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Referat  

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 går det redan i 

de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen att undervisa i huslig ekonomi, ifall 

utbildningsanordnaren besluter det (Utbildningsstyrelsen, 2014). I verkligheten finns det 

dock inte många procent av de lägre årkurserna, det vill säga årkurs ett till sex i grundskolan 

som får undervisning i läroämnet. Det finns med andra ord inte heller mycket forskning i 

Finland om detta ämne.  

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka klasslärares syn på undervisningen i huslig 

ekonomi i årskurserna 4–6 i den grundläggande utbildningen i Finland. Studiens 

forskningsfråga är följande:  

- Hur ställer sig klasslärare till möjligheten att undervisa i huslig ekonomi i 

årskurserna 4 till 6? 

Avhandlingen är av en kvalitativ karaktär med en fenomenografisk metodansats. 

Datainsamlingsmetoden är halvstrukturerade intervjuer. Kriterierna för att informanterna 

skulle få delta i studien var att de antingen jobbar eller har jobbat i årkurs fyra till sex samt 

att de har behörighet till det. Utgående från syfte, forskningsfråga och forskningsansats 

valdes en fenomenografisk analysmetod. 

 

Resultaten visar att informanterna har olika bakgrunder gällande att undervisa i huslig 

ekonomi.  Andra saker som resultaten redovisar är att det finns både möjligheter och 

utmaningar med att börja undervisa i huslig ekonomi redan i årskurs fyra till sex. Vilken 

sorts utrymme och vad för sorts utrustning som används i undervisningen av huslig ekonomi 

är också väsentligt. Hur undervisningen kan göras, vilken sorts läromedel eller material som 
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kan användas i undervisningen, hur undervisningen praktiskt ska ske och vem det är som 

ska undervisa i läroämnet är även sådant som presenteras i resultaten. Avslutningsvis visar 

resultaten vilka sorts fortbildningar, kurser och material klassläraren vill ha eller behöver, 

samt vad informanterna anser att eleven ska lära sig med tanke på vardagshantering och 

uppgifter i hemmet.  

 

Sammanfattningsvis ställer informanterna sig i denna avhandling positiva till att undervisa 

huslig ekonomi redan i årkurs fyra till sex i den grundläggande utbildningen i Finland.  

Sökord / indexord  

Huslig ekonomi, home economics, kotitalousopetus, grundläggande utbildningen, alakoulu  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och val av ämne  

Läroämnet huslig ekonomi är i nuläget endast obligatoriskt i årskurs sju medan läroämnet i 

årskurs åtta och nio kan väljas som tillvalsämne. I Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) (härefter LP 2014) står det att 

redan i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen kan undervisningen i huslig 

ekonomi ges ifall utbildningsanordnaren besluter det. I de fallen följs grunderna för läroplanen 

för huslig ekonomi. Elevernas ålder beaktas också. Genom anpassning av grunderna för 

läroplanen fastställs undervisningens mål, centrala innehåll samt genomförande i de lokala 

läroplanerna. LP 2014 medför en breddning av läroämnet till de lägre årskurser i den 

grundläggande utbildningen, och det är detta som utgör temat för min avhandling.  

Utbildningsstyrelsen (u.å. b) har gjort ett material som ska stödja både planeringen och 

genomförandet av en sammanhängande lärprocess i huslig ekonomi från 

förskoleundervisningen till årskurs nio. Denna lärprocess kan ses som kumulativ.  

Undervisningen av huslig ekonomi i lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen kan 

ske på olika sätt, bland annat kan det undervisas som ett gemensamt läroämne, som valfria 

timmar i färdighets- och konstämnen eller som ett valfritt ämne. Delar av huslig 

ekonomiundervisningens innehåll kan även integreras i skolans verksamhet eller i olika 

läroämnen. Trots att LP 2014 påpekar att det finns möjlighet till att undervisa i huslig ekonomi 

i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen i Finland, finns det inte mycket 

material som stödjer klassläraren som vanligen undervisar i de årskurserna 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Utbildningsstyrelsens (u.å. b) material ger en inblick i vad huslig 

ekonomiundervisningen i de lägre årskurserna kan innehålla men inte mycket konkreta tips.  

Klassläraren har vanligtvis inte heller utbildning inom hushållsvetenskap eftersom det 

inte hör till ämnesdidaktikblocket inom klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi.  I 

utbildningslinjen för klasslärare antagna exempelvis 2020 eller 2021 ska den studerande läsa 

60 studiepoäng ämnesdidaktik och de 60 studiepoängen består av kurserna: Matematik I, 

Matematik II, Naturvetenskap I, Naturvetenskap II, Gymnastik 1, Slöjd, Bild, konst och 

kulturorienterat lärande, Musik som praktik och kultur, Litteratur och drama, Samhälle, tro och 

tradition, Finska och främmande språk och Läs- och skrivprocesser. Alla kurser omfattar fem 

studiepoäng. (Åbo Akademis studiehandbok, u.å.).  Det finns också en annan möjlighet och det 

är att en ämneslärare med huvudämne hushållsvetenskap undervisar i ämnet i de lägre 

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/640044.0/1872?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/640044.0/1872?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/640045.0/1873?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/%C3%84D00CF22/18406?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/640049.0/1877?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/640049.0/1877?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/640048.0/1876?period=2020-2022
https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/%C3%84D00CF23/18407?period=2020-2022
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årskurserna i grundskolan. Det ger dels ämnesläraren, dels undervisning av huslig ekonomi ett 

annat utgångsläge än ifall klassläraren själv ska undervisa i läroämnet.  

Inom läroämnet huslig ekonomi finns det relativt lite forskning på svenska och finska i 

Finland. Berlin (2004) tog i sin magisteravhandling ”Huslig ekonomi i den grundläggande 

utbildningens lägre klasser” reda på hur man arbetar med ämnet huslig ekonomi i de lägre 

årskurserna i grundskolan samt hur det upplevdes. Forskningen gjordes med hjälp av både en 

litteraturstudie som kartlägger läroämnet huslig ekonomi i de nordiska länderna, med syfte att 

beskriva ämnets pedagogiska förtjänster och genom en empirisk undersökning som baserade 

sig både på intervju och observation. Resultatet av undersökningen visar att det ordnas någon 

sorts undervisning av läroämnet i de övriga nordiska länderna samt att elevernas åsikter om 

huslig ekonomi i de lägre årskurserna var liknande. Eleverna tycker det är roligt bland annat 

att laga mat och baka. Eleverna anser även att lektionerna är för korta.  

Myllyviita (2020) skriver i sin magisteravhandling att huslig ekonomi främst 

undervisades i årskurs sju till nio i grundskolan samt i gymnasier innan år 2016. Det står bland 

annat inte i den nationella läroplanen lärandemål för undervisningen av huslig ekonomi i de 

lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Därför finns det följaktligen inte heller 

heltäckande läromedel för huslig ekonomi i grundskolans lägre årskurser. Enligt Myllyviita 

(2020) är syftet med avhandlingen att skapa en grund för att underlätta planeringen av de lokala 

läroplanerna, fortbildningar samt läromedel. Datan samlades in genom nio expertintervjuer. 

Informanterna är personer med olika erfarenheter och bakgrunder. Resultaten i forskningen 

visar att huslig ekonomi upplevs som ett relevant och meningsfullt läroämne, eftersom det lärs 

ut omfattande livsnödvändiga kunskaper. Det är viktigt att undervisa i huslig ekonomi även i 

de lägre årskurserna eftersom dessa kunskaper är viktiga att lära sig i alla åldrar. Myllyviita 

(2020) skriver att huslig ekonomi borde baseras på en komplex och rik tolkning av läroämnet 

samt de mål som ställs i läroplanen. Det är det enda sättet betydelsen och effektiviteten av 

läroämnet förverkligas. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen i huslig ekonomi bör 

det ägnas särskild uppmärksamhet åt innehållet i läromedlen samt tillhandahålla lämplig 

fortbildning för de lärare som ska undervisa huslig ekonomi i de lägre årskurserna av den 

grundläggande utbildningen.  

Syftet med Leinos (2018) magisteravhandling är att ta reda på hur läroämnet huslig 

ekonomi är ordnat i årskurserna ett till sex i Finland. Syftet är även att se hur fördelningen av 

lektionstimmarna samt läroplaner varierar mellan skolorna. Dessutom undersöks också 

lärarnas kompetenskrav och undervisningsmöjligheter i skolorna. Forskningsdata samlades in 

genom en undersökning som var i ett samarbete med Utbildningsstyrelsen. Omfattningen av 
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studien var alla skolor på fastlandet i Finland där årskurs ett till sex undervisades (N=2004). 

Enligt Leino (2018) visar resultaten att endast 8,6% av skolorna som svarade på enkäten 

undervisar huslig ekonomi i årskurs ett till sex medan av de skolor som undervisar i årskurserna 

ett till nio har 10,9% huslig ekonomiundervisning för årskurs ett till sex. De främsta hindren 

för att inte erbjuda huslig ekonomiundervisning är bristen på undervisningsutrymmen, resurser 

samt de faktum att det enligt de lokala utbildningsanordnarna inte är obligatoriskt att undervisa 

huslig ekonomi enligt den lokala läroplanen. I separata skolor för grundskolans lägre årskurser 

fungerar klassläraren oftast som lärare i huslig ekonomi medan i enhetsskolor, det vill säga 

skolor med årskurs ett till nio fungerade ämnesläraren i huslig ekonomi som lärare. Resultaten 

visar även att lärarens avsaknad av behörighet inom ämnet är ett hinder trots att 

kvalifikationskraven uppfylldes. I de skolor som undervisar i årskurs ett till sex, som inte har 

ett speciellt klassrum för huslig ekonomi, anordnas undervisning i huslig ekonomi med 

mångsidigare lärmiljöer än i de enhetsskolor som svarade på undersökningen. Resultaten visar 

att undervisning i huslig ekonomi i årskurs ett till sex på fastlandet i Finland inte fortfarande 

har fått starkt fäste.  

I min magistersavhandling vill jag ta reda på hur klasslärare förhåller sig till att det 

finns möjlighet att undervisa i huslig ekonomi redan i de lägre årskurserna i den grundläggande 

utbildningen. Detta perspektiv är intressant eftersom jag själv studerar till klasslärare. Trots att 

jag som klasslärarstuderande har en utebliven utbildning inom detta ämne. Jag vill även ta reda 

på vilket sätt klasslärare skulle kunna tänka sig att undervisa i ämnet om möjligheten skulle 

finnas. Med andra ord är jag intresserad av klasslärares förhållningssätt och syn på detta som 

inte är allt för bekant med det diskuterade ämnet sedan tidigare.  

 

1.2. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med avhandlingen är att undersöka klasslärares syn på undervisningen i huslig ekonomi 

i årskurserna 4–6 i den grundläggande utbildningen i Finland. Studiens forskningsfråga är 

följande:  

 

- Hur ställer sig klasslärare till möjligheten att undervisa i huslig ekonomi i årskurserna 

4 till 6? 
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1.3. Disposition 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, tidigare 

forskning och val av ämne samt avhandlingens syfte och forskningsfråga. I andra kapitlet, 

Styrdokument för undervisning i huslig ekonomi beskrivs timfördelningen i den grundläggande 

utbildningen, vad konst- och färdighetsämnen innebär samt vad läroämnet huslig ekonomi 

enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 innefattar. I det 

tredje kapitlet Undervisning i huslig ekonomi beskrivs kontinuiteten i undervisningen av huslig 

ekonomi, efter det presenteras lärmiljöer, arbetssätt samt läromedel i huslig ekonomi. 

Avslutningsvis definieras ämnesövergripande undervisning och arbetssätt samt en kort 

beskrivning om klubbverksamheten i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen. I 

kapitel fyra, Metod och genomförande beskriver jag val av syfte och forskningsfrågor, val av 

forskningsansats och metod för datainsamling. I kapitlet presenteras även val av informanter 

och genomförande, databearbetning och analys samt avslutningsvis avhandlingens reliabilitet, 

validitet och forskningsetiska aspekter. I kapitel fem Resultat, presenteras och redogörs 

resultatet utgående från informanternas utsagor och i det avslutande kapitlet i avhandlingen 

kapitel sex, Diskussion, diskuteras och tolkas resultatet, val av metod och slutligen ges förslag 

till fortsatt forskning.  
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2. Styrdokument för undervisning i huslig ekonomi 

I detta kapitel presenteras hur timfördelningen i den grundläggande utbildningen ser ut, vad 

konst- och färdighetsämnen är och vad läroämnet innebär enligt Grunderna för läroplanen för 

den grundläggande utbildningen 2014.  

 

2.1. Timfördelning i den grundläggande utbildningen  

Enligt Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål 

för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den 

grundläggande utbildningen 793/2018, ska den grundläggande undervisningen innehålla totalt 

224 årsveckotimmar. I figur 1 syns fördelningen av årsveckotimmarna mellan läroämnena och 

de olika årskurserna under den grundläggande utbildningen. Huslig ekonomi har fördelats tre 

årsveckotimmar varav alla tre är i årkurs sju. I årskurs åtta och nio kan eleverna välja huslig 

ekonomi som tillvalsämne.  
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Figur 1 

Timfördelning i de olika ämnen i den grundläggande utbildningen  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Kommentar. ”I varje del som avdelats lodrätt anges minimiantalet undervisning som ordnas i 

varje ämne eller ämnesgrupp i ifrågavarande årskurs i årsveckotimmar (=38 lektioner).”. Från 

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för 

utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den 

grundläggande utbildningen av Statsrådet 793/2018.   



13 

 

2.2. Konst- och färdighetsämnen   

Konst- och färdighetsämnen innefattar enligt Lp 2014 läroämnena: musik, bildkonst, slöjd, 

gymnastik och huslig ekonomi (Utbildningsstyrelsen, 2014). I stadsrådets förordning om 

ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om 

grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen 793/2018 

fastställs det minsta antal timmar gemensam undervisning för varje enskilt kons- och 

färdighetsämne i årkurs ett till sex samt sju till nio.  

I årkurs ett till sex anvisas ytterligare totalt sex årsveckotimmar konst- och 

färdighetsämnen medan i årkurs sju till nio totalt fem årsveckotimmar. I timfördelningen går 

det under namnet valfria konst- och färdighetsämnen. Det är utbildningsanordnaren som tar 

beslut om användningen av de valfria timmarna. (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

LP 2014 skriver att de sex valfria årsveckotimmarna som har hänvisats som konst- och 

färdighetsämnen kan i den lokala läroplanen uppdelas mellan musik, bildkonst, slöjd, 

gymnastik samt huslig ekonomi enligt det sätt som utbildningsanordnaren beslutar. Ett 

alternativ är att årsveckotimmarna eller delar av dem erbjuds så att eleverna har möjlighet att 

välja. Ifall man i den lokala läroplanen betonar vissa konst- och färdighetsämnen eller 

ämneshelheter som består av dessa, kan valfria ämnen användas för att ordna intensifierad 

undervisning (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

Lärokurserna i konst- och färdighetsämnen består av minimiantalet timmar i läroämnet och 

möjliga timmar i valfria konst- och färdighetsämnen. Bedömningen görs som en del av 

lärokurserna i den gemensamma undervisningen i konst- och färdighetsämnen, med andra ord 

bedöms inte de valfria konst- och färdighetsämnena separat i betygen som används i den 

grundläggande utbildningen. (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

 

2.3. Huslig ekonomi enligt Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014 

 

Uppdraget i huslig ekonomi är att stöda eleverna gällande utvecklingen av deras kunskaper, 

färdigheter och attityder, ge beredskap åt eleverna som de behöver för att kunna hantera 

vardagen i ett hem samt för en hållbar livsstil som även stöder välbefinnandet. Andra uppdrag 

ämnet har är att stärka elevernas färdigheter i att arbeta långsiktigt, samarbeta och att kritiskt 

granska information i samhället. (Utbildningsstyrelsen, 2014). 
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Undervisningen av läroämnet huslig ekonomi ska främja praktiska färdigheter, kreativitet och 

förmågan att både göra val och agera på ett hållbarare sätt i vardagen. Undervisningen ska även 

lägga grunden för kunskaper gällande huslig ekonomi, så att eleverna har färdigheter att agera 

i varierande miljöer samt att klara av att utföra uppgifter i ett hushåll. Undervisningen ska även 

ge byggstenar åt eleverna till att bli människor som bryr sig om sin nästa samt som utvecklas 

och växer till aktiva och företagsamma medlemmar i familjen, i hemmet och även i samhället. 

