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Syftet med avhandlingen är att reda ut vilken form och hurdant innehåll ett 

undervisningsmaterial i huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser kunde ha på basen 

av klasslärares och klasslärarstuderandes erfarenheter och önskemål.  Forskningsfrågorna 

avhandlingen behandlar är följande: 

 

1. Hur skall innehållet i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för grundskolan vara 

kategoriserat?  

2. Vilka typer av undervisningsmetoder skall övningarna i ett undervisningsmaterial för 

huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser bygga på?  

3. Vilka beståndsdelar skall finnas med i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för 

grundskolans lägre årskurser? 

  

I undersökningen framkom det att ett undervisningsmaterial för huslig ekonomi i årskurserna 

1–4 borde omfatta en lärarhandledning med tillhörande övningar och tips, antingen i formatet 

av en övningsbok eller på nätet. Materialet bör vara indelat enligt årskurs och eventuellt även 

enligt ämne. Uppgifterna och innehållet skall uppmuntra till undervisningsmetoden learning 

by doing och innehålla något för alla unika elever och lärare.  

Sökord / Indexord 

Huslig ekonomi / Läromedel / Undervisningsmaterial / Grundskola  

Home economics / Teaching materials / Open Educational Recourse  

Kotitalousopetus / Oppimateriaali / Peruskoulu  
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1. Inledning 
 

Utbildningsstyrelsen har utvecklat ett stödmaterial, matfostran, för undervisning av huslig 

ekonomi i grundskolan men alla bilagor och tips för undervisningen finns endast på finska 

(Utbildningsstyrelsen u.å). Vid planering av undervisning är det viktigt att innehållet som skall 

undervisas tas på största allvar och att planeringen i sig fungerar både på kort och lång sikt 

(Selander, 2018). Enligt Selander (2018) skall det centrala innehållet i undervisningen vara 

utvalt med omsorg och väl konkretiserat i planen. För att underlätta konkretiseringen och 

planeringen behövs ett undervisningsmaterial som är uppbyggt med omsorg och eftertanke.  

Wikman (2004) skriver i sin doktorsavhandling om läroboken som en bok som 

speglar läroplanens innehåll från just den tidsperiod när läroboken skriven. Även Mikkilä-

Erdmann (2017) skriver att läromedel genom tiderna alltid representerat sin tidsepok och den 

pedagogiska ställning som just då funnits i samhället. Detta är något som även Selander (2018) 

tar upp, till exempel hade 40-talets böcker mest beskrivande texter medan 60-talets böcker 

innehöll mera bilder och kortare texter. Läroböcker har genom tiderna haft allt från en politisk 

funktion till en kunskaps-teoretisk och pedagogisk funktion (Selander, 2018). En lärobok är ett 

viktigt hjälpmedel för alla lärare och speciellt för nyutexaminerade lärare som behöver fokusera 

stora delar av sin energi på själva eleverna och deras sätt att agera och fungera i klassen, istället 

för att sätta all fokus på att skapa egna uppgifter som är anpassade för elevernas ålder (Selander, 

2018).  

I min kandidatavhandling skrev jag om huslig ekonomiundervisningens 

möjligheter och utmaningar i årskurs 1–2. I undersökningen framkom det att de största 

utmaningarna finns i planeringen av själva undervisningen och att det delvis beror på att det är 

väldigt vaga mål i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

(hädanefter Glgu 2014).  

Jag vill därför i min avhandling fokusera på att förenkla planeringsskedet för 

klasslärare genom att ta reda på hur ett läromedel i huslig ekonomi för grundskolans lägre 

årskurser borde utformas på basen av lärares önskemål och erfarenheter. Jag vill speciellt 

fokusera på vilka metoder och vilka material som klasslärare och klasslärarstuderande på 

magisternivå föredrar att använda sig av vid undervisning av praktiska ämnen. Syftet med 

avhandlingen är därför att reda ut vilken form och hurdant innehåll ett undervisningsmaterial i 

huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser kunde ha på basen av klasslärares och 

klasslärarstuderandes erfarenheter och önskemål.   
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Forskningsfrågorna avhandlingen behandlar är följande; 

1. Hur upplever klasslärare att innehållet i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för 

grundskolan borde vara kategoriserat?  

2. Vilka typer av undervisningsmetoder önskar klasslärare att övningarna i ett 

undervisningsmaterial för huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser ska bygga 

på?  

3. Vilka beståndsdelar önskar klasslärare att skall finnas med i ett undervisningsmaterial i 

huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser?  

 I forskningsfrågorna syftar klasslärare på både klasslärare i årskurs 1–4 och 

klasslärarstuderande på magisternivå.   

  

1.1 Centrala begrepp 
 

Lärobok: en bok som behandlar grundläggande kunskaper inom ett ämne och som oftast 

används vid undervisning (SO, 2021).  

Läromedel: ett nätbaserat eller tryckt verk som är skapat på basen av lärandemål eller väsentlig 

kurslitteratur och som behandlar det mest väsentliga i läroplanen (Läromedelsförfattarna, u.å). 

Läromedel är en resurs för lärande och undervisning. Traditionellt är läromedel främst 

övningsböcker, ordböcker, läseböcker och läroböcker. Utöver de traditionella böckerna kan 

läromedel också vara digitala hjälpmedel som används vid informationshämtning 

(Nationalencyklopedin, hädanefter NE, u.å.) 

Lärresurs: Härstammar från den engelska termen, Open Educational Resources, OER, och 

avser fria resurser på internet som kan användas och återanvändas av lärare och elever i 

inlärningssyfte. OER är en relativt ny term som börjat användas i tidigt 2000 tal.  

(Ossiannilsson, 2011). 

Undervisningsmaterial: material som är framställt för undervisning och material som används 

i undervisningen (NE, u.å). 

  

1.2 Bakgrund 
  

Mikkilä-Erdmann (2017) skriver att läromedlen skall ta ner läroplanen på en nivå som även 

eleverna förstår och att läromedlen skall vara en bas för jämlik undervisning och innehåll i 

undervisningen i hela landet. En av Utbildningsstyrelsens (u.å) grundpelare är att vi i Finland 

skall kunna erbjuda en jämlik undervisning i alla skolor oberoende språk och region samt att vi 
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dessutom skall ha som målsättning att minska skillnader mellan skolorna. Därmed är en 

undersökning om hur ett undervisningsmaterial inom huslig ekonomi kunde se ut i tiden.  

I Taloudellinen tiedotustoimistos undersökning Tietoa nuorten talousosaamisesta 

från 2018 framkommer det att endast 20% av de 648 elever som deltog, anser att skolan erbjuder 

tillräckligt med undervisning i huslig ekonomi. Det framkommer även att eleverna anser att 

undervisningen som ges är bristfällig och att delområden som går under huslig ekonomi borde 

bakas in i flera ämneshelheter eftersom det av eleverna anses vara ett viktigt ämne.  

Petterson (1991) poängterar att läroböcker är ett viktigt fenomen i elevernas 

uppväxt och utveckling eftersom läroboken kan vara den enda litteratur som en elev läser under 

sin uppväxt. I den rikssvenska tidningen Arbete från april 2021 skriver Peter Franke om hur 

skolan havererar utan skolböcker. Han lyfter fram statistik från Läromedelsförlagen som visar 

på att Finland i förhållande till andra nordiska länder spenderar lite mer pengar på skolböcker 

per elev per år, ungefär 150 euro per elev. Han poängterar också att förutsättningen för en 

pedagogisk och bra undervisning är nya och kvalitetssäkrade läromedel. En annan aspekt som 

Franke tar upp i sin ledare är att bristen på bra läromedel gör att lärarna sätter dyrbar tid på att 

producera egna material istället för att använda tiden till eleverna och även att bristen på 

tidsenliga material påverkar kvaliteten av undervisningen.  

I en svensk undersökning gjord av Grönlund (2020) framkommer det att bland de 

svenska skolorna ökade användningen av digitala lärresurser i merparten av alla skolor under 

pandemiåren 2019–2020. Tidigare har 40% av svenska skolorna använt sig av digitala material 

men efter pandemin är det nu 90% som använder digitala lärresurser i den dagliga 

undervisningen. Vid undervisning på distans undervisar klassläraren eleverna utan att befinna 

sig i samma fysiska utrymme. Undervisningen på distans tvingar klassläraren att använda sig 

av flera olika lärresurser och material som eleverna kan använda självständigt (Hodges, Moor, 

Luckee, Trust & Bond, 2020).  
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2. Tidigare forskning 
  

Även om huslig ekonomi för årskurs 7–9  funnits med i tidigare läroplanen så är huslig ekonomi 

i grundskolans lägre årskurser är ett nyttläroämne för åldersgruppen i fråga i Glgu 2014. 

Eftersom det är ett nytt ämne för de lägre årskurserna så finns det inte så mycket forskning 

kring det ännu. Det finns däremot en del forskning kring läromedel i huslig ekonomi i 

grundskolans högre årskurser och en del forskning kring läromedel i olika läroämnen eller 

läromedel överlag i grundskolan. 

Vid Helsingin Yliopisto har det skrivits två avhandlingar som behandlar huslig 

ekonomi i grundskolans lägre årskurser. Ena avhandlingen skriven av Kaisa Leino (2018), i 

vilken hon undersöker undervisningen av huslig ekonomi i årskurs 1–6 idag. Den andra 

avhandlingen är skriven av Maria Sinivirta (2019) och behandlar huslig ekonomiundervisning 

genom hela grundskolan och framförallt årskurs 1–6. Sinivirta (2019) har i sin avhandling 

kommit fram till att flerparten av skolorna som deltog i undersökningen inte kommer att införa 

huslig ekonomi i grundskolans lägre årskurser under de kommande åren, men de som redan 

undervisar det till viss del kommer fortsätta på samma sätt.  

Läromedelsförfattarna (2020) har tillsammans med Ungdomsbarometern i 

Sverige gjort en undersökning om elevernas attityder och tankar kring läromedel. I deras 

undersökning framkommer det att eleverna i grundskolans högre årskurser värdesätter 

läromedlen eftersom de kompletterar undervisningen. Det framkommer även att eleverna 

uppskattar läromedlen eftersom de gör det lättare att komma ikapp om man missat något på 

grund av att man varit frånvarande av någon orsak.  

Läromedelsförfattarna (2021) presenterar även en undersökning gjord av Kantar 

Sifo som behandlar hur vårdnadshavarna i Sverige uppfattar läromedlen. Närmare 95 % av de 

ca 1000 informanter som deltog anser att läromedlen är viktiga för elevernas utveckling och 

inlärning. Närmare 80 % anser att läromedel i tryckt format är lika viktiga som digitala 

läromedel. Det framkom även i undersökningen att läromedel är viktiga för att alla berörda 

parter (elev, lärare och vårdnadshavare) skall ha en tydligare bild av vad som förväntas läras 

(ut) inom respektive ämne.  

Några forskningar som presenterats kring läromedel är gjorda av bland annat 

Wikman (2004), Bjurs (2013) och Selander (1988, 2010, 2018). Wikman (2004) har skrivit sin 

doktorsavhandling På spaning efter den goda läroboken om hur en lärobok borde vara skriven 

för att gynna den läsande elevens lärande. Bjurs (2013) tar upp problematiken med bristen på 

bra läromedel inom modersmålsundervisningen i årskurs 7–9. Resultatet av hennes 
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undersökning visar på att det inte finns tillräckligt täckande och mångsidiga material för 

undervisningen inom modersmål. Selander har skrivit ett flertal böcker om läroböcker, bland 

annat En tradition av läroböcker – tills nu och Lärobokskunskap. I den först nämnda tar 

Selander (2018) upp lärobokens olika roller och dess plats i den digitala världen.  
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3. Huslig ekonomi 
  

Huslig ekonomi började läras ut på 1890-talet för att unga flickor behövde arbete och borgerliga 

familjer behövde kökshjälp (Hjälmeskog & Höijer, 2019). Ordet huslig betyder något som har 

att göra med hem och hushåll och ekonomi betyder anskaffning, förvaltning och användning av 

materiella värden (SO, 2009). 

