstadiet och gymnasiet tyckte hållbar 

utveckling var viktigt (det motsvarar 70 %). 

Slutsats 
Majoriteten (nästan 100 %) av eleverna i årskurs 6 har en positiv attityd till ämnet HKK och 

cirka 65 % av eleverna har en positiv attityd till hållbar utveckling samt så var det ingen 

skillnad mellan flickor och pojkar.  Om man i HKK har diskuterat ett ämne har inte det något 

samband till om man agerar miljövänligt hemma eller i vardagen. 

Diskussion  
Trots Hem- och konsumentkunskapens genusdifferentierade historia visade enkätresultatet 

att intresset och attityden var väldigt hög till både ämnet HKK och till hållbar utveckling för 

både flickor och pojkar i årskurs 6. Enligt enkätens resultat fanns ingen koppling mellan vad 

eleverna i årskurs 6 gjorde hemma och vad eleverna pratat om i skolan om hållbar utveckling. 

Det borde vara viktigt och ett intresse för samhället att elevernas genusoberoende och 

positiva attityd till HKK och till hållbar utveckling tas tillvara genom hela skoltiden och även i 

gymnasiet så att unga vuxna kan använda kunskaperna då de flyttat hemifrån och själva styr 

över sin vardag. Intresset för hållbar utveckling finns i högre årskurser97, vilket även kan läsas i 

ett intressant inlägg i UNT, där elever i årskurs 9 var positiva till att använda matvaror med 

utgånget datum på en HKK lektion98. HKK är en outnyttjad resurs99 och kanske borde även 

gymnasielever få ta del av HKK kunskaperna och vi borde kanske därför fundera på att införa 

HKK även på gymnasiet, vilket också lyfts fram i ett radioprogram om hemkunskap100. Det 

skulle vara intressant att följa klasserna som svarat på denna enkät fram till vuxen ålder med 

nya enkäter för att se om attityd och intresse förändrats dels i ett genusperspektiv över tiden 

och enligt de olika genusklassade förväntningar som finns i samhället101 och dels i 

perspektivet hållbar utveckling och vad man gör i vardagen i det miljösammanhanget. 

 

 

                                                           
97 Torbjörnsson 2011, s.53 
98 UNT 2015-12-09, s. A7 
99 Hjälmeskog 2006, s. 213 
100 Blidberg 2012, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842 
101 Hedlin 2010, s. 11-12 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842
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Konklusion  
Jag håller med Hjälmeskog om att HKK är en väldigt outnyttjad resurs i skolan med tanke på 

vad ämnet hade kunnat bidra med, exempelvis ett mer konsumentsmart samhälle. Att få in 

alla de viktiga moment som ingår i HKK på ett praktiskt och betydelsefullt sätt är svårt när 

man bara har 118 timmar att röra sig med totalt. Därför hoppas jag att ämnet i framtiden får 

ta mer plats och tid i skolan och att politiker börjar förstå hur viktigt ämnet är. En konsekvens 

av att ämnet har så få timmar är att ämnet lätt hamnar i bakgrunden jämfört med exempelvis 

ämnen som svenska där mycket forskning finns. 

Torbjörnsson menar att synsättet att flickor som går emot de traditionella könsmönstren ses 

på med beundran medan pojkar som gör samma sak betraktas som löjliga lever kvar än 

idag.102 Om detta synsätt finns kvar i lika stark grad idag ställer jag mig frågande till, jag tror 

att både pojkar och flickor som avviker ifrån de typiska könsmönstren i dagens samhälle ses 

på med beundran.  

Att ha genomfört denna studie har varit otroligt intressant och bidragit med mycket ny 

kunskap, både generellt sett och som blivande hemkunskapslärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Torbjörnsson 2011, s. 11 



39 
 

Referenser 
 

Elektroniska resurser: 
 
Hjälmeskog, Karin. (2006). Lärarprofession i förändring. Från ”skolkök” till hem- och 
konsumentkunskap. Föreningen för svenska undervisningshistoria, Uppsala: 
Universitetstryckeriet. 
 
