Jag hörde talas om er nominering om digitala lärresurser och tänkte att jag kunde
berätta lite om ett som jag själv ligger bakom eftersom jag tycker att jag uppfyller
vissa kriterier.
HK-portalen (www.hkportalen.se) är ett digitalt läromedel i hem- och
konsumentkunskap. Den är främst riktad mot elever som går i årskurs 7-9 men kan
med fördel också användas av lägre åldrar (åk 4-6). Sajten fungerar som en
utgångspunkt för kunskap utifrån det centrala innehållet i kursplanen. Eleverna kan
läsa om varje område och till varje avsnitt finns också olika länkar där eleverna kan
fördjupa sina kunskaper. Med de förkunskaper eleverna får genom att läsa på sajten
kommer eleverna i kontakt med olika begrepp de har användning för när de sedan
väljer att fördjupa sig. För att ge sidan legitimitet har jag sökt tillstånd att använda
de logotyper som visas på sidan vilket samtliga företag/organisationer/myndigheter
har gett sitt medgivande till.
En tanke med sajten var att hjälpa elever att snabbt finna information, framförallt
med tanke på att detta är skolans minsta ämne sett i antal timmar. En annan tydlig
idé med sajten är att få elever att själva skapa innehåll som publiceras. Det är min
bestämda uppfattning att elever som arbetar "live" och publicerar något för ett riktigt
ändamål får ut mer av sig själva. Fördelen med en sajt kontra lärobok är att jag kan
illustrera mycket genom filmer och animationer. Det finns även en del uppgifter
kopplade till de olika avsnitten och detta är något jag arbetar med just nu i ett försök
att öka antalet uppgifter. En annan viktig del av projektet är att se hur långt vi lärare
kan komma genom att arbeta tillsammans och dela resurser med varandra. Sajten
har inget vinstsyfte och har alltid varit helt gratis att använda.
I samband med mina universitetsstudier genomförde jag en studie (C-uppsats) där
jag tog reda på vilket innehåll lärare i hem- och konsumentkunskap önskade på en
sajt och därefter byggde jag sajten utifrån resultatet. Till sajten har jag lagt upp en
lärarbank där lärare kan hämta material samt lägga upp material som andra kan ha
användning för. Det finns ett lärarforum kopplat till sajten på facebook där nästan
600 lärare är medlemmar vilket motsvarar hela 1/3 av lärarkåren i ämnet hem- och
konsumentkunskap.
HK-portalen utgår från det centrala innehållet i kursplanen och går därför att
använda i hela undervisningen om man så önskar.
De resultat som jag kan uppvisa är att sajten idag har ca 500 unika besökare varje
dag. Jag vet att många använder HK-portalen som komplement till läroboken, vissa
använder enbart HK-portalen. Dessutom har många kommuner rekommenderat min
sida till deras skolpersonal, bland annat pedagog Stockholm.
För att komma till HK-portalen skriver ni in adressen www.hkportalen.se.
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