  

3.1 Huslig ekonomi som läroämne 
 

I Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) kan man läsa att huslig ekonomi består av tre 

delområden. Delområdena är matkunskap och matkultur, att bo och leva tillsammans och 

konsument- och hushållskunskap i hemmet. De olika delområdena beskrivs i Glgu 2014 enligt 

följande. Genom undervisningen i matkunskap och matkulturområdet skall eleven lära sig olika 

matlagningskunskaper, få information om näringsrik kost och andra näringsrekommendationer, 

bli introducerad för olika livsmedel, samt få ta del av både vardags- och festmåltidssituationer. 

Inom matkunskap och matkultur skall även ekonomiska och etiska aspekter vid matlagning och 

livsmedelshantering tas upp.  

Undervisning inom delområdet att bo och leva tillsammans skall i sin tur forma 

eleverna till jämlika individer i hemmet. Inom detta delområde skall olika hushållssysslor så 

som städning, elektronik i hemmet, klädvård och olika kemikalier i hemmet tas upp. Genom att 

delta i undervisning inom detta område utvecklas eleven till en kostnads- och miljömedveten 

individ.  

Det sista delområdets, konsument- och hushållskunskap i hemmet, innefattar 

undervisning som lär eleven om konsumentens skyldigheter och rättigheter i samhället. Eleven 

får ta del av information om hur media och teknik kan användas i vardagen för att hitta aktuell 

information, ta ansvarsfulla beslut och lösa problem inom hushållets ekonomi. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014)  

Genom undervisning i huslig ekonomi skall eleven lära sig att ta ansvar för och 

ställning till problem inom hushållet i samhället. Eleverna skall även lära sig ta ansvar för sitt 

eget boende och sin omgivning. Undervisningen skall upplysa om vilka kemikalier som finns i 

hemmet och hur dessa kemikalier påverkar omgivningen och miljön. Palojoki (2019) skriver 

att huslig ekonomi skall gå hand i hand med det centrala begreppet, hantera vardagen. 

Undervisningens innehåll skall svara på frågor som: hur lagar man mat, hur kan man hantera 

olika ekonomiska frågor och hur hanterar vi miljöfrågor. EU kommissionen skriver; 
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”grundläggande utbildning och yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar möjligheter att 

utveckla nyckelkompetenser till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet och som utgör en grund 

för vidareutbildning och arbetslivet”. Deras uttalande styrker vikten av undervisning i huslig 

ekonomi.  

I Glgu 2014 har inte huslig ekonomi en egen rubrik i de lägre årskurser men det 

finns olika delmål inom en rad olika ämnen som tangerar undervisning i huslig ekonomi. Bland 

annat står det i kapitlet om omgivningslära för årskurs 1–2 att ett av målen med undervisningen 

är att eleven skall lära sig förstå betydelsen av hälsa och välbefinnande. Undervisningen i 

husliga ekonomis uppgift är att utveckla färdigheter, attityder, kunskaper och beredskap för att 

kunna hantera vardagen. Eleverna skall genom undervisning i huslig ekonomi formas till goda 

konsumenter och medmänniskor som bryr sig om samhället och hemmet. Färdigheterna som 

eleven lär sig via huslig ekonomi skall sätta en grund för ett framtida hållbart boende och en 

bas för konsument- och matkunskap. För årskurs 3–4 är ett av målen i omgivningslära att förstå 

betydelsen av sunda vanor och utveckla förmågan att tillämpa kunskaper om hälsa i vardagen. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014) 

För årskurs 3–4 kan man under de mångsidiga kompetenserna läsa om flera olika 

kompetenser som kan stärkas genom undervisning i huslig ekonomi. En av dessa är att eleven 

skall lära sig att reflektera över betydelsen av en hållbar livsstil och hållbar utveckling. I Glgu 

2014 lyfts även vikten av att använda sig av konkreta arbetssätt och experiment i 

undervisningen för att öka glädjen i lärande och på så vis förstärka utvecklingen av kreativt 

tänkande. Ytterligare står det att eleverna skall få arbeta mångsidigt med händerna i skolarbetet 

och lära sig att uppskatta och njuta av estetik. I kapitlet om Arbetslivskompetens och 

entreprenörskap står det att eleven skall lära sig att se betydelsen av sitt eget ansvar som en del 

av samhället och få ta del av information kring näringslivet i närmiljön. Även ämnen och 

kompetenser som ekonomi och konsumtion lyfts fram i Glgu 2014 som viktiga delar av elevens 

utveckling och med hjälp av dessa skall eleven kunna trygga sin egen och samhällets framtid. 

Till slut tas även aspekten om att eleven skall formas till en hållbar konsument upp och även 

den aspekten är starkt anknuten till ämnet huslig ekonomi. (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

Ytterligare står det i Utbildningsstyrelsens material att eleverna i årskurs 3–4, eller 

3–6 eftersom de hänvisas till alla de fyra årskurserna i samma del, genom undervisning i ämnet 

huslig ekonomi skall lära sig att självständigt utföra uppgifter som anknyter till hemmet. Eleven 

skall även via ämnet huslig ekonomi uppmuntras till att ta fasta på jämlikheten i aktiviteter, val 

och kommunikation i vardagen och största fokuset skall ligga på att utveckla vanor med stöd 
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från skolan och hemmet. Undervisningen skall ske på ett för gruppen ändamånsenligt sätt och 

kan integreras i den grundläggande utbildningens andra ämnen. (Utbildningsstyrelsen, u.å.)  

Redan när läroplanen görs upp görs val om vad som skall undervisas och hur 

mycket tid var och ett ämne får. Även målen för undervisningen väljs när läroplanen skrivs 

(Hjälmeskog, 2019). Undervisningen av huslig ekonomi i de lägre årskurserna skall ske på en 

anpassad nivå av innehållet som Glgu (2014) tar fram för årskurserna 7–9. Den anpassade 

versionen skall fastställas i den lokala läroplanen. (Utbildningsstyrelsen, 2014). För att 

underlätta för läraren vid planering har Utbildningsstyrelsen (u.å) lagt upp några mål för 

undervisningen i de lägre årskurserna i grundskolan baserat på Palojokis figur (figur 1). I 

årskurs 1–2 är det centrala målet att eleven skall växa till skolelev. Eleverna skall få prova på 

och lära sig att känna igen och namnge olika hushållssysslor med läraren och föräldrarna som 

referenser. (Utbildningsstyrelsen, u.å).  

 

Figur 1  

Figur av Palojoki för undervisning av huslig ekonomi 
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3.2 Nordiska läromedel i huslig ekonomi 
 

 

3.2.1 Finland: Utbildningsstyrelsens material 

 

Utbildningsstyrelsen har tagit fram ett material, matkunskap och matkultur, som handlar om 

matfostran i olika åldrar och kan användas inom undervisning av huslig ekonomi i de lägre 

årskurserna. Även om själva internetsidan är på svenska så finns materialet endast på finska. 

(Utbildningsstyrelsen u.å). Materialet är indelat enligt husliga ekonomins tre delområden, 

matkunskap och matkultur, att bo och leva tillsammans och konsument- och hushållskunskap i 

hemmet.  

 

Matkunskap och matkultur  

Materialet består av fem delar, matfostran hela året, Matfostran i olika åldrar, Årsklockan: Den 

dagliga rytmen i skolan, Idéer för integrering: matfostran i den grundläggande utbildningen 

och se också (tips på ett finskt stödmaterial för undervisning i matfostran). Materialet är 

utvecklat i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. Materialet är framtaget för att 

underlätta planeringen av läroplanen.  

Matfostran hela året är ett verktyg för att underlätta planeringen av 

undervisningen i matfostran för alla grundskolans årskurser. Från materialet kan man avläsa 

olika temaområden och nyckelord för matfostran under olika årstider. Materialets uppgift är att 

göra läseårsplaneringen lättare.  

Figur 2 

Matfostran hela året (Utbildningsstyrelsen) 

Matfostran i olika åldrar fokuserar i sin tur på de olika åldersgrupperna i 

grundskolan och vilka färdigheter som de olika åldersgrupperna behöver inom delområdet. 

Materialet skall ge lärarna idéer och stöd för att underlätta planeringen av kontinuerlig 
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undervisning inom matfostran. Huvudfrågorna som materialet bygger på är vad, hur, och 

varför?  

 

Figur 3 

Matfostran i olika åldrar (Utbildningsstyrelsen) 

 

 

Årsklockan: Den dagliga rytmen i skolan skall stå som bas för hur matfostran och 

måltider kan integreras i skolvardagen. Den skall även ge stöd vid planering av måltider under 

skoldagen.  

Idéer för integrering: matfostran i den grundläggande utbildningen ger i sin tur 

konkreta tips på uppgifter som tangerar matfostran i den grundläggande utbildningen. Vikten i 

materialet står vid att skapa en meningsfull undervisning för eleven som är nära anknuten till 

elevens vardag.  

Det sista materialet finns under rubriken Se också och innefattar en direktlänk 

till Aija Lahtinens pro gradu-avhandling: en handbok på finska för lärare som undervisar i 

matfostran.  

 

Att bo och leva tillsammans och Konsument- och hushållskunskap i hemmet 

 

Materialet finns endast på finska och så också texten kring materialet och delområdet som är 

skriven på webbsidan.  Materialet bygger på delmålen som nämns i läroplanen inom huslig 

ekonomi och ger tips på hur dessa delmål kan uppnås. Som stödmaterial finns olika 

tankekartor som kan stå till grund för hur undervisningen planeras. I ett av materialen finns 

även listat olika idéer på hur man kan ta in delområdet både i skolan och på fritiden i 

elevernas vardag. Ett av tipsen är att eleverna kan samla skräp tillsammans med andra som 
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bor på samma gata eller i samma husbolag. Även inom detta material finns frågorna vad, hur 

och varför med som en bas för materialet. 

Materialet för konsument- och hushållskunskap i hemmet finns även det endast 

på finska, men det har inte varit möjligt att läsa och ta del av materialet alls under december 

2021 fram till maj 2022. 

 

3.2.2 Sverige: Hem- och konsumentkunskap  

 

Figur 4 

Bild av materialet Hem- och konsumentkunskap 

  
Hem- och konsumentkunskap är både namnet på huslig ekonomi i Sverige och ett svenskt 

undervisningsmaterial som består av en textbok och en lärarhandledning. Materialet riktar sig 

till årskurs 4–6. Textboken är skriven av Stina Algotson och Gunnel Eriksson och utgiven år 

2003 av förlaget Natur och Kultur. Lärarhandledningen har getts ut år 2017 av samma förlag 

och är skriven av Maria Hagblad.  

 

Textboken: Hem- och konsumentkunskap för dig  

Textbokens uppgift är att inspirera både elever och lärare och underlätta planeringen av 

undervisningen i huslig ekonomi. Boken bygger på den svenska läroplanen från år 2000. 

Boken skall även kunna användas som stöd vid planering av temadagar och projektarbeten 

inom hem- och konsumentkunskap.  

Textboken är indelad i fem kapitel, fyra som fått namn efter läroplanens angivna 

delområden; mat, boende, konsumentekonomi och nu lagar vi mat och ett kapitel som 

innefattar alla recept och tabeller för mått och vikt. Textboken innehåller inga övningar och 

har betydligt mer text än bilder. Även en del av recepten saknar bilder. Texten i sig går 

konkret igenom de olika centrala delområdena i hem- och konsumentkunskap under varje 

rubrik.  
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Lärarhandledningen: Hem- och konsumentkunskap 

 

Lärarhandledningen är indelad på basen av tre perspektiv; hälsa, ekonomi och miljö. 

