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konsumtionssamhället?	  
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Dagens	  teman	  

ì  Människan/konsumenten	  

ì  Jorden	  

ì  Hem-‐	  och	  
konsumentkunskapen	  

Didaktikens	  grundfrågor	  
•  Vad	  ska	  läras?	  

•  Hur	  ska	  det	  läras?	  

…	  Jll	  dessa	  kommer	  en	  övergripande	  reflekterande	  fråga:	  

•  Varför	  ska	  deOa	  läras?	  

…	  didakJkens	  grund	  i	  anJkens	  retoriktradiJon	  gör	  aO	  yOerligare	  frågor	  kan	  läggas	  Jll,	  som	  

•  Var	  någonstans	  ska	  man	  lära	  sig?	  

•  Med	  vem	  ska	  man	  lära	  sig?	  

•  När	  ska	  man	  utmanas	  i	  siO	  lärande?	  

•  Med	  hjälp	  av	  vad	  ska	  man	  lära	  sig?	  
…	  med	  tanke	  på	  dagens	  utbildningspoliJska	  diskussion	  kan	  vi	  lägga	  Jll	  

•  Hur	  ska	  lärandet	  bedömas	  
	   	   	   	  (Selander,	  2010)	  

Upprepning	  eller	  lärande?	  

ì  ”… repetition (such as the 
affirmation of who we are 
and what we believe) is 
often a comforting 
process” 

ì  ”… education (especially 
the process of learning 
something that tells us 
that the very ways in 
which we think and do 
things is not only wrong 
but also harmful) can be a 
very discomforting 
process” 

 förändring – kris 

(Kumashiro, 2009) 
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Ofullständig	  och	  partisk	  kunskap	  

ì  Alla	  elever	  kommer	  Jll	  skolan	  med	  ofullständiga	  och	  parJska	  
kunskaper.	  I	  vissa	  avseenden	  vet	  de	  kanske	  inte	  så	  mycket	  om	  
marginaliserade	  grupper	  i	  samhället,	  men	  även	  när	  de	  har	  
kunskap	  om	  den	  andre	  är	  det	  oXa	  felakJg	  kunskap,	  kunskap	  
om	  stereotyper	  och	  myter	  som	  inhämtats	  från	  medier,	  
familjen,	  kamrater	  och	  så	  vidare.	  I	  skolans	  läroplan	  och	  
kursplaner	  ägnar	  man	  ingen	  större	  uppmärksamhet	  åt	  dessa	  
parJska	  kunskaper.	  

ì  Ex.	  historia	  …	  det	  framställs	  som	  om	  ”historia”	  består	  av	  fakta,	  
inte	  tolkningar	  av	  händelser,	  och	  beroende	  på	  den	  selekJva	  
inkluderingen	  och	  exkluderingen	  av	  material	  privilegieras	  vissa	  
hegemoniska	  versioner	  av	  historien	  (Kumashiro,	  2009)	  

Problem…	  

ì  Vi	  vill	  bara	  höra	  vissa	  röster…	  

ì  Vi	  vill	  höra	  det	  sam	  passar	  in	  i	  det	  vi	  redan	  vet	  och	  
som	  stämmer	  överens	  med	  vår	  egen	  bild	  av	  oss	  
själva	  

Konsumtionssamhälle	  

Bygger	  på	  …	  

ì  idén	  om	  ständig	  ekonomisk	  Jllväxt	  

ì  visionen	  om	  ökad	  välfärd	  	  

KriJseras	  för…	  

ì  Materiella	  konsekvenser	  som	  miljöförstöring,	  utarmning	  av	  
naturens	  resurser,	  minskad	  biologisk	  mångfald,	  fa^gdom,	  
ökade	  klyXor	  mellan	  rika	  och	  fa^ga	  

ì  AO	  människorna	  blir	  inte	  lyckligare,	  snarare	  tvärtom	  

ì  (Jackson,	  2009)	  
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Berättelsen	  om	  konsumtionssamhället	  

ì  Kraven	  på	  konsumenterna	  aO	  fortsäOa	  konsumera	  
och	  Jll	  och	  med	  öka	  sin	  konsumJon	  tas	  oXa	  för	  
givet	  

ì  Synen	  på	  välfärd	  ifrågasäOs	  sällan,	  inte	  heller	  säOet	  
aO	  mäta	  den	  med	  ekonomiska	  termer	  

ì  AO	  materiella	  Jng	  är	  av	  stort	  värde	  för	  oss	  tas	  för	  
givet	  

En	  alternativ	  berättelse?	  