Eleverna ska också lära sig att agera ansvarsfullt och ekonomiskt. (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

Undervisning ska också ge eleverna färdigheter för att kunna kommunicera samt leva 

tillsammans. Den ska också lägga grund för både hållbart boende, matkunskap och konsumtion 

samt så ska eleverna få ta del av vilken sorts teknik som präglar en persons vardag i ett hem. 

Andra färdigheter som eleverna ska få är hur man kan leva på ett kostnadsmedvetet sätt och på 

vilket sätt man kan använda sig av kommunikations- och informationsteknik i hushållet. Mottot 

gällande undervisningen är att alla elever ska delta i undervisningen på ett rättvist och jämlikt 

sätt. (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

Läroämnet huslig ekonomi ska vara helhetsskapande, ska tillämpa kunskap från 

varierande områden samt fungera i samarbete med övriga läroämnen i skolan. Alla delområden 

av den mångsidiga kompetensen täcker undervisningen i huslig ekonomi. Undervisningen i 

läroämnet ska vara både systematisk och bygga på kontinuitet. Det ska även stöda elevernas 

lärande i den mån att elevernas kunskaper och färdigheter stegvis fördjupas till helheter. 

Eleverna ska gradvis bli mer självständiga och ta ansvar inom läroämnet huslig ekonomi. 

Genom att eleverna får hemuppgifter ska eleverna kunna både tillämpa samt fördjupa sina 

kunskaper som de lärt sig i undervisningen hemma och i sina närmaste kretsar. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). 

LP 2014 delar upp målen för undervisningen i läroämnet huslig ekonomi i årskurserna 

sju till nio i tre större målområden: praktiskt arbete, samarbete och kommunikation samt 

informationshantering (se figur 2). Varje målområde delas därefter upp i mål för undervisning, 

som passar helhetens tema. Efter varje mål för undervisningen nämns det vilket innehåll som 

anknyter till målet samt vilken eller vilka kompetenser som målet anknyts till. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014).  
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Figur 2 

Mål för undervisningen i huslig ekonomi i årskurs 7–9  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar. Från Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 av 

Utbildningsstyrelsen, 2014.  

 

Enligt LP 2014 är de centrala innehållen som anknyts till målen för huslig ekonomi följande: 

I1 Matkunskap och matkultur, I2 Att bo och leva tillsammans och I3 Konsument- och 

hushållskunskap i hemmet (se figur 2). De mångsidiga kompetenserna som målen anknyts till 

är Förmåga att tänka och lära sig (K1), Kulturell och kommunikativ kompetens (K2), 

Vardagskompetens (K3), Multilitteracitet (K4), Digital kompetens (K5), Arbetslivskompetens 

och entreprenörskap (K6) samt Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7) 

(se figur 3). (Utbildningsstyrelsen, 2014). 
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Figur 3 

Mångsidig kompetens  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kommentar. Från Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 av 

Utbildningsstyrelsen, 2014.  

 

Enligt LP 2014 innebär mångsidig kompetens en helhet bestående av kunskaper och 

färdigheter, attityder, vilja och värderingar. Förmåga att använda sina färdigheter och 

kunskaper som en situation kräver innebär också kompetens. Ur de förändringar som sker i 

omvärlden uppstår behovet av mångsidig kompetens. Att fungera som samhällsmedborgare, 

att växa som människa, att både studera och arbete förutsätter både nu och i framtiden en bred 

kompetens som både överskrider och förenar olika vetenskapsområden. (se figur 3) 

(Utbildningsstyrelsen, 2014).  
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3. Undervisning i huslig ekonomi 

Det här kapitlet presenterar kontinuiteten i undervisningen av huslig ekonomi, därefter 

lärmiljöer och arbetssätt i huslig ekonomi samt läromedel som kan användas i läroämnet. 

Avslutningsvis definieras ämnesövergripande undervisning och arbetssätt samt presenteras en 

beskrivning av klubbverksamheten i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen.  

 

3.1. Kontinuiteten i undervisningen av huslig ekonomi 

Som tidigare nämnts kan undervisningen i huslig ekonomi ges i de lägre årskurserna av den 

grundläggande utbildningen i Finland (Utbildningsstyrelsen u.å. b). Då följer man läroplanen 

för huslig ekonomi i årkurserna sju till nio. Elevernas ålder ska även beaktas. Syftet med 

materialet som Utbildningsstyrelsen (u.å. b) har skapat är att stöda planeringen samt 

genomförandet av en lärprocess i huslig ekonomi som är kontinuerlig. 

Denna lärprocess kan ses som kumulativ eftersom den har en kontinuitet i 

undervisningen av läroämnet från förskoleklass till den sista klassen i grundskolan. 

Förhållandet hos eleven till hem, hushållsmiljö samt referensgrupper beskrivs som varierande 

under de olika stadierna av lärandet. (Undervisningsstyrelsen, u.å. b) 

Genom utforskning, träning, tillämpning samt experiment är målet att uppmuntra 

eleverna till kreativitet och självstyrning. Gradvis tillväxt samt ansvarsfull verksamhet till att 

själva ta ansvar fodrar uppgifter som är lämpliga för olika åldrar. Att välja en inlärningsmiljö 

som är funktionell är det som är kännetecknande för huslig ekonomiundervisning. 

(Utbildningsstyrelsen, u.å. b).  

Materialet är uppdelat i tre avsnitt: årkurs 1–2 ”Att växa till skolelev: Jag och mitt hem”, 

årskurs 3–5 ”Att utvecklas som elev: Jag i hemmet” och årskurs 7–9 ”Att växa som del av 

gemenskapen – Vi tillsammans”. (Utbildningsstyrelsen, u.å. b).  (Se figur 4). 
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Figur 4 

Kontinuitet i undervisningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar. Originalfigur gjord av Päivi Palojoki. Från ”Kontinuiteten i undervisningen i 

huslig ekonomi från förskoleundervisningen till sista klassen i den grundläggande 

utbildningen” av Utbildningsstyrelsen, u.å. b. 

 

 I grundskolans lägre årskurser kan huslig ekonomiundervisningen enligt Utbildningsstyrelsen 

(u.å. b) undervisas på varierande sätt, exempelvis som ett gemensamt ämne, valfria timmar i 

konst- och färdighetsämnen eller som ett valfritt ämne. Delar av läroämnet huslig ekonomis 

innehåll kan också integreras i andra läroämnen eller i skolans verksamhet. Andra läroämnen 

som kan integreras med innehåll av huslig ekonomi är till exempel främmande språk, 

samhällslära och historia.  

Enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. b) innebär att växa till skolelev att eleverna bekantar 

sig med sin vardag samt olika sysslor i sin vardag (se figur 4). I årkurs ett till två ska 

undervisningen ta hänsyn till vardagsfärdigheterna som har utvecklats redan i 

förskoleundervisningen och i småbarnspedagogiken. I dessa årskurser går det att integrera 

innehållet i huslig ekonomi i de läroämnen där innehållet på ett naturligt sätt är lämpat för att 

granska vardagliga händelser i hemmet. Eleverna stiftar bekantskap med sin egen vardag samt 
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olika aktiviteter både i hemmet och i skolan. Arbetssätten ska uppmuntra eleverna till att lära 

känna, namnge, känna igen, pröva på samt delta i hushållssysslor. Även i andra sammanhang i 

skolvardagen finns innehåll som berör läroämnet exempelvis under skolmåltiden, i skolans 

klubbverksamhet samt i morgon- och eftermiddagsverksamheten. Enligt Utbildningsstyrelsen 

(u.å. b) fungerar föräldrarna och hemmen som referensgrupp när eleverna går i årskurs ett och 

två.  

Enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. b) ska undervisningen av huslig ekonomi i årkurs tre 

till sex stärka självbilden hos eleverna samt aktiviteten i hemmet. De kunskaper som har 

inhämtats i de lägre årskurserna ska både stärkas och utvecklas. Kunskapsområdet ska också 

breddas. I studierna över lag samt specifikt i de mångvetenskapliga lärområdena ska arbetssätt 

som är aktivitetbaserade och praktiska samt undersökande lärande i varierande lärmiljöer 

prioriteras. Fortsättningsvis utgör hushållsrelaterat innehåll en naturlig del av vardagen i 

skolan, skolmåltiderna, klubbverksamheten i skolans regi samt morgon- och 

eftermiddagsverksamheten. Eleverna ges möjlighet att uttrycka sig, kommunicera samt handla 

på ett för elevgruppen ändamålsenligt sätt. I årkurs tre till sex i den grundläggande utbildningen 

kan det övas på att eleverna självständigt utför olika uppgifter i anknytning till hemmet. De ska 

även bli uppmuntrade till jämlikhet i val, aktiviteter samt kommunikation i vardagen. Det ska 

fästas specifik vikt vid behovet av stöd och handledning, tidshantering, säkerhet i arbetet samt 

utveckling av elevens egna vanor. Enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. b) fungerar hemmet 

fortsättningsvis som en väsentlig referensgrupp trots att elevernas självständighet ökar. Därav 

är det viktigt med samarbete mellan hemmet och skolan.  

De färdigheter och kunskaper som eleverna lärt sig i tidigare årkurser fördjupas enligt 

Utbildningsstyrelsen (u.å. b) i årkurserna sju till nio. På samma gång får eleverna stöd till att 

växa som en del av gemenskapen. Undervisningens tyngdpunkt ligger på att tillämpa det 

eleverna har lärt sig i ett tidigare skede samt stärka förståelsen och elevernas självständighet. 

Målet är att utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna hantera vardagen 

i hemmet och främja elevernas egna välmående samt en livsstil som är hållbar. Genom 

undervisningen ska eleverna stödjas till att utvecklas till konsumenter som är kompetenta att 

upprätthålla de grundläggande förutsättningarna för en fungerande vardag i ett hushåll. 

Undervisningen ska även hjälpa eleverna att utvecklas till människor som bryr sig om sin nästa 

samt som växer till aktiva medlemmar i sin familj, i hemmet och i samhället. Elevens förmåga 

att ta ansvar samt självständighet ökar samt undervisningen guidar till kreativiteten och 

problemlösning. Det eleverna lär sig tillämpas i det egna hemmet samt i den närmaste kretsen.  
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3.2. Lärmiljöer och arbetssätt i huslig ekonomi  

Att välja en inlärningsmiljö som är funktionell är det som är kännetecknande för huslig 

ekonomiundervisning (Utbildningsstyrelsen, u.å. b.). Enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. c) avses 

med lärmiljöer i bred bemärkelse de platser, utrymmen, grupper samt verksamhetssätt som 

stöder både den enskilda elevens och utvecklingen av hela arbetsgemenskapen. Lärmiljöerna 

ska även främja elevernas förmåga att hantera vardagen samt kommunikationen. En 

pedagogisk mångsidig och flexibel helhet är en god lärmiljö, den ska även utgöra en 

kontinuerlig helhet för de olika mål- och innehållsområden i läroämnet huslig ekonomi. 

Utgångspunkten för valet av arbetssätt enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. c) är att 

befrämja de metoder som är specifika för läroämnet, i detta fall huslig ekonomi. Det som är 

speciellt med läroämnet är att det baserar sig på en omfattande kunskapsbas samt förmågan att 

hantera vardagen. Dessa färdigheter övas i arbetssituationer som är praktiska.  

 

3.3. Läromedel i huslig ekonomi  

Det finns olika läromedel i huslig ekonomi som har använts eller används i undervisningen av 

huslig ekonomi i årskurs sju till nio. Fyra av dem är: Smaskens!, Mat Hälsa Miljö Huslig 

ekonomi för åk 7–9, Med full koll Huslig ekonomi 7–9 och Huslig Ekonomi (Hinkkanen et al., 

2011; Hämäläinen et al., 2007; Immonen et al., 2005; Riska et al., 2017). Dessa läromedel är 

utformade för grundskolans högre årskurser, det vill säga årkurs sju till nio. Eftersom huslig 

ekonomi inte är ett etablerat läroämne i årskurs ett till sex finns det inte läromedel i huslig 

ekonomi gjorda specifikt för de årskurserna.  

Utbildningsstyrelsen (u.å. d) har i ett samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet 

skapat materialet ”Matinsikt”. Detta material stöder innehållsområdet matkunskap och 

matkultur, det är avsett som ett sorts stöd för det lokala läroplansarbetet. För tillfället finns 

materialet enbart på finska.  

 

3.4. Ämnesövergripande undervisning och arbetssätt 

Definitionen av ämnesövergripande undervisning enligt Nilsson (2007) och Sjøberg (2005) är 

när olika läroämnen samordnas till en helhet och ämnesövergripande arbete innebär att blanda, 

integrera, koppla ihop och samordna. Olovsson och Näsström (2018, refererad i Mård, 2022) 

påpekar att ämnesövergripande undervisning syftar på en form av undervisning där flera 

läroämnen samverkar kring ett tema eller fenomen. Klausen (2011, översatt till svenska av 



21 

 

Gullberg, 2020, refererad i Mård, 2021) har utformat en fyrfaldig modell med varierande grader 

av samspel mellan ämnen. Den djupaste formen av mångvetenskaplighet är det 

ämnesöverskridande arbetet. Det innebär att enskilda ämnen träder i bakgrunden i arbetet kring 

ett tema som är överskridande och övergripande. Med andra ord tematiseras ämnen inte som 

ämnen mera. De tre tidigare formerna är användningen av hjälpämnen, mångvetenskaplighet 

och tvärvetenskaplighet.  

Ämnesbunden eller traditionell undervisning är motsatsen till ämnesövergripande 

undervisning. I den undervisningen läses varje läroämne skilt för sig och gemensam 

undervisning i klass följs av enskilt arbete. Carlgren och Marton (2004) poängterar att detta 

undervisningssätt förutsätter att eleverna i princip befinner sig på samma nivå, både disciplinärt 

och kunskapsmässigt. Enligt Andersson (2008) är ämnesbunden undervisning inte tillräckligt 

för att skapa en djupare förståelse hos eleverna eftersom kunskap inte kan skiljas från 

sammanhanget det befinner sig i.  

 

3.5. Klubbverksamhet   

Enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. a) kan klubbverksamheten ordnas för elever som går i den 

grundläggande utbildningen. I den lokala läroplanen och i skolans årliga läsårsplan skrivs det 

ner hur klubbverksamheten ska ordnas. Klubbverksamheten ska ha som utgångspunkt: skolans 

mål för pedagogik, undervisning och handledning. Verksamheten är en del av morgon- och 

eftermiddagsverksamheten.  

Utbildningsstyrelsen (u.å. a) poängterar att uppdraget som klubbverksamheten har i 

skolan är att på ett mångsidigt sätt stöda barnens uppväxt samt utveckling och även öka 

elevernas delaktighet. Genom att ordna klubbverksamhet i skolan ges eleverna möjlighet att 

lära känna och bekanta sig med olika fritidsaktiviteter. Eleverna ska även få uppleva att de 

lyckas och kan samt känna glädje. De ska också tillämpa det eleverna lärt sig i skolan, delta i 

en kreativ verksamhet och på varierande sätt fungera i sociala sammanhang samt i växelverkan 

med andra.  

Klubbverksamhet i skolan kan ordnas exempelvis med hjälp av projektet 

”Finlandsmodellen” eller den lokala 4H-föreningen. Enligt Undervisnings- och 

kulturministeriet (u.å.) är Finlandsmodellen ett projekt för klubbverksamhet vars huvudsakliga 

mål är att öka välmående hos barn och unga. Syftet med klubbverksamheten är att det ska vara 

möjligt för alla barn i anslutning till skoldagen att ha en hobby som intresserar dem samt som 

är avgiftsfri. En kombination av barn och ungas önskningar om hobbyverksamhet, 
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koordinering av god praxis som redan finns samt samarbete mellan hobbyaktörer och skola 

utgör Finlandsmodellen. Enligt Finland Svenska 4H (u.å.) får barnen i klubbar ordnat av 4H-

föreningar i Finland göra praktiska saker samt ha roligt tillsammans. Träffarnas tema varierar 

mellan olika föreningar men kan vara att baka, kocka, pyssla och leka tillsammans. 