Lärarhandledningens uppgift är att stödja läraren vid undervisningens alla skeden. För varje 

lektion finns en färdig lektionsplan med övningar, tips och bedömningsmatris. 

Lektionsplanerna och det övriga innehållet i lärarhandledningen bygger på den svenska 

läroplanen från 2011 och på Livsmedelsverkets rekommendationer gällande näring, hygien 

och val av livsmedel. 

Lärarhandledningen innehåller även tips på digitala verktyg för undervisningen, 

olika arbetsmetoder och hur olika gruppindelningar kan göras. Delar ur läroplanen finns även 

med i lärarhandledningen och det centrala innehåll som skall ingå i undervisningen av ämnet. 

Lärarhandledningen fokuserar på planering, process och produkt och ger verktyg i form av 

frågor åt läraren för att underlätta hens arbete med de olika delarna.  

Lektionsplanerna som finns i lärarhandledningen innehåller allt från centrala 

begrepp och materiallista till tidsuppskattning och länkar till videosnuttar och annat material 

som kan användas under lektionen. Det finns även en sida med tips på hur läraren skall tänka 

vid bedömning och en skild bilaga i form av en tabell som kan användas för att bedöma 

eleven under hela processen.  

 

3.2.3 Island:  Hollt og Gott 1–3  

 

Háteigsskóli - Heimilisfræði fyrir byrjendur är ett tunt häfte med stora bilder som tar upp allt 

från hygien till kost och renhållning. Materialet är utgivet 1995 av förlaget 

Námsgagnastofnun och är skrivet av Birna G. Ástvaldsdóttir och Guðrun S. Guðmundsdóttir. 

Recepten som finns i materialet är anpassade till en låg ålder på eleven och 

innehåller bilder istället för text. Materialet innehåller även bilder med processen om hur 

mjölken kommer från kon till vårt bord och bilder som beskriver hur mycket socker olika 

livsmedel innehåller samt lär eleverna om medvetna och hållbara val i vardagen.  
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Figur 5 

Bild från Hollt og Gott  

 

Hollt og Gott 1–3 är en serie häften som är utgivna år 2001 av samma förlag, 

Námsgagnastofnun. Materialet är skrivet av Hjördis Jónsdóttir och Halldóra Birna 

Eggertsdóttir.  

Första häftet innehåller mest bilder och förklarar allt från hur man skall uppföra 

sig i köket till hur man lagar fruktkvarg eller vad allt man kan göra av mjölken från en ko. 

Uppgifterna och recepten innehåller nästan ingen text alls och är gjorda på en nivå som är 

anpassad för de som ännu inte kan läsa. I de därpå följande häftena kommer mer text på varje 

sida och mer avancerade uppgifter. I häfte 3 tillkommer även en del uppgifter som berör 

ekonomi och uppgifter om innehållet i olika produkter.   

Båda isländska materialen saknar tydlig indelning och består egentligen endast 

av en samling uppgifter och recept för eleverna. 
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4. Läroböcker, digitala läromedel och lärresurser 
  

Begreppet lärobok så som vi ser på det idag har funnits med sen 1800-talets slut, men själva 

ordet har kommit att ändras under åren. Under 1960-talet ändrades begreppet till läromedel för 

att innefatta allt undervisningsmaterial som användes i elev-lärare-elev och elev-

elevinteraktioner. Ytterligare ett begrepp har tillkommit, lärresurs, vilket inte hänvisar till 

någon viss typs material utan innefattar material av alla medier. (Selander, 2018). En lärresurs 

kan på så vis vara vilken pedagogisk text som helst, en traditionell lärobok, en övningsbok, en 

film eller en annan form av text som är skapad för undervisningssyfte (Selander, 1988).  

Alla läroböckers, läromedels och lärresursers uppgift är att göra innehållet 

förståeligt för eleverna, vilket är en svår uppgift eftersom en del frågor som behandlas är 

komplexa och svåra att förklara så att alla elever i samma ålder förstår vad som skrivs (Selander, 

2018). Mikkilä-Erdmann (2017) skriver också att läromedlet skall vara lättläst och användbart 

för både eleven och läraren. Dessutom skall läromedlen hjälpa till att hålla en jämlik 

undervisning i hela landet och de skall ta ner läroplanens texter och mål på en nivå som är lätt 

att hantera både för elever och lärare (Mikkilä-Erdmann, 2017).  

Lärare väljer ofta läromedel på basen av vad de är bekanta med och vad som 

tilltalar dem istället för att utgå från vad som är mest väsentligt (Långström & Viklund, 2006). 

För att lära sig förstå hur en välskriven och användarvänlig lärobok produceras behövs kunskap 

om hur läroböcker används i undervisningen, kunskap om själva ämnet som behandlas i boken 

samt kunskap om hur läroboken och ämnet fungerar tillsammans (Selander, 2018). Läromedlen 

skall gynna både läraren och eleven men även vårdnadshavaren och vikarien (Långström & 

Viklund, 2006). I bästa fall stöder läromedlet läraren i undervisningen och eleverna i lärandet 

av de mål som tas upp i läroplanen (Mikkilä-Erdmann, 2017). Långt ifrån alla lärare får välja 

läroböckerna själva, ofta väljs de på basen av skolans ekonomi (Imsen, 1997). Imsen (1997) 

nämner att det är därför väldigt viktigt att alla lärare förhåller sig kritiskt till de läromedel som 

de använder i sin undervisning. 

När ett nytt läromedel skall skaffas till skolan är det viktigt att ett flertal aspekter 

tas i beaktande innan valet av läromedel görs. Det är bland annat viktigt att innehållet är korrekt, 

aktuellt och anpassat till åldersgruppen. Det är även centralt att se över om läromedlet är 

uppbyggt så att läraren lätt kan följa läroplanen i sin undervisning med hjälp av läromedlet. 

(Imsen, 1997) 

Det kan vara bra att komma ihåg att läromedel inte är det samma som hjälpmedel, 

t.ex. Ipaden är inte ett läromedel, den är ett hjälpmedel för att kunna ta del av ett läromedel 
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(Imsen. 1997). Imsen (1997) tar upp problematiken med att alla lärare behöver kunna använda 

alla hjälpmedel på ett naturligt sätt för att hjälpmedlen skall kunna stöda läromedlen och på så 

vis även stöda undervisningen.  

  

4.1 Läroböcker 
 

Läroböckerna var från början inte kopplade till någon formell undervisning (Selander, 2018). 

Selander (2018) skriver att de läroböcker som vi har idag har sitt ursprung från slutet av 1800-

talet när det formella skolsystemet började växa fram. Det var även då som läroplanen och 

bedömningssystemen började ligga som grund för läroböckerna. Under 1950-talet började 

läroböckerna vara uppbyggda på olika sätt och se olika ut beroende på läroämne, detta möttes 

till först av en del kritik eftersom läroböckerna fram till dess hade varit uppbyggda på samma 

sätt oberoende ämne (Selander, 2018).  

Enligt Selander (2018) är det viktigt att läroboken är trovärdig både när det 

kommer till det specifika innehållet, men även när det kommer till hur innehållet tas upp. 

Läroboken är ett styrdokument för undervisningen och ett hjälpmedel för att strukturera 

lektionerna (Långström & Viklund, 2006).  Lärobokens uppgift är att hjälpa eleverna att hantera 

all den information som tas upp i undervisningen och även lära eleverna hur de kan arbeta med 

informationen på ett systematiskt sätt (Selander, 2018). Ytterligare är lärobokens uppgift att 

reproducera kunskap och inte att skapa kunskap (Långström & Viklund, 2006). Läroboken kan 

dessutom uppfattas av eleverna som något väldigt värdefullt och som ett bevis på att de går i 

skolan, speciellt viktigt kan detta vara för första årets elever (Långström & Viklund, 2006). 

Långström och Viklund (2006) skriver även att läroboken kan vara viktig även för 

vårdnadshavarna eftersom de sällan kommer i kontakt med läroplanen och därför följer med 

vad som lärs ut endast genom de läroböcker som eleverna använder. 

Selander (2018) ställer sig frågan om läroboken kommer att försvinna i dagens 

digitala värld. Författaren fortsätter med att skriva att den tryckta läroboken möjligen kan 

försvinna i den digitala världen, men att den av samma orsaker kan komma att bli ännu viktigare 

för att hålla undervisningen på rätt spår och kopplad till läroplanen och även för att försäkra att 

källorna är äkta. Däremot lyfter Selander (2018) fram möjligheten att läroboken blir digital i 

framtiden eftersom tryckkostnader blir allt dyrare. Författaren tror inte att läroboken kommer 

att försvinna helt eftersom själva läroboken är en symbol för kunskap i skolvärlden. Wikman 

(2004) styrker detta med sin text om att skolan behöver texter och hänvisar till Mikkilä-Erdmans 

(2017) ord om att en text behövs för att aktivera elevernas bakgrundskunskaper. 
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Läroboken i form av en textbok är uppbyggd utan subjektiva åsikter och saknar 

begrepp som jag tycker och jag anser. I texten benämns en rad nya begrepp som är kopplade 

till temat som kapitlet behandlar, vilket gör att detta material inte är så lätt att förstå för eleverna, 

skriver Säljö (2016).  En kombination av de traditionella tryckta böckerna som Säljö (2016) 

nämner och mer moderna lärresurser, både digitala och tryckta, är det bästa för både elever och 

lärare enligt Mikkilä-Erdmann (2017). 

 

4.2 Digitala läromedel 
  

Digitala lärresurser är det samma som digitala läromedel (Hylén, 2007). Med digitala läromedel 

menas oftast elektroniska läromedel som kan tas del av via en dator eller motsvarande digitalt 

hjälpmedel. Digitala läromedel kan således vara allt från videoklipp och PDF-versioner av 

böcker till hela stora internet (Mikkilä-Erdmann, 2017).  

Finlands grundläggande utbildning gick igenom en andra digitaliseringsvåg i 

slutet på 2010-talet. Den första var under 1990-talet när skolorna i Finland köpte in nya datorer 

och lärarna fick gå fortbildningar inom datateknik (Mikkilä-Erdmann, 2017). År 2017 var det 

vanligaste digitala läromedlet i Finland PDF versioner av en tryckt lärobok, även om internet 

erbjuder läraren oändligt med material till undervisningen skriver Mikkilä-Erdmann (2017).  

De flesta elever föredrar traditionella läroböcker framom digitala läromedel av 

den enkla orsaken att det i läroböckerna färdigt finns fakta som man kan lita på och dessutom i 

ett koncentrerat format. Många texter på internet kräver mer tid och genomläsning samt kritisk 

granskning innan de kan användas och många elever upplever att ögonen och huvudet tröttnar 

när de skall läsa långa texter på en liten skärm. Det krävs dessutom en kunskap i hur man läser 

och granskar texter och information digitalt för att kunna dra nytta av de digitala läromedlen 

och förhålla sig kritiskt till det som skrivs. Det finns även en rädsla bland lärare om att det 

digitala läromedlet inte skall fungera eller att det skall hacka upp sig mitt i lektionen och därför 

väljer många lärare att använda sig av mer traditionella undervisningsmaterial som finns i tryckt 

format. (Mikkilä-Erdmann, 2017)  

Det som däremot talar för en digitalisering av undervisningsmaterial är det faktum 

att elever behöver få läsa, höra, uppleva och se olika fenomen för att kunna förstå dem bättre 

och ett digitalt material ger eleverna en mer verklig och uppdaterad bild av omvärlden och de 

fenomen som finns omkring oss (Mikkilä-Erdmann, 2017). Det digitala läromedlet ger även en 

ny möjlighet till en bredare undervisning med många olika arbetsmetoder. Det gör det även 

lättare för läraren att differentiera undervisningen så att den passar alla elever. Ett digitalt 
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läromedel skall hjälpa läraren att hela tiden undervisa en uppdaterad version av ämnet och att 

undervisa på ett mer mångsidigt sätt. Samtidigt skall ett digitalt läromedel även kunna ge stöd 

åt läraren när hen undervisar i mångkulturella klassrum (Mikkilä-Erdmann, 2017). 

