Ämnets dag
Hem- och konsumentkunskap
Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare
PROGRAM
09.00-9.10 VÄLKOMMEN

barnfetmamottagning. Kom och prata mat, reflektera över
hälsobudskap, samt få chansen att ställa frågor om runda
barn och rädda vuxna.

9.10-10.00 Ungdomar, mat och sociala
medier

12.00-13.00 Lunch

Christopher Holmberg doktorand

13.00-14.15 Bedömning i HKK

Christopher berättar om sitt avhandlingsprojekt som
belyser hur ungdomar presenterar mat och kost på
sociala medier, samt hur en specifik grupp ungdomar som genomgår behandling för fetma - använder och
upplever sociala medier för kost- och hälsoinformation.
Förhoppningsvis leder presentation till att vi tillsammans
kan diskutera vikten av ungdomars förståelse för
källkritik och hälso-literacitet i relation till Internet och
sociala medier.
.

10.00-10.30 Kaffe
10.30-11.20 Hem och
konsumentkunskap med elever i behov
av särskilt stöd.

Jenny Rendahl adjunkt/doktorand
Föreläsning och workshop med fokus på
bedömning i hem- och konsumentkunskap.
 Vad är det som ska bedömas?
 Hur bedöms kunskap i handling?
 Hur och vad återkopplas av bedömning till
eleverna?
Gemensam diskussion och samtal kring
styrdokument, litteratur och egna erfarenheter.

14.15 14.30 Kaffepaus
14.30-15.45 Lär känna luktsinnet, i
teori och praktik

Sara McGarvie adjunkt samt verksam Hkk-lärare
Föreläsning utifrån studier med fokus på elever
placerade i särskolan. Har grundskolan något att lära av
särskolan? Vad och hur? Diskussion och samtal om hur
vi arbetar i grundskola, grundsärskola eller
gymnasiesärskola med elever i behov av särskilt stöd.
Det blir tillfälle att byta erfarenheter, diskutera möjligheter
och hur vi bygger över hinder.
.

11.20-12.00 Barndietistens tankar om
mat, vikt och hälsa
Hannah Helgegren doktorand/ dietist
Hanna har de senaste 7 åren arbetat med överviktiga
barn och deras familjer på Sveriges största

Mia Prim Lektor
Vårt luktsinne är fantastiskt användbart i vår vardag. Vi kan
t.ex. uppmärksammas om farliga situationer och vi kan
skapa aptitliga måltider. Utan luktsinnet blir livet svårt. Det
många inte vet är att det är mycket individuellt vad vi
upplever och att vi alla kan tränat upp vårt sinne. Mia ger en
kort introduktion till sinnets uppbyggnad och förmåga–
därefter ges möjligheter att prova på några av de övningar
som Saperemetoden erbjuder för sensorisk träning,
anpassade för skolans elever.

15.45-16.00 UTVÄRDERING
ADRESS:Läroverksgatan 5

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för lärare och förskollärare:
korsvagen.gu.se