Klubbträffarna hålls en till fyra gånger per månad och träffarna dras av en 4H-ledare.  
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4. Metod och genomförande 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens syfte och forskningsfråga, val av forskningsansats 

och metod för datainsamling. Därefter presenteras val av informanter och genomförande av 

undersökningen, en diskussion om databearbetning och analys. Avslutningsvis är det en 

presentation av forskningens reliabilitet och validitet och forskningsetiska aspekter.  

 

4.1. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med avhandlingen är att undersöka klasslärares syn på undervisningen i huslig ekonomi 

i årskurserna 4–6 i den grundläggande utbildningen i Finland. Studiens forskningsfråga är 

följande:  

 

- Hur ställer sig klasslärare till möjligheten att undervisa i huslig ekonomi i årskurserna 

4 till 6? 

 

4.2. Fenomenografi som forskningsansats 

Min avhandling är av kvalitativ karaktär med en fenomenografisk metodansats. Enligt Uljens 

(1989) är fenomenografi en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. Människors 

uppfattningar det vill säga det människan beskriver, analyserar, tolkar och försöker förstå av 

olika aspekter på omvärlden är det man intresserar sig för inom fenomenografin. Det vanligaste 

begreppet inom fenomenografin är enligt Uljens (1989) uppfattning. Enligt Dahlgren och 

Johansson (2019) är en uppfattning ett sätt att förstå eller erfara något (Marton & Booth, 1998). 

Variationen mellan människor i sättet hur de uppfattar omvärlden i stället för likheterna är det 

som uppmärksamheten riktas mot inom forskningsansatsen (Dahlgren & Johansson, 2019). 

Enligt Larsson (1986) kan fenomenogranfin karaktäriseras som att man vill beskriva hur 

fenomen i världen runt en uppfattas av människan, man är ute efter innebörder i stället för 

förklaringar, frekvenser eller samband. Det betyder att man beskriver hur något framstår för 

människan, i stället för hur någonting egentligen är. Enligt Olsson och Sörensen (2007) vill 

fenomenografin se människan som en individ som är aktiv, med utgångspunkten i tidigare 

erfarenheter samt kunskaper förstår och uppfattar innebörden, strukturen och helheten av 

fenomenen i världen människan lever i. 
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För att välja strategi för forskningen som ska utföras ska forskaren enligt Denscome (2018) 

välja den strategi som antagligen blir den mest framgångsrika för att nå målet i forskningen, 

forskaren ska även kunna motivera varför hen valt en viss strategi. Under arbetet med strategin 

ska forskaren bestämma om det är kvantitativ eller kvalitativ forskning som ska genomföras, 

skillnaden är att i kvantitativ forskning används siffror som analysenhet medan i kvalitativ 

forskning används visuella bilder eller ord som analysenhet. Storleken har också betydelse, i 

kvalitativ forskning brukar rätt få människor eller händelser inbegripas medan i kvantitativ 

forskning inbegriper mer storskaligare forskning med både större antal och kvantiteter. Ju 

större antal som ingår i forskningen, desto mer sannolikt är statistiskt sätt resultatet mer 

tillförlitligt och går därför att generalisera. Det finns även skillnader i undersökningens bredd 

och fokus, en allmän slutsats blir att den forskning som är kvalitativ brukar förknippas med ett 

holistiskt perspektiv medan forskning som är kvantitativ brukar förknippas med analys av 

specificerade variabler. Skillnaderna i när analysen av data sker handlar om att i kvantitativ 

forskning brukar det ske efter att data blivit insamlat medan i kvalitativ forskning brukar det 

ske under själva insamlandet av data. I huvudsak är skillnaden i forskarens roll inom kvalitativ 

och kvantitativ forskning att forskarens inblandning tenderar att förknippas med kvalitativ 

forskning medan kvantitativ forskning förknippas med forskarens opartiskhet. De två 

beteckningarna kvantitativ och kvalitativ syftar enligt Patel och Davidson (2011) på hur man 

som forskare väljer att generera, bearbeta samt analysera den data man har samlat in.    

Fenomenografi som ansats uppstod enligt Larsson (1986) som ett svar på problem inom 

forskningen inom ämnet pedagogik. Forskningar som har gjorts inom den pedagogiska sfären 

kan delas in i tre grupper: fackdidaktiska studier, allmänpedagogiska studier samt studier av 

utbildningseffekter. Min avhandling kan kategoriseras både till gruppen av avhandlingar som 

hör till allmänpedagogiska studier och till fackdidaktiska studier.  Den kan höra till 

allmänpedagogiska studier eftersom den här gruppen av studier rör personers sätt att uppfatta 

fenomen som är övergripande med betydelse för utbildningen. Medan den också kan höra till 

fackdidaktiska studier med tanke på att den handlar om undervisningsmöjligheter i ett specifikt 

läroämne (Larsson, 1986). 

 

4.3. Intervju som metod för datainsamling 

Den metod jag kommer använda mig av för datainsamling är intervju. En fenomenografisk 

intervju är tematisk, halvstrukturerad och intervjun ska även spelas in (Dahlgren & Johansson, 
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2020).  Larsson (1986) poängterar att inom fenomenografin är intervju basen eftersom syftet 

är att få reda på hur en människa föreställer sig sin omvärld.  

Jag kommer att genomföra personliga intervjuer. Det är enligt Denscombe (2018) den 

vanligaste typen av intervju, samtidigt som det är lätt att ordna. En personlig intervju är med 

andra ord ett möte mellan den som forskar och den som blir intervjuad det vill säga 

informanten. Fördelar med denna form av intervju är att det bara krävs två personer som ska 

hitta en passande tidpunkt i sina kalendrar (Denscombe, 2018). De synpunkter och 

uppfattningar som kommer till uttryck kommer från en person, alltså den som intervjuas under 

intervjuerna och så är även intervjuerna lätt att kontrollera (Denscombe, 2018). En mer 

praktiskt lagd fördel är att det går lättare att skriva ut en inspelad intervju när samtalet bara 

innefattar en person, med andra ord är det bara en röst att känna igen och en person som talar 

åt gången. Bell (2006) poängterar att en fördel med att använda intervju som metod är att det 

är flexibelt, den som håller intervjun kan komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas 

samt fördjupas vid behov medan nackdelar är att det tar rätt lång tid samt att risken för skevhet 

är stor.  

Det är särskilt viktigt att forskaren som intervjuar får så rikhaltiga samt uttömmande 

svar som möjligt. Den teknik som används för att fördjupa och utvidga ett samtal om ett visst 

ämne kallas ”probing”. Uppföljande frågor som kan ställas när denna teknik används är: ”hur 

menar du det?” eller ”kan du utveckla ditt svar lite mer?”, även icke-verbal probing kan 

användas för att få informanterna att utveckla sina svar då kan till exempel den som intervjuar 

nicka eller humma för att visa att hen är med på noterna. Det är av yttersta vikt att den som 

intervjuar visar på ett tydligt sätt intresse för vad informanten har att säga. (Dahlgren & 

Johansson, 2020).  

Ett annat alternativ för datainsamling som skulle gå att använda sig av i avhandlingen 

är enkät. Stukát (2011) skriver att en enkät kan nå fler människor än ifall intervju används som 

metod. Vilket innebär att resultaten får större kraft och möjligheten till att generalisera 

resultaten från undersökningen blir större än vid undersökningar med intervjuer. I mycket 

liknar enkäterna de personliga intervjuerna, den stora skillnaden är dock att det är 

karaktäristiskt för alla enkäter att den som svarar på frågorna i enkäten noterar sina svar själv 

(Trost, 2012). I mitt fall skulle jag använt mig av en webbenkät för att nå ut till informanterna 

som passar in på mina kriterier för att kunna delta i min undersökning. Det är dock risk för låg 

svarsfrekvens (Trost & Hultåker, 2016). Tidsmässigt behövs det en rätt kort tid för 

datainsamling vid webbenkäter (Ejlertsson, 2019). 
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4.4. Val av informanter och genomförande av undersökning  

Valet av och antalet informanter beror på vad syftet med studien är. Eftersom syftet i den här 

studien är att ta reda på klasslärares syn på att undervisa i huslig ekonomi i årskurs fyra till sex 

är kriterierna för att delta i den här studien följande:   

1. Informanten ska vara behörig att arbeta i årkurs ett till sex i den grundläggande 

utbildningen i Finland.  

2. Informanten ska arbeta eller tidigare arbetat i årskurs fyra till sex i den grundläggande 

utbildningen i Finland.  

Trost (2010) påpekar att ett färre antal bra utförda intervjuer är mer värda än flera inte så bra 

utförda. Det går oftast att utöka antalet intervjuer ifall behovet skulle finnas. Trost (2010) 

poängterar också att ifall det blir väldigt många intervjuer kan materialet bli ohanterligt och på 

samma gång övermäktigt för att få en överblick över alla väsentliga detaljer som förenar eller 

skiljer åt. Därför kommer min studie bestå av fem informanter och därmed fem intervjuer som 

utgör det empiriska materialet i studien. Jag har valt att ge varje informant ett fiktivt namn 

medan informationen om arbetserfarenhet och kön är äkta (se tabell 2). 

Jag har valt mina informanter genom bekvämlighetsurval. Jag valde med andra ord att 

fråga klasslärare ifall de hade möjlighet att delta i min studie, som jag på förhand visste om att 

passar in på de kriterier jag ställt i studien. Fyra av fem informanter arbetar för tillfället i årskurs 

fyra eller fem, medan den femte arbetar i årskurs tre men har tidigare arbetat i årskurs sex. 

Bekvämlighetsurval enligt Denscombe (2016) bygger på bekvämligheten hos forskaren, det 

vill säga det första som finns till hands. Det är rätt rimligt att forskaren väljer det alternativ som 

är mest fördelaktigt ifall det finns möjlighet att välja mellan två eller fler alternativ som är 

likvärdiga eftersom forskaren har begränsat med tid och pengar. Det viktigaste med 

bekvämlighetsurval är att det är snabbt, enkelt och billigt samt lättillgängligt.  

Jag kontaktade fem klasslärare som arbetar i olika skolor i Svenskfinland, två frågade 

jag ansikte mot ansikte, de resterande genom sociala medier och WhatsApp. Som tidigare 

nämnt, visste jag på förhand att de här klasslärarna stämde in på de kriterierna jag ställt. I 

samband med att jag kontaktade klasslärarna berättade jag om studiens syfte och 

forskningsfråga, tidpunkt för när intervjuerna ska genomföras samt i vilken form.  Alla jag tog 

kontakt med valde att ställa upp på intervju.  

Det är viktigt ur många synvinklar att tänka på vilken plats som passar att hålla 

intervjuerna på. Trost (2010) poängterar att den som blir intervjuad ska känna sig trygg i miljön, 

på samma gång som miljön ska vara både ostörd och fri från åhörare. Trost (2010) anser att 
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den intervjuade har rätt att bestämma plats eftersom hen frivilligt ställt upp på att bli intervjuad. 

Intervjuaren måste ändå ha förslag på var intervjun ska ske eftersom det beslutet inte helt och 

hållet ska lämnas över i den intervjuades händer. I mitt fall kom vi tillsammans med 

informanterna överens om var intervjuerna skulle ske, antingen fysiskt ansikte mot ansikte eller 

på distans med hjälp av Zoom. Tre av intervjuerna skedde via Zoom och två ansikte mot 

ansikte, i miljöer valda av informanterna i samtycke med mig.  

Innan jag kunde börja intervjua mina informanter skapade jag ett utkast till en 

intervjuguide. Frågorna bildades utgående från syftet med avhandlingen och utgående från 

forskningsfrågan samt utgående från teorin bakom min avhandling. Innan jag intervjuade de 

fem utvalda klasslärarna valde jag att göra en pilotintervju med en person som jobbar som 

klasslärare. För att säkerställa att intervjuguidens frågor svarar på forskningsfrågan och för att 

även kunna korrigera fel i intervjuguiden. De ändringar jag gjorde i intervjuguiden var att ändra 

ordningsföljden på frågorna samt säkerställa att frågorna syftade på rätt sak och att frågorna 

var lätta att förstå. Frågorna delades även upp i olika kategorier (Se bilaga 2). Informanterna 

intervjuades därefter enskilt. Innan intervjun inleddes gav informanten samtycke till att delta i 

forskningen genom att muntligt svara jakande på att delta i intervjun efter att jag läst upp 

samtyckesinformationen (se bilaga 1). Informanterna fick också information om att det finns 

möjlighet till att avbryta deltagande när som helst och att de förblir anonyma. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av min telefon eller med hjälp av en inspelningsfunktion på Zoom med 

godkännande från informanterna. Informanterna fick även veta att inspelningarna raderas efter 

att min avhandling är godkänd och publicerad på Doria.fi.  

 

4.5. Databearbetning och analys  

När intervjuerna var genomförda, transkriberade jag dem enskilt. Därefter började jag min 

analys av materialet. Jag transkriberade materialet ordagrant men ändå på det sättet så att det 

inte går att urskilja informanternas dialekter.  Jag intervjuade fem personer under de två första 

veckorna av april 2022. Den sammanlagda tiden intervjuerna tog att genomföra är 114 minuter 

och 52 sekunder, med andra ord en timme, femtiofyra minuter och femtiotvå sekunder. I 

genomsnitt omfattade en intervju fem A4-sidor, totalt blev det 25 sidor. Fontstorleken är 12 

och radavståndet 1,5.   

Jag har valt att använda mig av en fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & 

Fallsberg, 1991, refererad i Dahlgren & Johansson, 2020). Dahlgren och Johansson (2020) 

skriver om en fenomenografisk analysmodell som har sju steg. Första steget är att bekanta sig 
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med det insamlade materialet, detta görs genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 

ett flertal gånger tills materialet är tillräckligt bekant för en. I samband med genomläsningen 

förs anteckningar i de utskrivna intervjuerna. I mitt fall när jag hade transkriberat klart alla fem 

intervjuer, läste jag igenom dem noggrant flera gånger och samtidigt förde jag anteckningar 

vid sidan om. Anteckningarna jag förde är sammankopplat med innehållet i intervjuerna, till 

vilket tema olika delar av intervjuerna hör och annat som är viktigt att komma ihåg under 

genomläsningen av intervjuerna. 

Dahlgren och Johansson (2020) skriver att i steg två, kondensation startar analysen. I 

detta steg skiljs de mest betydelsefulla, signifikanta uttalanden ut genom att dela upp det i olika 

passager. Detta kan göras med hjälp av olika dataprogram för analys av kvalitativa analyser 

eller genom att klippa ut passagerna från utskrifterna. Det går att dela upp samma intervju i 

flera olika passager och passagerna kan variera i längd. Dessa passager ska senare i 

analysprocessen tjäna som grund för jämförelse. Jag valde att markera olika stycken med olika 

teckenfärg för att särskilja de olika passagerna i intervjuerna.  

I steg tre, jämförelse, skriver Dahlgren och Johansson (2020) att i detta steg sker 

jämförelsen mellan passagerna, forskaren försöker hitta skillnader och likheter inom materialet, 

det bör poängteras att det är viktigt att försöka se igenom intervjuernas ytliga skillnader för att 

kunna hitta likheter. Det primära målet fenomenografin har är att urskilja variationer och 

skillnader mellan olika uppfattningar, men för att kunna göra det bör man som forskare också 

leta efter likheter. I detta steg fokuserade jag på att hitta likheter och skillnader i de fem 

intervjuerna.  

I det fjärde steget, gruppering, grupperas enligt Dahlgren och Johansson (2020) de 

skillnader och likheterna som hittats. I praktiken samlas passagerna i olika grupper och 

samtidigt försöker man relatera dem till varandra. Dahlgren och Johansson (2020) skriver att i 

det femte steget, artikulera kategorierna, ska kategorierna artikuleras alltså att fokusera 

likheterna. I detta skede ska kärnan av likheterna i de olika kategorierna försöka hittas. Det 

som är kritiskt i analysen är att den som forskar ska försöka dra en gräns mellan olika 

uppfattningar, hur stor variationen kan vara inom en och samma kategori innan en ny kategori 

måste bildas. Antalet kategorier är av ett större antal i början av en analys än vad det vanligtvis 

slutligen visar sig vara nödvändigt att vara. Steg fyra och fem kan upprepas flera gånger vid 

behov så att kategorierna har satt sig. Efter att jag hittat likheter och skillnader parade jag ihop 

dem till passande kategorier.  