Användningen av digitala läromedel i undervisningen ökar elevernas motivation. Digitala 

lärresurser underlättar även för lärare när de ska förklara olika skeenden och begrepp (Hylén, 

2007).  

 

4.3 Läromedels uppbyggnad och beståndsdelar 
 

Säljö (2016) nämner att läroboken delar upp och strukturerar innehållet enligt en kommunikativ 

tradition. Ett läromedel kan vara allt från omgivningen och naturen till böcker och tidskrifter 

(Pettersson, 1991). En lärresurs, med andra ord en resurs som fritt kan användas i 

undervisningen, kan bestå av i princip vad som helst (Hylén, 2007). Petterson (1991) beskriver 

det mer ingående genom att nämna att läromedlen kan bestå av allt från videoklipp och ljudfiler 

till textböcker och arbetsblad. 

Wikman (2004) anser att en blandning av praktiska övningar och traditionell 

lärobokstext gynnar den lärande eleven mest. En traditionell lärobok gynnar endast de elever 

som lär sig genom utantilläsning. Han fortsätter med att skriva att olika layouts, bilder, fonter 

på texter och strukturer även bidrar till att eleverna lär sig lättare.   

Ett ämnesintegrerat läromedel har tendens att motivera eleverna bättre eftersom 

det lättare kan anknytas till elevens vardag. Ett ämnesintegrerat läromedel ger dessutom 

chansen för alla elever att hitta något som intresserar och motiverar just dem (Wikman, 2004). 

Som motsats till dessa argument skriver Wikman (2004) vidare att ett ämnesintegrerat 

läromedel kan skapa förvirring bland eleverna och att det inte ger tillräckligt med baskunskap 

och begreppskunskap för att eleven skall kunna använda sig av kunskaperna. Ett ämnesbaserat 

läromedel ger mera struktur och gör det lättare för eleven att bilda mönster för problemlösning 

inom ämnets ramar (Wikman, 2004). De flesta läromedel skrivna under 1990-talet och början 

av 2000-talet är uppbyggda enligt ett ämne och är inte ämnesintegrerade.  

Idealet vore enligt Wikman (2004), att läromedlet skulle lyfta fram stoffet ur flera 

olika synvinklar så att alla elever, oberoende inlärningsstil och bakgrund, skulle ha chansen att 

lära sig samma stoff. Dunn (2001) skriver att ett undervisningstillfälle behöver innehålla 

uppgifter för alla sinnen för att det skall vara en lyckad pedagogisk undervisning. Båda 

understryker med andra ord behovet av en bred undervisningsmetod inom samma temahelhet. 
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Texten i läromedlet får inte vara för lätt och inte heller för svår för att gynna 

elevens lärande. Texten i läromedlet som eleven använder får gärna vara komprimerad och 

bygga på elevernas vardagserfarenheter. Mera djup i stoffet får hellre finnas i en 

lärarhandledning eller lektionsplan (Wikman, 2004).  
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5. Undervisningsmetodik och inlärningsstilar 
. 

 5.1 Inlärningsstilar 
 

Inlärning och lärande är enligt Wikman (2004) nära kopplat till en förändring inom individen. 

Alla barn lär sig på olika sätt och har olika intellekt även om de går på samma årskurs. Vårt 

samhälle skulle fungera betydligt bättre om undervisningen skulle ske på ett mer mångsidigt 

sätt (Gardner, 1998). Dunn (2001) poängterar att ett flertal elever idag har svårt att ta till sig det 

som lärs ut muntligt, det vill säga de har svårt att lära sig genom att enbart lyssna. En lärare 

behöver idag känna sina elever väl och även kunna hjälpa eleverna att känna igen sina sätt att 

lära sig, för att eleverna ska kunna få ut så mycket som möjligt av undervisningen (Wikman, 

2004). Wikman (2004) skriver även att det är viktigt att som lärare förstå elevens sätt att 

uppfatta den egna kunskapen.  Gardner (1998) beskriver sju olika intelligenser: verbal-

lingvistisk, musikalisk-rytmisk, logisk-matematisk, visuell-spatial, kroppslig-kinestetiskt, 

interpersonell och intrapersonell intelligens, som står som grund för elevens inlärningsstil.  

Gardner (1998) beskriver de olika intelligenserna enligt följande, Verbal-

lingvistisk intelligens betyder att eleven lär sig genom att diskutera och anteckna och på så vis 

använda sig av språket vid inlärning. Musikalisk-rytmisk intelligens är när eleven lär sig genom 

att känna igen olika tonhöjder och rytmer och med hjälp av dem reproducera kunskap. Att skapa 

och se samband genom problemlösning stöder en elev med logisk-matematisk intelligens och 

en elev med visuell-spatial intelligens stöds av bilder och tänkande i 3D-format. En elev med 

kroppslig-kinestetisk intelligens behöver mycket praktiskt i undervisningen för att inlärningen 

skall lyckas, hen behöver helt enkelt få arbeta fysiskt för att lära sig ny kunskap. Interpersonell 

intelligens och intrapersonell intelligens grundar sig i elevens förmåga att förstå och kunna 

samspela med andra, alternativt förstå och uppskatta sig själv. En elev med interpersonell 

intelligens är en socialt begåvad elev och en elev med intrapersonell intelligens reflekterar för 

sig själv om det som sker runt omkring. (Gardner, 1998).  

Inlärningsmiljön behöver även vara olika för att alla elever skall kunna ta till sig 

det som undervisas (Dunn, 2001). Dunn (2001) använder som exempel att en elev kanske lär 

sig bättre om hen får sitta i en soffa eller på golvet, än om hen måste sitta på en hård trästol vid 

en pulpet. Även den miljö och omgivning som eleven växt och växer upp i påverkar inlärningen 

samt hur eleven uppfattar olika texter och begrepp, vilket gör att ett och samma 

undervisningsmaterial kan uppfattas på lika många sätt som det finns elever som använder 

materialet (Wikman, 2004). 
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Wikman (2004) lyfter fram att eleverna lär sig olika inlärningsstrategier och –

stilar på basen av läromedlets uppbyggnad. En gemensam nämnare är enligt Wikman (2004) 

att uppgifter och problemlösning är något som gynnar alla elever oberoende inlärningsstil. Får 

eleverna dessutom vara delaktiga i planeringen av undervisningen så lär de sig också mera och 

undervisningsmetoderna blir då ofta en blandning av de stilar som passar eleverna i 

klassrummet (Dunn, 2001). Dunn (2001) lyfter fram att det är bra att ta pauser i undervisningen 

och att försöka använda kortare uppgifter i undervisningen eftersom det bidrar till att eleverna 

orkar lära sig mer och kan ta till sig det som undervisas. Enligt Wikman (2004) har elevens 

möjlighet att påverka undervisningen och en problemlösningsbaserad undervisning många 

positiva aspekter, men påpekar även att en sådan undervisning kräver betydligt mer tid och kan 

leda till att allt stoff som läroplanen hänvisar till inte hinns med under läsåret.  

 

5.2 Undervisningsmetodik 
 

Det finns ett flertal olika sätt att undervisa på. Dessa sätt kallas för undervisningsmetoder eller 

lärandemetoder (Dunn 2001). De olika metoderna som Dunn (2001) tar upp är 

förmedlingspedagogik, konstruktivistisk metod, problembaserat lärande, upplevelsebaserat 

lärande, learing by doing, montessoripedagogik och multipla intelligenser.  

Förmedlingspedagogik beskrivs av Maltén (2002) som en metod där läraren 

förmedlar fakta från ett undervisningsmaterial till passiva elever. Det är även en metod som 

ofta kallas för katederundervisning. McKeachie (2002) presenterar metoden som en bra metod 

för inledning av nya teman, förutsatt att läraren brinner för det som hen presenterar för eleverna. 

Förmedlingspedagogikens motsatts är enligt författaren problembaserat lärande.  

Problembaserat lärande beskrivs av Maltén (2002) som grunden för livslångt 

lärande och en metod där eleven står i centrum och läraren endast fungerar som handledare. 

Undervisningen sker med hjälp av bilder, filmer och material från det verkliga livet som 

eleverna får laborera med. Målet är att lära eleverna lösa problem på ett motiverat sätt som 

väcker intresse hos eleverna själva. Metoden utvecklar även elevernas kommunikationsförmåga 

och förmåga att samarbeta med andra elever i klassen och tillsammans med dem skapa helheter.  

Upplevelsebaserat lärande är när eleverna får lära sig nytt genom att först få 

information om de viktigaste begreppen inom området och sedan uppleva något som tangerar 

den information som läraren vill förmedla. Eleverna uppmuntras att ställa frågor och aktivt 

analysera upplevelsen och efteråt kopplas allt till en text. (Kolb, 2015). Denna metod anses av 

Kolb (2015) vara en metod som skapar en lust för att lära sig i det långa loppet hos eleverna. 
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Metoden styrks av Granberg (2004) som skriver att en elev behöver få uppleva med sina sinnen 

för att lära sig på djupet.  

Konstruktivistiskt lärande är när kunskap används för att göra erfarenheter 

begripliga och hänvisar till att varje elev uppfattar ny kunskap på basen av den kunskap och de 

erfarenheter som eleven besitter sedan tidigare. Eleven konstruerar helt enkelt sin kunskap själv 

genom att aktivt analysera och upptäcka nya fakta. I denna metod är det eleven som står i 

centrum. (Carlgren, 1992).  

Learning by doing bygger på en liknande princip och hänvisar till att eleven lär 

sig genom att göra något, inte genom att se andra göra det. Undervisningen skall inbjuda eleven 

att uppleva det nya med alla sina sinnen, inte bara lyssna och läsa (Reese, 2011).  

Montessoripedagogik bygger även den på att eleverna arbetar utgående från sig 

själva och med händerna (Carlsson, 1999). Undervisningen skall ske i en förberedd miljö som 

stöder eleven på alla plan, så som det sociala, fysiska och psykiska planet. Undervisningen skall 

ges på varje elevs nivå och lärarens största uppgift är att hjälpa eleven att hjälpa sig själv. Enligt 

Carlsson (1999) är det sammanhanget som är viktigare än detaljen inom denna metod.  

Den sista metoden är den som bygger på multipla intelligenser. Det finns enligt 

Gardner (1996) sju olika intelligenser som alla behöver ingå i undervisningen för att denna 

metod skall lyckas eftersom varje elev fötts med olika mängd och sammansättningar av dessa 

intelligenser. De sju intelligenserna är; verbal-lingvistisk, musikalisk-rytmisk, logisk-

matematisk, visuell-spatial, kroppslig-kinestetiskt, interpersonell och intrapersonell intelligens. 

Undervisningen skall alltså ske på alla nivåer och plan för att alla elever skall ha samma 

förutsättning för att lära sig innehållet. (Gardner, 1996). De olika intelligenserna beskrivs 

närmare tidigare i texten i detta kapitel.  

Wikman (2004) skriver att förutsättningarna för att en elev skall lära sig för livet är att 

undervisningen sker på olika sätt, både genom praktiska övningar och genom traditionell 

genomgång av teman. Det räcker inte att bara traditionellt undervisa för att motivera eleverna, 

utan det krävs en variation av metoder. Wikman (2004) poängterar ytterligare att en alltför 

ensidig undervisning inte gynnar någon elev i det långa loppet och att en lärobok inte kan 

utesluta mångsidig undervisning eller tvärtom. Utgångspunkten i undervisningen skall vara 

eleven själv och elevens sociala färdigheter och aktiviteter för att undervisningen skall gynna 

eleven på bästa sätt.  
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6.Metod 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
  

Syftet med avhandlingen är att reda ut vilken form och hurdant innehåll ett 

undervisningsmaterial i huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser kunde ha på basen av 

klasslärares och klasslärarstuderandes erfarenheter och önskemål.   

