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”Den inlärning som icke äger rum i samband med 
upplevelser förtärs och försvinner mycket snabbt.”

(Martinsson, 1985)
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Sammanfattning

Hem- och konsumentkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne, här kombineras teori och praktik 

i ett ämne. Många beröringspunkter bör finnas till andra skolämnen. Grundbehörigheten till 

gymnasiet är att ha godkänt i kärnämnena; svenska, matematik och engelska. Många 

ungdomar som slutar nian saknar betyg i ett eller flera kärnämnen. Går det att använda 

hemkunskapen som ett stödämne till kärnämnena? Syftet med denna uppsats är att se hur 

hem- och konsumentkunskapen kan användas som stödämne i skolans undervisning för 

kärnämnena, svenska, matematik och engelska. Den teoretiska ramen utgörs av aktivitets- och 

arbetspedagogik. Materialet har varit bl a Skolverkets kursplaner. Jämförelser har gjorts 

mellan uppnåendemålen i svenska, engelska och matematik med utgångspunkt i hem- och 

konsumentkunskap. Resultatet visar att det finns många utgångspunkter där det går att bygga 

broar mellan kärnämnena och hem- och konsumentkunskapen. Genom att använda aktivitets-

och arbetspedagogik och låta upplevelsen befästa kunskapen och visa sambanden mellan 

kunskap och handling prövas nya vägar att nå elevernas inneboende nyfikenhet och 

kreativitet.           

Nyckelord: hem- och konsumentkunskap, kärnämnen; svenska, matematik, engelska
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Abstract

Domestic science is an interdisciplinary subject. Furthermore domestic science is a 

combination of theory and practice. The basic competence, a recommendation from ‘The 

Swedish School Institution’ (Skolverket), is to enter the secondary school with minimum 

grade G, (godkänd) in the basic themes: Swedish, English and Mathematic. Today there are 

many pupils finishing their secondary school without grade in one or more basic themes; 

Swedish, English and Mathematic. The aim of this essay is to show if domestic science could 

be used as a complement to the basic themes which are suppose to help the pupils to get 

grades in the basic themes of Swedish, English and Mathematics. A question in the essay is; is 

it possible to combine theory and practice? The theoretical frame of this essay is constituted 

by the pedagogies of activities and work. The sources for research of this essay have been the 

course plan of ‘The Swedish School Institution’ (Skolverket). Comparisons have been made 

between the basic grades; domestic science and basic themes of Swedish, English and 

Mathematics. The results indicate that there is a possibility to build bridges between the basic 

themes and domestic science. Through the use of pedagogies of activities and work, letting 

the experience fortify knowledge and showing the connection between knowledge and action, 

will present new ways to inspire the curiosity and creativity of the pupils. 

Keywords: Domestic science, Swedish, English, Mathematic
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1.1 Bakgrund

Våren 2007 nådde tre av fyra elever, i år 9, målen i samtliga ämnen. Andelen elever som inte 

nådde målen i svenska, matematik och engelska var 89,1 procent samma år. 

(www.skolverket.se) För de enskilda ämnena uppnådde inte 3.6 procent av eleverna målen i 

svenska, 7.0 procent i matematik och 6.1 procent i engelska (www.siris.skolverket.se) och 

orsakerna kan vara många. För att komma in på gymnasiet krävs godkänt i kärnämnena; 

svenska, matematik och engelska. Många elever känner att de inte blir sedda för de personer 

de är. Lärares förhållningssätt mot eleverna kan påverka både prestation och resultat. 

(Liljegren, 2000) Lpo94 skriver att elever ska få kunskap utifrån sina förutsättningar och 

behov samt att utbildningen ska ges på ”en skola för olika”. (Lärarens handbok, 2004 ). Om 

läraren har kunskap i både den sociala och den kunskapsmässiga uppfostran ökar 

motivationen hos eleverna. (www.skolverket.se) Eleverna måste få en större anpassning av 

kunskaperna utifrån deras individuella behov. Att hämta in kunskap kan se olika ut från elev 

till elev. En del elever är mer teoretiskt och en del mer praktiskt lagda. Ofta ger praktiskt 

lagda ämnen som hemkunskap konkreta resultat, vilket kan öka motivationen att hämta in 

kunskap. Diskussionen runt vad kunskap är, bör hållas levande, då den tysta, praktiska eller

handkunskapen ofta glöms bort.(Maltén, 1981) På akademisk nivå är hushållsvetenskapen av 

”tvärvetenskaplig karaktär med anknytning till flera grunddiscipliner med många 

tillämpningsområden” (Cullbrand, 2006) Det bör finnas många beröringspunkter med andra

skolämnen. Hem- och konsumentkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne, där teori och praktik 

kombineras i ett ämne. 

I Lpo94 framgår att skolan ska sporra elever till att skapa sig sina egna vägar att ta in kunskap 

och låta kunskapen mogna med eleven genom åren i skolan. ”Undervisningen skall anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevers bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.” Den ”harmoniska utvecklingen” bör stödjas med en balansering mellan 

olika former av kunskapsinhämtning och kunskapsformer. I kunskapsförmedlingen skall 

balans finnas mellan de teoretiska och praktiska, sensoriska och estetiska områden. I 

uppdraget som lärare skall pedagogen underlätta för eleven att ta egna initiativ, ta ansvar och 

arbeta självständigt samt lösa problem. Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas efter sina 

behov och sin förmåga samt att ”känna växande glädje och få erfara den tillfredställelse som 
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det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” Skolan ska främja elever att utveckla sig 

som unika individer och stärkas i att ta beslut utifrån sin personlighet. Hjälp ska ges till de 

elever som har behov av det, oavsett bakgrund eller om funktionshinder föreligger. Det skall 

finnas en plan för att förhindra diskriminering. Med vetskap om elevers bakgrund och 

förestående erfarenheter skall den fortsatta förmedlingen av kunskap underlättas. ”Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” Pedagoger på skolan 

ska ständigt utvärdera och ompröva metoder och undervisningsmål för att vara aktuell. 

Samarbete bör ske mellan skola, elev, föräldrar och samhället omkring. (Lärarens handbok, 

2004)      

Problematisering

På de flesta skolor finns elever som av olika anledningar inte når målen i vissa ämnen. 

(www.siris.skolverket.se) Att vara godkänd i kärnämnena matematik, svenska och engelska, 

är en förutsättning för att ha behörighet till gymnasiet. Hem- och konsumentkunskap är ett 

omfattande ämne och berör mer eller mindre alla skolans ämnen på något sätt de är dessutom 

är verklighetsnära. Hem- och konsumentkunskapen är konkret och visar snabbt ett resultat. 

Vissa elever är praktiskt lagda och når godkänt i alla praktiskt-estetiska ämnen men inte i de 

teoretiska ämnena. (Halldén, 1982; Linde, 2003; Sträng Dimenäs, 2000)

1.1 Teorier

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogiken utgår från verkligheten och vill att undervisningen berör elevens alla 

sinnen. Genom att låta många sinnen vara med vid inlärningsprocessen så kommer eleverna 

lättare ihåg kunskap. Utgångspunkten är att skapa en erfarenhet som genom teori utmynna i 

en aktiv handling för att på så sätt få kunskap bekräftad. (Lundegård, Wickman, Wohlin, 

2004)

Äventyrspedagogik

Genom att låta elever använda sin upplevelsen som utgångspunkt i sin undervisning och söka 

fakta utifrån den, så kommer nya perspektiv in i skolan. Eleverna känner sig sedda och 

undervisningen förankras i deras verklighet och vilket ger en undervisning som inte bara är 

isolerad till skolmiljön. Det gäller att som lärare följa med in i elevernas upplevelser för att 
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vägleda eleven i sin kunskapsinhämtning. Dialog på jämbördig nivå mellan pedagog och elev 

är ett gynnsamt utgångsläge för medupplevelser och inlärning. Godhetsträning i 

undervisningen innebär att kärnan i kunskapsgivandet bör ske med känsla och glädje. Det 

material en pedagog ska presentera uppfattas som levande om ”medmänsklighet och värme 

finns i klassrummet.” De praktisktestetiska ämnena bjuder in till levande undervisning med 

plats för inlevelse samt skapar och tydliggör kunskap. En viktig faktor att fånga elever är att 

våga bjuda på sig själv och visa sig själv som en unik individ. Skolan borde kallas ”En skola 

för alla sinnen”. ”Det sinnliga har både med det konkreta, det praktiska och det estetiska att 

göra.” (Ingelman, 1996)

Interkulturell pedagogik 

Den interkulturella lärprocessen kan ses ur olika perspektiv. Eleven kan uppmanas att vara 

aktiv och använda sin erfarenhet, upplevelse och kunskap som grund i den interkulturella 

undervisningen. Det är värdefullt att skapa möjligheter till inlevelse för de ”andra och 

annorlunda människornas situation och behov.”  Det är även viktigt att diskutera olika sätt att 

förstå och hantera olika situationer samt de ”kulturella uttrycken” i samhället idag omkring 

oss. (Lahdenpäre, 2004)

Montissoripedagogik

Maria Montessori hade ett vidsynt förhållningssätt till skolan. En viktig del i hennes budskap 

var att ”jämställa den intellektuella utvecklingen med elevers sociala, emotionella och fysiska 

utveckling”. Detta gjorde att hon såg barnet i ett helhetsperspektiv, kunskapen och 

förhållandet mellan dem. Miljön som natur, kultur och samhälle är helheten, ”världen”, 

varifrån inspiration kan hämtas. En strävan Montessori hade var att integrera skolan i elevens 

verklighet. För att bli en god samhällsmedborgare stärktes självkänslan och självförtroendet. 