Steg sex, namnge kategorierna, innebär enligt Dahlgren och Johansson (2020) att 

kategorierna ska namnges och genom att de namnges kommer även det mest signifikanta i 
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materialet fram. Beteckningen på en kategori ska vara kort och den ska tala om vad kategorin 

handlar om. I samband med att jag skapade passande kategorier namngav jag dem med 

passande namn i motsvarighet till vad kategorierna hade för teman.  

I steg sju, kontrastiv fas, det vill säga det sista steget enligt Dahlgren och Johansson 

(2020) ska alla passager granskas och se ifall passagerna skulle passa i flera olika kategorier. 

Genom att jämföra passagerna mot varandra kan man se ifall de passar i flera kategorier än en. 

Efter det är det meningen att se ifall de utvalda passagerna passar ihop med flera kategorier. 

Tanken är att varje kategori ska vara unik. Detta steg har benägenhet att resultera i många 

kategorier som sedan förs ihop till ett färre antal. Till sist reduceras passagerna till kortare citat 

som används som illustrationer av kategorierna som bildats. Inom metodansatsen 

fenomenografi poängterar Dahlgren och Johansson (2020) att resultatet kallas utfallsrum. I 

detta avslutande steg granskade jag passagerna och kategorierna, tog bort sådant som inte 

passade ihop samt slog ihop kategorier och därefter bildades de slutgiltiga kategorierna.  

 

4.6. Reliabilitet, validitet och forskningsetiska aspekter  

I mitt fall valde jag mellan intervju och enkät som datainsamlingsmetod. Jag granskade det 

kritiskt och funderade på vilken av datainsamlingsmetoderna som skulle passa bättre och till 

slut valde jag intervju för att reliabiliteten och validiteten antagligen kommer att vara högre än 

om jag skulle ha valt enkät. Under ett intervjutillfälle med en halvstrukturerad intervju går det 

att ställa följdfrågor och den som intervjuas kan fråga ifall hen inte förstår frågan. Svaren blir 

även bättre nyanserade och förklarande när informanterna talar i stället för att skriva sitt svar. 

Jag har även valt att citera informanterna i resultatdelen för en högre trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

 Bell (2006) poängterar att oavsett vilken metod man väljer att använda för insamling 

av information, måste man alltid tänka på att kritiskt granska den för att kunna avgöra hur 

tillförlitlig samt giltig informationen är som har kommit fram i studien. I en kvalitativ studie 

enligt Svensson (1996) är reliabilitet och validitet centrala begrepp. Ifall validiteten är god är 

reliabiliteten god, medan det nödvändigtvis inte behöver vara så vice versa. Det innebär att ifall 

reliabiliteten är god behöver inte validiteten vara god.  Bell (2006) påpekar att en fråga kan ge 

samma eller liknande svar vid flera olika tillfällen men ändå inte mäta det som är tänkt att mäta.  

Enligt Patel och Davidson (2011) och Bell (2006) är reliabilitet en synonym till 

tillförlitlighet. En hög reliabilitet innebär att man vid flera olika upprepade mätningar av ett 

konstant objekt får samma resultat. Detta gäller även under en intervjusituation, ifall mätningen 
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görs genom att ställa ett visst antal frågor, identiskt vid åtminstone två tillfällen så kan man 

erhålla samma resultat båda tillfällena. Det bör poängteras att under en intervju kan 

sinnestillståndet variera och på grund av det varierar svaren som avges, reliabiliteten ska därför 

ses i sitt sammanhang. (Svensson, 1996). Enligt Patel och Davidson (2011) bör reliabiliteten 

ses mot den bakgrund den unika situationen har vid undersökningstillfället som råder. Det är 

trots allt viktigare att en fråga fångar en unik situation och i och med detta yttrar sig i en 

variation i svaren än att svaren bli exakt samma. Orsaker till att svaren i en kvalitativ 

undersökning variera kan bero på att den person som blivit intervjuad kan ha ändrat åsikt, fått 

nya insikter eller lärt sig något i en följd av den tidigare intervjun till exempel stämningsläget 

kan vara annorlunda. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) hänför sig reliabilitet till resultatet 

av forskningens konsistens och tillförlitlighet, en fråga som ofta är sammankopplad med 

begreppet är om ett resultat kan återskapas vi andra tidpunkter och av andra forskare. Enligt 

Svensson (1996) och Patel och Davidson (2011) är reliabilitets- och validitetsbegreppen mer 

sammanflätade i en kvalitativ studie än i en kvantitativ.  

Validitet är synonym med trovärdighet. Validitet anger hur väl man mäter det som man 

tänkt mäta (Svensson, 1996). Validitet och giltighet, hänför sig enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) till sanningen, riktigheten samt styrkan i ett yttrande. Patel och Davidson (2011) påpekar 

att begreppet validiteten i en studie av kvalitativ karaktär gäller i hela forskningsprocessen. En 

sak som är viktig för validiteten är att forskaren är medveten och kan reflektera över de val 

som görs med tanke på hanteringen av informationen samt hur detta kan påverka analysen som 

görs. För att få en fingervisning om avhandlingen har en tillförlitlighet och trovärdighet ska 

man fråga sig som forskare om en annan studerande eller forskare som använder sig av ens 

egna instrument skulle komma fram till samma resultat eller svar som en själv. Man ska även 

berätta åt andra i sin omgivning exempelvis kollegor och vänner vad man försöker ta reda på 

och på samma gång fråga av dem om de frågor man har kan fungera till det syfte som frågas 

efter. (Bell, 2006).  

Datainsamlingsmetoden som används inom forskningsansatsen fenomenografi är ofta 

intervju. Inom intervjuforskning uppstår och förekommer etiska problem under hela 

undersökningens gång och dessa potentiella etiska frågorna bör beaktas direkt från början av 

undersökningen. De sju forskningsstadierna som alla har etiska frågor att beakta är: 

tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Undersökningen ska genomföras på ett sådant sätt som skyddar 

deltagarnas intressen, deltagandet ska garanteras vara frivilligt samt baserat på informerat 

samtycke, som undviker felaktiga förespeglingar och bedrivs med integritet som är 



31 

 

vetenskaplig samt som följer den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2018). Enligt Trost 

(2010) har människor som blir intervjuade både rätt till sin personliga integritet och sin 

värdighet. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att det är nödvändigt att ha en säker 

förvaring för inspelningarna och utskrifterna, det vill säga det som har transkriberats samt 

radera inspelningen när det inte behövs mera. Kvale och Brinkmann (2009) skriver också att 

det är viktigt att värna om konfidentialiteten för de personer som blivit intervjuade, samt de 

som nämns i intervjun. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens resultat. Inledningsvis presenteras resultatets 

disposition och därefter redovisas resultaten i sju delar utgående från studiens syfte, 

forskningsfråga och intervjuerna. Resultaten redovisas med direkta citat från informanterna för 

att öka på tillförlitligheten i avhandlingen. Personerna som jag intervjuat har fått pseudonymer 

för att inte kännas igen.  

 

5.1. Resultatets disposition  

Resultatets disposition redogörs för i tabell 1. Utgående från syftet med avhandlingen, 

forskningsfrågan och intervjuguiden har sju kategorier utformats. Dessa sju kategorierna 

konstruerades i samband med när jag analyserade det insamlade materialet med hjälp av den 

fenomenografiska analysmodellen. Intervjuguiden är uppdelade i femton frågor i fem 

kategorier, dessa kategorier behandlar olika områden inom temat huslig ekonomi (se bilaga 2).  

De sju kategorierna som utgående från intervjuerna, syftet med studien och 

forskningsfrågan är utformade efter, är följande: Inledningsvis presenteras klasslärarens 

erfarenheter av att undervisa i huslig ekonomi, därefter vilka möjligheter det finns att undervisa 

huslig ekonomi i årkurs fyra till sex och vilka utmaningar det finns med att undervisa i huslig 

ekonomi.  Efter det redovisas hurudana utrymmen och vilken sorts utrustning som kan behövas 

i undervisningen av huslig ekonomi. Därefter redogörs resultaten för hur undervisningen kan 

genomföras i årkurs fyra till sex, hurudant läromedel eller material som kan användas, hur 

undervisningen praktiskt kan genomföras samt vem informanterna tänker sig att ska undervisa 

i läroämnet. Efter det redovisas resultaten för vad informanterna skulle vilja ha för 

fortbildningar, kurser och/eller material för att kunna undervisa i huslig ekonomi. 

Avslutningsvis presenteras det för vad informanterna anser att elever som går i årkurs fyra till 

sex ska lära sig i anknytning till vardagshantering och uppgifter i hemmet. (Se tabell 4). 

I tabell 2 redovisas bakgrundsinformation om informanterna, det vill säga 

informanternas fiktiva namn, kön och arbetserfarenheter i år.  
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Tabell 1 

Utformade kategorier om hur klasslärare ställer sig till undervisning i huslig ekonomi i årskurs 

fyra till sex. 

Forskningsfråga   Kategorier   

     Klasslärarens erfarenhet  

Hur ställer sig klasslärare till   Möjligheter   

möjligheten att undervisa i   Utmaningar 

huslig ekonomi i årskurserna   Utrymme och utrustning 

4 till 6?    Undervisning, läromedel och material 

 Fortbildningar, kurser samt material åt lärare  

 Elevens lärande  

 

Tabell 2 

Bakgrundsinformation om informanterna  

Informant       Kön                                           Arbetserfarenhet i år  

Nova       Kvinna                                      5 år  

Rakel       Kvinna        5 år 

Oliwia       Kvinna                                      12,5 år  

Sune       Man          20 år  

Agnes                             Kvinna         30 + år  

 

5.2. Klasslärarens erfarenheter  

Alla fem informanter har olika erfarenheter av att själv undervisa huslig ekonomi. En av 

informanterna har vikarierat några få gånger i en mindre klass. En annan informant har kommit 

i kontakt med att lära ut praktisk livskunskap i samband med lägerskolor och andra utflykter. 

En tredje informant har dragit mellanmålsklubb för årskurs ett och två, vikarierat i årkurs sju 

till nio en hel del och även använt bakning i undervisningen i samband med andra läroämnen. 

Fjärde informanten har undervisat huslig ekonomi flera år och i mån av möjlighet alltid bakat 

med sina elever. Den femte informanten har studerat hushållsvetenskap men hon har inte så 

mycket erfarenhet i undervisning av huslig ekonomi. Hon har dock erfarenhet av matlagning 

med barn genom UngMartha. De fenomenografiska variationerna som finns är att de fem 

informanterna har alla olika erfarenheter av att undervisa i huslig ekonomi.  
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Agnes: ...jag har nog egentligen mycket lite erfarenhet att jag hoppade in som vikarie en gång för 

jättelänge sedan då vi hade en klass här eller några pojkar som skulle ha huslig ekonomi ... så jag kanske 

hade två, tre, fyra gånger... 

 

Sune: Inte egentligen på det sättet som huslig ekonomi som ämne inte ... det har nu varit mest de där mat 

och liksom den där praktiska livskunskapen så de mest i samband med just lägerskolor eller andra 

utflykter ...  

 

Rakel: ...jag hade i X med ettan och tvåan så hade jag mellanmålsklubb och sedan hade vi också mera 

som ett eget kök i X så ... hade vi i att det kom i läseläxan om att baka bröd, så då baka vi det där brödet, 

på samma vis. Det var helt lyx bara en trappa ner så hade vi som ett kök att det var som att använda 

ugnar, så baka vi bröd, jaa visst var det kaos men vi lärde oss mycket av det. När det var Runebergsdagen 

vi baka de där Runebergstårtorna...  

 

Rakel: ... när jag har varit och vikarierat i huslig ekonomi ganska mycket i högstadiet... 

 

Oliwia: Ja, jag har undervisat i flera år i huslig ekonomi för ... sjuan till nian och sen brukar jag faktiskt 

i mån av möjlighet nog alltid baka med mina elever...  

 

Nova: Nå i och med att jag är utbildad huslig ekonomi lärare så ja, sen inte till ettan till sexan, men alla 

de här ungmartha och sådant, så är ju mycket det med barn, att laga mat tillsammans så ... Men, så ja 

och nej. Men inte jättemycket erfarenhet rent och skär huslig ekonomi-undervisning.  

 

5.3. Möjligheter  

I den här kategorin redovisas möjligheterna med att undervisa huslig ekonomi i årskurs fyra 

till sex. Alla fem informanter ser möjligheter med att undervisa huslig ekonomi redan i årskurs 

fyra till sex i den grundläggande utbildningen i Finland.  

 

Oliwia: ... Jag ser absolut inga utmaningar. Ser bara möjligheter... Alltså det finns ju alla möjligheter, 

inte ser jag ... på det sättet någonting som skulle hindra det och absolut inte att ta det en gång per termin 

till exempel, det är ju inte svårt heller... 

 

Sune: Möjligheterna är ju fast i läraren i sig vad man tycker att man vill och kan göra, så det är fråga om 

kreativitet det. 

 

Enligt två av informanterna är en möjlighet med undervisning av huslig ekonomi i de lägre 

årskurserna i grundskolan att arbeta ämnesövergripande och/eller ämnesintegrerat.  
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Nova: ... kunna jobba helhetskapande och ämnesintegrerande ... Sammanfoga med flera andra ämnen 

och lyfta och befästa liksom den där kunskapen från andra ämnen genom den här huslig ekonomin plus 

att sedan ännu ta upp särskilda situationer och öva i praktiken ... Så börja smått, men sen bygga vidare.  

 

Nova: Allt möjligt, man kan ju integrera alla möjliga ämnen, språk till exempel kan man ju också få in i 

huslig ekonomi och som jag redan tidigare sa så mycket av det som beskrivs hur man ska använda eller 

målen och de här centrala innehållen så tangerar ju också andra ämnesområden i läroplanen och de här 

förmågorna som man ska lära sig ... 

 

Rakel: ... man kan få in massor med olika ämnen ... om vi skulle ha ett kök så skulle man kunna ... när 

det är Runebergsdagen ... tar man ett recept först som de har läsförståelse i, sedan ska de omvandla det i 

någon matteformel ... sedan har man kanske varorna på olika språk, kanske finska, engelska, så får vi in 

andra språk där och så det där samarbetet att de gör det tillsammans, sen kanske vi gör en bildkonstuppgift 

... Vi får egentligen allt, så väldigt positiv.  

 

En annan möjlighet med huslig ekonomi i årkurs fyra till sex är enligt informanterna att 

eleverna i ett tidigare skede i livet kunde få ta del av, lära sig samt få en bredare kunskap om 

vad läroämnet innefattar. Eleverna skulle även då även få arbeta praktiskt med läroämnet. 

Dessa kunskaper skulle också ha en fostrande effekt för eleverna. De kunskaper eleverna lärt 

sig skulle de samtidigt möjligtvis kunna överföra i praktiken hemma genom att exempelvis 

göra sitt eget mellanmål.  

 

Agnes: ... på det sättet skulle det säkert vara som vi sa tidigare redan att de skulle få ... bredda redan från 

tidigt ... likadant det här större eget ansvar och i ett sådant ämne som intresserar de flesta tror jag nog att 

det skulle vara på det sättet att, på så vis skulle det nog vara bra att få in lite sådant.  ... det är klart att 

liksom barn ... på något vis tidigare växer nuförtiden och får ha större ansvar hemma så på det sättet är 

det viktigt nog att de ... kan komma hem och fixa ... mellanmål ... som helt praktiskt behövs och det här 

har koll då lite på hur vilka maskiner man kan använda ...  

 

Rakel: De skulle ha en grund när de kommer till högstadiet tänker jag ... och sedan just att de skulle få 

kunskap om det här, inte bara på omgivningslära-timmarna utan de får praktiskt göra det själv ... sen att 

de kanske använder de där praktiska kunskaperna som de får i skolan, så kanske de använder där hemma 

och att det blir en bra sådan där, att de får en sund, vad ska vi säga en nyttig vardag...  

 

Sune: ...  de tror jag skulle ha ganska stor fostrande effekt nog, en möjlighet i alla fall... Sen kan det 

finnas en poäng i att undervisa det att, det som pratas mycket om i dagens läge är ju till exempel att folk 

inte äter skolmaten, vilket i viss del tror jag faktiskt handlar om att man inte riktigt förstår sig på mat och 

det gör du inte före du har börjat göra mat själv. Det finns en poäng i det också. Vad är mat, vad innehåller 
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de, har du gjort det själv så är du som på ett helt annat sätt intresserad av att smaka på det du har lagat 

också. 