Forskningsfrågor 

1. Hur upplever klasslärare att innehållet i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för 

grundskolan borde vara kategoriserat?  

2. Vilka typer av undervisningsmetoder önskar klasslärare att övningarna i ett 

undervisningsmaterial för huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser ska bygga 

på?  

3. Vilka beståndsdelar önskar klasslärare att skall finnas med i ett undervisningsmaterial i 

huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser?  

 I forskningsfrågorna syftar klasslärare på både klasslärare i årskurs 1–4 och 

klasslärarstuderande på magisternivå.   

  

6.2 Forskningsansats och metod 
 

I kandidatavhandlingen gjordes en kvalitativ undersökning i form av en intervju vilket 

framhävde problemet med att få tag på frivilliga informanter för intervju under Covid19 

pandemin. Av den orsaken har metoden mixed methods med en kvantitativ forskningsansats 

med kvalitativa inslag valts som metod för den här magisteravhandlingen.  

Både den kvalitativa och kvantitativa forskningsansatsen har som uppgift att 

skapa förståelse för hur olika institutioner växelverkar sinsemellan. Vilken metod som väljs för 

undersökningen bestäms utgående från forskningsfrågorna (Holme & Solvang, 1997). 

Oberoende val av forskningsmetod så ligger fokus vid att få ett trovärdigt resultat (Olsson & 

Sörensen, 2011). Trost (2001) menar att det är vanligt att båda metoderna, kvantitativ och 

kvalitativ, kombineras i samma undersökning. Han fortsätter att skriva om hur en kvalitativ 

undersökning nästan aldrig är enbart kvalitativ utan att de ofta innehåller inslag av variabler 

och på så vis är de ofta en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod (Trost, 2001). 

Något som även tas upp av Creswell och Plano Clark (2007) när de skriver om att det ligger i 

människans natur att undersöka fenomen både med text och siffror.  
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Creswll & Plano Clark (2007) lyfter fram att Mixed methods ger undersökningen 

en större trovärdighet genom att minimera de brister som kvantitav och kvalitativ forskning 

besitter när de används var för sig. Detta eftersom det inom mixed methods är tillåtet att 

använda sig av alla insamlings och analysmetoder i en och samma forskning. För att 

avhandlingen skall kunna ses om en realistisk studie med statistiska inslag behöver den 

innehålla en del kvantitativ forskning (Trost, 2001).  

Eftersom denna avhandling undersökte hur ett undervisningsmaterial i huslig 

ekonomi skulle kunna se ut på basen av klasslärares och klasslärarstuderande på magisternivås 

tankar behövde undersökningen även ge svar på vilka önskemål som är mest frekventa. 

Datainsamlingsmetoden blev därför en enkät som skickades ut till klasslärare i Svenskfinland 

som arbetar med elever i årskurs 1–4 och även till klasslärarstuderande som studerar på 

magisternivå vid Åbo Akademi i Vasa. Informanterna som valde att svara på enkäten är både 

mer erfarna klasslärare och blivande klasslärare för att få en bred uppfattning om vilka metoder 

som föredras idag och under de kommande åren. 

  

6.2.1 Kvalitativ forskningsansats 

 

En kvalitativ forskning är komplex och består inte av någon enhetlig företeelse, forskningen 

ger utrymme för informanterna att uttrycka personliga åsikter och svar (Patel & Davidson, 

2014). Inom kvalitativ forskning sätts större vikt vid uppfattningen av helhet än vid summan av 

all data (Stukát, 2012). Holme och Solvang (1996) lyfter fram att en kvalitativ undersökning är 

flexibel och tanken är att skapa ett djup i förståelsen för fenomenet som undersöks. Fokus ligger 

på den enskilda individen och undersökningen skall fånga det specifika för varje del (Holme & 

Solvang, 1996). En kvalitativ forskningsansats är vanligast inom humanistiska forskningar 

skriver Stukát (2012).  

En kvalitativ undersökning med en viss del av en grupp informanter går under 

namnet fallstudie. En fallstudie är en undersökning där man undersöker en mindre grupp 

individer. Man utgår från ett helhetsperspektiv i en fallstudie och försöker få en så bred 

uppfattning som möjligt. (Patel & Davidson, 2014). 

  

6.2.2 Kvantitativ forskningsansats 

  

En kvantitativ forskningsansats tar avstånd från jaget och även från honom och henne. Trots 

detta finns alltid fördomar och förutfattade meningar med vid utformningen av forskningsfrågor 
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(Holme & Solvang, 1996). Enligt Eliasson (2013) kan man med enkla metoder visa på hur olika 

variabler fördelar sig inom en viss grupp.  

Eftersom syftet med undersökning var att ta reda på vilka metoder och vilket 

innehåll som önskas i ett läromedel av både klasslärare och klasslärarstuderande på 

magisternivå passar en kvantitativ forskningsansats för avhandlingen. Genom en kvantitativ 

analys kan majoritetens önskemål redas ut och då kan resultatet stå som grund för att motivera 

undervisningsmaterialets uppbyggnad.  

Kvantitativa undersökningar strävar till att göra en kraftig förenkling av ett 

fenomen genom att generalisera informanternas svar (Holme & Solvang, 1996). När man gör 

en kvantitativ undersökning är det viktigt att man har tillräckligt med bakgrundsfakta innan 

man gör enkäten för att kunna försäkra sig om att man får med alla variabler i undersökningen 

(Eliasson 2013). Fördomar och förutfattade meningar inom området som undersöks syns ofta i 

forskningsfrågorna i en kvalitativ undersökning även om tolkningen av resultatet är objektiv 

(Holme & Solvang, 1996).  

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att förklara alla begrepp tydligt så att inga 

missuppfattningar sker. Trots det kan ändå en del felbedömningar göras, speciellt när 

informanten inte är tillräckligt motiverad för att sätta tid på att svara på enkäten (Holme & 

Solvang, 1996).  

  

6.3 Datainsamlingsmetod 
 

I den här undersökningen samlades data in via en enkät för att kunna nå ut till fler potentiella 

informanter och få fler svar. Stukát (2012) poängterar att en enkät lämpar sig när man vill nå ut 

till fler personer än vad man kan göra med en intervju. Stukát (2012) lyfter även fram att vid 

användning av en enkät skall skribenten vara noga med att formulera entydiga frågor som är 

sammankopplade med forskningens syfte och forskningsfrågor. Det är även viktigt att fundera 

kring bakgrundsfrågorna om informanten, vad behöver framgå för att resultatet skall kunna 

analyseras. Trost (2001) skriver att det behöver finnas en variation i frågorna i enkäten för att 

bibehålla informantens intresse och ärlighet i svaren. För många liknande frågor, speciellt 

attitydfrågor där informanten tar ställning till ett påstående genom att kryssa i en ruta, kan leda 

till att informanten fyller i enkäten slumpmässigt ju längre fram i frågorna hen kommer (Trost, 

2001).  

När frågorna till enkäten formuleras är det viktigt att tänka på att inte inkludera 

fler frågor i en och samma fråga. Det är även bra att tänka på att inte ha med för långa frågor 
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med många komplicerade ord. Ett vardagligt språk och enkla korta frågor ger de mest 

sanningsenliga svaren. Det är viktigt att använda ett och samma begrepp för samma fenomen 

genom hela enkäten och undersökningen för att minska förvirring bland informanter och senare 

även läsare. Att avsluta hela enkäten med en eller flera öppna frågor är bra både för informanten 

och skribenten eftersom informanten då kan uttrycka sig med egna ord och skribenten kan skapa 

sig bättre förståelse för informantens svar. (Trost, 2001). I den här studien användes en enkät 

med 19 frågor som inleds med frågor med givna svarsalternativ och avslutas med öppna frågor, 

i enlighet med Trosts (2001) rekommendationer.  

Trost (2001) menar att frågorna kan vid formuleringstillfället skrivas i vilken 

ordning som helst för att sedan i slutskedet innan enkäten skickas ut, ordnas om så att de 

kommer i en lämplig ordning. Han skriver att det är skäl att börja med frågor om kön och region 

för att sedan gå vidare till inledande frågor kring ämnet som undersökningen behandlar, sedan 

byggs det på med intressanta frågor kring varje forskningsfråga och enkäten avslutas med en 

eller flera öppna frågor (Trost, 2001).  

När enkäten är klar och bearbetad skall ett följebrev skrivas, ett brev som skickas 

med undersökningen för att upplysa informanterna om vad undersökningen handlar om och 

vilket syfte den har. Följebrevet skall vara kort men informativt och det skall motivera 

informanterna att svara på enkäten. Viktigt är att vara tydlig med vem som gör undersökningen, 

för vilket ändamål undersökningen görs och även hur informanterna får kontakt med skribenten 

om eventuella frågor uppstår. (Trost, 2001) 

Trost (2001) skriver att skribenten bör göra upp en tidsplan för enkäten ännu innan 

den tillsammans med följebrevet skickas ut till informanterna. Detta för att lättare kunna veta 

när det kan vara skäl att skicka ut en påminnelse till informanterna om enkäten utan att verka 

för på och irriterande. De potentiella informanterna fick enkäten och följebrevet tillsända via e-

post eller via facebook i denna studie. I följebrevet framkom även tidsramen för 

undersökningen.  

 

6.4 Urval och avgränsning 
 

Trost (2001) lyfter fram att man vid urval av informanter bör tänka på att få ett så bra 

representativt urval som möjligt, det vill säga, att informanterna representerar alla delar av 

målgruppen. När informanterna väljs skall man enligt Patel och Davidson (2014) tänka på att 

få en stor spridning på informanterna om man vill göra en fallstudie. Hur mycket man kan 

generalisera utgående från svaren beror på hur man valt sina informanter. Informanterna kan 
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väljas slumpmässigt eller så kan det väljas specifika informanter för att få en bredd på resultatet 

(Patel & Davidson, 2014). Informanterna måste vara slumpmässigt utvalda för att det skall gå 

att dra generella slutsatser, som avspeglar hela målgruppen, ur materialet skriver Olsson och 

Sörensen (2007). Dale (2008) poängterar att man måste välja antalet informanter på basen av 

hur mycket data man behöver för att kunna analysera och tolka. Vilka informanter som väljs 

för undersökningen beror på vilken problemställning som har valts att undersökas. Är syftet att 

ta reda på vad en specifik grupp anser om något skall såklart individer från den gruppen fungera 

som informanter (Patel & Davidson, 2014).  

Eftersom målgruppen för denna undersökning är finlandssvenska klasslärare som 

är verksamma i årskurs 1–4 valde valdes denna specifika grupp som informanter. För att få med 

lite fler åsikter av de som även studerat sedan Glgu 2014 togs i bruk och som kommer att inta 

fältet inom de närmsta åren valdes även klasslärarstuderande på magisternivå till informanter. 

För att få ett så representativt urval som möjligt gjordes en form av klusterurval. Klusterurval 

görs när hela målgruppen delas in i olika områden och sedan ombes delar av varje område att 

delta i undersökningen (Trost, 2001). De 13 grundskolor som kontaktades är belägna på olika 

orter i Finland och i olika stora städer och kommuner för att representera så stor del av 

målgruppen som möjligt. För att få in fler svar kontaktades även klasslärare från hela 

Svenskfinland via en facebookgruppen.  

 

6.5 Genomförande 
 

Enkäten skickades ut till 13 grundskolor i Svenskfinland. Enkäten sattes även ut i gruppen 

Undervisningstips i Svenskfinland på Facebook och skickades ytterligare till 

magisterstuderande vid Åbo Akademi i Vasa. För skolor i en stad ansöktes det även om 

forskningslov av bildningstjänsterna i staden, forskningslovet godkändes 30.4.2021. 