En hörnsten är att kombinera praktiska sysslor med teoretiska kunskaper t ex ”matematik i 

vardagslivet för ökad förståelse”. En annan hörnsten är att klargöra sambanden till händelser i 

verkligheten. Att gå från helhet till delar och därmed så ”intressefrön” för att senare väcka 

nyfikenhet och informationssökandet hos eleverna samt samband, sammanhang och 

tidsperspektiv. Montessori hade stor respekt för eleverna som unika individer. Hon ville ge 

dem stor integritet och låta dem göra ”egna val” samt tillät dem att arbetade i sin egen takt. 

(Anna Forssell, 2005)
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Freinetpedagogiken

”Arbetet ska vara den bärande principen, drivkraften och filosofin bakom folkets skola, det 

ska vara den aktivitet ur vilken alla färdigheter framgår”. Arbetets pedagogik är förknippat 

med Freinet här i Sverige. Arbete står för ”inlärning, kamratskap, konfliktlösning och träning” 

samt att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Freinet menar att genom att ha en naturlig 

mottagare blir arbetet mer meningsfullt. Olika arbetsformer kan innebära ”eget arbete i 

klassrummet, forskning, experimentera och laboration. ”Handen och hjärnans arbete värderas 

lika” Teori och praktik är jämställt. ”Organisation, planering, god utrustning” ökar 

förutsättningen för att få utlopp för sin kreativitet. Genom att eleverna vet vad som ska göras 

och varför samt att genom samarbete byggs gemensamt resultat fram vilket ökar lusten att 

lära. Aktivitet ger engagemang. Genom att undersöka elevens omgivning, samhälle, vardag, 

och veklighet, väcks intresse vid återberättandet. Vidare arkiveras elevarbeten och elevtexter 

för att kunna ges ut i form av t ex tidningar i skolan eller till samhället. (Nordheden, 1995)

Reggio Emillia

Loris Malaguzzi menade att barnen har hundra språk men att skolan berövar dem nittionio, 

underförstått är det resurser och rikedomar som eleverna har och måste hitta fram till. Det 

innebär att varje dag är som en upptäcktsresa där både elever och pedagoger ger och tar. Varje 

människa är en del i ett sammanhang och medverkar till en helhet. De hundra språken har 

samband med varandra genom lusten, nyfikenheten och förmågan att förundras. Inom denna 

pedagogik talas det om en ”galen morbror” någon som ibland för med sig oreda i 

omgivningen. Det kaos som bildas är viktigt för kreativiteten. Flexibiliteten och nyfikenheten 

blir stor. Alla de miljöer och sammanhang ett barn passerar under sina tidiga år har betydelse i 

framtiden. Barnet lär sig att lära in på sitt eget sätt och med hjälp av varandra. Barn har många 

möjligheter och klarar av mycket. Barnen har många förutsättningar med sig. Det gäller att 

inte vuxna hindrar utan hjälper till att stötta, lyssna och vägleda så de kan ta sig vidare till nya 

höjder. Detta gav inspirationen till de valda orden av Loris Malaguzzi att ”Barnen har hundra 

språk men skolan berövar dem nittionio”. (Karin Wallen, 1991)     

Förhållningssätt mot elever

Vid pedagogisk bedömning av elever, så bör eleven ses ur olika perspektiv. Vidare bör de 

olika miljöer som eleven vistas i analyseras för att se om det finns några samband, ”känsla av 

sammanhang”, KASAM (Antonowsky, 1991) till ett visst beteende vilket i förlängningen kan 

leda till att eleven inte når målen i vissa ämnen. Britt Liljegren menar att det interaktionella 
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synsättet är att se på individer är att kropp och själ samspelar. Hon hävdar att nära relationer 

påverkar de fysiologiska mekanismerna och en svår stressfaktor för människan är att inte ha 

något socialt stödsystem. Detta kan i förlängningen ge sig uttryck i fysiska symtom som 

utmattning, muskelspänningar, huvudvärk och magvärk. Den enskilde eleven ska inte lastas 

för sin stress, utan det beror på ett samspel av olika faktorer. Förklaringen till problemen bör 

läggas fram så eleven kan bearbeta och ta ansvar över sin situation. (Liljegren, 2000). Den 

traditionella segregerande integreringen ser eleven utifrån sina behov där ges extra stöd för att 

nå målen, i och utanför klassen och klassrummet. I den inkluderande integreringen är det 

tillåtet att vara unik och här förklaras för andra elever att alla är olika och att olika individer 

finns i hela samhället. Pedagogerna bör, till de andra eleverna, förklara att det är ingen 

särbehandling av någon elev utan denne behöver en annan förklaring eller strategi för att det 

ska stämma överrens med på vilket sätt som den här eleven tänker. Förhållningssätt mot 

elever kan vara en faktor som kan påverka resultat, beroende på segregerande eller 

inkluderande integrering. (Haug, 1998) Skolverket skriver i pressmeddelandet 18 mars 2008 

att ”Lärare som har goda kunskaper om eleven såväl kunskapsmässigt som socialt har bättre 

förutsättningar att stödja och motivera eleverna. De har en också bred undervisningsrepertoar 

och kan variera och anpassa undervisningen efter elevers olika behov och förutsättningar.” 

(www.skolverket.se)

Vad är kunskap?

 Kunskap kan visa sig i ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet”. Skolan bör förmedla 

olika former av kunskap där de olika formerna samordnar med varandra på ett bra sätt.   

Kunskap kan uttryckas på flera sätt och elever bör erbjudas möjlighet att använda alla sinnen 

vid sin kunskapsinhämtning. För en balanserad utveckling bör möjlighet ges till att ”pröva 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.”  Grunden för 

undervisningen bör vara ”utforskning, nyfikenhet och lusten att lära”. Skolan skall inspirera 

eleven till ett kreativt inhämtning och skapande av kunskap och ”aktivt lärande.” 

Reflekterandet i undervisningen är viktig vid utvecklandet av sin skicklighet i att ”kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lärarens 

handbok, 2004)
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1.2 Nulägesanalys

Sökord som använts är hem- och konsumentkunskap mot kärnämne, svenska, matematik, 

engelska, specialundervisning, stödämne, stödundervisning, domestic sience. Sökningen har 

gjorts på Libris, nationell bibliotekskatalog, Diva, publikationer från Nordiska universitet och 

högskolor, google, msn, AltaVista med resultatet noll träffar på samtliga adresser. 

Sökning har även skett på www.uppsats.se, som är en nationell sökmotor för uppsatser och 

examensarbeten med samma sökord. En uppsats gick ut på att arbeta ämnesövergripande 

mellan historia och hem- och konsumentkunskap att arbeta över gränserna med teori och 

praktik. Resultatet visade att ”verkligheten i skolorna och styrdokumenten går isär.” Författare 

var Sanna Norling, 2006. 

I ”Hushållsvetaren” för lärare i hem- och konsumentkunskap via Lärarförbundet, så hittades 

två artiklar som tangerade syftet i min uppsatsen. 