 

Oliwia: ... jag tycker alltså det är en baskunskap som man behöver ha med sig genom hela livet och jag 

tycker ju just från fyran till sexan tycker jag är bra spann där, ettan till trean, visst ja, men från fyran till 

sexan som med tanke på ... hållbar livsstil så tycker jag är bra.  

 

Nova: ... med hela den här nyhjälplösheten som man pratar om och unga vuxna som växer upp och inte 

vet hur man kokar en potatis eller skalar en potatis eller när man börjar sjuan aldrig sett en skalare, så 

skulle det nog behövas mera den här praktiska biten på ett liksom lättsamt sätt och inte så stora krav 

sedan heller.  

 

Alla elever lär sig på olika sätt. Genom att få undervisning i huslig ekonomi som är ett praktiskt 

läroämne kan det finnas en möjlighet till att eleverna lär sig på ett annat sätt än i andra ämnen.  

 

Nova: Och sen tror jag liksom att om man då genom att jobba praktiskt oberoende om det är matlagning 

eller vad det nu sedan är, så är det ju ändå ett praktiskt ämne så mitt i allt lär sig eleverna på ett helt annat 

sätt och får den där erfarenheten av ”jahaa det är så här det fungerar”, de där ahaa-upplevelserna 

verkligen.  

 

En av informanterna drog paralleller till när undantagstillståndet rådde i Finland och skolorna 

var stängda. Elever i årskurs fyra till sex är mogna att få undervisning i huslig ekonomi och det 

går att anknyta den nuvarande läroplanen i huslig ekonomi till elever i tio till tolv års ålder. 

Elever i den åldern är i det skedet att de så småningom bryta sig loss, börjar tänka självständigt 

och är ensamma hemma på eftermiddagen.  

 

Nova: ... man märkte ju under distansperioden också, när man då fick lite vara kreativ när det kom till ... 

slöjdämnet och omgivningslära ... när man skickade hemuppgifter ... så var väldigt uppskattat och 

eleverna var nog mogna till att göra sådana saker också och jag tycker att alla de här egentligen när man 

läser igenom de där förhandsmaterialet du har så kan man på ett eller annat sätt anknyta till en elva-åring 

eller tio, elva, tolv-åring också så att ja, det är ju vid det skedet de så småningom bryta sig loss, tänka 

självständigt och är ensamma hemma på eftermiddagarna och så vidare.  

 

5.4. Utmaningar  

I den här kategorin redovisas utmaningarna med att undervisa huslig ekonomi i årskurs fyra till 

sex. Alla fem informanter ser utmaningar med att undervisa huslig ekonomi redan i årskurs 
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fyra till sex i den grundläggande utbildningen i Finland. En utmaning är brist på utrymmen att 

undervisa huslig ekonomi i.  

  

Nova: Nå, där är kanske det här med utrymmen... 

 

Agnes: ... det här att det finns utrymmen... ska man ha huslig ekonomi så behöver man ha något utrymme 

där man kan vara och ha det så att de kan vara en utmaning...  

 

Rakel: ... för det första att ha ett kök, det är utmaning ett.  

 

Sune: Utrymmessidan och ... materialsidan, men som sagt det beror på hur du planerar den och vad det 

faktiskt ska innehålla och hur man gör det. Till viss del, i den skolan jag jobbar i har 275 elever och vill 

man baka någonting så finns det en liten ugn till exempel, så där är ju så där att den delen kan vara lite 

utmanande men, men att mycket går ju att lösa med att vara lite kreativ, du behöver inte ha en ugn till 

allting heller så det beror på vad det innehåller.  

 

En annan utmaning är timfördelningen. En stor fråga utan ett ordentligt svar.  

 

Oliwia: ... den där stora frågan som jag faktiskt har skrivit längst ner som jag har satt tre frågetecken på 

är just varifrån ska vi få den där timresursen till huslig ekonomi, jag tycker det är en superbra idé men 

jag får inte det att gå ihop, att varifrån ska det tas... Det är de här timresurserna, det är den enda 

utmaningen jag ser...  

 

Agnes: ... då tänker man ju förstås det här att var tar vi timmar för det och vad tar vi bort i stället, så jag 

tänker att det är ju en utmaning, alltså hur man prioriterar de olika ämnena, att där tror jag att det är en 

svår nöt att knäcka, men jag tänker också att man kanske kunde få in det lite liksom vid sidan om eller 

som någon sorts temahelhet eller på det sättet. 

 

En utmaning i undervisningen av läroämnet som även kan bli en organisatorisk fråga är att 

gruppstorlekarna i de lägre årskurserna i grundskolan är relativt stora. Rakel ger förslag om att 

skolfarmödrar kan hjälpa till i undervisningen eftersom resurseringen också är en utmaning 

kopplat till problemet med stora grupper.  

 

Nova: ... sen är det ju förstås att vi har ganska ofta rätt så stora grupper i lågstadierna, en lärare och ha 

då 20 elever och du ska börja på med smoothie och mixtra, så kan nog leda till vad som helst. Så där är 

nog en sådan där organisatorisk fråga och resurseringen som är de där utmaningarna i det hela... 

 



38 

 

Rakel: eller vi borde ju ha mer personal då och där är ju kanske det där tredje att brist på personal eller 

brist på extra alltså, det skulle ju vara bra just med någon sådan här skolfarmödrar som kan jaa, att de 

kanske har äggstationen som de gör och vispar och sedan kan de gå vidare, men utrymmesbrist framför 

allt.  

 

Agnes: ... det är säkert bra att inte ha för stora grupper, så där finns det en sak att tänka på ...   

 

Att börja undervisa i huslig ekonomi tidigare än i årkurs sju kan även vara en ekonomisk 

utmaning för skolan enligt två av informanterna.  

 

Oliwia: Det är de här timresurserna, det är den enda utmaningen jag ser. Jag ser absolut inga utmaningar. 

Ser bara möjligheter. Ja eller ekonomin eventuell, eftersom det är en kostnadsfråga för skolan. I dessa 

tjärva tider. 

  

Nova: ... organisatorisk fråga sedan eller om man behöver dela gruppen och då blir det ju en ekonomisk 

fråga så nog är det väl den där ekonomin... 

 

Sune: alltså det mest utmanande för en lågstadielärare kanske just ska man göra något av mat som har 

något med färska varor att göra så är logistiken runt det som är utmaningen att vem ska fixa fram det då 

i sådana fall och hur gör man det, för man är inte van att jobba så där, det är kanske en omställningsfråga 

som allt annat, i och med att som skolkök och städsidan är som så åtskilda från skolan även om de finns 

i samma byggnad så är de ändå olika ekonomihelheter, vilket gör att det inte är så bara att flytta från den 

ena till andra sidan så bara inte.  

 

Elever med specialbehov eller utmaningar kan också vara en utmaning när utrymmen ändras 

och annorlunda utrustning kan finnas tillgängligt för eleverna.  

 

Rakel: Utmaning två är att det finns barn som har specialbehov eller utmaningar så ibland om dessa 

individer är våldsamma och de ser en kniv så då kan det bli ännu häftigare, om vi redan har problem med 

dem på rasterna och de ser en snöboll och det är ett problem, hur är det då om vi tar fram en kniv eller 

kanske en elvisp skulle ju vara ganska kiva att lägga i någons hår till exempel ...   

 

En annan utmaning kan vara enligt två av informanterna att ifall läraren som ska undervisa i 

läroämnet inte är bekväm med det eller har tillräckligt med kunskaper, då blir det direkt svårare 

att undervisa i läroämnet.  

 

Agnes: ... att hitta någon som känner sig liksom bekväm att ha det ... Jag skulle säga nu att de här den 

som har det har tillräckligt med kunskap... 
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Nova: ... Sen kan jag tänka mig att den läraren som inte är så bekväm med att laga mat eller att fungera 

praktiskt i just det här innehållet så kan känna sig osäker att göra det tillsammans med en elevgrupp.  

 

Avslutningsvis poängterade en informant att det saknas kunskap om att det går att undervisa i 

huslig ekonomi i den grundläggande utbildningens lägre årskurser.  

 

Rakel: ... före du kontaktade mig så visste jag ens egentligen inte att man kunde ha det i grundskolan, 

alltså som helt ärligt så kanske mer kunskap och lite reklam att det här kan ni också göra, det här kan ni 

också lägga in på schemat...   

 

5.5. Utrymme och utrustning 

I denna kategori redovisas det för vilket sorts utrymme som skulle vara bra att ha tillgång till 

för att kunna undervisa huslig ekonomi. Tre av informanterna gav tre olika förslag, men med 

liknande innebörd: något sorts kök, huslig ekonomi-kök eller huslig ekonomi sal.  

 

Agnes: Ja ... kök känns ju som det naturliga, arbetsytor, skolkök men de är ju upptagna ganska långt 

under skoldagen så, vissa saker kan man ju förstås tillverka om man har någon, det finns ju såna där 

plattor men att, kylskåp och allt sånt, det är nog ganska svårt att det här, det skulle nog behöva vara lite 

specialutrymmen med specialutrustning, det kan jag inte se för mig på något annat sätt än att de skulle 

behöva finnas både kylskåp och spis, ugn och sådant och diskställen och om man ska få en lite 

mångsidigare undervisning. 

 

Oliwia: Nå helt klart ett Huslig ekonomi-kök och det är väl kanske därför jag inte ser att det är något 

problem för jag eftersom vi har det just där jag jobbar.  

 

Nova: Nå om man vill uppnå målen och det här innehållet, så behöver man nog ett bra utrymme, helst 

ändå huslig ekonomi-sal, så att man faktiskt har den där jaa utrustningen också som krävs ... sen skulle 

det behövas mera vattenposter antagligen i klassrummen då för att kunna städa undan och hålla den där 

hygienen och sen måste man ju särskilja sen på en skål som man har blandat vattenfärg i och en som man 

äter yoghurt från, men att det är ju risken om man är att det finns ju en orsak till att det är skilda salar var 

man lagar mat och hanterar mat.  

 

En av informanterna anser att det räcker med att ha tillgång till en ugn och arbetsytor. 

 

Rakel: Inte nödvändigtvis ett kök, men det borde finnas en ugn och någon typ av arbetsytor, så visst kan 

man göra det också i en musiksal bara det finns några bord, men då borde det finnas en ugn för det är där 
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det har fallerat många gånger att man inte klarar av det, när det inte finns den där ugnen och visst kan 

man göra smoothie och fruktsallad men vi vill ju gå vidare också ...   

 

En annan informant diskuterar allmänt om vilken sorts utrymme som krävs men att det bara är 

kreativiteten som sätter gränser.  

 

Sune: Som sagt det beror ju på vad du faktiskt vill ha ämnet och innehålla, för det går att göra på många 

olika sätt. Men att klart de matlagning kräver ju från kärl och sådant, de gör det ju, men mycket går ju 

att göra enklare förstås ...beror ju på hur man planerar det. Så beror det ju på hur skolan ser ut och vad 

skolan har för möjligheter. Så lågstadiet över lag har ju en tendens att man får vara kreativ med det man 

har, finns inte några pengar att köpa någonting någonstans ifrån heller någonsin. Men det samma gäller 

ju ett sådant ämne som kemi som man hade tryckt ner i lågstadiet i något skede, inte handlade man ju in 

hemskt mycket kemikalier för den sakens skull utan man jobbade med det man nu har ändå. De torde ju 

vara det samma om man skulle få in det mer det där.  

 

Gällande utrustningen har informanterna liknande åsikter vad som krävs, det är exempelvis mixer, 

elvisp, basal utrustning och bra utrustning. En av informanterna anser att allt hittas i skolan som man 

skulle behöva till undervisning av huslig ekonomi.  

 

Agnes: ...jag tycker ju nog att det här sådana som man använder liksom om man tänker vad man behöver 

i ett hem också för enkla mellanmål att inte behövs så någons sådan där jätteinvecklad utrustning men 

ja’a mixer, elvisp och sådana här vanliga då köksredskap förstås knivar och skärbräden och allt sådant 

men också lite maskiner ja och spis och kyl och sådant.  

 

Oliwia: ... helt basala utrusning som finns i ett vanligt kök. 

 

Nova: Nå här igen är det väl hur mycket, hur fullskaligt man vill uppnå de här målen och hur man väljer 

att jobba med huslig ekonomi, man vill ju inte om man tar in det till fyran till sexan så vill man ju inte, 

inte laga mat för det är ju den bästa biten, av det där ämnet som eleverna ofta gillar, så man vill, man 

skulle då vilja att de här skapar en grund för att elever vill välja det då som ett tillvalsämne också på åttan 

och nian, och fördjupa sina kunskaper, så då behövs det nog bra utrustning och mycket.  

 

Rakel: Ugn, arbetsytor och det ska också finnas tillgång till vatten, utrustning nå det är sådana där perus 

alltså kärl och bestick, knivar, typ elvispel och någon ja det behövs inte egentligen så mycket tycker jag. 

Men en ugn eller ja en spisplatta är som bra att med det klarar du dig ganska långt. Gärna några.  

 

Sune: ... igen beror som sagt på vad man ska undervisa vad man vill att det innehåller. Det mesta hittar 

du ju nog i en skola så där i allmänhet oberoende på vad du nu kan behöva...   
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5.6. Undervisning, läromedel och material  

I den här kategorin redovisas resultaten för hur undervisningen kan genomföras i årkurs fyra 

till sex i grundskolan, hurudant läromedel eller material som kan användas, hur undervisningen 

praktiskt kan genomföras samt vem informanterna tänker sig att ska undervisa i läroämnet.  

Hur undervisningen kan genomföras samt vad undervisningen kan innehålla varierar 

mellan informanterna. Tre av informanterna räknande upp sådant som undervisningen kunde 

innehålla. Exempelvis allmänt om näringslära, råvaror och hur man tänker om dem, samarbete, 

städning, bädda sängen, matsvinn, matkultur, hur man tvättar kläder, vardagskunskaper och 

hur man söker recept på internet.  

 

Agnes: ... börja med sådant här allmänt liksom näringslära vad man behöver, varför man det är viktigt 

typ med mellanmål då som man kanske skulle satsa på ... och just det här att råvarorna hur man ska tänka 

om dem och att de skulle bli allsidigt på det sättet ... det här med att samarbeta att man skulle få det här 

vi-känslan att alla hjälps åt ... inte bara det här med mat och sådant utan också det här med lite hushålls 

... städ och allt sådant tycker jag nog att skulle behöva komma in lite ... att hålla ordning på sina saker 

och bädda sängar och allt sådant.  

 

Oliwia: ... allt det som stod i läroplanen är sådant som man ta upp utan problem, du måste bara anpassa 

till en lite enklare nivå ... Det är matsvinn...och ... en möjlighet att ta med andra elevers kultur-mat ... sen 

att de får redan på vad mat faktiskt kostar ... näringsvärde i mat, att de inser vad som är nyttigt och vilket 

vis det är nyttigt och vad som är väldigt onyttigt... att de själva tar ansvar för till exempel städning ... 

kännedom om miljövänliga rengöringsmedel ... Sen på ... lägre klasser typ då på fyran att de lär sig att 

söka recept då på nätet ... att eleverna lär sig uppskatta maten mera och allt jobb och planering som 

faktiskt ligger bakom ... framför allt att det är en jättebra träning när det kommer till att samarbeta och 

kommunicera ... hållbar livsstil som helhet.  

 

Sune: Det är ju ganska långt vardagskunskap, som sagt vad är mat och vad är vettigt och äta, så är ju 

ganska grundläggande sak som nog inte de har koll på vissa delar förstås av de här kommer speciellt nu 

på femman har vi sysslat med i allmänhet brukar syssla med människans biologi, så där kommer ju hela 

de där biten med matsmältning och vad behöver det innehålla och så vidare. Sen är nog mycket, ska man 

säga varierande kunskap om hur man använder en sopskyffel och sådant där bland ungar, så att hur reder 

man upp efter sig när man ställt till saker och ting. Det blir på något sätt som man oftast tänker sig att det 

där ska folk lära sig där hemma, men det gör ju inte alla... 