Skolornas rektorer blev kontaktade per e-post med en länk till enkäten samt ett 

följebrev (bilaga 1) och ombedda att vidarebefordra meddelandet till klasslärare och andra med 

klasslärarbehörighet som arbetar med årskurs 1–4. Ett liknande följebrev skickades även per e-

post till klasslärarstuderande på magisternivå vid Åbo Akademi (bilaga 2). I Facebookgruppen 

lades det upp en kort info om själva undersökningen och sedan länken till själva enkäten (bilaga 

3). Totalt valde 53 informanter att svara på enkäten.   

  

6.6 Databearbetning och analys 
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När svarstiden för enkäten utgått användes Google formulärs egna program för att analysera 

svaren. I programmet kan svarsblanketterna ses över var för sig och felaktigt ifyllda formulär 

kan förkastas. Av de godkända svarsblanketterna ritar sedan programmet upp färdiga diagram 

med både antal och procent utskrivet. Öppna frågornas svar listas var för sig och kan även 

laddas ner till Microsoft Excel där alla svaren av samma informant syns. Hela materialet kan 

även fås i ett kalkylblad för att göra det mera överskådligt när svaren ställs i förhållande till 

varandra.  

De olika svaren på flervalsfrågorna analyseras inte var för sig, utan som en helhet 

eftersom det är just helheten som är i fokus i denna undersökning. Diagrammen jämförs med 

tidigare forskning och slutsatser dras på basen av samband och skillnader som hittats mellan 

dessa. De enskilda svaren på flervalsfrågorna analyseras inte mot varandra eftersom det inte är 

av någon signifikant skillnad om det är en studerande eller en klasslärare som svarat.  

Öppna frågornas svar används sedan för att styrka och förtydliga det som 

framkommit i flervalsfrågorna. Öppna frågornas svar står i ursprungsform i presentationen av 

resultatet och har inte ändrats vare sig innehållsmässigt eller språkmässigt i denna 

undersökning.  

 

6.7 Kvalitetsaspekter 
 

Reliabiliteten av resultatet påverkas av subjektiviteten i tolkningen av resultatet (Stukát, 2012). 

Olsson och Sörensen (2007) skriver att reliabiliteten är hög om resultatet är det samma från 

flera olika mätningar eller från ett flertal frågor. Holme och Solvang (1996) tar även upp detta 

och poängterar att det är fördelaktigt om undersökningen utförs av två olika forskare eller vid 

två olika tillfällen. Ytterligare skriver de att en hög variation på frågorna ökar reliabiliteten. 

Ingen kan garantera att materialet och svaren som samlats in tolkas helt i enlighet med vad 

informanten menat när hen svarat eftersom materialet tolkas utifrån egna uppfattningar av 

begreppen (Holme & Solvang, 1996). Olsson och Sörensen (2007) skriver att en enkel och 

välstrukturerad enkät bidrar till en högre reliabilitet i undersökningen. Fokus skall ligga vid att 

struktur och vardagliga begrepp används när enkätens frågor skrivs.   

I denna undersökning har en kort enkät använts för att samla in material och data. 

Enkäten testades först på tre pilotinformanter för att säkerhetsställa att det inte framkom 

otydligheter i frågorna. Begreppen som använts i enkäten är vardagliga begrepp och de begrepp 

som inte används i vardagliga livet har beskrivits och förtydligats i enkäten för att försäkra att 
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informanterna förstått vad det är som frågas efter. Eftersom undersökningen endast gjorts av en 

person och inte ett flertal forskare kan reliabiliteten vara en aning vag.  

Validiteten av undersökningen beror på insamlingsmetodens entydighet och klarhet (Olsson & 

Sörensen, 2007). Materialet får inte bli för stort så att helhetsbilden och översikten förloras 

(Holme & solvang, 1996). Holme och Solvang (1996) skriver att validiteten i en kvalitativ 

undersökning är högre eftersom avståndet mellan den som utför undersökningen och 

informanterna är kortare än i en kvantitativ undersökning, det vill säga, forskaren har större 

möjlighet att tolka svaren enligt informantens verklighet.  

Enkäten i denna undersökning fick 53 svar. Validiteten kan ta skada av att dessa 

få informanter inte direkt haft kontakt med skribenten. Dessutom finns det en risk att 

informanternas öppna svar feltolkats av skribenten eller att informanterna tolkat någon fråga i 

enkäten fel och resultatet på så vis påverkas av dessa tolkningar.  

 

6.8 Forskningsetiska aspekter 
 

Olsson och Sörensen (2007) lyfter fram att för att kunna påstå att undersökningen är etiskt 

korrekt gjord behöver vinsten av resultatet vara större än risken för informanterna som deltar. 

De som deltar skall även ha rätt av att avbryta deltagandet om de så vill under undersökningens 

gång. Ytterligare skriver författarna att informanterna skall vara noga informerade om vad som 

undersöks, varför och för vilket ändamål innan de deltar i undersökningen.  

Alla informanter förseddes med ett följebrev till enkäten och det var frivilligt att 

delta i undersökningen. All information som samlats in kommer dessutom raderas efter en viss 

tid, vilket informanterna informerats om. Kontaktuppgifter till skribenten var noga skrivet med 

i följebreven så att var och en lätt kunde ta kontakt om ett problem eller missförstånd hade 

uppstått.  

Skribenten skall besitta aktuell kunskap om ämnet som undersökningen berör och 

själva undersökningen skall fokusera på att ta fram ny kunskap som anses viktig. (Olsson & 

Sörensen, 2007). Innan själva undersökningen har skribenten tagit reda på bakgrundsfakta kring 

ämnet och även skapat mig en bild av lärares syn på ämnet redan i kandidatavhandlingen. 

Skribenten har även läst in mig på både Glgu 2014 och på tidigare forskning inom området för 

att försäkra mig om att den nya kunskap som framkommer av avhandlingen både är ny 

information och viktig information.  

   



 36 

7. Resultat 
 

7.1  Fakta om informanterna 

  

Figur 6 

Informanternas regionala spridning 

 

53 informanter valde att svara på enkäten som sändes ut via e-post och via Facebook. Av dessa 

53 är majoriteten från Österbotten och Nyland, men hela Svenskfinland är representerat i 

undersökningen. I figur 6 syns spridningen i landet, den mörkblåa kakbiten representerar 

Satakunta varifrån en informant kommer. Åtta av informanterna är män och de övriga kvinnor 

och åldrarna är jämnt fördelade vilket visas i figur 7. 35 av de 53 informanterna som svarade 

på enkäten visste inte om att huslig ekonomi finns med som ett möjligt undervisningsämne i 

Glgu 2014. Sju informanter har deltagit i någon form av fortbildning inom ämnet huslig 

ekonomi.  
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Figur 7 

Informanternas åldrar 

 

Över 40 av informanterna är pedagogie magister till utbildningen, alla övriga 

förutom en är pedagogie kandidater och den sista informanten är filosofimagister med 

klasslärarbehörighet. Elva av informanterna är klasslärarstuderande på magisternivå, övriga 

arbetar i skolor runt om i Svenskfinland.  

 

Figur 8 

Kunskapsnivåer inom huslig ekonomi 

 

Informanternas upplevda kunskapsnivån inom huslig ekonomi varierar bland 

informanterna, vilket kan ses i figur 8. Av de 53 informanter som deltog i undersökningen anser 

41 informanter att de behöver eller kanske behöver få mer kunskap inom ämnet huslig ekonomi 

för att kunna undervisa i ämnet i grundskolans lägre årskurser. 30 informanter anser att huslig 

ekonomi borde ingå som obligatorisk kurs i klasslärarutbildningen. Av alla informanter som 



 38 

deltog i undersökningen är det endast 4 som undervisat i ämnet huslig ekonomi i årskurs 1–4. 

Av de som har undervisat i huslig ekonomi är det endast en som svarat att hen skulle behöva 

mera kunskap inom ämnet.  

51 av alla informanter har svarat att tröskeln till att undervisa i huslig ekonomi i 

grundskolans lägre årskurser skulle vara lägre om det fanns ett undervisningsmaterial som var 

anpassat för årskurs 1–4 och av alla som svarade är det endast två informanter som inte kunde 

tänka sig att undervisa i ämnet. 

  

7.2 Hur skall innehållet i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för 

grundskolan vara kategoriserat?  
  

Majoriteten av informanterna vill att undervisningsmaterialet skall vara indelat enligt årskurs 

men alla svarsalternativ har fått understöd av ett flertal informanter. Fördelningen och 

svarsalternativen kan ses i tabell 5. Att undervisningsmaterialet skall vara indelat enligt årskurs 

kommenteras i en öppen fråga med kommentaren om att materialet bör vara åldersanpassat och 

en annan kommentar om att materialet skall vara inspirerande för åldersgruppen och innehålla 

olika svårighetsgrader.  

En kommentar om att alla mål för ämnet gärna får vara kopplade till delmål i 

andra ämnen, så att det blir ämnesövergripande och kan undervisas tillsammans med 

grundskolans andra läroämnen fanns också med bland de öppna svaren. 13 av informanterna 

svarade att de helst ser att materialet skulle vara indelat enligt andra skolämnen som huslig 

ekonomi kan integreras i.  

Sex informanter hade gärna sett att materialet byggts upp enligt utrymmen som 

det kan undervisas i. De övriga informanterna svarade att materialet borde vara indelat enligt 

olika teman inom ämnet huslig ekonomi.  
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Figur 9 

Läromedlets indelning 

 
 

 

7.3 Vilka typer av undervisningsmetoder skall övningarna i ett 

undervisningsmaterial för huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser 

bygga på?  
 

Figur 10 

Inlärningsstilars förekomst 

  

I figur 10 framkommer det att de flesta informanter anser att alla inlärningsstilar förekommer 

bland eleverna som de undervisar och har undervisat. Det är endast en informant som anser att 

en visuell inlärningsstil inte finns bland dessa elever. Informanterna kunde välja ett eller flera 

alternativ på denna fråga och av alla 53 informanter är det 20 som valt att inte kryssa för taktil 

inlärningsstil när de svarat på frågan.  
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Den populäraste undervisningsmetoden är learning by doing. Alla 

undervisningsmetoder förekommer i 15 informanters undervisning. De olika 

undervisningsmetoderna kan ses i figur 11. 

 

Figur 11 

Undervisningsmetoders förekomst 

 

Bland öppna kommentarerna nämns stationsundervisning i hela 20 av 30 

kommentarer angående undervisningsmetoder. Parundervisning och learning by doing tas även 

upp i kommentarerna. En informant har svarat att hen inte kan säga vilka metoder som skulle 

kunna passa undervisningen av huslig ekonomi i grundskolans lägre årskurser. Övriga förslag 

av informanterna på vilka typer av undervisningsmetoder som kunde ingå i undervisningen av 

huslig ekonomi i grundskolans lägre årskurser är experiment, flipped classroom, och 

kooperativt lärande. En informant svarade att de flesta undervisningsmetoder torde fungera 

eftersom undervisningen berör ”konkreta och vardagsnära” ämnen.  

  

7.4 Vilka beståndsdelar skall finnas med i ett undervisningsmaterial i huslig 

ekonomi för grundskolans lägre årskurser?  
  

De flesta, 45 av informanterna, ser gärna att undervisningsmaterialet består av en 

lärarhandledning och tillhörande tips och övningar. Även svarsalternativen kombinerad textbok 

och övningsbok samt en samling nätbaserade uppgifter och övningar var populära svar bland 

informanterna. Alla svarsalternativ fick understöd av över 20 informanter förutom alternativen 

enbart textbok och enbart övningsbok som fick under 10 röster var.  
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Bland de informanter inte gärna vill ha en lärarhandledning med tillhörande tips 

och övningar så är det endast en pedagogie magister som arbetar i årskurs 1–4 vid tiden för 

undersökningen. Utesluts alla som inte arbetar i årskurs 1–4 vid tiden för undersökningen så är 

det alltså endast en som inte svarat att undervisningsmaterialet skulle få bestå av en 

lärarhandledning med tillhörande tips och övningar.  