Artikeln handlar om ämneskombinationen hem- och konsumentkunskap och engelska på en 

skola i Morgongåva skola. Isabel Ivarsson, hemkunskapsläraren, berättar att inlärningen i 

engelska stärks genom praktiska sysslor. Hennes upplägg på lektionerna är att eleverna ska 

kommunicera endast på engelska. Detta menar hon gör att eleverna måste skärpa till sig på 

alla nivåer. Hon hänvisar till lektioner som avslutas med picknick i det gröna och menar att 

det ökar elevernas motivation. Att sedan utvärdera lektionen i gröna gräset är trevligt tycker 

eleverna. Kommentarer som eleverna har är ”Man lär sig mycket mer när det finns ett 

sammanhang och en uppgift att lösa”, ”Det är svårt att formulera hela meningar på engelska”, 

”jag har svårt att hitta ord för de olika redskapen i köket”. Eleverna är överrens om att det är 

givande och bra metod att kombinera hemkunskap med engelska eller ett nytt språk. Isabel 

hänvisar till ett Comeniusprojekt mellan olika länder i Europa med en hemsida vid namn 

www.cookbookontheweb.com. Hemsidan har bl a ett receptbank där man kan kommunicera 

och även lägga in och byta recept med andra länder. (Nohrstedt, 2007) 

En annan artikel ur ”Hushållsvetaren”  handlar om en ny kurs på 15 poäng/halvfart. Hanna 

Sepp har initierat en specialpedagogisk utbildning för hem- och konsumentkunskapslärare, 

med start hösten 2007, eftersom denna kompetens saknas i lärarutbildningen. Annika 

Axelsson som är en lärare på kursen menar att man måste tala om ”inlärningshinder och 

vikten av förståelse för olika elevers behov och förutsättningar” istället för 
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inlärningssvårigheter och problem då problemet blir elevens. Mycket bygger på att ”förstå 

elevens diagnos eller perspektiv” samt få redskap att arbeta med. Upplevelsebaserad inlärning 

bör vara grunden i undervisningen vilket finns naturligt i hemkunskapsämnet. Annika 

Axelsson menar att om man har dyslexi är det svårt att ”läsa näringslära” utan då måste nya 

vägar prövas t ex genom praktiskt arbete. ”Hela människan måste stimuleras, det är då 

kunskap uppstår, kunskap som är på riktigt.” ”Huvud, hjärta och hand” är nyckelord. Vidare 

tycker Annika Axelsson att hemkunskapen stärker elevers självförtroende genom bl a  snabba 

resultat. Det är lättare att skapa kontakt mellan elever och elever/lärare om sinnena är 

involverade i undervisningen. Kursen, Specialpedagogik inom hem- och konsumentkunskap, 

finns på Högskolan i Kristianstad www.hkr.se (Bengts, 2007)

1.3 Syfte 

Jag vill med detta arbete undersöka hur hem- och konsumentkunskap som stödämne kan 

integrera kärnämnena; svenska, matematik och engelska i senare delen av grundskolan.   

Frågeställning

Finns det samverkanspunkter mellan kärnämnena, svenska, matematik och engelska?

Kan hem- och konsumentkunskapen användas som stödämne i skolans undervisning för 

kärnämnena, svenska, matematik och engelska?

Hur kan en stödundervisning i kärnämnena genom hemkunskapsämnet se ut? 

Definitioner

Upplevelse – en positiv händelse/er som tas in via våra sinnen och som kan förstärka 

kunskapsinhämtningen i en lärsituation. 

Samverkanspunkter – mötespunkten eller punkter där det går att bygga broar mellan olika 

undervisnings ämnen

Stödämne –att låta svaga elever arbeta med svenska, matematik och/eller engelska i ett annat 

ämne som är populärt t ex hemkunskapen    

2 Material och metod:

Hem- och konsumentkunskap är det korrekta namnet på grundskoleämnet, i detta arbete 

kommer det att kallas för hemkunskap. Hemkunskapen har analyserats och 

samverkansfaktorer har sökts med utvalda kärnämnen. Litteraturjämförelser och observationer 

kommer att användas som metoder för att uppnå syftet. Observationer har genomförts under 



13

en termin i en grundskola i Sverige, år 8 och 9. Utgångsläget på dessa har varit att i 

undervisningssituationer se möjligheterna till samverkan mellan utvalda ämnen. Det är 

oväsentligt med bakgrund till lärare och elever i berörd skola då det är ämnesinnehållet som 

undersökts. Anteckningar har gjorts på underlag för respektive ämne; svenska, matematik och 

engelska. I resultat och analys kommer förslag att ges på övningar som knyter samman 

respektive kärnämne med hemkunskapen utifrån kursplanerna.     

Tyngdpunkten på detta arbete kommer att beröra måltiden i hushållet. Konsumentkunskapen 

vävs in i undervisningen men som isolerat ämne upptar den en mindre del. Först kommer en 

presentation av hemkunskapen med stöd från gällande kursplan från skolverket. 

Utgångspunkten är Skolverkets kursplan i hem- och konsumentkunskap. Jämförelsematerialet 

är uppnåendemålen i kärnämnena; svenska, matematik och engelska som finns tillgängliga 

från Skolverket. Uppnåendemålen i berörda ämnen kommer att finnas i Bilagan. Faktasökning 

sker genom Libris och universitet och högskolearkiv samt Google och facktidskrifter. 

Generaliserbarhet 

Eftersom kursplanerna är allmänt hållna så finns det stor öppenhet för olika tolkningar och 

egna idéer vilket kan medföra att det kan vara svårt att generalisera. Samtidigt ska 

kursplanerna vara nationella för en likvärdig bedömning oberoende var man bor i Sverige.

Internet kommer att användas som medel att söka material. 

2.1 Avgränsningar

Utgångspunkten kommer att vara att jämföra kursplanerna och söka samverkningsfaktorer i 

svenska, matematik och engelska mot hem- och konsumentkunskapen. Jämförelserna kommer 

främst att ske mellan uppnåendemålen i respektive ämnen. I resultat- och analysdelen är 

utgångspunkten hemkunskap. Reflektion har gjorts om hemkunskap som fristående ämne eller 

stödämne. Med fristående ämne menas att i hemkunskapen hitta de partier som finns i ämnet 

som kan stödja kärnämnena. Med stödämne menas att utöva undervisning i svenska, 

matematik och engelska genom hemkunskapen som ämne. Att t ex baka bullar och sedan 

räkna hur receptet halveras eller dubblas, arbeta med enhetsövergångar, gram och kilogram. 

3 Resultat och analys 

3.1 Ämnesbeskrivning av hemkunskap
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Hemkunskap är ett mångfasetterat ämne och berör mer eller mindre alla skolans ämnen på 

något sätt. Det är ett verklighetsförankrat och reflekterande ämne som skolans alla andra 

ämnen. Många ställningstaganden måste göras utifrån konflikter mellan tanke, ord och 

handling för att bli en medveten konsument och göra medvetna val. Det gäller att söka 

information om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De praktiska momenten väger 

tungt och är en viktig del för att skapa erfarenheter. Hemkunskapen som ämne ska öka 

förståelsen och ge egna erfarenheter i vardagen och det egna hushållet. Genom hemkunskapen 

öka vidsyntheten mot den mångkulturella och globala omvärlden vi lever i idag.  Samarbete 

och kommunikationsförmåga är erfarenheter som tränas i det praktiska arbetet på olika nivåer. 

Individens hälsa och välbefinnande står i fokus. Individen stärks när öppenheten finns att 

utvecklas utifrån sina förutsättningar men också genom att visa respekt mot individens egna 

medvetna val och överväganden. Eleven får även träning i att ta konsekvenserna av sitt eget 

handlande och tränas i att bli en kritiskt granskande och medveten konsument på alla nivåer. I 

vardagsarbetet kommer även alla sinnen vara involverade. Viktiga diskussioner runt vanor 

och rutiner ger upplevelser som glädje och gemenskap i förankringen i vardagen. 

(www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap) Kärnan i hemkunskapen kan 

förkortas till handla – reflektera - göra medvetna val. 

Hushållet är en central del i hemkunskap som ämne. Viktiga grundstenar är social gemenskap, 

konsumentekonomi, boende och mat och måltid. Som praktiskt estetiskt ämne skapas 

erfarenheter och inblickar genom att utföra arbetsuppgifter i hushållet. Bild 1. I ett delmål i 

hemkunskapen är måltiden i centrum vilken sedan planeras, tillagas arrangeras och värderas. 

Vidare ska måltiden vinklas mot ”ekonomi, hälsa, resurshushållning och estetiska värden för 

att bli komplett. Ytterligare dimensioner som kommer till är hur hushållet förhåller sig till 

samarbete, jämställdhet och kultur samt de konsumenträttigheter som hushållet och den 

enskilda individen har. 
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 Bild 1 Hörnstenarna i hem- och konsumentkunskap gjord av Lena Åkesson

3.1.1 Mat och måltid 

Vid iordningsställandet av måltiden krävs att måltiden förbereds noga. För att veta hur 

måltiden ska se ut/vad den ska innehålla så har verktyget ”Goda matvanor” utarbetats  som i 

sin tur kan sättas in i sin helhet i modellen ”God hälsa” Bild 2. ”Goda matvanor” och ”God 

hälsa” har sammanställts av Lena Åkesson.  