 

De två övriga informanterna anser att man kan arbeta helhetsskapande och ämnesintegrerat 

med läroämnet huslig ekonomi. En av dem nämnde också att det går att hålla språkundervisning 

i ett huslig ekonomi-kök.  
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Nova: ... jobba helhetskapande och ämnesintegrerande ... Sammanfoga med flera andra ämnen och lyfta 

och befästa liksom den där kunskapen från andra ämnen genom den här huslig ekonomin plus att sedan 

ännu ta upp särskilda situationer och öva i praktiken det här att jobba självständigt eller vara en del av 

gruppen och rytmer och tidsanvändning är ju ... Så börja smått, men sen bygga vidare.  

 

Nova: ... så språkbadsundervisning kunde också ske i ett huslig ekonomi-kök...  

 

Rakel: Ämnesintegrerat, alltså skulle inte vilja ha, själv jobbar jag ju enligt teman och jag tycker det är 

jätteroligt ... nu har vi sex veckor och då har vi bara rymden, okej vi gör rymdbakelser men vi vevar in 

det där matte och vi vevar in just ämnesintegrerat. Jag vill inte ha huslig ekonomi på listan där (schemat) 

utan jag vill ta det när det passar och det passar ju i alla ämnen!  

 

Läromedel och material i huslig ekonomi för årskurs fyra till sex kan se ut på olika sätt. Enligt 

en av informanterna ska det finnas i materialet eller läromedlet bland annat fakta, mått-tabeller, 

information om näringslära, utrymme för egna recept och namn samt bilder på redskap. En 

annan av informanterna anser att läromedlet som finns för årskurs sju till nio är för omfattande, 

i sådana fall ska det förenklas. Hon poängterade också att det finns andra aktörer som har 

användbart material till exempel UngMartha, som går att använda.  

 

Sune: ...Det är upp till var och en lärare men materialet kan väl se lite ut som helst kan jag väl tycka... 

 

Agnes: ... material, läromedel, jag tänker att det skulle behöva finnas lite fakta ... mått-tabeller och sådant 

... lite info om näringsinnehåll i olika saker, matpyramiden ... lite recept ... utrymme för egna recept och 

egna funderingar och lite någon sida där liksom de här olika redskapen man använder där det finns ... 

bild och namn på dem ... och kanske också just det här lite det här med frukter, rotfrukter ... fakta om 

sådana saker ... att man vet vad man håller på med där vilka ämnen eller som näringsämnen finns i de 

här och kanske så här med liksom lite kalori och sådant också att om och energivärde i de här olika 

sakerna vad man behöver, just det här med mångsidigheten i det man gör, om vi tänker mera på det här 

kokandet och kockandet ...   

 

Nova: ... där är ju kanske då att de här läromedel som används nu i sjuan till nian så är ju ganska 

omfattande och stora och mycket recept och inte så jättelätt tillgänglig om man tänker för en tioåring att 

läsa, utan man skulle då förenkla, sen finns det ju massa material igen då, ungmarthas material olika med 

recept, enkla recept och olika hållbarhetstips och tips för vardagen och sådant skulle man ju kunna plocka 

in då och sedan skapa en helhet och på något vis, skapa då någon form av arbetsblad eller ja och sedan 

får det väl bli någon form av materialbank i sådana fall som man skulle i slutändan  eleverna skulle ha 

med allt möjligt, endera digitalt eller sedan analogt.  
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Utgående från läromedel i andra läroämnen, med anpassning till sina elever samt utifrån den 

temahelhet man har går det att skapa eget material, ansåg en av informanterna. 

 

Rakel: Nå som vi gjorde ... i skolan jag jobbade tidigare på så hade vi som en läseläxa, just då baka bröd, 

så där var det alltså en läsebok som vi hade som material och utgående från det där receptet då, så vi har 

egentligen gjort allt material själva också när jag hade den där mellanmålsklubben så gjorde jag allt 

material själv och just bildstöd eftersom de där eleverna kunde egentligen ingen svenska och de var på 

ettan ... så jaa inte egentligen något läromedel tycker jag att man behöver, nej. Man måste ju anpassa sig 

ändå till sina elever och utgående från den temahelhet man har.  

 

En möjlighet enligt den ena informanten är att förenkla det färdiga läromedlet som finns i huslig 

ekonomi och använda sig av det samt använda vanliga recept.  

 

Oliwia:  Nå, jag tycker att de här läromedel som finns för högstadiet så kan man använda sig av och göra 

liksom, förenkla det till ... lågstadiet. Så de, skulle jag ha det så skulle jag använda mig av sådant 

läromedel och förenkla det. Sen förstås, vanliga recept är ju inte svåra.  

 

Hur undervisningen praktiskt kan genomföras varierar mellan informanterna. Att få in det som 

en eller två veckotimmar varje vecka kan vara svårt. I stället går det att hålla till exempel 

temadagar, klubbverksamhet eller så kan man bjuda in utomstående aktörer som håller 

program. Informanterna diskuterade även om det skulle gå att minska på de nuvarande konst- 

och färdighetsämnena som undervisas i grundskolan, utan att komma fram till ett svar. Ett annat 

alternativ är att kommunen väljer att satsa på huslig ekonomi i stället för till exempel 

företagsfostran och ha det med i sin läsårsplan exempelvis. En av informanterna poängterar att 

undervisningen ska vara ämnesintegrerad i och med det är det inget problem att genomföra 

undervisningen.  

 

Nova: ... temadagar är ju absolut ett sätt att få in sådant här innehåll ... eller delar av någon 

undervisningssekvens att man då faktiskt när man nu då pratar om energi så lagar man snabba och enkla 

mellanmål liksom och får in det där då också och får in mycket annat av de här målen eller lärandemålen, 

... för att få in det liksom som en eller två veckotimmar i veckan tror jag nog tyvärr att vi är långt i från 

ännu med tanke på de ekonomiska realiteter ... men det är väl just att få på något vis upplysa lärare om 

att eller ... kommunen och arbetsgivaren att man kanske skulle försöka få in då in i det där 

helhetsskapande och ämnesövergripande också huslig ekonomi på något sätt ... plus att sen kan man alltid 

bjuda in Marthaförbundet eller UngMartha eller lärarstuderande i huslig ekonomi, att liksom dra några 

workshoppar ... det blir ju inte kanske då långsiktigt utan det blir ju såna där punktinsatser... 
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Agnes: ... det tycker jag liksom är största problemet ju att för att det är ju jätteviktigt med just de här 

konst- och färdighetsämnena både de vi har nu, så jag tycker också att man inte riktigt kan minska där 

för att det är ju lätt de som, som man tar bort i från då man satsar på modersmål och matematik och alla 

de här andra så det skulle vara en utmaning så möjligen då skulle det kunna ske just som jag sa här 

tidigare kanske att det skulle vara som en temahelhet som man skulle ha, liksom en tid och så skulle man 

byta med något annat, jag har svårt att tänka att man skulle liksom ja, eller förstås det här valämnet men 

nu tycker jag tillika att allihopa skulle behöva få vara delaktiga då, så, svårt att säga.  

 

Oliwia: ... det är ju det där jag inte får att gå ihop, för nog tycker jag musik behövs och bildkonst, de har 

ju bara en timme i veckan av de, det är sådant som eleverna behöver. Att kanske då på något vis skulle 

ha det så viss periodiserat, att man då skulle köra en månad ... Periodiserat, jag tror de. De skulle funka, 

eller någon temavecka ... 

 

Sune: ... kommunerna har en möjlighet att välja en del av en ska vi säga läsordning eller ämnen själv lite. 

Skolan där jag jobbar har valt och lägga det på företagsamhetsfostran, kallar de väl det för tillfället. Vilket 

i det här fallet så skulle jag nästan hellre lägga det på något sådant här ... det är nu kanske det enklaste 

stället att lägga in det på i sådana fall. Ska du ha in det i några större helheter så då är det lite större 

projekt förstås, med utbildningsministeriet med det ena med det femte. Det är som en annan sida... 

 

Rakel: ... sätt inte in på schemat utan just så där att man kanske bara har i läsårsplanen eller någonting 

att vi ska fokusera också på huslig ekonomi och att man jobbar just för det står ju också i läroplanen att 

vi ska jobba ämnesintegrerat ... Och sen också i vår skola så har vi en valtimme med fyror, femmor och 

sexor och där får lärarna själv välja vad de har för val då kan man ju bra just ha något men problemet är 

att det bara är en timme, så då skulle det borde vara två timmar men man skulle dra ifrån då så men som 

sagt ämnesintegrerat så det är egentligen inget problem med det där schemat.  

 

Informanterna är av olika åsikter gällande vem de kan tänka sig att ska undervisa i huslig 

ekonomi i årskurs fyra till sex. Två av informanterna diskuterar möjligheterna med att antingen 

ämnesläraren eller klassläraren undervisar läroämnet. Två av de andra informanterna anser att 

klassläraren ska undervisa. Den femte informanten poängterar att den som undervisar behöver 

vara behörig, men att klassläraren är det eftersom hen är behörig i princip alla ämnen.  

 

Agnes: Ja, alltså jag tycker ju att om det finns ämneslärare som kan lösgöras för det så tycker jag absolut 

att det skulle vara en jättebra sak och då skulle man tänka att förstås det är ju lite annorlunda än i 

högstadiet då än i lågstadiet så då skulle de säkert också behöva kanske få lite kurser på det sättet men 

det här, men om det inte finns, så är förstås klasslärare möjligt men då behöver man nog få utbildning i 

detta.  
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Oliwia: Helt klart kan klassläraren jag menar så avancerat är det nu inte. Det handlar ju om baskunskaper 

som vi har med oss från förr speciellt, jag menar speciellt som mamma, klart nog har väl papporna också 

... alltså, jag menar nu har ju jag livserfarenhet, jag menar klart en tjugo-åring inte har det samma som 

en 40+ har... För jag menar, du kan inte ha det så avancerat på lågstadiet jag tänker med näringslära och 

sådant där, du kan inte gå in på det något djupare, det behövs inte specifika ämneslärare i lågstadiet.  

 

Nova: ... det är väl beroende på hur, hur man väljer att organisera det och vad det omfattar och hur man 

gör och det bästa skulle ju vara också att vi då i vår enhet tillsammans med högstadiet, vi är ju på väg 

och bli ett enormt stort campus där, att man då kanske skulle lite byta lärare, eleverna redan är i femman, 

sexan, fyran skulle bli bekanta med högstadiets lärare så skulle det ju inte vara ett så stort hopp heller 

och då kan ju huslig ekonomi vara ett jättebra ämne.  Men där att vem som undervisar är väl nog sedan 

att, det behöver väl egentligen vara en behörig för att kunna undervisa och sedan få bedöma, men att som 

klasslärare är du ju i princip i alla ämnen... 

 

Sune: ... det beror ju på, klart har du en ämneslärare som är insatt och kan sitt ämne så visst, varsågod. 

Har du en sådan där större enhetsskola så fungerar ju de. De flesta lågstadierna så är ju ett till sex så är 

det ju förstås inte fult lika enkelt att få in det i schema. Samtidigt som de flesta klasslärare är väl sådana 

där tusenkonstnärer från förr så att där är väl kanske mest logiska att, att klassläraren i fråga undervisar 

som de gör de mesta av för att inte, inte är det något som, det är inte ”rocket science” på det sättet inte, 

speciellt på lågstadienivå det mesta går att läsa sig in på när man behöver de i sådana fall. Det är kanske 

den naturliga biten i så fall.  

  

Rakel: Klassläraren för vi ska jobba ämnesintegrerat.  

 

5.7. Fortbildningar, kurser och material till läraren 

I den här kategorin redovisas resultaten för vad informanterna skulle vilja ha för fortbildningar, 

kurser och eller material för att kunna undervisa i huslig ekonomi i årskurs fyra till sex i 

grundskolan.  

 

Kurser av utomstående aktörer till exempel av Marthaförbundet anser en informant skulle vara 

roligt. En annan anser att det behövs utbildning, tips samt idéer om läroämnet i fråga.  

 

Oliwia: ... Det som kanske skulle vara roligt, det är ju just om man tänker Marthorna brukar ju ha sådana 

här miljövänliga, så det skulle vara intressant, faktiskt. Gå en kurs med dem på miljövänliga städmaterial 

och ... kanske sådana här just med matsvinn...  

 

Agnes: Jag tror att det skulle vara viktigt i sådana fall att man faktiskt får utbildning i det och tips och 

idéer också. Jag tänker direkt då jag liksom fundera på det här, din forskning så tänkte jag på att då fysik 
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och kemi kom in i lågstadiet så ordnades ju en massa kurser och de behövs nog för att man ska liksom 

känna att det fungerar bra och så tänker jag också att det ställer ju lite krav, ska man ha huslig ekonomi 

så behöver man ha något utrymme där man kan vara och ha det så att de kan vara en utmaning, i vilken 

form det då kan ordnas. Men ... ja’a kursform.  

 

De övriga informanterna nämner att de behövs lärarhandledning i läroämnet, en tydlig läroplan, 

tips och idéer på hur uppbyggnaden av lektionerna praktiskt kan se ut samt inspiration och tid 

att sitta ner och planera samt fundera hur man förverkligar ämnet på bästa sätt. 

 

Sune: ...men det du uppskattar som lärare i förstahand så är alla former av lärarhandledningar egentligen. 

Vad om du har det här ämnet, vad kan du göra? Hur lägger man upp under det här året alltså ju mer, 

alltså den där helheten är som tänkt på något sätt desto enklare blir de, sen om eleverna har en bok eller 

inte eller det är inte så stor skillnad för min del utan kanske framför allt just någon form av 

lärarhandledning, sen hur den är utformat så är ganska så där valfritt men de i första hand.  

 

Sune: Jag tror inte att man behöver direkt en fortbildning eller så, att ska man undervisa det i lågstadiet 

så vill man kanske ha då snarare material att utgå ifrån, man behöver en klar plan, tydlig läroplan för 

det hela sen spelar det inte så stor roll sen.  

 

Rakel: Jag tror nog att man kommer på de där recepten, så jag skulle inte behöv några sådana men kanske 

mera hur man bygger upp undervisningen ... Det är nog lite annat än en annan undervisning. Man måste 

ju redan, när jag har varit och vikarierat i kocken ganska mycket i högstadiet, så då märkte man hur 

mycket tid det var bara att planera, alltså den där planeringen kring hela ”juttun”, att man kan ju nog de 

där recepten på våfflor men hur göra det, som praktiskt ...  att vad man ska tänka på, att ja att du ska gå 

timmen före och ta ut smöret för att det ska rumstempereras till exempel. Och det är kanske sådana saker 

man inte tänker på själv om man inte håller på så mycket själv i köket.  

 

Nova: Ja’a, nå är man liksom om det nu skulle bli då från hösten så att säga att man skulle börja på, så 

skulle man behöva säkert någon inspiration eller liksom, den där tiden för att sitta ner och planera och 

fundera, vad är det man tar upp och hur tar man upp det på ett ändamålsenligt sätt och beroende på vad 

man har för utrymmen att tillvara. Så hur man kan då på bästa sätt förverkliga den ändå. För det är ju 

också förstås så att våra skolor, ett till sex inte är byggda för med undervisningskök utan då är det ju på 

något annat sätt man måst jobba, så det är kanske den delen hur man praktiskt skulle lösa det...  

 

5.8. Elevens lärande  

I denna kategori redovisas det för vad informanterna anser att elever ska lära sig med tanke på 

vardagshantering och uppgifter i hemmet. En informant anser att eleverna i åldern tio till tolv 

nog är mogna för uppgifter i anknytning till hemmet. De fyra resterande informanterna räknar 
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upp saker de anser att eleverna ska kunna. Det är bland annat kunskap till att äta hälsosamt, 

vad närodlat och importerat innebär, hygien, mellanmål, frukost, säkerhetsfrågor i köket, lära 

sig att städa, hållbar livsstil och samarbete. Ekonomi, pengar och lån nämns av både Agnes och 

Sune om sådant som redan kommer upp i skolan men som eleverna ändå ska lära sig. Sune 

sammanfattar att lågstadiet överlag går ut på att lära eleverna gå i skolan samt att lära dem 

vanlig livskunskap.  