ì  Går	  det	  aO	  förstå	  Jllväxt	  och	  välfärd	  på	  andra	  säO?	  

ì  Går	  det	  aO	  tänka	  kring	  konsumenten	  på	  andra	  säO?	  

…	  och	  vad	  skulle	  det	  i	  så	  fall	  betyda	  för	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapen?	  

Ett	  förslag	  (Jackson,	  2012)	  

ì  Bygga	  en	  hållbar	  makro-‐ekonomi	  

ì  Respektera	  ekologiska	  begränsningar	  

ì  Bevara	  möjligheterna	  för	  människor	  aO	  blomstra/
leva	  eO	  goO	  liv	  
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Hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  i	  Lgr11	  

ì  Ökat	  fokus	  på	  konsumJon	  och	  privatekonomi	  

ì  Minskad	  bredd	  från	  aO	  inkludera	  olika	  
verksamheter	  i	  hemmet	  (inklusive	  social	  
gemenskap)	  Jll	  ökat	  fokus	  på	  mat	  och	  målJder	  

ì  Centralt	  innehåll:	  mat,	  målJder	  och	  hälsa,	  
konsumJon	  och	  ekonomi,	  miljö	  och	  livssJl	  

HK	  i	  lgr11	  –	  syfte	  

Undervisningen	  i	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  ska	  syXa	  Jll	  aO	  eleverna	  ut-‐	  vecklar	  
kunskaper	  om	  och	  intresse	  för	  arbete,	  ekonomi	  och	  konsumJon	  i	  hemmet.	  Eleven	  ska	  
utveckla…	  

ì  eO	  kunnande	  som	  rör	  mat	  och	  målJder	  

ì  sin	  iniJaJvförmåga	  och	  kreaJvitet	  vid	  matlagning,	  skapande	  av	  målJder	  och	  andra	  
uppgiXer	  i	  hemmet	  

ì  medvetenhet	  om	  vilka	  konsekvenser	  valen	  i	  hushållet	  får	  för	  hälsa,	  välbefinnande	  och	  
gemensamma	  resurser	  

ì  kunskaper	  om	  konsumJonens	  villkor,	  om	  sparande,	  krediter	  och	  lån	  

ì  förmåga	  aO	  göra	  välgrundade	  val	  när	  det	  gäller	  privatekonomi	  och	  kunna	  hantera	  olika	  
problem	  och	  situaJoner	  som	  en	  ung	  konsument	  kan	  ställas	  inför	  

ì  kunskaper	  om,	  och	  ges	  möjligheter	  aO	  reflektera	  över,	  jämställdhet	  och	  arbetsfördelning	  
i	  hemmet	  

ì  kunskaper	  om	  kulturella	  variaJoner	  och	  tradiJoner	  i	  olika	  hushåll	  

HK	  i	  lgr11	  –	  centrala	  förmågor	  

ì  planera och tillaga mat och måltider för olika 
situationer och sammanhang,   

ì  hantera och lösa praktiska situationer i 
hemmet, och   

ì  värdera val och handlingar i hemmet och som 
konsument samt utifrån perspektivet hållbar 
utveckling 
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Att	  fundera	  över:	  

ì  Hur	  behandlas	  ”icke-‐materialisJska””	  livssJlar	  i	  HK?	  

ì  Diskuterar	  vi	  vad	  det	  är	  aO	  blomstra/	  aO	  leva	  eO	  goO	  liv?	  

ì  På	  vilket	  säO	  uppmärksammas	  konsumJonens	  konsekvenser	  
(negaJva	  biprodukter	  men	  också	  som	  hinder	  för	  andra	  
glädjeämnen)?	  	  

ì  Hur	  nyanseras	  individens	  konsumJon	  –	  behov,	  önskemål,	  vad	  får	  
man,	  vad	  förlorar	  man?	  

ì  Hur	  kan	  vi	  tala	  om	  hållbar	  konsumJon	  så	  det	  blir	  aO	  få	  inte	  aO	  
avstå?	  

ì  Hur	  hanteras	  vad	  kan	  individen/familjen	  göra	  i	  relaJon	  Jll	  
poliJska	  och	  samhälleliga	  strukturer?	  

Reflektion	  

ì  Leder	  Jll	  lärande	  genom	  en	  meningsskapande	  
process	  

ì  Är	  eO	  systemaJskt	  säO	  aO	  tänka	  

ì  Sker	  i	  interakJon	  med	  andra	  

ì  Kräver	  en	  posiJv	  inställning	  Jll	  egen	  och	  andras	  
intellektuella	  förmåga	  

Systematiserad	  reflektion	  

När?	  