Ett genomgående drag i hemkunskapen är att all handling i vardagen och hushållet kräver en 

medvetenhet. Genom att ta del av information och reflektion tränas eleven till att bli en 

medveten kritiskt granskande konsument. ”Goda matvanor” är ett verktyg för att kunna 

planera och värdera en måltid. Den ger en komplett bild av näringsintaget.

”Goda matvanor” svarar på frågorna : Vilka livsmedel ska jag välja till måltiden? Livsmedlen 

är sorterade i olika grupper efter liknande näringsinnehåll. Valet bör vara ett livsmedel från 

varje av de sju grupperna i kostcirkeln för huvudmåltiderna för att täcka upp näringsbehovet. 

Hur mycket av livsmedlen/vilka proportioner ska jag ta av livsmedlen? Valet bör vara enligt 

”fredsmärket”, 2/5 kolhydrater (pasta, ris, potatis), 2/5 mineraler, vitaminer och fibrer 

(grönsaker, rotsaker, frukt), 1/5 proteiner (animaliska produkter, baljväxter, mejeriprodukter). 

Mat och 
måltider

Social
gemenskap

Hushållets 
arbetsuppgifter

Boende

Konsument
-ekonomi
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Tallriksmodellen beskriver proportionerna på livsmedelsgrupperna som är grupperade efter 

kolhydrat, protein och vitamin, mineral och fiberinnehåll. När ska jag äta? Regelbundna 

måltider är viktigt för att få en jämn energitillförsel under dagen eller dygnet (tre huvudmål, 

tre – fem mellanmål). Genom att använda modellen ”Goda matvanor” så ges erfarenhet och 

förståelse för dagliga rutiner och vanor. 

Modellen ”Goda matvanor”, Bild 2, kan ses ur olika perspektiv bl a genom ”ekonomi, miljö, 

hälsa och välbefinnande” massmedia i pappersform eller på Internet ger snabbt information 

att ta ställning till. Det kan gälla medvetenhet om priser, miljöpåverkan och hälsa. Genom att 

läsa massmedia, diskutera och reflektera kan eleverna sedan ta medvetna val utifrån sina 

förutsättningar. Eleven får träna i att förstå hur den egna handlingen kan påverka sin 

omgivning, både lokalt och globalt. Vid tillagning kan medvetna val göras för att spara på 

naturresurser, här kan vatten och elmätare i varje litet kök vara till hjälp. Vidare kan 

kopplingar göras till det egna valet av livsmedlet hur det påverkar miljön beroende på 

livsmedlets ursprung. Arrangerandet av måltiden bygger på bl a samarbete och gemenskap i 

hushållet, bra miljö val med tanke på det material som används. Vid tillagningen krävs 

användning av alla sinnen för att göra maten god och tilltalande, med bra textur och rik på 

smakupplevelse. För att ett hushåll ska fungera så är samarbete och jämställdhet ett centralt 

begrepp. Jämställdhet kan diskuteras, reflekteras och praktiseras runt olika frågeställningar 

rörande relationer eller hemuppgifter i hushållet. Den kulturella variationen kan berika 

undervisningen genom att t ex laga mat från olika kulturer i närområdet vilket i förlängningen 

öka insikten och acceptansen av mångfalden i samhället. 
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”Goda matvanor”
Kostcirkeln Tallriksmodellen Regelbundna måltider
Vad/vilka livsmedel ska jag äta? Hur mycket/vilka proportioner av 

livsmedlen ska jag äta? 
När ska jag äta?

1. animaliska produkter
2.                                                                                                                                                                   

mejeriprodukter
3. fett, olja
4. spannmål, cerealier
5. frukt
6. grönsaker
7. rotsaker

Kolhydrater (2/5-delar)
- potatis, ris, pasta, bröd
Vitaminer, mineraler, fibrer 
(2/5-delar)
- frukt, grönsaker. rotsaker
Proteiner (1/5-del)
- animaliska produkter
- mejeriprodukter
- vegproteiner
         - baljväxter
         - spannmål
         - nötter
         - gröna grönsaker
         - näringsjäst

3 huvudmål
3-5 mellanmål
- frukost
- mellanmål
- lunch
- mellanmål
- middag
- mellanmål
- kvällsmellanmål

- medvetet hälsoval (allergi, 
hälsa, sjukdom)
- miljöval, (tillagning, 
transporter)
- estetiska (färgrikt)
- ekonomiska (pris, kvalitet, 
tillagningsmetod)
- kultur (lokalt och globalt)

Bild 2. Förklaringsmodell till ”God hälsa” och ”Goda matvanor”

Verktyget bygger på gällande näringsrekommendationer från Statens livsmedelsverk (www.slv.se) och Nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR) och sammanställd av Lena Åkesson

Energi in 

”Goda matvanor”
- kostcirkeln
- tallriksmodellen
- regelbundna måltider

- färgrik mat
- maximalt 15 – 18 socker  
bitar/dygn

Energi ut
- basenergiförbrukning
- vardags rörelsen- fysisk 
aktivitet, 30 min/dag

”God hälsa”

Positiva tankar, 
30 min/dygn



18

3.2 Tips på övningar 

3.2.1 Mat och måltid

Under arbetets fortskridande har övningsexempel varit ett sätt att sammanställa och föra 

vidare samverkningsfaktorerna på ett konkret sätt. Både litteraturjämförelsen och 

observationerna är underlag för övningarna. Nedan följer förslag på olika övningar som kan 

användas i en stödjande undervisning för svenska, matematik och engelska. Här har 

hemkunskapen varit utgångsläget.  

Skönlitteratur

För att få in skönlitteraturen i hemkunskapen så kan korta avsnitt, böcker eller skrifter om 

mat, inlästa på band eller CD-rom väljas ut exempelvis skildringarna av mat och hushåll 

,genom hela boken, i romanen ”Jack” (Lundell, 1980). Vidare beskrivningen av hur August 

Strindberg väver in leverstuvningen som en sensorisk upplevelse i Fröken Julie (August 

Strindberg, 1888) samt ”Tillbords med Strindberg” (Söderbergh, C, Edlund, S, Johansson, J, 

1998). Likaså finns det sekvenser i många skönlitterära verk och i världslitteraturen måltider 

och om hur ett hushåll ska skötas eller skötts historiskt (Nathorst-Böös, E, 1964). För att få en 

djupare förståelse för mångfalden i samhället kan olika skönlitterära verk studeras både på 

svenska och engelska. (www.skolverket.se/ kursplan/svenska, (www.skolverket.se/

kursplan/engelska). Även klassiska filmer som t ex ”Fanny och Alexander”s julbord 

(Bergman, 1982). Genom att läsa olika författares verk ökas elevens möjlighet att reflektera 

över människors olika förutsättningar att leva och tänka. (www.skolverket.se/

kursplan/svenska) Eleverna kan analysera och jämföra bl a språkbruket mellan olika 

författare. 

Dagbok

Dagbok där det skrivs in vad som görs nu, gjorts idag, vad som ska göras nästa gång och vad 

vi kommer att göra i framtiden till jul, påsk, halloween eller skolavslutningen. Skrivandet ger 

då träning i böjningar av verb. I boken skrivs det in vad som gjorts på lektionen, vad som 

planers att göras nästa lektion. Dagbok kan på ett enkelt språk skrivas varannan gång på 

svenska och engelska. En dagbok eller loggbok där eleven antingen turas om att skriva i eller 

skriver i varsin bok. Det kan också vara ett sätt att träna att skriva olika texter och ”tillämpa 

skriftspråkets normer”. (www.skolverket.se/ kursplan/svenska)
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Receptskrivning

Receptskrivandet kan resultera i en receptfolder med recept på en, två, fyra och åtta eller tio 

portioner på svenska och eventuellt ett recept på engelska. I det fall där eleven har svårigheter 

i att skriva och formulera sig i skrift, kan läraren skriva och eleven berätta planeringen av en 

maträtt. Muntligt framträdande kan tränas genom att till en början presentera varje lektions 

resultat och vad som har utförts. Först kan eleverna presentera vad som gjorts, därefter 

diskutera smak och hur de använde matematiken i uppgiften. För att väcka intresse hos elever 

som har svårigheter eller som känner sig skoltrötta kan det vara av värde att få förslag eller 

hitta deras intresseområden för att väcka dem till att vara aktiva elever. Förslag på rätter som 

brukar vara på förslagslistan hos dessa elever är pizza, chokladbollar, kladdkaka, scones, 

pannkaka, kanelbullar. 