 

Figur 12 

Läromedlets beståndsdelar 

 

I de öppna svaren i enkätundersökningen svarade en informant angående 

beståndsdelarna så här ”Skulle gärna se att det skulle innehålla praktiska övningar samt 

förklara varför övningar görs och vad man lär sig genom.” En informant nämner även att 

videosnuttar och e-material som ger stöd för undervisningen kunde vara bra som en del av 

undervisningsmaterialet.  
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8. Diskussion 
 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

8.1.1 Hur skall innehållet i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för grundskolan 

vara kategoriserat? 

 

Ett undervisningsmaterial baserat på elevernas ålder och den årskurs som materialet riktar sig 

till är att föredra enligt de flesta informanterna. Det är en aspekt som styrks av Selander (2018) 

som skriver att läromedlets uppgift är att lyfta fram innehåll på ett sätt som är förståeligt för 

eleverna. Mikkilä-Erdmann (2017) menar också att läromedlen skall göra målen och 

undervisningsinnehållet lättläst och lätt att förstå för eleverna som materialet riktar sig till. Även 

Imsen (1997) säger att det är viktigt att läromedlen som köps in och används i skolorna är 

aktuella och åldersanpassade.  

Åldersanpassat läromedel är något som även kan ses i Utbildninsstyrelsens (u.å) 

stödmaterial där det finns olika tips och material för olika åldersgrupper inom grundskolan. 

Även det isländska materialet Hollt og Gott har olika materialhäften för olika åldersgrupper och 

går från ett lätt basmaterial till ett material med mer avancerade och mer innehållsrika uppgifter. 

Materialet saknar en tydlig struktur så även om materialet anpassas till åldersgruppen behöver 

det inte underlätta planeringen och struktureringen av lektionerna. Det svenska materialet 

däremot är ett och samma för årskurserna 4–6. 

Som ett alternativ till det åldersanpassade materialet fick även ett ämnesintegrerat 

material en del understöd av informanterna.Wikman (2004) menar också att ett ämnesintegrerat 

material är lättare att koppla till det vardagliga livet. Ser man på detta ur ett annat perspektiv 

och vill ha mer struktur i materialet anser Wikman (2004) och tolv av informanterna i 

undersökningen att ett ämnesbaserat undervisningsmaterial är att föredra. Även Mikkilä-

Erdman (2017) förespråkar ett ämnesbaserat undervisningsmaterial och hänvisar till att 

materialet skall vara uppbyggt på basen av läroplanen. Läroplansaspekten kan kritiseras 

eftersom det i Glgu 2014 inte finns någon specifik ämnesbeskrivning för huslig ekonomi i 

grundskolans lägre årskurser. 

Utbildningsstyrelsens material har även material som är indelat på basen av 

ämnets olika delområden och teman inom själva ämnet, detta är något som inte fått mycket 

understöd av informanterna i denna undersökning. Det går att diskutera om detta är på grund 
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av att de informanter som deltog i denna undersökning alla råkar vara likasinnade eller om det 

är så att merparten av de som undervisar i årskurs 1–4 inte föredrar denna indelning.  

Slutsatsen av informanternas svar och tidigare teori kan då vara att ett eventuellt 

undervisningsmaterial i huslig ekonomi i grundskolans lägre årskurser borde vara uppbyggt på 

basen av ålder, men även innehålla några tips för hur det kunde integreras i andra ämnen.  

 

8.1.2 Vilka typer av undervisningsmetoder skall övningarna i ett undervisningsmaterial för 

huslig ekonomi för grundskolans lägre årskurser bygga på? 

 

De flesta informanter svarade att alla olika inlärningsstilar förekommer bland de elever som de 

undervisar eller har undervisat i årskurs 1–4. Även Wikman (2004) är av åsikten att det bästa 

vore om undervisningsmaterialet innehöll något för alla, både text och olika praktiska övningar. 

Gardner (1996) anser att alla individer föds med en viss mängd olika intelligenser och dessa 

intelligenser styr hur vi lär oss. För att försäkra att alla elever oberoende intelligensgrund har 

möjlighet att lära sig, behöver undervisningen innehålla något som stimulerar och motiverar 

alla intelligenserna.  

Mikkilä-Erdman (2017) lyfter fram att undervisningsmaterialet skall vara 

användbart både för eleven och läraren. Långström och Viklund (2006) tillägger även att det 

skall vara användbart för vikarien. För att alla skall ha nytta av materialet behöver även lärarens 

undervisningsmetoder fungera ihop med materialet. Den vanligaste undervisningsmetoden 

bland alla informanter är learning by doing metoden. Eftersom learning by doing bygger på att 

eleven själv får utöva något praktiskt vid inlärningen av ny kunskap (Reese, 2011), behöver 

även undervisningsmaterialet innehålla övningar eller tips på övningar där eleven får göra något 

konkret.  

Förmedlingspedagogik, vilken enligt Maltén (2002) är den vanligaste 

undervisningsmetoden, används av 20 av informanterna. Metoden anses enligt McKeachie 

(2002) vara en bra metod vid inledning av nytt tema. Här kan då diskuteras om informanterna 

använder sig av denna metod endast vid inledningen av nya teman eller om de använder sig av 

denna metod i merparten av undervisningen. Det är något som inte framkommer i den här 

undersökningen, men som kunde undersökas vidare.  

20 informanter svarade att taktil inlärningsstil inte förekom bland eleverna. Det 

kan diskuteras om så verkligen är fallet eller om informanterna valde att inte kryssa för 

alternativet eftersom de inte hade kunskap om begreppet. En fråga som uppstår vid tolkning av 

svaren är om termen sinnesbaserad inlärning borde ha använts istället för taktil inlärning så att 

alla informanter lättare kunde förstått vad som frågades.  
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På basen av detta kan det antydas att de undervisningsmetoder som övningarna 

och texten i undervisningsmaterialet skall bygga på är en blandning av så många metoder som 

möjligt. En inledning till varje tema eller varje lektion kunde vara baserad på 

förmedlingspedagogik så att de elever som lär sig genom att lyssna får goda förutsättningar och 

sedan en övergång till mera praktiska övningar där eleverna själva är aktiva. Slutligen kunde 

visuellt stödmaterial även bakas in  i övningarna.  

 

8.1.3 Vilka beståndsdelar skall finnas med i ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi för 

grundskolans lägre årskurser? 

 

 De flesta informanter anser att en lärarhandledning med tillhörande tips och övningar skulle 

vara det bästa konceptet för ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi. Det är något som går 

emot vad Läromedelsförfattarna (2021) skriver om att en egen tryckt lärobok är viktig för så 

väl eleven som vårdnadshavaren. Wikman (2004) skriver å ena sidan att det behöver finnas en 

tryckt text och att både texten och boken är viktigt men å andra sidan att det är i 

lärarhandledningen som merparten av stoffet skall finnas.  

Undervisningsmaterialet Hem- och konsumentkunskap från Sverige består både 

av lärarhandledning och övningsbok. Ser man på lärarhandledningens innehåll styrker den 

väldigt långt synen på att just lärarhandledningen skall innehålla tips och övningar för 

undervisningen. 30 av de informanter som svarat att lärarhandledning med tips och övningar 

vore det bästa har även svarat att en kombinerad text- och övningsbok vore det rätta. På basen 

av det kan det antas att ett material likt det svenska materialet hem- och konsumentkunskap 

kunde vara att föredra för undervisning i huslig ekonomi i grundskolans lägre årskurser. Det 

svenska materialet skiljer sig från informanternas önskan när det kommer till lektionsplanerna. 

I den svenska lärarhandledningen ingår färdiga lektionsplaner, vilket endast 23 informanter 

ansåg vara nödvändigt.  

Långström och Viklund (2006) lyfter fram att ett tryckt material behövs för att 

strukturera upp lektionerna, detta tryckta material kan i detta fall vara lärarhandledningen. 

Selander (2018) poängterar att det även behöver finnas tryckt material för eleverna i tillägg till 

digitala lärresurser. Detta talar mot idén om att det endast skulle vara en lärarhandledning med 

tillhörande tips. Något konkret behövs också för eleverna. 

Slutsatsen av detta är att materialet borde bestå av en lärarhandledning som ger 

djup i stoffet och tips samt struktur till undervisningen och ett tillhörande konkret material som 

innehåller övningar, så som en övningsbok eller ett häfte.  
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8.2 Metoddiskussion 

 

Syftet med avhandlingen var att kartlägga klasslärares och klasslärarstuderandes önskemål 

kring hur ett undervisningsmaterial i huslig ekonomi borde se ut för att det skulle vara 

användbart. Som metod valdes mixed methods med starkare kvantitativa drag än kvalitativa. 

Som datainsamlingsmetod valdes enkät och potentiella informanter kontaktades runt om i 

svenskfinland både via e-post och Facebook. 53 informanter valde att svara på enkäten och 

deras svar analyserades i tabeller och kalkylblad via Google formulär.  

Eftersom syftet var att ta reda på vad majoriteten anser om hur materialet borde 

se ut så var valet av en kvantitativ forskningsansats givet. Som Holme & Solvang (2007) lyfter 

fram så är den kvantitativa forskningens mål att förenkla och generalisera data som samlats in. 

Genom att använda båda ansatserna minimeras risken för brister i undersökningen (Creswell & 

Plano Clark, 2007). En alldeles för entydigt kvantitativ studie skulle sakna informanternas 

personliga inslag och kommentarer och därför valdes metoden mixed methods så att även de 

öppna kommentarerna spelar roll i resultatet. Det var specifikt klasslärare i årskurs 1–4 och 

klasslärarstudernade på magisternivås åsikter och erfarenheter som jag ville utreda för att kunna 

svara på hur ett undervisningsmaterial som gynnar alla på fältet borde se ut.  

Holme & Solvang (2007) skriver att om fokuset ligger vid den enskilda individen 

så skall forskningen anta en kvalitativ forskningsansats. Det kan därför diskuteras om intervjuer 

och en kvalitativ metod hade varit mer lämplig för denna undersökning. Hade intervjuer gjorts 

med informanterna hade svaren inte varit lika många och endast ett fåtal hade fått säga sin åsikt. 

Valet av metod baserades ändå på mångfalden av informanter och möjligheten att kunna skapa 

en bredare uppfattning om hur majoriteten av klasslärarna anser att materialet borde se ut. 

Datainsamlingsmetoden enkät valdes även på basen av erfarenheter kring svårigheter med att 

hitta frivilliga informanter under pandemitiden till en intervju. 

Datainsamlingsmetoden enkät via Google formulär valdes för att själva 

programmet Google formulär är lätt att använda både som skribent och som informant. 

Frågorna som formades för undersökningen organiserades i en ordning som vid det tillfället 

kändes logisk och som pilotundersökningens informanter ansåg vara bra.  

När frågorna till enkäten skrivs skall svåra och långa facktermer inte förekomma 

eftersom dessa kan göra att informanten har svårt att förstå vad som frågas efter (Eliasson, 

2013). Frågorna i enkäten som slutligen skickades ut kunde ha bearbetats ytterligare och 

eventuellt kunde en begreppslista skickats med i följebrevet. Frågor kring elevers 
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inlärningsstilar och klasslärares undervisningsmetoder innehåller termer som en del klasslärare 

kanske inte känner till eller kommer ihåg. Det kan därför diskuteras om en del av de svar som 

gavs kring dessa innehåller felaktigheter. Frågorna som fanns med i enkäten gav ändå i 

slutändan ett resultat och svar på forskningsfrågorna.  