Hjälmeskog, Karin (2000). ”Democracy begins at home” Utbildning om och för hemmet som 
medborgarfostran. Uppsala: Uppsala University, Tryck & Medier.  
 
Petersson, Monica (2007). Att genuszappa på säker eller minerad mark: hem- och 
konsumentkunskap ur ett könsperspektiv. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Jagers, Sverker, Martinsson, Johan & Nilsson, Andreas (2009). Kan vi påverka folks 
miljöattityder genom information? En analys av radiosatsningen "klimatfeber”. Stockholm, 
Regeringskansliet Finansdepartementet. 
 
Torbjörnsson, Thomas. (2011). En för alla – Alla för naturen. En studie av ungdomars attityder 
till hållbar utveckling. Kulturgeografiska institutionen. Forskarskolan i Geografi. 124 pp. 
Uppsala.  
 
Tidsskrifter: 
 
Ogwu, E. N (2010). Home Economics Education in Botswana: Implications for Family life. 
National Teacher Education Journal, 3(2).  
 
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). 
 
Böcker: 
Håkansson, Jan (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier 
och metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Artiklar: 
 
Hultberg, Johan (2013). Mer hemkunskap i skolan skulle ge mindre matsvinn.  
Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/debatt/article17267788.ab (2015-11-20). 
 
Blidberg, Madeleine (2012). Hemkunskap. Sveriges Radio (P1). 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842 (2015-12-06) 
 
Olsson, Christina (2003). Hemarbete fortfarande en kvinnofråga. Dagens Nyheter 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemarbete-fortfarande-en-kvinnofraga/ (2015-12-12). 
 
Lille, Lotta (2015-12-09). Matsvinn stod på schemat. Uppsala Nya Tidning: s. A7 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17267788.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5077842
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemarbete-fortfarande-en-kvinnofraga/


40 
 

 
Hemsidor: 
 
Codex (2012). Forskning som involverar människan. 
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml (2015-11-27). 
 
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm. 
 
eDelegationen (2011-06-21). Att tänka på när du använder kvantitativa metoder. 
http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvantitativa-metoder/vad-du-bor-tanka-pa-nar-

du-anvander-kvantitativa-metoder/ (2015-12-01). 
 
Rapporter: 
 
Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Rapport No. 2004:250). 
Stockholm. 
 
Maria Hedlin (2010). Lilla genushäftet 2.0 – om genus och skolans jämställdhetsmål (Rapport 
No. 2010: 2). Kalmar. 
 
Ojala, M. & Rikner, A (2010). Att hantera det ambivalenta: Unga vuxnas attityder och 
beteende gällande energieffektivisering i hemmet. (Rapport No. 2010:66), Örebro, Örebro 
University: Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvantitativa-metoder/vad-du-bor-tanka-pa-nar-du-anvander-kvantitativa-metoder/
http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvantitativa-metoder/vad-du-bor-tanka-pa-nar-du-anvander-kvantitativa-metoder/


41 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – elevenkäten 
 

  

Att svara på frågorna är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du 

kommer självklart att vara anonym och behöver därför inte skriva namn. Materialet 

kommer endast att vara tillgängligt för mig. 

Elevers attityder gentemot 
Hem- och konsumentkunskap 
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Är du: Pojke                   Flicka 
 
Är du född i Sverige: Ja             Nej 
 
Skola: __________________________________________________ 
 
Ålder: _________________ 
 

 
Här följer några frågor om din attityd till hem och konsumentkunskap. 
 

1. Tycker du om Hem och konsumentkunskap som ämne? Kryssa i. 
 
       Ja                        Nej        

 
2. Tror du att du kommer ha användning av det du lär dig på hemkunskapen i 

framtiden? Kryssa i. 
 

             Ja                        Nej         
  

 

Här följer några frågor om hållbar utveckling.  
Hållbar utveckling handlar om ekonomi, miljö och hälsa. Hur vi tar hand om 
oss själva och vår miljö så att den kan hålla länge länge till. Alternativ på 
vad hållbar utveckling är finns i fråga 3 här under. 
 