Receptskrivning erbjuder bra träning i att ge enkla instruktioner, läsa på förpackningar och 

tolka information. Vid receptskrivning eller läsning så kommer svenska och engelska in 

naturligt. Träning i adjektiv för degen, stekningen, kokningen, etc. degen kan vara smidig, 

mjuk, klibbig, örsnibbsmjuk, smetig, hård. Stekningen kan vara svag, medel, stark, brynt, 

bränt, halvrå, helrå, helstekt. Vid provsmakning av mat och bak kan kryddning diskuteras och 

då involveras flera sinnen. Här kan eleven tipsas och vägledas genom smaksättningen.  Vidare 

så kommer svenskan och engelskan in naturligt vid receptskrivningen 

Träna adjektiv med hjälp av sensoriska bedömningar

Grundsmakerna är sött, surt, salt och beskt. Vid kryddning av maträtter och bakverk, eller 

provsmakning för livsmedel och produktinformation så är alla sinnen med. Det går att ge tips 

och vägleda eleverna genom provsmakningen. Även sensoriska bedömningar kan användas på 

t ex äpplen, apelsiner, där t ex frukterna ska beskrivas efter egenskaper. Jämförelser kan göras 

mellan två frukter i stigande styrka av egenskaper som söt, surt, konsistens, specifika dofter, 

mjölighet. Vid sensoriska bedömningar tränas att ta fram egenskaper vilket berikar språket 

och ger övning i att nyansera språket. Detta kan vara ett alternativ till traditionella 

grammatikövningar.      

I sensoriska bedömningar finns det många beskrivande ord att träna t ex låta en grupp elever 

var och en hitta på så många adjektiv som möjligt om t ex en äppelsort som finns tillgängligt 

att undersöka och smaka på uti från färg, form, konsistens, smak, doft, utseende och 

munkänsla. Därefter enas gruppen om ett visst antal gemensamma egenskaper. Nästa steg är 
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att hitta motsatsen och få en gradering från svagt till starkt av dessa egenskaper. Därefter 

smakas t ex äpplena av i syfte att bli bedömda efter underlaget med egenskaper. Detta är även 

en rolig samarbetsövning. För att få engagemang hos skoltrötta elever så behövs en 

fingertoppskänsla, vidsynthet och/eller ödmjukhet, att veta vilken sorts produkt som kan vara 

lämplig i rätt sammanhang. Denna övning går att genomföra på engelska tillsammans med 

ordböcker och synonymordböcker. 

Matematiska övergångar

Ytterliggare en dimension är att öva övergångar upp och ner mellan gram, hekto och kilo samt 

milliliter, centiliter, deciliter och liter då kan åter recepten användas som underlag för dessa 

övningar. Vidare så kommer svenskan och engelskan in naturligt vid receptskrivningen. En 

annan dimension på matematiken är att räkna omvandling från dl till gram, eller från gram till 

dl. T ex en deciliter vetemjöl väger 60 gram och det i receptet står dl hur mycket vetemjöl blir 

det i deciliter?  Det finns omvandlingstabeller på livsmedelsförpackningarna vilket är en bra 

verklighetsnära övning.  

Väga och mäta

En nyttig övning är att väga och mäta för att få förståelsen för mängder och mått visuellt. 

Därefter kan använda mätningarna eller en serie av mätningar att räkna ut differenser och 

procentuella skillnader. Vid omräkning av recept t ex att öka eller minska antalet portioner, 

tränas multiplikation och division på ett roligare sätt. I en förlängning ger övningen ett 

konkret resultat och belönar eleven med t ex en maträtt eller ett bakverk. Vidare kan 

procenträkning användas för träning då t ex bakverk vägs före och efter gräddning och eleven 

sedan räknar ut mellanskillnaden samt procentuell skillnad. Detsamma gäller för kött att väga 

före och efter stekning och urbening för att veta svinnet. Även svinn på grönsaker, rotfrukter 

och frukt kan räknas ut genom vägning före och efter ansning. För att vara en kritisk och 

medveten konsument så är jämförelsepris eller kilo- och literpris viktigt jämförelsetal. Det är 

en nyttig övning hos många tänkbara produkter. Det används till bl a livsmedel, rengörings-

och tvättmedel, toalettpapper, etc. 

Café som företagande på skolan

Vissa skolor har ”elevens val” på skolan som ger skolan en karaktär här kan eleven visa lite 

till vad den går för i att nå målen i något ämne. Ett ämne som är populärt är matlagning. En 

tanke är att använda detta ämne till att starta upp ett café eller företag på skolan. Eleverna 
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bakar på ”elevens val” och säljer i caféet. Då kommer vardagsmatematiken in på ett naturligt 

sätt. I en caféverksamhet så måste dagskassor summeras, sedan dras materialåtgång bort och 

slutligen har vi vinsten kvar. Dagskassor, material och vinst per vecka, månad och år kan 

räknas ut. Lägga budget kan vara en rolig och sporrande utmaning för eleverna. 

Receptsamling med uträkning till ett litet hushåll och ett storthushåll skulle kunna säljas eller 

delas ut. Vid bakning så ska en sats bullar ge t ex åtta bullar och som konkretisering kan 

degen göras till en längd och sedan överskådligt delas först hälften sedan hälften igen osv tills 

åtta bulla ligger där. 

3.2.2 Social gemenskap 

Dialog

Att göra picnic-mat och gå ut på utflykt och redovisa dagens aktivitet utomhus kan vara ett 

exempel på att skapa upplevelser kring inlärningstillfället för att befästa kunskapen på ett 

bättre sätt. Det kan bli ett passande tillfälle att nå varandra, bygga relationer eller uppleva 

omgivningen och verkligheten utanför skolan. Skolan kan ha en hämmande inverkan på 

elever. Alla hörnstenarna vävs in i varandra mer eller mindre. Social gemenskap är den del 

som är integrerad i alla hörnstenar. Samarbete är en grundförutsättning för ett hushåll eller 

hem. Att vara överens är inte ett måste men med diskussion och reflekterande kan eleverna 

visa respekt för varandras tankar och medvetna val. Diskussionen kan föras på både svenska 

och engelska då tränas eleven i empati och argumentationsteknik.        

3.2.3 Konsumentekonomi

Privatekonomin

För att få förståelse i konsumentekonomin så kan eleven göras medveten om vad han/hon 

kostar vidare kan eleven ta reda på vilka kostnader som ingår i ett hushåll. Genom att föra 

kassabok och sedan göra en hushållsbudget så tränas eleven att ta ansvar och bli medveten om 

kostnader i vardagen, elevens verklighet För att ta reda på kostnaden per vecka, månad och år 

så övas de fyra grundräknesätten. I kassaboken så läggs alla poster ihop och minskas med den 

inkomst eller månadspeng som fanns därefter kan man räkna om alla kostnader till dag, 

vecka, månad och/eller år.

På samma sätt kan valfri produkt sedan vara utgångspunkt men även vid bostadsköpet. 

Matematiken kommer in vid arbetet med att skaffa bostad på ett bra sätt. Det kan finnas behov 
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att räkna ut hur mycket gardin som går åt eller hur mycket färg det går åt för att måla 

väggarna i lägenheten. Då kommer även geometrin in. Vid privatekonomin så finns det många 

tillfällen till matematiska övningar. Kassaboksskrivning och budgetläggning innehåller många 

uträkningar med alla fyra räknesätten. Exempel på detta är när eleven ska ta reda på vad 

han/hon kostar på en månad eller ett år i poster som mat, fritidsaktiviteter, kläder, 

hygienartiklar etc. Första steget är t ex vid skor hur mycket kostar skon? 500 kr Hur länge kan 

jag använda skon? 2 år. Därefter fördela kostnaden till antingen månad eller år. 500kr delat på 

2 år blir 250 kr/år eller 500 kr delat på 24 månader lite drygt 20 kr per månad.    

Konsumentinformation

För att öka förståelsen för konsumenträttigheter så kan verklighetsnära produkter förberedas 

för inhandling och ta reda på bl a garanti, öppet köp, konsumentlagar och bästa köpkvalitet 

kontra pris.  Konsumentkunskap kan vara en valfriprodukt någon som intresserar eleverna var 

och en. Ett exempel på produkt vid en gemensamma genomgång kan vara en mobil. Mobil 

berör alla på något sätt. Det kan handla om vad jag har för krav på en mobil. Vilken mobil vill 

jag ha? Att jämföra två likvärdiga mobiler. Vad kostar mobilen i inköp och månadskostnad, 

kontantkort eller abonnemang? Vilken mobil är billigast, inköp och månadskostnad? Läsa allt 

finstilt i garantier, konsumentlagar, rättigheter och skyldigheter som konsument. 