Analysen av materialet gjordes via Google formulärs grafer och via kalkylbladet 

med alla svar som går att ladda ner direkt från programmet. Det är viktigt att vara objektiv vid 

analysen av den data som kommit in men som Holme & Solvang (2007) poängterar så har varje 

skribent en förutfattad mening redan när forskningsfrågorna skrivs. Grafer är därför tacksamma 

att arbeta och analysera eftersom svaret kan avläsas direkt och både presenteras i skrift och bild.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Jag valde att forska kring detta ämne eftersom det är relativt nytt i grundskolans lägre årskurser 

och för att det, när jag skrev kandidatavhandlingen, förvånade mig att Utbildningsstyrelsen 

endast har material på finska. Resultatet av denna undersökning är till viss del så som jag redan 

innan hade trott att det skulle vara men när det kommer till undervisningsmaterialets 

beståndsdelar så är jag förvånad att så få klasslärare gärna hade sett att materialet skulle 

innehålla färdiga lektionsplaner.  

Det skulle vara intressant att på basen av denna undersökning göra ett 

undervisningsmaterial och testa det i några skolor och sedan analysera hur väl det fungerar och 

om det använts för ändamålet. Även en studie om ett sådant material ökar undervisningen i 

huslig ekonomi kunde vara ett förslag till fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

Hej Rektorns för- och efternamn och klasslärare i åk 1-4 i skolans namn. 

  

Jag heter Mia Salminen och skriver min avhandling i pedagogik om hur ett eventuellt 

läromedel inom huslig ekonomi kunde se ut för åk 1-4 på basen av klasslärare och 

klasslärarstuderandes erfarenheter och önskemål.  

  

Jag har valt detta ämnet eftersom det i nyaste läroplanen ges möjlighet att undervisa huslig 

ekonomi även i grundskolans lägre årskurser (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). Det finns än så länge inget läromedel för detta, endast 

några hjälpmedel på finska på utbildningsstyrelsens hemsida. (Utbildningsstyrelsen, u.å) 

  

Enkäten består av 19 frågor och kräver inga förkunskaper inom huslig ekonomi och det tar ca 

10 minuter att svara på enkäten.  

  

Alla svar behandlas konfidentiellt och presenteras i tabeller men kan även innehålla något 

citat från de öppna frågorna.  

  

Jag hoppas du vill ta dig tid att fylla i min enkät så att jag kan få en så bred bild som möjligt 

av hur ni på fältet och ni som snart skall ut på fältet vill att läromedlet byggs upp. Min tanke 

är att detta läromedel även en dag skall bli verklighet och att huslig ekonomi skall gå att 

integrera och undervisa även till de yngre eleverna utan att det tar all planeringstid av läraren.  

  

Vill ni ta del av den färdiga avhandlingen (i september 2021) kan ni höra av er till mig eller 

be rektorn höra av sig till mig så skickar jag en kopia till er skola.  

  

Svara gärna på enkäten senast 31.5.2021. 

  

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQ

KOSvCkwI1Aw/viewform?usp=sf_link 

  

Vid frågor om enkäten eller avhandlingen får ni gärna kontakta mig på  

mia.salminen@abo.fi 

0405051004 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQKOSvCkwI1Aw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR30Xj9FuwW5LsepsxF49Mt3IC4JTBLQnCEsRgoo8MYIL10e63JVy6J_HZQ&h=AT2lUpjXE9A1ekuzkTHvXoeB4gSRANrWPxHUoE5o2K5Rg3A-Usj8DJxuLmfdmf1mI5NZXs9kzx0KKPaAXKknMLE05k3rhDdcPWOc8oyofak1uhuccCz1mlFaPtNO4tEilSs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQKOSvCkwI1Aw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR30Xj9FuwW5LsepsxF49Mt3IC4JTBLQnCEsRgoo8MYIL10e63JVy6J_HZQ&h=AT2lUpjXE9A1ekuzkTHvXoeB4gSRANrWPxHUoE5o2K5Rg3A-Usj8DJxuLmfdmf1mI5NZXs9kzx0KKPaAXKknMLE05k3rhDdcPWOc8oyofak1uhuccCz1mlFaPtNO4tEilSs
mailto:mia.salminen@abo.fi
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Mvh. Mia Salminen  

Åbo Akademi 

Klasslärarstuderande på magisternivå 
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Bilaga 2 

  

Hej bästa klasslärarstuderande på magisternivå!  

  

Jag heter Mia Salminen och skriver min avhandling i pedagogik om hur ett eventuellt 

läromedel inom huslig ekonomi kunde se ut för åk 1-4 på basen av klasslärare och 

klasslärarstuderandes erfarenheter och önskemål.  

  

Jag har valt detta ämnet eftersom det i nyaste läroplanen ges möjlighet att undervisa huslig 

ekonomi även i grundskolans lägre årskurser (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). Det finns än så länge inget läromedel för detta, endast 

några hjälpmedel på finska på utbildningsstyrelsens hemsida. (Utbildningsstyrelsen, u.å) 

  

Enkäten består av 19 frågor och kräver inga förkunskaper inom huslig ekonomi och det tar ca 

10 minuter att svara på enkäten.  

  

Alla svar behandlas konfidentiellt och presenteras i tabeller men kan även innehålla något 

citat från de öppna frågorna.  

  

Jag hoppas du vill ta dig tid att fylla i min enkät så att jag kan få en så bred bild som möjligt 

av hur ni på fältet och ni som snart skall ut på fältet vill att läromedlet byggs upp. Min tanke 

är att detta läromedel även en dag skall bli verklighet och att huslig ekonomi skall gå att 

integrera och undervisa även till de yngre eleverna utan att det tar all planeringstid av läraren.  

  

Svara gärna på enkäten senast 31.5.2021. 

  

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQ

KOSvCkwI1Aw/viewform?usp=sf_link 

  

Vid frågor om enkäten eller avhandlingen får ni gärna kontakta mig på  

mia.salminen@abo.fi 

0405051004 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQKOSvCkwI1Aw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR30Xj9FuwW5LsepsxF49Mt3IC4JTBLQnCEsRgoo8MYIL10e63JVy6J_HZQ&h=AT2lUpjXE9A1ekuzkTHvXoeB4gSRANrWPxHUoE5o2K5Rg3A-Usj8DJxuLmfdmf1mI5NZXs9kzx0KKPaAXKknMLE05k3rhDdcPWOc8oyofak1uhuccCz1mlFaPtNO4tEilSs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQKOSvCkwI1Aw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR30Xj9FuwW5LsepsxF49Mt3IC4JTBLQnCEsRgoo8MYIL10e63JVy6J_HZQ&h=AT2lUpjXE9A1ekuzkTHvXoeB4gSRANrWPxHUoE5o2K5Rg3A-Usj8DJxuLmfdmf1mI5NZXs9kzx0KKPaAXKknMLE05k3rhDdcPWOc8oyofak1uhuccCz1mlFaPtNO4tEilSs
mailto:mia.salminen@abo.fi
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Mvh. Mia Salminen  

Åbo Akademi 

Klasslärarstuderande på magisternivå 
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Bilaga 3 

  

Hej bästa klasslärare i åk 1-4 och klasslärarstuderande på magisternivå. (även ni som arbetat i 

åk 1-4 någon gång under de senaste 5 åren kan delta) 

  

Jag skriver min avhandling i pedagogik vid FPV, Åbo Akademi, om hur ett 

undervisningsmaterial i huslig ekonomi skulle se ut på basen av klasslärares och 

klasslärarstuderandes erfarenheter och önskemål.  

  

Undersökningen kräver inga förkunskaper i huslig ekonomi (desto mindre du vet om ämnet 

desto bättre för undersökningen).  

  

Min avsikt är att efter avslutade studier kunna förverkliga detta material så att det i framtiden 

inte skall kräva lika mycket av klassläraren för att kunna undervisa och integrera huslig 

ekonomi även i de lägre årskurserna.  

  

Jag har fått tillstånd att dela denna enkät i gruppen av adm. John Henriksson.  

  

Enkäten tar ca 10 min att fylla i och jag hoppas ni vill vara med och göra grunden till 

undervisningsmaterialet så bra som möjligt.  

  

Länk till enkäten:  

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfUklfX8e2.../viewform... 

  

Vill du veta mera är det bara att ta kontakt med mig, 

  

Tack för ert deltagande 

-Mia Salminen (os Kamila) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUklfX8e2a8E5OR_cuz2lkSUk0TNfNtibxraQKOSvCkwI1Aw/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR1juF4MlhYWHmI8gFLRPYICHwA6Ou_bXOxQdK5Q_d_fMqFp7olQ3fKw9Q0
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Bilaga 4 Enkät 

Ålder (år)* 

18-24 
25-30 
31-40 
41-50 
51-> 

Kön* 

Man 
Kvinna 
Övrigt: 

 

Region* 

Välj 

Utbildning* 

Pedagogie Kandidat 
Pedagogie Magister 
Övrigt: 

 

Vad arbetar du med just nu?* 

Klasslärarstuderande på magisternivå 
Klasslärare åk 1-2 
Klasslärare åk 3-4 
Resurs-/timlärare 
Klasslärare i annan årskurs 
Övrigt: 

 

Visste du att det i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

2014 står att huslig ekonomi kan undervisas även i grundskolans lägre klasser?* 

Ja 
Nej 

Har du under din studietid, eller senare i form av fortbildning, studerat huslig 

ekonomi?* 

Ja 
Nej 

Borde huslig ekonomi ingå som en obligatorisk kurs i klasslärarutbildningen?* 

Ja 
Nej 
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Hur goda kunskaper inom huslig ekonomi anser du att du har på en skala från 0-10 

(0 ingen kunskap alls, 10 jag kan allt)* 

ingen kunskap alls 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

jag kan allt 

Känner du att du borde få mer kunskap om undervisning i huslig ekonomi för att 

kunna undervisa det i åk 1-4?* 

Ja 
Nej 
Kanske 

Har du undervisat i huslig ekonomi i åk 1-4:* 

Ja 
Nej 

Skulle du kunna tänka dig att undervisa i huslig ekonomi i åk 1-4?* 

Ja 
Nej 
Kanske 

Skulle steget till att undervisa i huslig ekonomi i åk 1-4 vara lägre om det fanns ett 

läromedel att använda?* 

Ja 
Nej 
Kanske 

Vilka delar vill du helst att ett läromedel består av? (du kan välja flera alternativ)* 

Kombinerad teori- och övningsbok 
Teoribok/textbok 
Övnings-/arbetsbok 
Lärarhandledning med tips/övningar 
Lärarhandledning med färdiga lektionsplaner 
Digitalt läromedel 
Nätbaserad samling uppgifter och idéer för undervisning med utskriftsbara övningsuppgifter  
Övrigt: 
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Hur vill du helst att ett läromedel skall vara indelat?* 

Enligt årskurs 
Enligt andra skolämne som huslig ekonomi kan integreras i 
Enligt olika teman inom huslig ekonomi (textilvård, sinnen, ekonomi, livsmedelskunskap)  
Enligt utrymme (undervisningskök, utomhus, klassrum etc.) 
Övrigt: 

 

Vilka olika inlärningsstilar anser du att förekommer i åk 1-4? (du kan välja flera 

alternativ)* 

Taktil 
Auditiv 
Visuell 
Kinestetisk 
Övrigt: 

 

Vilka av följande undervisningsmetoder/lärandemetoder föredrar du? (du kan välja 

flera)* 

Förmedlingspedagogik (t.ex föreläsning) 
Konstruktivistisk metod (eleven konstruerar själv sin kunskap) 
Problembaserat lärande (problemlösning) 
Upplevelsebaserat lärande (problemlösning i en stimulerande miljö)  
Learning by doing (undersöka och testa på) 
Montessoripedagogik (kunskap genom sinnesintryck) 
Multipla intelligenser (undervisning på basen av elevernas olika intelligenser)  
Övrigt: 

 

Nämn några specifika metoder (t.ex stationsundervisning eller pusselmetoden) 

som du tror att skulle vara ändamålsenliga för undervisning i huslig ekonomi i åk 1-

4? 

Ditt svar 

 

Andra önskemål om hur ett läromedel för huslig ekonomi borde vara uppbyggt och 

vad det borde innehålla? 

Ditt svar 
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