ì  ReflecJon-‐in-‐acJon	  

ì  ReflecJon-‐on-‐acJon	  (Schön	  1983)	  

	  	  

Hur?	  

ì  …	  
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Kunskapskrav	   E	   C	   A	  

1.	  Eleven	  kan	  planera	  och	  Jllaga	  målJder	  och	  genomföra	  andra	  uppgiXer	  som	  
förekommer	  i	  eO	  hem,	  och	  gör	  det	  med	  anpassning	  Jll	  akJvitetens	  krav.	  	  

Viss	  anpassning	  
Jll	  akJvitetens	  
krav	  

RelaJvt	  god	   god	  

2.	  I	  arbetet	  kan	  eleven	  använda	  metoder,	  livsmedel	  och	  utrustning	  på	  eO	  säkert	  
och	  fungerande	  säO.	  	  

I	  huvudsak	  
fungerande	  säO	  

RelaJvt	  väl	   väl	  

3.	  Eleven	  väljer	  JllvägagångssäO	  och	  ger	  moJveringar	  Jll	  sina	  val	  med	  hänsyn	  Jll	  
aspekterna	  hälsa,	  ekonomi	  och	  miljö.	  	  

Enkla	  
moJveringar	  

Utvecklade	   välutvecklade	  

4.	  Eleven	  kan	  också	  ge	  omdömen	  om	  arbetsprocessen	  och	  resultatet.	  	   Enkla	  omdömen	   Utvecklade	   välutvecklade	  

5.	  Därutöver	  kan	  eleven	  föra	  underbyggda	  resonemang	  om	  hur	  varierade	  och	  
balanserade	  målJder	  kan	  säOas	  samman	  och	  anpassas	  Jll	  individuella	  behov.	  	  

Enkla	  och	  Jll	  viss	  
del	  underbyggda	  
resonemang	  

Utvecklade	  
och	  relaJvt	  
väl	  

Välutvecklade	  och	  
väl	  

6.	  Eleven	  gör	  jämförelser	  mellan	  olika	  konsumJonsalternaJv	  och	  för	  då	  
resonemang	  med	  koppling	  Jll	  konsekvenser	  för	  privatekonomi.	  	  

Enkla	  
resonemang	  
med	  viss	  
koppling	  Jll	  
konsekvenser	  

Utvecklade	  
och	  relaJvt	  
god	  

Välutvecklade	  och	  
god	  

7.	  Eleven	  kan	  beskriva	  och	  föra	  resonemang	  om	  grundläggande	  rä^gheter	  och	  
skyldigheter	  för	  konsumenter	  och	  ge	  exempel	  på	  hur	  de	  används	  i	  olika	  
konsumJonssituaJoner.	  	  

Enkla	  
resonemang	  

Utvecklade	   välutvecklade	  

8.	  Eleven	  kan	  föra	  underbyggda	  resonemang	  kring	  konsekvenser	  av	  olika	  
konsumJonsval	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  uJfrån	  frågor	  som	  rör	  en	  hållbar	  social,	  
ekonomisk	  och	  ekologisk	  utveckling.	  	  

Enkla	  och	  Jll	  viss	  
del	  underbyggda	  

Utvecklade	  
och	  relaJvt	  
väl	  

Välutvecklade	  och	  
väl	  

Tvättgänget	  
Sta5on	  B.	  Här	  ska	  du	  	  få	  möjlighet	  aO	  utveckla	  din	  förmåga	  aO	  använda	  metoder	  och	  redskap	  
vid	  tväOarbete.	  1.	  studera	  kunskapskraven	  för	  uppgiXerna.	  

ì  2.	  Välj	  olika	  tväOuppgiXer	  som	  du	  behöver	  lära	  dig	  mer	  om	  
ì  Vad	  betyder	  olika	  tväOsymboler?	  Självtest	  
ì  Sortera	  tväOen	  i	  tväOkorgen	  och	  förbered	  den	  för	  maskintväO	  
ì  Vilka	  program	  på	  tväOmaskinen	  passar	  dina	  tväOhögar?	  
ì  Välj	  tväOmedel	  och	  hur	  stor	  doseringen	  bör	  vara	  
ì  TväOa	  eO	  fintväOsplagg	  för	  hand.	  Se	  instrukJon	  i	  HK-‐boken	  
ì  Fläckurtagningstest.	  	  
ì  Slätgörningstest.	  Häng,	  vik	  ihop,	  stryk	  eller	  mangla	  handdukar	  	  

ì  3.	  Ta	  reda	  på	  varför	  det	  sker	  undermärkning	  på	  kläder?	  ArJkel/webb	  

ì  Blir	  sve^ga	  sportkläder	  rena	  vid	  30	  grader?	  ArJkel/webb	  

ì  Är	  det	  hygieniskt	  aO	  tväOa	  underkläder	  vid	  40	  grader?	  	  