Redovisningsform kan väljas t ex muntlig, skriftlig, som plansch, grafitti etc. Arbetsprocessen 

innehåller olika moment t ex reflektera och argumentera som ska leda till att ta ett beslut, ett 

medvetet val. Gemensam diskussion om varandras erfarenheter stärker eleverna  

3.2.4 Boende

Medvetenhet i boendet kan skapas genom att ta ansvar över att ”flytta hemifrån” på låtsas. 

Öka medvetenheten för alla hushållets sysslor, kostnader, redskap och inventarier. Vid 

säkerheten i hemmet värderas information. Det kan vara viktigt att förstå den skrivna texten 

ifall det är en varnings text. Prisjämförelser görs mellan olika sorters boende beroende på 

läge, storlek, skick, inköpspris och månadskostnader. Det är viktigt att förmedla alla sysslor 

som bör utföras i hemmet för att öka trivseln och säkerheten. Hemkunskap är ett ämne som 

återger verkligheten. På samma sätt kan valfri produkt sedan vara utgångspunkt men även vid 

bostadsköpet. Matematiken kommer in i hörnstenen bostad på ett bra sätt.                           
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4 Diskussion

För att stödundervisningen ska bli optimal så kommer det att finnas ett fortlöpande samarbete 

och dialog mellan hemkunskapsläraren och svensk-, matematik- och engelsklärarna som är 

suveräna i sina ämnen.  

4.1 Diskussion av teori, och analys och resultat

Hemkunskapen är ett stort och brett ämne där två stora discipliner, naturvetenskap och 

samhällsvetenskap (Cullbrand, 2007) kombineras, men även andra skolämnen berör. 

Kärnämnena är en naturlig del i hemkunskapen. Syftet med detta arbete var att se om 

hemkunskapen kunde vara ett stödämne till kärnämnena, vilket jag anser är uppfyllt då många 

övningsexempel anges i resultat och analys. Det visar att kärnämnena integreras i 

hemkunskapen på ett naturligt sätt. 

I detta arbete så har de teoretiska ramarna berört aktivitet, reflektion och upplevelse som 

förankring till verkligheten. Gemensamt för några utvalda teorier har varit att 

verklighetsförankringen är utgångspunkten. Flera teoretiker anser att vardagen och nuet 

sporrar elever i sitt sökande efter kunskap och fakta. (Forsell, Nordheden, 1995; Ingelman 

1996; Lahdenperä, 2004; Lundegård, Wickman, Wohlin, 2004). Hemkunskap är ett ämne 

nära elevens verklighet och baseras på vardagen vilket gör det lätt att hitta ämnesfakta. 

Aktiviteten i ämnet utgår från vardagliga sysslor såsom social gemenskap, boende, 

konsumentekonomi och mat och måltider. (www.skolverket.se/ kursplan/hem- och 

konsumentkunskap). Fakta kommer från elevens egna värld, upplevelser och erfarenheter, 

vilket bör öka intresset för kunskapsinhämtningen (Lahdenperä, 2004). Eleven kan ses ur ett 

helhetsperspektiv där miljön i form av natur, kultur och samhälle är helheten, varifrån 

inspiration tas för att så ”intressefrön”, för att i förlängningen väcka nyfikenheten i 

informationssökandet. (Forsell, 2005)

Sinnesintryck

En väg att gå för att befästa kunskap är att beröra alla sinnen på något vis (Lundegård,

Wickman, Wohlin, 2004 ). Det kan vara att krydda och smaksätta maträtter och livsmedel och 

beskriva deras utseende, konsistens och smak både på svenska och engelska. Vid tillagning av 

mat krävs att sinnena involveras där mat ger ett konkret resultat (www.skolverket.se/

kursplan/hem- och konsumentkunskap). Genom att, under matlagningens och bakningens alla 
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moment, beskriva vad sinnena upplever och är med om. I första hand tränas språket, både 

svenska och engelska, på ett verklighetsbaserat och kreativt sätt. Det kan ske både muntlig 

och skriftligt. Genom att slå upp synonymer kan språket berikas. (www.skolverket.se/

kursplan/svenska, www.skolverket.se/ kursplan/engelska) Vidare så befästs kunskapen bättre 

och det blir lättare att komma ihåg när sinnesintryck samspelar under inlärningen samt att 

avsluta uppgifter med att med alla sinnen uppleva måltiden då den äts upp. (Lundegård, 

Wickman, Wohlin, 2004) Därefter kan helheten av maträttens egenskaper beskrivas. För att 

engagera skoltrötta elever kan, för eleven, verklighetsnära livsmedel väljas t ex Coca Cola och 

pizza för att väcka intresse. (www.skolverket.se/ kursplan/svenska, www.skolverket.se/

kursplan/engelska) 

Konsument

Eleverna är konsument varje dag. Ämnet ökar elevens medvetande om sina kostnader i 

vardagen vilket kan göras genom att föra kassabok och sedan göra en budget och kunna styra 

sina inkomster och framförallt sina utgifter. Därmed känner eleven igen sig i 

arbetsuppgifterna som finns i hemkunskapen samt att det finns en naturlig 

verklighetsförankring.( www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap) I 

sökandet efter information till konsumenter, kan det handla om att läsa produktfakta och 

garantier, instruktioner på internet till en viss produkt på både svenska och engelska. 

(www.skolverket.se/ kursplan/svenska, (www.skolverket.se/ kursplan/engelska) 

Medvetna val

Handling och medvetna val är vardag för eleverna. Genom information tränas eleven att 

reflektera för att avslutande göra ett medvetet val. ( www.skolverket.se/ kursplan/hem- och 

konsumentkunskap) Eleven utför hushållssysslor dagligen som ta hand om matlagning, diska 

och städa. Detta kräver medvetna val. Montessoripedagogiken har stor respekt för den unika 

individen samt det ”egna val” som elever tar i sin vardag, men även att kombinera praktiska 

sysslor med teoretiska kunskaper ”matematik i vardagslivet för att öka förståelsen”. Det ger 

eleven en verklighetsförankring som ökar motivationen. (Forsell, 2005; Nordheden, 1995;

Ingelman 1996; Lahdenperä, 2004; Lundegård, Wickman, Wohlin, 2004). 

I konsumentkunskapen så är produktfakta och garantier oftast skrivna på både svenska och 

engelska vilket ger ett naturligt tillfälle för eleven att träna båda språken ( www.skolverket.se/

kursplan/hem- och konsumentkunskap) Träningsmomenten kan vara att läsa, tala och skriva 

på dessa språk utifrån sin nivå och sina behov. (Lärarens handbok; 2004) För att öka 
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motivationen hos eleven kan eleven ta en valfri produkt som är en del i elevens vardag och 

verklighet. (Forsell, 2005; Nordheden, 1995; Ingelman 1996; Lahdenperä, 2004; Lundegård, 

Wickman, Wohlin, 2004). 

Prisjämförelser

För att göra denna uppgift komplett där alla tre kärnämnen är involverade kan även 

prisjämförelser göras mellan likvärda produkter som den eleven valt. (www.skolverket.se/

kursplan/matematik). I hemkunskapen tränas att ta egna medvetna val. Detta val är ett resultat 

av en reflektion mellan tanke, ord och handling vilket ger en bra erfarenhet. 