 

Agnes: ... då man är på fyran och sexan så tycker jag ... kanske just göra något enklare ... tillverka någon 

sorts ... det är jätteviktigt redan från början att få med det här tänket på liksom det här att äta hälsosamt 

... och likadant det här med råvaror att, nå ekologiskt, biologiska men i alla fall att just det här att närodlat 

och importerat långa vägar ifrån att man i alla fall känner till och tänker på det, en sak, en annan sak då 

vad man gör men att de skulle få, att det skulle komma in i deras tankevärld det och sedan såna där 

praktiska saker som just att med hygien, är jätteviktigt och det här och så tänker jag ännu så här liksom 

allmänt om men det kommer ju in i textilslöjd, det här med textilvård och sådant...  

 

Nova: ... ju mer de lär sig desto bättre, och man märkte ju under distansperioden också, när man då fick 

lite vara kreativ när det kom till ... slöjdämnet och omgivningslära för ... när man skicka hemuppgifter 

att när man då kunde vika klädskåpet eller sortera kryddhyllan eller vad man då kunde ge så var väldigt 

uppskattat och eleverna var nog mogna till att göra sådana saker ... det är ju vid det skedet de så 

småningom bryta sig loss, tänka självständigt och är ensamma hemma på eftermiddagarna och så vidare.  

 

Rakel: ... jag tycker kanske inte de borde kunna göra så avancerad mat men just de där mellanmålet 

eftersom det är ju det de kanske behöver göra själv, så mellanmål ska de lära sig och så frukost ska de 

lära sig och sedan ska de kanske lära sig också som vad som är ett bra mellanmål, vad som är ett dåligt 

mellanmål och sen kanske också den där säkerheten att de fattar att kanske inte om de börjar göra munkar 

som mellanmål att dom inte kanske lägger vatten i den där oljan till exempel. Att lite säkerhetsfrågor ...  

städning skulle de borde veta ... för de behöver städa i klassen såklart de behöver kunna städa där hemma 

också...  

 

Oliwia: ... Cirkulär ekonomi, städning, hållbar livsstil, matsvinn men ... allt ingår förstås i hållbar livsstil, 

men ... matkostnader ... 

 

Agnes: ...  i anslutning till samhällslära, så kommer det ju upp lite om liksom ekonomi och pengar ... och 

som ju är viktiga saker och det här samarbete tycker jag liksom att man tränar i skolan och behöver ju 

vara en viktig del i hemmet också att sparsamhet, det är mycket med pengar nu förstås men sådant som 

jag kommer att tänka på nu ... nå jag tänker så här att det är klart att liksom barn liksom på något vis 

tidigare växer nuförtiden och får ha större ansvar hemma så på det sättet är det viktigt nog att de liksom 

kan komma hem och fixa kanske just något mellanmål ... som helt praktiskt behövs och det här har koll 

då lite på hur vilka maskiner man kan använda ...  
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Sune: ... Det som lärs för tillfället ... vardagskunskap har ju kanske mer med samhällslära ... Just med 

pengar och lån och jobb och skatter och sådant, så det kommer ju via skolan som det är. Enligt det vi gör 

för tillfället ... det finns ju inte någonstans sedan sagt indirekt så här vad ... ska man kunna bädda sängen 

eller diska eller sådant. Så där explicit enligt schema och ämneshelheten. Men mycket av det kom ju 

tidigare så var ju via diverse utflykter, speciellt lägerskolor, gav egentligen den där biten tidigare ... 

lägerskolor har ju över lag lite torkat in ... lågstadiet över lag går ju ganska långt ut på att lära dem att gå 

i skola och ... livskunskap...  

 

Två av informanterna anser att ansvaret ligger mera på hemmet än på skolan med tanke på den 

vardagliga husliga ekonomi-sidan.  

 

Agnes: ... det är klart det att hemmet har ett stort ansvar där också men att skolan kanske skulle kunna 

ta en del av de. 

 

Sune: Så här är att dagliga huslig ekonomi-sidan så är nog kanske mer på hemmets sida än så länge på 

lågstadienivå i alla fall i allmänhet.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Därefter förs en diskussion kring val av metod för 

studien och avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1. Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenteras i fem delar utgående från de kategorier som identifierats i 

analysskedet. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskningar och teorier som har 

presenterats tidigare i avhandlingen. Syftet med avhandlingen är att undersöka klasslärares syn 

på undervisningen i huslig ekonomi i årskurserna 4–6 i den grundläggande utbildningen i 

Finland. Forskningsfrågan är följande: hur ställer sig klasslärare till möjligheten att undervisa 

i huslig ekonomi i årskurserna 4–6? 

 

6.1.1. Klasslärarens erfarenheter, möjligheter och utman0ingar 

Informanterna har varierande erfarenheter av att undervisa i läroämnet huslig ekonomi. En del 

mer och andra mindre. Informanten som har minst erfarenhet har arbetat med praktiska 

vardagskunskaper som kan kopplas ihop med huslig ekonomi under lägerskolor och andra 

utfärder medan den som har mest erfarenhet har undervisat i huslig ekonomi i årkurs sju till 

nio i flera år. Leino (2018) skriver att ca 11% av de skolor som deltog i undersökningen 

erbjuder undervisning i huslig ekonomi i årkurs ett till sex. Utgående från de faktum att 

informanterna har olika upplevelser av att undervisa i läroämnet och att det är ovanligt att det 

undervisas huslig ekonomi i årkurs ett till sex. Har informanterna även olika tankar om 

möjligheter och utmaningar i att undervisa redan i lägre årkurser i huslig ekonomi.  

Två av informanterna diskuterar möjligheterna med att undervisa i huslig ekonomi 

redan i årkurs fyra till sex allmänt och en av dem anser att det är upp till läraren vad hen vill 

och kan göra. Två av informanterna anser att det finns möjlighet att undervisa 

ämnesövergripande med läroämnet. Olovsson och Näsström (2018, refererad i Mård, 2022) 

poängterar att ämnesöverskridande undervisning syftar på en form av undervisning där flera 

läroämnen samverkar kring ett tema eller fenomen. Enligt LP 2014 ska läroämnet huslig 

ekonomi vara helhetsskapande och fungera i samarbete med andra läroämnen i skolan 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Andra möjligheter är att eleverna i ett tidigare skede skulle få ta 

del av, lära sig samt få en bredare kunskap om vad huslig ekonomi innebär. De skulle få arbeta 

praktiskt i och med det även möjligtvis överföra sina nya kunskaper i hemmet. Det innebär att 
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ämnet huslig ekonomi även har en fostrande effekt på eleverna. En informant har en tanke om 

att eftersom läroämnet huslig ekonomi är ett praktiskt ämne så kanske eleverna lär sig på andra 

sätt än under andra läroämnens lektioner. Sammanfattningsvis precis som en av informanterna 

påpekar så är elever i tio till tolv års åldern nog mogna till att delta i huslig 

ekonomiundervisning och att det då också går att anknyta läroplanen i huslig ekonomi till den 

ålderskategorin. I LP 2014 poängteras det att grunderna för planen för huslig ekonomi ska 

användas ifall utbildningsanordnaren har bestämt att ordna undervisning i huslig ekonomi 

redan i de lägre årskurserna (Utbildningsstyrelsen, 2014). Därför är det precis som Myllyviita 

(2020) poängterar viktigt att undervisa huslig ekonomi också i de lägre årskurserna eftersom 

kunskaperna eleverna lär sig är viktiga i alla åldrar.  

Alla informanter ser utmaningar med att undervisa huslig ekonomi i de lägre 

årskurserna i grundskolan. En utmaning är bristen på utrymmen att undervisa läroämnet i. 

Enligt Utbildningsstyrelsen (u.å. b) är det mest kännetecknande för huslig 

ekonomiundervisningen att välja en funktionell lärmiljö. En annan utmaning är 

timfördelningen. Enligt Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om 

riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 

timfördelning i den 17 grundläggande utbildningen 793/2018 ska den grundläggande 

undervisningen innehålla totalt 224 årsveckotimmar, varav nuvarande timfördelning ger huslig 

ekonomi tre årsveckotimmar totalt. I de lägre årkurserna är det rätt stora grupper och det kan 

också bli en utmaning när det gäller att undervisa huslig ekonomi. En av informanterna ger den 

lösningen att medfostrare i skolan kan hjälpa till eftersom resurseringen även är en utmaning 

kopplad till problemet med stora grupper. Ekonomifrågan har också sin givna plats i 

utmaningarna med att undervisa huslig ekonomi redan i de lägre årskurserna. En annan 

utmaning en av informanterna nämnde är att det kan vara en utmaning att undervisa huslig 

ekonomi till en klass där det finns elever med specialbehov, eftersom utrymmet ändras och 

eleverna har tillgång till annorlunda utrustning. En utmaning som också kan ha stor betydelse 

för undervisningen till eleverna av läroämnet är ifall läraren själv inte är bekväm med att 

undervisa i läroämnet. Avslutningsvis finns det en utmaning som ligger grund till övriga 

utmaningar enligt mig och det är avsaknaden av kännedom om att det går att undervisa huslig 

ekonomi redan i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen. 
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6.1.2. Utrymmen och utrustning samt fortbildningar, kurser och material till läraren 

En av informanterna diskuterade allmänt om vilket sorts utrymme som krävs, men han kom 

fram till att det är bara kreativiteten som sätter gränser. Något sorts kök, huslig ekonomi-kök 

eller huslig ekonomi-sal är tre synonymer för undervisningskök som tre av informanterna 

nämner och som de anser behövs som utrymme för undervisningen av läroämnet. En av 

informanterna anser att det räcker med att ha tillgång till en ugn och arbetsytor. Enligt 

Utbildningsstyrelsen (u.å. c) ingår utrymmen i lärmiljön, den kan definieras i en bred 

bemärkelse som de platser, utrymmen, grupper och verksamhetssätt som stöder eleven samt 

utvecklingen av arbetsgemenskap.  

 Informanterna har liknande åsikter om vilken sorts utrustning som krävs och behövs. 

En av informanterna ansåg att allt redan finns i skolan som behövs för att kunna undervisa 

huslig ekonomi. Det vill säga i skolans utrymmen finns redan de resurser som behövs gällande 

utrustning. Exempel på utrustning som behövs enligt informanterna är spis, elvisp, mixer, 

vanliga köksredskap, kyl, arbetsytor, tillgång till vatten, kärl och bestick. Utrymmen och 

utrustning är en väsentlig del i undervisningen av huslig ekonomi. Undervisningen av 

läroämnet får en djupare dimension ifall det finns ordentliga och bra lärmiljöer.  

 

6.1.3. Undervisning, läromedel och material samt fortbildningar, kurser och material till 

läraren 

Uppfattningen av vad undervisningen ska innehålla varierar mellan informanterna. Tre av dem 

räknade upp varierande innehåll som undervisningen kan bestå av. En av informanterna 

sammanfattade det som hållbar livsstil och en annan som vardagskunskaper. Enligt LP 2014 

ska undervisningen i huslig ekonomi främja praktiska färdigheter, kreativitet och förmågan att 

göra val samt agera på ett hållbart sätt i vardagen (Utbildningsstyrelsen, 2014). Två av 

informanterna anser att undervisningen ska vara helhetsskapande och ämnesintegrerat, en av 

de två nämnde att det går att hålla språkundervisning i ett undervisningskök.  

Hur undervisningen av huslig ekonomi praktiskt skulle genomföras är en svår nöt att knäcka. 

Det är ovanligt att ämnet undervisas i de lägre årkurserna i grundskolan, eftersom 

årsveckotimmar inte har fördelats till årkurs ett till sex. Informanterna nämner flera olika 

alternativ att kunna undervisa läroämnet på. Några alternativ informanterna ger är temadagar, 

klubbverksamhet samt att bjuda in utomstående aktörer. Klubbverksamhet ska ordnas för 
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elever som går i den grundläggande utbildningen (u.å. a). Det förs också en diskussion om de 

nuvarande konst- och färdighetsämnena som undervisas i grundskolans lägre årskurserna. 

Konst- och färdighetsämnen innefattar enligt LP 2014 läroämnena: musik, bildkonst, slöjd, 

gymnastik och huslig ekonomi (Utbildningsstyrelsen, 2014).  Informanterna har inget entydigt 

svar på vem som ska undervisa i läroämnet utan både ämnesläraren och klassläraren kan 

informanterna tänka sig att ska undervisa i läroämnet.  

 Enligt informanterna kan läromedlen och annat material i huslig ekonomi för elever i 

årkurs fyra till sex variera och se ut på olika sätt. En av informanterna anser att det är upp till 

läraren vilket sorts material som används och han anser också att de kan se ut på olika sätt. En 

annan informant räknar upp en hel del saker som hon anser att ska vara med i ett läromedel, 

men hon poängterar ändå att viktigaste är att eleverna får arbeta praktiskt för att upprätthålla 

intresset. Enligt LP 2014 ska undervisningen i läroämnet vara systematiskt och bygga på 

kontinuitet (Utbildningsstyrelsen, 2014). Detta kan genomföras genom att skapa ett material 

eller läromedel som passar elevernas ålder och som även kan hänvisas till läroplanen i huslig 

ekonomi. En informant poängterar att det finns andra aktörer som har bra material som går att 

använda, exempelvis UngMartha. Avslutningsvis anser en informant att det går att skapa 

material utgående från andra läroämnens läromedel samt den temahelhet som håller på just då. 

Medan en annan av informanterna ansåg att det går att differentiera de färdiga läromedlen som 

redan finns i huslig ekonomi och även använda sig av helt vanliga recept.  

Fortbildningar, kurser och material till läraren är något alla informanter anser att behövs 

på ett eller annat sätt. Kurser av utomstående aktörer till exempel Marthaförbundet tycker en 

av informanterna att skulle vara roligt, medan en annan anser att det behövs utbildning om 

läroämnet i fråga.  Resten av informanterna anser att det behövs en lärarhandledning, en tydlig 

läroplan samt tips och idéer på hur uppbyggnaden av huslig ekonomilektionerna praktiskt 

skulle genomföras. Även tid att sitta ner och planera samt fundera hur läroämnet förverkligas 

på bästa sätt efterfrågas. Myllyviita (2020) poängterar för att säkerställa kvaliteten på huslig 

ekonomiundervisningen bör det ägnas särskild uppmärksamhet åt innehållet i läromedlen samt 

tillhandahålla lämplig fortbildning för de lärare som ska undervisa huslig ekonomi i de lägre 

årskurserna av den grundläggande utbildningen.  
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6.1.4. Elevens lärande  

Det informanterna anser att eleverna ska lära sig med tanke på vardagshantering och uppgifter 

i hemmet varierar. En informant anser att tio till tolvåringar nog är mogna att göra saker i 

anknytning till hemmet. De övriga fyra informanterna räknar upp saker som de anser att 

eleverna ska kunna, exempelvis städning, göra mellanmål och lära sig att arbeta säkert i köket. 

Två av informanterna kom ändå till slutsatsen att den vardagliga huslig ekonomi-sidan trots 

allt ligger på hemmet mera än på skolan för tillfället. Detta ger en liten bild på vad eleverna 

enligt informanterna ska kunna med tanke på vardagshantering och uppgifter i hemmet.  

 

6.1.5. Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar min studies resultat på att klasslärare i allmänhet ställer sig positivt 

till möjligheten att undervisa huslig ekonomi redan i årskurs fyra till sex i den grundläggande 

utbildningen. Det hittas både likheter och skillnader i informanternas utsagor. Eftersom 

avhandlingen är av kvalitativ karaktär med fenomenografisk metodansats är det variationerna 

alltså skillnader som det har fokuserats på. Resultatet visar också på att huslig ekonomi är ett 

komplext läroämne som innefattar många olika delar. Läroämnet innefattar allt från vem som 

ska undervisa i ämnet till vilken utrustning och utrymme som krävs för att det ska gå att 

undervisa. Det bör också planeras och funderas på hur undervisningen ska genomföras rent 

praktiskt och med hjälp av vilken sorts läromedel eller material. De flesta informanterna anser 

också att det skulle krävas någon sorts fortbildning för att kunna undervisa i läroämnet huslig 

ekonomi. En skillnad som hittas i resultatet är att alla fem informanter har alla olika 

erfarenheter av att undervisa i huslig ekonomi. Följaktligen varierar därför deras tankar och 

svar i intervjuerna i olika grad.  

 Slutsatsen är utgående från resultatet av undersökningen ändå att eleverna skulle 

behöva undervisning i huslig ekonomi i ett tidigare skede i grundskolan än först i årkurs sju. 