ì  4.	  Hur	  ska	  du	  sköta	  dina	  kläder	  för	  aO	  du	  ska	  kunna	  tväOa	  dem	  mer	  sällan?	  ArJkel/webb	  

ì  	  Ge	  5	  råd!	  
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ì  4.	  Jämför	  vad	  det	  kostar	  aO	  tväOa	  en	  jacka	  själv	  eller	  skicka	  den	  Jll	  
kemtväO?	  Vilka	  olika	  kostnader	  ingår	  i	  de	  olika	  alternaJven?	  Spelar	  det	  
någon	  roll	  för	  miljön?	  

ì  5.	  Förklara	  begreppen	  smuts,	  tväOsymboler,	  undermärkning,	  hårt	  vaOen,	  
mjukt	  vaOen,	  dosering,	  fintväO,	  kemtväO	  	  

ì  6.	  Arbetsdelning	  vid	  tväOarbete.	  Vad	  visar	  staJsJken	  om	  hur	  mycket	  
kvinnor	  och	  män	  och	  flickor	  och	  pojkar	  tväOar?	  	  www.scb.se	  
ì  Hur	  vill	  du	  dela	  upp	  tväOarbetet	  i	  din	  idealfamilj?	  
ì  Stressade	  helJdsarbetande	  föräldrar	  med	  tonårsbarn.	  Vad	  kan	  det	  spela	  för	  

roll	  om	  familjen	  har	  gemensamhetstväOstuga	  eller	  egen	  tväOmaskin?	  
ì  Vad	  är	  vikJgt	  aO	  tänka	  på	  när	  du	  delar	  tväOstuga	  med	  andra?	  	  

ì  7.	  Förr	  tväOade	  vi	  inte	  kläder	  lika	  oXa	  som	  nu?	  Hur	  såg	  tväOruJnerna	  ut	  
då?	  Vad	  betyder	  det	  för	  miljön,	  hälsan	  och	  ekonomin?	  
ì  Har	  vi	  något	  aO	  lära	  av	  tväOruJnerna	  förr?	  

(Grönqvist	  &	  Hjälmeskog,	  www.hkrummet.se)	  

2.	  	  	  
Förmåga	  a>	  	  använda	  	  
på	  e>	  säkert	  sä>	  som	  
fungerar	  

	  
I	  huvudsak	  	  
Ganska	  bra	  
	  
	  

	  
Rela5vt	  väl	  
Bra	  

	  
Väl	  
Mycket	  bra	  

Metoder	  och	  
utrustning	  vid	  
tväOarbete.	  	  
(sortering	  av	  tvä5,	  
fläckurtagning,	  tvä5a	  för	  hand,	  
tvä5a	  i	  maskin,	  hängtorkning,	  
plantorkning	  m.m.	  mangling	  
strykning).	  	  

Du	  	  provar	  olika	  metoder	  och	  
utrustning	  vid	  tväO	  .	  Du	  gör	  
deOa	  utan	  missöden	  med	  
ganska	  bra	  resultat.	  Du	  
känner	  Jll	  några	  
tväObegrepp.	  
	  

	  Du	  	  provar	  och	  jämför	  olika	  
metoder	  och	  utrustning	  vid	  
tväO.	  Du	  gör	  det	  	  på	  eO	  säkert	  
säO	  och	  med	  bra	  resultat.	  Du	  
är	  säker.	  Du	  förstår	  
betydelsen	  av	  	  tväObegrepp.	  	  
	  
	  
	  

	  

Du	  	  provar	  och	  jämför	  olika	  
ruJner	  och	  utrustning	  vid	  
tväO.	  Du	  gör	  det	  	  på	  eO	  säkert	  
säO	  och	  med	  mycket	  bra	  
resultat	  Du	  	  förklarar	  och	  
Jllämpar	  olika	  tväObegrepp.	  
	  