( www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap). Det egna valet får stöd från ett 

vidsynt förhållningssätt, som i sin tur ger en god samhällsmedborgare med stärkt självkänsla 

och självförtroendet. (Forssell, 2005) En stor del i, hem- och framförallt i 

konsumentkunskapen är, att kunna göra egna medvetna val för att bli en kritiskt granskande 

medveten konsument (www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap) vilket 

skapar integritet och inger respekt. (Forsell, 2005) Det ger eleven en verklighets-förankring 

som ökar motivationen. (Forsell, 2005; Nordheden, 1995; Ingelman 1996; Lahdenperä, 2004;

Lundegård, Wickman, Wohlin, 2004) 

Vid jämförelser mellan olika produkter både prismässigt och kvalitetsmässigt så avslutas

övningen med ett ställningstagande hos eleven vilken produkt som passar denne. Det egna 

valet (Forssell, 2005) är ett ”medvetet val” ( www.skolverket.se/ kursplan/hem- och 

konsumentkunskap) som är viktigt att argumentera för och kunna försvara ( 

www.skolverket.se/ kursplan/svenska)  

Kombinationen teori och praktik

Genom att först gå igenom matlagningens teoretiska grunder samt näringsinnehåll och sedan 

låta eleverna tillaga måltiden praktiskt och bedöma förvaltningen av teorin till praktik har 

praktiska elever fått sitt utrymme i skolan. Då får eleven förvandlingen från teori till praktik 

presenterad. Det visualiserar ”kunskap i handling” 

Samarbete 

Ytterligare faktorer som spelar roll vid inhämtning av kunskap är att den sker med känsla och 

glädje eller som äventyrspedagogiken uttrycker det att godhetsträningen är kärnan i 

kunskapsgivandet. (Ingelman, 1996) Vid måltiden kan eleven med stöd från pedagogen skapa 
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en varm atmosfär. Ansvaret för ”godhetsträningen” i kunskapsgivandet och glädjen i 

kunskapsinhämtningen vilar hos pedagogen.  En viktig del i hemkunskapen är att samarbeta 

och diskutera vanor som ska ge glädje och gemenskap i vardagen och i samarbetet i 

hemkunskapen ( www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap) och samarbetet 

förstärks av en bra dialog mellan lärare – elev och elev – elev där utgångsläget är jämställdhet 

mellan parterna. (Ingelman, 1996). Vidare så skapar arbetstillfället träning i att ta ansvar över 

bl a sig själv och sin omgivning ( www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap) 

vilket ger en nyttig träning i konflikthantering och att vara kamrat. (Nordheden, 1995) 

Genom att visa empati för varandra och visa respekt för att alla är unika (Lpo94) så 

implementeras den interkulturella pedagogiken i klassrummet. (Lahdenperä. 2004) Här kan 

förståelse för varandra diskuteras som svenskövning samt samarbetsövning i hemkunskapen. 

Hemkunskapen vill öka förståelsen och se samverkan på olika nivåer samt öppna toleransen 

mot det mångkulturella samhället och den globala omvärlden vi lever i idag. 

(www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap, www.skolverket.se/

kursplan/svenska) För att få en djupare förståelse för mångfalden kan olika skönlitterära verk 

studeras både på svenska och engelska. Här kan både böcker i skrift och intalade på band eller 

cd-skivor vara aktuella. Eleven ökar insikterna till andra människors olika förutsättningar. 

(www.skolverket.se/ kursplan/svenska www.skolverket.se/ kursplan/engelska) I 

hemkunskapen så ska samarbete mellan eleverna ske oavsett kön eller etnicitet för att nå 

uppnående målen. (www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap) Sensoriska 

bedömningar kan användas som samarbetsövning men även för att stärka individ, att våga stå 

för vad man tycker. 

Kommunikation

I hemkunskapen tränas samarbetet och kommunikationsförmågan i det praktiska arbetet 

dagligen (www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap). Genom att 

argumentera och diskutera så tränar eleverna sitt talspråk. Om det i undervisningen bjuds på 

kaos ökar kreativitet, flexibilitet och nyfikenhet. Kaoset kan leda till att det vardagliga mötet 

mellan pedagog och elev kan bli till en upptäcktsresa där båda parterna är jämställda och 

nyfikna på att söka kunskap. (Karin Wallén, 1991) Den mest kreativa dialogen mellan alla 

parter är då alla parter är jämbördiga. Jämställdhet, samarbete och kommunikation är viktigt i 

hemmet. (www.skolverket.se/ kursplan/hem- och konsumentkunskap)  
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Fakta i verkligheten

Händelser i verkligheten kan förklaras av olika samband i vardagen. (Forssell, 2005) Då 

hemkunskapen är ett praktiskt estetiskt ämne så baseras undervisningen på aktiviteten i form 

av arbete att utföra i köket eller som konsument. (www.skolverket.se/ kursplan/hem- och 

konsumentkunskap) Arbete blir meningsfullt med en naturlig mottagare. Om eleven skriver 

en kokbok med de recept som man arbetat med i undervisningen i hemkunskap och skickar ut 

det som ett t ex månadshäfte, folder, så får arbetet en verklighetsförankring. (Nordheden, 

1995) Då kan en intresserad lärare med god dialog locka fram intresset för att hitta fakta. 

(www.skolverket.se/ kursplan/svenska, www.skolverket.se/ kursplan/engelska, 

www.skolverket.se/ kursplanmatematik) Något detta arbete har gemensamt med Freinet och 

Montessori är att kombinera teori och praktik vilket blir möjligt i att använda hemkunskapen 

som utgångspunkt i att stödja upp kunskapsinhämtningen i kärnämnena. Handen och hjärnans 

arbete värderas lika. (Nordheden, 1995, Forssell, 2005) Lusten att lära ökar då elever vet vad 

som ska göras. Även att söka kunskap i samhället i elevens verklighet ökar motivationen. 

Resultatet kan redovisas i att återberätta eller ge ut skrift om sitt arbete. (Nordheden, 1995) En 

sådan redovisning kan vara att ge ut en receptsamlig eller receptfolder på både svenska och 

engelska vidare kan recepten vara omräknade för olika många portioner. (www.skolverket.se/

kursplan/svenska, www.skolverket.se/ kursplan/engelska, www.skolverket.se/

kursplanmatematik) 

Egen inlärningsmetod

Hemkunskapen lämnar öppenhet för eleverna att utvecklas utifrån sina förutsättningar samt 

respekten för det medvetna valet varför det är möjligt att kombinera med kärnämnena. Vidare 

tränas eleven att se sambanden till sina beslut för att till sist bli en medveten granskande 

kritisk konsument. Viktigt är att eleven tränas i att hitta sin inlärningsmetod utifrån sina egna 

behov och förutsättningar. (Lärarens handbok, 2004) Genom att se eleverna för det de är och 

stärka upp eleven, så kan eleven lyftas till bättre resultat än väntat. Eleverna har

förutsättningarna med sig, det är vi pedagoger som ska vara ödmjuka och ta till vara elevernas 

styrkor och se deras möjligheter och inte hindra dem att utvecklas. Därav de bevingade orden 

” barn har 100 språk men skolan berövar dem 99” (Wallén, 1991) Eleven ska kunna välja 

muntliga eller skriftliga arbetssätt utifrån förutsättningar och intresse samt för att bli sedd för 

den är den är . Intressen bör väljas utifrån elevens verklighet för att få aktiv elev. För att förstå 

en elev helt så är det viktigt att analysera sambanden till de olika miljöer en elev kommer eller 
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har kommit i kontakt med under sitt liv. Livserfarenheterna samlar eleven i sin egen 

”livsryggsäck”. Det kan finnas samband, KASAM, som är viktiga för pedagogen att veta och 

att klargöra för elev. (Antonowsky, 1991) Många elever kan sakna det sociala stödsystem som 

är så viktigt för att undvika stressfaktorer. Det är viktigt att se samspelet mellan kropp och 

själ. (Liljegren, 2000) Det inkluderande förhållningssättet tolkar jag att LPO94 stödjer, där 

diskuteras att individer får vara unika vidare förklaras för elever att individer i samhället är 

olika. (Haug, 1998)      

Kombination praktik och teori

För att ”kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider” (Lpo94) så krävs det aktiva 

samtal och diskussioner för att komma överens och förstå hur andra tänker, tycker och vill ha 

det. Respekten för andras tankar fördjupas med hänsynstaganden mot ekonomi, hälsa, miljö 

och estetiska värden. I hemkunskapen så går arbetet ut på att arbeta i grupp vilket gör att 

diskutera och kommunicera är viktigt. Här kan praktik och teori samspela. Mat och 

hemförhållanden skildras även i skönlitteraturen vilket kan motivera elever att läsa med ett 

annat fokus. Facklitteratur och tidningsartiklar är viktiga att läsa för att hålla sig aktuell i 

mediaflödet runt hushållsgöromål som måltider, hälsa och miljö. Rätt vald litteratur och 

redovisnings former som redogöra inför varandra eller att diskutera i grupper kan vara ett sätt 

att visa att eleven reflekterat och kan återge innehållet sammanhängande. Innehållet kan visa 

eleven hur dukning och måltider kan arrangeras. I mediaflödet kan hälsa, och ekonomi och 

miljö vara till grund för reflektion.