3. Har ni pratat om något av följande alternativ någon gång under hemkunskapen? 
Kryssa i. 

                                                                                                                                                         
Källsortering (hur man sorterar sopor) 
Hälsa (vad man ska äta för att må bra och vara frisk)         
Ekonomi (hur man sparar och vad råvaror kostar)        
Ekologiska varor (olika sätt att tillverka mat och hur det påverkar vår miljö) 
Energi (hur mycket energi som går åt när du gör något hemma)  

 

Här följer några allmänna frågor om hållbar utveckling. 
 

4. Tycker du att det är intressant med hållbar utveckling? Kryssa i. 
 
Ja                       Nej 
 
 

5. Skulle du vilja lära dig mer om hållbar utveckling (t.ex. om alternativen i fråga 3)? 
Kryssa i. 
 
Ja                       Nej         
 

NEJ JA 
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6. Hur viktigt tycker du att det är med hållbar utveckling? Ringa in en siffra. Där 1 är 

inte så viktigt, 3 är ganska viktigt och 5 är väldigt viktigt. 
 

1            2            3            4            5 
         
 

7. Vilket av följande brukar du göra hemma? Svara med ett 
kryss för varje fråga. 

 
Jag berättar för min familj varför man ska köpa ekologiskt 

Jag går eller cyklar till skolan istället för att åka buss eller få skjuts        

Jag hjälper till att sortera sopor och förpackningar innan de slängs  

Jag släcker lampan då jag lämnar ett rum och som ingen annan är kvar i       

Jag tar en dusch istället för ett bad i badkaret 

Jag duschar inte så länge 

Jag drar ut laddaren på min dator ur vägguttaget efter laddning      

Jag brukar fundera på om min måltid innehåller allt enligt kostcirkeln   

Jag sparar en del av de pengar jag får för att kunna köpa något dyrare 

Innan jag ska köpa något brukar jag jämföra pris mellan olika varor 

      
 
 

 

Har du något du vill lägga till? 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

Stort tack för din medverkan!  

 
 
 
 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 
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Bilaga 2 – mailet till HKK- läraren 
 
Hej! 

Jag heter Louisa Söderberg och läser min sista termin på lärarprogrammet med inriktning 4-6. Just nu 

skriver jag ett examensarbete i Hem och konsumentkunskap med syftet att undersöka elevers 

attityder kring Hem och konsumentkunskap. Jag har valt att rikta in mig på årskurs 6. Min handledare 

är Maria Ojala, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik, och 

utbildningsstudier. 

Jag skulle därför behöva besöka några skolor och lämna ut en enkät till eleverna på en hem och 

konsumentkunskap lektion för att samla material till studien. Uppskattningsvis tar enkäten cirka 10 

minuter att svara på. 

Så min fråga är om du skulle kunna ställa upp på att låta mig besöka er en kort stund av din 

hemkunskapslektion för att lämna ut en frivillig enkät till eleverna? För att jag ska hinna 

sammanställa allt material vore det bra om enkätundersökningen kunde äga rum någonstans 

mellan v x-x. 

Jag hade varit otroligt tacksam. 

Vänliga hälsningar, Louisa 
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Bilaga 3 – mailet till föräldrarna 

Hejsan! 
 
Jag heter Louisa Söderberg och studerar min sista termin på lärarprogrammet 4-6 vid 
Uppsala universitet. Jag skriver mitt examensarbete som handlar om elevers attityder 
gentemot Hem och konsumentkunskap, för årskurs 6. Jag har via mailkontakt med (HKK-
lärarens namn), bett och fått OK att få genomföra en enkätundersökning i klass x för att 
samla in material till studien. 
 
Enkäten uppskattas ta cirka 10 min och innehåller frågor om elevens attityd till Hem och 
konsumentkunskap samt några frågor om hållbar utveckling. Enkäten är anonym och endast 
jag kommer att ha tillgång till enkäterna. 
 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och samtyckeskravet, så måste ett 
samtycke inhämtas från målsman då elever inte är över 15 år. Därför önskar jag att ni 
som inte vill att ert barn ska delta i denna enkätundersökning senast den x/x meddelar mig 
på denna email-adress. Annars tolkar jag det som ett OK att ert barn kan delta. 
 
Vänliga hälsningar, Louisa. 


