
HISTORIA OCH KONSUMTION  
 
Frågorna kopplar till artikeln och till filmerna. Använd gärna sökfunktionen på  
Digitalt Museum för att ta reda på mer kring föremål från tiden. 
 
Hur såg samhället ut i början av 1800-talet?  
Reflektera gärna över vilka skillnaderna var jämfört med idag. 
 
Vilka förändringar skedde under 1800-talet som bland annat ledde till att  
konsumtionen satte fart? 
 
Vilka varor annonserades och såldes i Örebro? Använd gärna Digitalt Museum  
för att ta reda på mer om dessa prylar. Skriv in ett sökord som t.ex. ”bahytt” i  
sökmotorn. Idag finns det många influencers i sociala media, vilka kunde vara  
”influencers” på 1800-talet och på vilka sätt kunde de påverka andra? 
 
Karl XIV Johan gav namn åt en inredningsstil – Karl Johan-stilen – men vad hade  
den stilen för ursprung och vad kallades den utanför Sverige?  
Vad kännetecknade stilen?  
Sök gärna efter föremål i den stilen på Digitalt Museum. 
 
Det står en del om klädmodet i artikeln men ta gärna reda på mer genom  
andra källor. Vad var så speciellt med kvinnomodet just vid den här tiden?  
På Digitalt Museum kan du söka efter klänningar och accessoarer.  
Och vad var modernt för en man att klä sig i?

FRÅGOR
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Diskussionsfrågor om  

KONSUMTION & HÅLLBARHET 
 
På 1800-talet bar varorna på löften om en annorlunda och bättre framtid för fler.  
Nu hotar de vår existens. Samtidigt är det just konsumtionssamhället som gett fler 
människor och länder förutsättningar för ett bättre, lyckligare och längre liv.  
I nästan alla länder är högre BNP en grundläggande faktor för högre lycka. 
Diskutera vad som är positivt och negativt med konsumtion.
 
Idag byter vi ut kläder, husgeråd, möbler och inredning ett antal gånger under  
vår livstid. Vi köper mer än vi behöver och våra sinnen tycks vara omättliga.  
Vi har inte samma långsiktiga förhållande till saker som människor hade för  
200 år sedan. Vi kan köpa nästan vad som helst, när som helst och få det snabbt  
levererat hem till dörren. Vill vi inte ha det längre kastar vi det. 
Vi har länge haft ett slit-och-släng-förhållande till prylar.  
Vad innebär det för miljön? Hur var det förr i tiden?  
Har vi något att lära av historien?  
 
På mindre än tre veckor producerar vi lika mycket som de gjorde under ett helt  
år under tidigt 1800-tal. Och på mindre än tre veckor konsumerar vi nu lika  
mycket som en 1800-talsmänniska gjorde på ett helt år. 
Behöver vi konsumera så mycket som vi gör? Blir vi lyckliga av prylar? 
 
På 1800-talet var bildning och att hjälpa andra vägen till att vara en bra människa  
och medborgare. Idag ska man förverkliga sig själv, följa sina drömmar och köpa  
nytt nytt nytt. Samtidigt som man tänker på klimatpåverkan, hållbarhet och  
människor i andra delar av världen. 
Hur blir man sitt bästa jag idag? Hur tycker DU att en bra människa ska vara? 
 
Avslutande diskussion: 

Hur ska vi förändra oss för att jorden ska tillfredsställa våra behov utan att vi  
äventyrar möjligheten för dem som kommer efter oss att tillfredsställa sina behov? 
 
Våra konsumtionsmönster förändrades på 1800-talet – kan vi förändra dem igen?  
Kan vi ändra vårt sätt att tänka kring identitet, prylar och konsumtion? 
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