Förverkligande

Vidare så blir följden att eleverna måste sätta sig in i varandras tänkande för att komma vidare 

i arbetet i hushållet. Detta är en träning att senare klara av sitt eget hushåll och familj. När t ex 

måltiden är färdig så kan den presenteras och redovisas muntligt för varandra, med hänsyn till 

ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden. I redovisningen tränas, att få ett begripligt 

framförande av information. Presentationen kan innehålla vilka ingredienser som använts och 

hur gruppen gjorde, diskussion runt resultatet och vad kan ändras till nästa gång måltiden 

anordnas. En digitalkamera kan vara ett bra hjälpmedel för att kunna presentera hela 

arbetsprocessen och måltiden på ett överskådligt sätt, t ex lättare att förstå och för att se alla 

detaljer.
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Vidare för information

Det ställs krav när elever ska vidareföra information så den blir begripligt så inga 

missförstånd uppstår vilket kan leda till skada eller fara för någon i hushållet. 

Bruksanvisningar, konsumentinformation, matlagningsmetoder som är resurssnåla och 

hälsosammare läses in och vidareförs sedan. Vidare kan det vara av väsentlighet att 

rengöringsmedel och tvättinformation kan vidareföras så inte miljö eller människa tar skada. 

Information kan lämnas till några elever som får i uppgift att vidareföra informationen under 

samtal och respekt för varandras erfarenheter och kunskaper samt att framföra innehållet i 

budskapet på ett begripligt sätt. Det kan gälla vilken arbetsmetod i matlagning eller 

hushållsarbete, vilka redskap som är bra att använda ekonomiskt eller mest praktiskt, vilket 

rengörings- eller tvättmedel som är bäst för miljön och ekonomin. Det blir verklighetsnära att 

föra vidare information om säkerhet av hushållets utrustning på ett begripligt sätt

Elever kan hålla sig med aktuell information genom att följa med i mediaflödet. 

Tidningsartiklar och Internet bjuder på ständigt aktuell information även fack- och 

faktatidningar är goda källor till ny information i fråga om olika perspektiv på måltider. Att 

läsa och reflektera och därefter handla på ett medvetet sätt ingår ämnetskaraktär i 

hemkunskapen. 

Gemenskap och samarbete

I den lilla gruppen i hemkunskapen, som kan liknas med ett hushåll, ger en utmärkt träning i 

dialog och träning i kommunikation mellan elever för att öka respekten och ödmjukheten 

mellan samhällets unika individer oavsett kultur, bakgrund och tillhörighet. Det skulle t ex 

genom att byta gruppmedlemmar och med jämna mellanrum ökas träningen att samarbeta. 

Vid behov så kan eleverna få handledning i hur samarbetet kan lösas. Här kan elever själv ta 

reda på fakta och information i konsumentkunskap. Därefter kan eleverna redovisa muntligt 

för varandra vad de kommit fram till och föra jämförande diskussioner samt respektera andras 

sätt att lösa uppgifter.   

4.2 Allmän diskussion

Nulägesanalysen med sökning på Internet var utan träffar. Det gör mitt arbete till ett 

pilotprojekt. Artikeln om Morgongåva skola kombinerar förvisso hemkunskap med engelska 

men det är inte uttalat som stödämne. Utbildningen i specialpedagogik för hemkunskapslärare 

närmar sig mitt arbete men är inte mot något specifikt ämne eller ämnen. Utan det som 
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tangerar mitt arbete är mer förhållningssättet att se elevers förutsättningar istället för hinder. 

Mitt syfte är att hur hemkunskapen kan vara ett stöd för kärnämnena så elever kan nå godkänt 

om det ska formuleras på ett annat sätt. Därför ägnades största delen av uppsatsen till att ge 

exempel på hur en undervisning kunde se ut. Hemkunskapen är ett tacksamt ämne att 

analysera andra ämnen mot eftersom hemkunskapen tangerar de flesta ämnena. Det är därför 

lätt att hitta beröringspunkter med andra ämnen. Genom hemkunskapen kan kärnämnena ges 

en verklighetsförankring och teori och praktik förenas. Kärnämnena ges en meningsfullhet då 

eleverna kan förstå hur de används i vardagen. En pedagog har ett uppdrag och det är att

styras av LPO94. vilken ska vara ryggraden i en pedagogs värdegrundstänkande och 

undervisning. Här gör jag några nedslag som jag knyter samman med min tolkning av 

hemkunskapsämnet. Hemkunskapen stärker eleven att hitta sin väg att söka sin kunskap och 

göra det utifrån sina behov och förutsättningar (Lärarens handbok, 2004). Eleven stärks då 

öppenheten finns att utvecklas utifrån sina förutsättningar och att respekt visas för elevens 

medvetna val och överväganden. Då hemkunskapen är ett tvärvetenskapligt ämne mellan 

naturvetenskap och samhällsvetenskap (Cullbrandt, 2007) där reflektion görs mellan tanke, 

ord och handling. Tack vare uppdraget att främja olika sätt av kunskapsinhämtning och 

kunskapsformer (Lärarens handbok, 2004) samt balansen mellan teori och praktik så kan 

hemkunskapen använda hela sitt register. Hjälp ska ges oavsett och även med vetskap om 

bakgrund.  I uppdraget ligger även att underlätta för elever att ta ansvar, lösa uppgifter och 

arbeta självständigt vidare ska elever ges möjlighet till utveckling utifrån sina behov och att 

uppleva glädjen i att övervinna svårigheter vilket förklarar syftet med denna uppsats(Lpo94. 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från en analys av hemkunskapen hitta 

beröringspunkter med kärnämnena för att kunna vara ett stödämne till elever som riskerar att 

inte nå målen i kärnämnena och därmed inte komma in på gymnasiet. I hemkunskapen stärks 

individen dels då öppenhet finns att utvecklas utifrån sina förutsättningar och dels då respekt 

ges till individens eget medvetna val och överväganden (www.skolverket.se). För mig är det 

grundläggande att förhållningssättet mot eleverna är respektfullt, öppet och ödmjukt samt att 

se elevers förutsättningar och möjligheter för att kunna möta eleverna på sin nivå utifrån sina 

behov. Mina erfarenheter av undervisning i hemkunskap är att, visar jag respekt, så visar 

eleverna respekt tillbaks vilket gör att vi kan arbeta på en jämbördig nivå. Ge och ta kunskap i 

dialog. Byggs undervisningen utifrån detta så är eleven många gånger öppen att ta emot 

teoretisk kunskap även om han/hon har svårigheter. Det är det som gör att jag tror att det finns 

möjligheter att kunna arbeta med kärnämnena; svenska, matematik och engelska i 

hemkunskapsundervisningen.
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Fortsatt forskning 

Min vision är att kunna ha stödundervisning i kärnämnena genom hemkunskapen och att med 

utgångspunkt från denna uppsats göra ett undervisningsmaterial där hemkunskapen är ett 

stödämne till kärnämnena. 
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5 Slutsats

Min slutsats är att det går att hitta exempel på samverkningsfaktorer mellan hemkunskapen 

och kärnämnena och att hemkunskapen i framtiden kan bli ett komplement till 

stödundervisning på skolor så att fler elever når målen i kärnämnena, svenska, matematik och 

engelska. Jag har kunnat ge ett antal exempel på hur hemkunskapen kan bli ett underlag för 

stödundervisning för kärnämnena. Jag tycker att detta arbete har varit intressant att utföra. 

Många idéer har fötts under arbetets gång. 
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Bilaga 1
Uppnåendemålen i hem- och konsumentkunskap, svenska, matematik och engelska

Mål som eleven skall ha uppnåt i slutet på det nionde skolåret HEM- OCH 
KONSUMENTKUNSKAP

Eleven skall
- kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och 
estetiska värden

- ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk 
utrustning för matlagning, rengöring och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för situationen 
funktionellt och säkert sätt

- kunna samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om exempelvis kön och etnicitet samt ha 
insikter i frågor som rör kulturell variation och hushållsarbetets koppling till jämställdhet

- känna till sina rättigheter som konsument och kunna värdera olika slags information vid utförandet 
av verksamheter i hushållet.”

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret SVENSKA

Eleven skall
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett 
arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt 
saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 
kunna reflektera över det,

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap 
med betydelse för människors sätt att leva och tänka,

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater, 

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, 
både vid skrivande för hand och med dator, 

– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret MATEMATIK

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 
situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som 
grund för fortsatt utbildning. 

Inom denna ram skall eleven

– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform, 

– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i 
decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 
med tekniska hjälpmedel,

– kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 
längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader,

– kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka och 
använda ritningar och kartor,

– kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram,

– kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer,

– kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer 
till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ENGELSKA

Eleven skall 
– förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör 
kända förhållanden och egna intresseområden, 

– kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att 
kommunikationen fungerar, 

– kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt 
uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne, 

– kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande 
och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden, 

– kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något, 

– ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en 
central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter, 

– kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska, 

– kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter, 

– kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid 
dra slutsatser av sitt arbete.
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