Det eftersom många elever bland annat är ensamma hemma efter skolan och behöver kunna 

tillreda exempelvis mellanmål och ansvara över sig själv. Det finns också en nyhälplöshet i 

Finland som på lång sikt förhoppningsvis skulle kunna minskas ifall eleverna skulle få 

undervisning i huslig ekonomi i ett tidigare skede. Eftersom huslig ekonomi är ett praktiskt 

läroämne skulle också många av eleverna tycka om att få undervisning i det.  
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6.2. Metoddiskussion  

Valet av metod utgick ifrån studiens syfte och forskningsfråga. Syftet med avhandlingen är att 

undersöka klasslärares syn på undervisningen i huslig ekonomi i årskurserna 4–6 i den 

grundläggande utbildningen i Finland. Metodansatsen i avhandlingen är fenomenografi. Denna 

metodansats är enligt Dahlgren och Johansson (2020) lämpad för att både beskriva och 

analysera människors uppfattningar om olika fenomen i omvärlden. Enligt Larsson (1986) kan 

fenomenografin karaktäriseras som att man vill beskriva hur fenomen i världen runt en 

uppfattas av människan, man är ute efter innebörder i stället för förklaringar, frekvenser eller 

samband. Det betyder att man beskriver hur något framstår för människan, i stället för hur 

någonting egentligen är. Som metodansats är fenomenografin utvecklad för att analysera data 

från enskilda personer och insamlade för det mesta genom halvstrukturerade intervjuer 

(Dahlgren & Johansson, 2020). Uljens (1989) poängterar att basen i fenomenografin är 

intervju.  

I början av skrivprocessen velade jag mellan att samla in data med hjälp av enkät eller 

intervjuer. I efterhand anser jag att jag valde rätt datainsamlingsmetod. Jag fick antagligen ut 

mera av intervjuerna än ifall jag skulle skickat ut enkäter åt klasslärare runt om i Svenskfinland. 

Jag intervjuade fem klasslärare i denna undersökning. Dock finns den möjligheten att jag skulle 

ha nått flera klasslärare ifall jag skulle ha skickat ut enkäter. Med andra ord skulle jag 

antagligen då också fått flera svar med flera olika åsikter med likheter och framför allt 

skillnader. En annan möjlighet är att jag skulle intervjuat flera än fem informanter i och med 

det även fått flera och ännu mer varierande svar. Stukát (2011) skriver att en enkät kan nå fler 

människor än ifall intervju används som metod, det innebär att resultaten får större kraft samt 

möjligheten till att generalisera resultaten från undersökningen blir större än vid 

undersökningar med intervjuer. Gällande intervjuguiden skulle jag en annan gång arbetat och 

bearbetat den mera, eftersom jag nu anser att jag fick rätt vaga svar av vissa frågor. Exempelvis 

av frågorna om möjligheter och utmaningar (se bilaga 2). Genom att ställa följdfrågor skulle 

jag antagligen fått mera preciserade svar.   

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom det är rätt ovanligt att undervisa huslig ekonomi redan i de lägre årskurserna i den 

grundläggande utbildningen finns det potential till ett flertal olika fortsatta forskningar. Ett 

förslag till fortsatt forskning är att undersöka elevers syn på att få undervisning i huslig 
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ekonomi redan i de lägre årskurserna av grundskolan. I detta fall krävs det att eleverna har fått 

undervisning redan innan årkurs sju. Eleverna ska också vara bekväma med den som genomför 

undersökningen.  

Ett annat förslag är att ta reda på vad utbildningsanordnaren i olika kommuner och delar 

av Finland har för tankar kring möjligheten att undervisa i huslig ekonomi redan i ett tidigare 

skede av grundskolan än först i årkurs sju.  

Ett tredje förslag är att åhöra och observera undervisning av huslig ekonomi. I detta fall 

när eleverna får undervisning redan i de lägre årkurserna i huslig ekonomi och utgående från 

det skriva en avhandling med ett huslig ekonomitema. Ifall det är möjligt skulle det gå att 

observera samma klass eller klasser först när de går i åk 6 och därefter jämföra elevernas 

kunskaper genom till exempel observationer och enkäter när samma elever går i årkurs sju eller 

åtta.  

Ett fjärde förslag till fortsatt forskning är att forska kring läromedel i huslig ekonomi, 

både de befintliga och hur läromedel och material skulle kunna se ut till elever i de lägre 

årkurserna av den grundläggande utbildningen. Det skulle också gå att göra en undersökning 

om vilken sorts lärarhandledning som skulle krävas och vilket innehåll den skulle ha för att 

lärare ska kunna undervisa huslig ekonomi i ett tidigare skede i grundskolan.  
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Bilaga 1 

Bakgrundsinformation inför intervju  

Läsanvisningar:  

- Läs igenom följande material innan intervjun (i mån av möjlighet) och gör gärna 

anteckningar om temat på förhand inför intervjutillfället.  

- Under intervjun kan du med fördel ha fram detta material.  

- Avslutningsvis finns det information om samtycke till att vara med i forskningen. 

- Lycka till med förberedelserna! Vi ses under intervjutillfället! 

 

Syftet med forskningen är att undersöka klasslärares syn på huslig ekonomi i årskurs 4 till 6 i 

den grundläggande utbildningen i Finland samt ta reda på vilket sätt klasslärare skulle kunna 

tänka sig att undervisa huslig ekonomi på. Studiens forskningsfråga är följande:  

 

Hur ställer sig klasslärare till möjligheten att undervisa i huslig ekonomi i årskurserna 4 till 

6? 

Huslig ekonomi undervisas i åk 7 till 9 i den grundläggande utbildningen. I åk 7 är det 

obligatoriskt, medan i åk 8 och 9 kan eleverna välja läroämnet som tillvalsämne. Läroämnet 

huslig ekonomi i åk 7 till 9 innefattar följande centrala innehåll och mål enligt läroplanen:  

Centrala innehåll:  

I1 Matkunskap och matkultur 

Innehållet i undervisningen väljs så att det stödjer utvecklingen av matlagnings- och 

bakningsfärdigheter. Genom att eleverna planerar och tillreder måltider samt prövar olika 

måltidssituationer ska de lära sig att reflektera över val och vanor när det gäller mat och ätande 

utgående från tillförlitlig information om näringsrekommendationer, matsäkerhet, matkedjan, 

livsmedelskännedom samt ekonomi och etik. Innehållet ska omfatta matkultur och seder som 

en del av identiteten och hemmets festligheter. 

 

I2 Att bo och leva tillsammans 

Innehållet väljs så att det stödjer utvecklingen av färdigheter som behövs i ett hushåll samt 

miljö- och kostnadsmedvetenhet. Undervisning i renhållning, textil- och materialvård med 

lämpliga rengöringsmedel, apparater, redskap och arbetssätt utvecklar färdigheter som behövs 
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i vardagen. Med hjälp av innehållet i undervisningen bekantar sig eleverna med goda seder, 

jämlik användning av resurser samt att ta ansvar i familjen. Innehållet ger eleverna en grund 

för att kunna utvärdera boende- och hushållsrelaterade tjänster. 

 

I3 Konsument- och hushållskunskap i hemmet 

Innehållet väljs så att det eleverna handleds att uträtta ärenden och får kunskap om sina 

konsumentrelaterade rättigheter och skyldigheter beträffande olika val och avtal. Innehållet ska 

ge eleverna en grund för att kunna använda medier och teknik som redskap i vardagen och 

uppmuntra eleverna att reflektera över kamratgruppens och mediernas inverkan på de egna 

konsumtionsvalen. Undervisningen tränar elevernas förmåga att fatta ansvarsfulla beslut, att 

söka aktuell information samt stödjer förmågan att identifiera situationer och lösa problem som 

gäller hushållens ekonomi. 

 

Läroämnets mål:  

Målområde: Praktiskt arbete  

M1 Handleda eleven att planera, organisera och utvärdera arbete och aktivitet 

= Eleven lär sig att planera, organisera och utvärdera sitt eget arbete och sin aktivitet. 

 

M2 handleda eleven att träna praktiska färdigheter som behövs i hushållet samt 

uppmuntra eleven att vara kreativ och att lägga märke till estetik 

= Eleven lär sig praktiska färdigheter i hushållet och prövar på olika arbetsmetoder. Eleven lär 

sig att beakta kreativitet och estetik i sitt arbete. 

 

M3 handleda och uppmuntra eleven att välja och använda material, redskap, apparater 

och digitala verktyg på ett sätt som främjar välbefinnande och hållbar konsumtion 

= Eleven lär sig att välja och använda råvaror, material, arbetsredskap, och teknologi som 

främjar en hållbar livsstil. 

 

M4 handleda eleven att planera sin tidsanvändning och arbetets gång samt att hålla 

ordning i samband med uppgifter 

= Eleven lär sig att planera sitt eget arbete i relation till den tid som står till buds och den givna 

uppgiften. Eleven lär sig att sörja för ordningen i arbetsuppgifterna och arbetsmiljön i sin 

lärmiljö. 
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M5 handleda och motivera eleven att arbeta hygieniskt, säkert och ergonomiskt och att 

fästa uppmärksamhet vid de resurser som finns 

= Eleven lär sig att arbeta hygieniskt, säkert och ergonomiskt i undervisningsmiljön för huslig 

ekonomi med beaktande av de material som finns tillgängliga. 

 

Målområde: Samarbete och kommunikation  

M6 handleda eleven att öva sig på att lyssna samt diskutera och argumentera på ett 

konstruktivt sätt när hen planerar och genomför uppgifter 

= Eleven lär sig att möta andra, lyssna, diskutera och argumentera i elevgruppen. 

 

M7 aktivera eleven att vara uppmärksam på hur vardagen är uppbyggd samt på 

kulturellt mångskiftande verksamhetsmiljöer och husliga traditioner 

= Eleven lär sig att känna igen hur rytmen i olika hushåll byggs upp och hur den struktureras 

tidsmässigt. Eleven lär sig att förhålla sig accepterande till kulturell mångfald i hemmen. 

 

M8 handleda eleven att arbeta självständigt och i grupp och att komma överens om 

fördelningen av arbetsuppgifter och tidsanvändningen 

= Eleven lär sig att arbeta självständigt och som en del av gruppen och den gemensamma 

uppgiften. Eleven lär sig att komma överens om fördelningen av arbetsuppgifter. 

 

M9 uppmuntra eleven att handla enligt goda seder i samspel med andra och att reflektera 

över hur det egna uppförandet påverkar arbetet i gruppen och gemenskapen 

= Eleven lär sig att identifiera faktorer i anknytning till omtänksamt bemötande, goda seder 

och bruk samt hur man agerar i kommunikationssituationer. 

 

Målområde: Informationshantering  

M10 uppmuntra eleven att söka och bedöma information i anslutning till huslig ekonomi 

samt handleda eleven att använda tillförlitlig information som grund för sina val 

= Eleven lär sig att söka och jämföra information och identifiera tillförlitliga källor för 

information i anknytning till huslig ekonomi som grund för sina val. 

 

M11 lära eleven att läsa, tolka och bedöma anvisningar, tecken och symboler som 

anknyter till hushåll och närsamhälle 
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= Eleven lär sig att läsa och tolka instruktioner, tecken och symboler i anknytning till 

hushållsarbete och närsamhälle och arbeta i enlighet med dem. 

 

M12 handleda eleven att lära sig lösa problem och vara kreativ i olika situationer och 

miljöer 

= Eleven lär sig att använda kunskaper och färdigheter, identifiera tjänster och visa på 

kreativitet i olika situationer och miljöer. 

 

M13 handleda eleven mot en hållbar livsstil genom att fästa elevens uppmärksamhet vid 

miljö- och kostnadsmedvetenhet som en del av valen i vardagen 

= Eleven lär sig att tolka faktorer och aktiviteter i anknytning till cirkulär ekonomi och 

hushållsarbeten som belastar miljön och ekonomin. 

 

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 står det att redan i de lägre 

årskurserna i den grundläggande utbildningen kan huslig ekonomiundervisningen ges ifall 

utbildningsanordnaren besluter det. I de fallen följs grunderna för läroplanen för huslig 

ekonomi. Åldern av eleverna beaktas också. I de lokala läroplanerna genom anpassning av 

grunderna för läroplanen fastställs undervisningens mål, centrala innehåll samt genomförande. 

 

 

Samtyckesinformation  

- Deltagandet i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det 

blir inga negativa konsekvenser för dig av att avbryta.  

- Du har fått information om forskningens syfte och forskningsfråga.  

- De uppgifter som samlas in om dig behandlas konfidentiellt. Dina personliga uppgifter 

samlas inte in, och inte heller några indirekta identifierare som kunde äventyra din 

anonymitet.  

 

I början av intervjun kommer jag (Isabelle) läsa upp samtyckesinformationen på nytt och 

därefter kommer du muntligt svara att du ger ditt samtycke till att delta i forskningen samt att 

det du delger under intervjun f 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Syftet med forskningen är att undersöka klasslärares syn på huslig ekonomi i årskurs fyra till 

sex i den grundläggande utbildningen i Finland samt ta reda på vilket sätt klasslärare skulle 

kunna tänka sig att undervisa huslig ekonomi på. Studiens forskningsfråga är följande:  

1. Hur ställer sig klasslärare till möjligheten att undervisa i huslig ekonomi i årskurserna 

4 till 6? 

Samtyckesinformation  

Du vet om att deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Det blir inga negativa konsekvenser för dig av att avbryta. Du har även fått information om 

forskningens syfte och forskningsfråga. De uppgifter som samlas in om dig behandlas 

konfidentiellt. Dina personliga uppgifter samlas inte in, och inte heller några indirekta 

identifierare som kunde äventyra din anonymitet.  

 

Ger du ditt muntliga samtycke till att delta i forskningen samt att jag får använda det du delger 

under intervjun till forskningsändamålet? 

 

Bakgrund 

1. Kön 

2. Arbetar i årskurs? 

3. Arbetserfarenhet (år) 

4. Biämne eller biämnen under utbildningen  

5. Enhetsskola eller åk 1 till 6-skola?  

 

Intervjufrågor 

 

Elevens lärande 

 

1. Vad tycker du att elever i åk 4 till 6 behöver lära sig i anknytning till vardagshantering 

och uppgifter i hemmet? 

 

2. Vilka centrala innehåll och mål anser du är de mest väsentliga som elever ska lära sig i 

läroämnet huslig ekonomi enligt den nuvarande läroplanen för åk 7 till 9 
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Klasslärarens egna erfarenheter och tankar 

 

1. Undervisas läroämnet huslig ekonomi i den skola du arbetar vid i någon form till 

exempel genom undervisning i skolan eller klubbverksamhet? Om svaret är ja, berätta 

mer! 

 

2. Hur ser du i allmänhet på att det skulle börja undervisas huslig ekonomi i de lägre 

årskurserna i den grundläggande utbildningen? 

 

3. Har du personligen erfarenhet av att undervisa i läroämnet huslig ekonomi i någon 

form? Berätta!  

 

4. Vad önskar du dig för olika kurser och fortbildningar för att kunna undervisa i ämnet 

huslig ekonomi?  

 

Undervisning  

 

1. Vilka möjligheter anser du att det skulle finnas med att undervisa huslig ekonomi redan 

i åk 4 till 6?   

 

2. Vilka utmaningar skulle det finnas med att undervisa huslig ekonomi redan i åk 4 till 

6?   

 

3. Om du skulle undervisa i huslig ekonomi i åk 4 till 6, hur skulle du undervisa då? På 

vilket sätt? Vad skulle du fokusera på i undervisningen av huslig ekonomi? 

 

4. Hur skulle undervisningen praktiskt ske med tanke på de timresurs som nu finns 

tillgängliga? varifrån skulle timmarna tas? Skulle ämnet vara obligatoriskt? Huslig 

ekonomi hör till konst- och färdighetsämnen.  

 

5. Vem skulle undervisa i ämnet, klassläraren eller ämnesläraren? Varför?  

 

Utrymme, utrustning och läromedel 

 

1. Hurdana utrymmen skulle krävas för att kunna undervisa i huslig ekonomi? 

 

2. Vilken sorts utrustning skulle behövas för att kunna undervisa i huslig ekonomi? 

 

3. Hurudant läromedel eller material skulle vara bra att ha för att kunna undervisa i 

läroämnet? Hurudant material skulle du skapa om du skulle göra det själv?  
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Avslutning 

 

1. Har du något mera att tillägga?  

 

 

 

 