3.	  	  
Förmåga	  aO	  moJvera	  
val	  

	  
Enkla	  moJveringar	  

	  
Utvecklade	  

	  
Välutvecklade	  

Väljer	  metoder	  vid	  
tväO	  	  	  	  	  	  	  	  
Hälsa	  
Ekonomi	  
Miljö	  

Du	  väljer	  hur	  du	  ska	  arbeta	  
och	  moJverar	  diO	  val	  ur	  eO	  
perspekJv	  i	  taget	  
	  t	  ex.	  Jag	  tar	  bort	  fläckar	  
direkt	  så	  jag	  inte	  behöver	  
tvä5a	  tröjan	  och	  sparar	  då	  på	  	  
miljön	  

Du	  väljer	  hur	  du	  ska	  arbeta	  
och	  moJverar	  diO	  val	  ur	  tre	  
perspekJv	  och	  ser	  olika	  
samband	  

Du	  väljer	  hur	  du	  ska	  arbeta	  
och	  moJverar	  diO	  val	  ur	  flera	  
perspekJv	  och	  ser	  komplexa	  
samband	  och	  drar	  
välmoJverade	  slutsatser	  

6.Förmåga	  a>	  
jämföra	  och	  föra	  
underbyggda	  
resonemang	  samt	  
förmåga	  a>	  göra	  
kopplingar	  5ll	  
konsekvenser	  
	  

Enkla	  resonemang	   utvecklade	   Välutvecklade	  och	  
väl	  

Jämförelser	  mellan	  
aO	  tväOa	  själv	  och	  
aO	  köpa	  dessa	  
tjänster	  

Du	  diskuterar	  	  en	  eller	  
flera	  fördelar	  och	  
nackdelar	  med	  aO	  	  tväOa	  	  
själv	  i	  familjen	  eller	  köpa	  
tväOtjänst	  
	  

Du	  har	  tagit	  reda	  på	  fakta	  
och	  diskuterar	  fördelar	  
och	  nackdelar	  

Du	  har	  tagit	  reda	  på	  fakta	  
och	  diskuterar	  fördelar	  
och	  nackdelar	  och	  ser	  
komplexa	  samband	  och	  
drar	  välmoJverade	  
slutsatser	  	  	  
	  

Vad	  betyder	  det	  för	  
privatekonomin	  för	  
olika	  familjer	  

Du	  räknar	  ut	  vad	  det	  
kostar	  för	  en	  typfamilj	  aO	  
köpa	  tväOjänst	  och	  
jämför	  med	  andra	  
kostnader	  i	  hushållet	  
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Vad	  bedöms?	  

ì  För	  ungefär	  tre^ofem	  år	  sedan	  gick	  jag	  på	  
högstadiet,	  på	  Lyckeskolan	  i	  Kinna.	  I	  åOan	  hade	  vi	  
hemkunskap	  och	  när	  vi	  hade	  prov	  kom	  frågan	  ”Hur	  
steker	  man	  strömming?”.	  Jag	  fick	  nio	  poäng	  av	  Jo	  
möjliga	  på	  den	  frågan!	  KersJn	  som	  gick	  i	  min	  klass	  
fick	  bara	  två.	  En	  annan	  sak	  som	  skilde	  oss	  två	  åt	  var	  
aO	  KersJn	  verkligen	  kunde	  steka	  strömming.	  Det	  
kunde	  inte	  jag	  och	  jag	  har	  heller	  aldrig	  lärt	  mig	  
senare	  (Jörgen	  Tholin,	  2007)	  

Kunskap	  i	  handling	  

ì  …	  lärande	  sker	  i	  verksamheten,	  inte	  om	  
verksamheten,	  genom	  aO	  delta	  i	  den	  och	  interagera	  
med	  människor	  i	  omgivningen.	  

ì  	   ”Genom	  aO	  Jllämpa	  eO	  undersökande,	  
jämförande	  och	  reflekterande	  förhållningssäO	  i	  
handling	  blir	  akJviteterna	  kunskap.”	  	  

(Skolverket,	  2011,	  Kommentarmaterial)	  

Tankar	  kring	  betygsättning	  

ì  Avsluta	  eO	  tema	  med	  eO	  Jllfälle	  då	  kunskaperna	  
bedöms	  	  

ì  Hur	  kan	  man	  visa	  i	  handling?	  
ì  Demonstrera	  en	  metod	  för	  kamraterna	  där	  moJveringar	  

och	  förklaringar	  ges	  under	  arbetets	  gång	  
ì  Spela	  in	  filmklipp	  och	  visa	  för	  klassen	  
ì  Göra	  bildserie/foton/instrukJoner	  
ì  Spela	  upp	  en	  händelse	  	  
ì  Genomför	  en	  argumentaJonsduell	  där	  olika	  ståndpunkter	  

ska	  företrädas	  
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