
Hem och konsumentkunskap åk 8              Delkurs: 3           gång 9-16  á 120 min 
Våra traditioner och hållbar utveckling 
Syfte: ( Lgr -11)    
Undervisningen i ämnet hem - och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och 
intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet . Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kunnande 
som rör mat och måltider.. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges 
möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna 
förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.  

Centralt innehåll:  
Hälsa, mat och måltider:  Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna 
recept.  Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och  
resultatet. Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande 
Ekonomi och konsumtion: Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel  pris och kvalitet. 
Miljö och livsstil:  Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och 
hälsa.  
Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.  Olika 
mattraditioner, deras ursprung och betydelse. 

 
Förmågor i fokus:                        
*planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang 
*Förstå hur man lätt kan förändra recept så att de anpassas efter individuella behov 
  och olika resurser (livsmedel som finns)) 
*Måltidens betydelse för gemenskap. 
*Motivera val och handlingar som konsument med hänsyn till aspekterna H E M.  
*Ge omdömen om arbetsprocessen. 
 
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för 
arbetsområdet   

 
9. Baka med bakpulver   
      Frivillig konsumenträtt: Öppet köp och bytesrätt  
      Muffins   
10. Hållbar utveckling: källsortering 
      pasta med tillbehör 
11. Prov gång (Visa vad och att du kan) i  perspektivet  H E M 
      eget val  
12. Planera din egen måltid 
13. Tillaga och reflektera över din egen planerade måltid 
14. Rep baka med jäst. Kanelbullar  
15. Vi håller rent i köket (Jul/ sommar fint) 
      Städteknik  
 
  Läraren bedömer: 
*Hur du läser och arbetar efter en muntlig och skriven instruktion ( lärarens genomgång    
  och recept) 
*Att du kan planera ett arbete och använda olika varor som finns sedan tidigare! (man tager  
   vad man haver……) 
*Att du tillsammans med en kamrat kan tillaga en måltid anpassad efter individuella behov 
*Hur du använder redskap och livsmedel på ett säkert och funktionellt sätt 
*Att du kan göra medvetna val som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling 
*Att du kan motivera olika val och handlingar, ge en enkel arbetsbeskrivning  mot hälsa, ekonomi och  miljö       
(H E M) 
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Hem och konsumentkunskap åk 8                KUNSKAPSOMRÅDEN:  
                                                                                           Mat och måltider 

                                                                                                         Konsumtion 
                                                                    Livsstil 
  
 Bedömningsmatris för de förmågor du skall utveckla i dessa kunskapsområden      Delkurs 3 
    

Förmågor Betyg E Betyg C Betyg A 

 
 
 
Planera och tillaga 
måltider samt genomföra 
uppgifter i ett hem 
 
 
_______________________ 
 
 
 
Använda metoder . 
livsmedel och utrustning 
 
_______________________ 
 
Välja tillvägagångssätt och 
motivera val 
 
_____________________ 
 
Ge omdömen om 
arbetsprocessen 
_____________________ 
 
Resonera om måltiders 
anpassning till 
individuella behov 
 
_____________________ 
 
 
Jämför och resonerar om 
Konsumtionsalternativ 
 
 
_______________________ 
 
 
Beskriva och resonera om 
konsumenters rättigheter 
och skyldigheter 
 
 
______________________ 
 
 
 
 
Resonera kring 
konsekvenser 
av olika konsumtionsval 
 

Du kan: 
 

Planera och tillaga måltider och 
genomföra andra uppgifter som 
förekommer i ett hem  och gör det 
med viss anpassning till  
aktivitetens krav. 
 
_____________________________ 

 
I arbetet kan du använda metoder, 
livsmedel och utrustning på ett 
säkert och i huvudsak fungerande 
sätt. 
 
___________________________ 
Välja tillvägagångssätt och ge 
enkla motiveringar till dina val 
med hänsyn till aspekterna  hälsa. 
ekonomi och miljö. 
_____________________________ 
Ge enkla omdömen om 
arbetsprocessen och resultatet. 
 
___________________________ 
Föra enkla och till viss del 
underbyggda   resonemang om hur 
varierade och balanserade måltider 
kan sättas samman och anpassas till 
individuella behov. 
_____________________________ 
Göra jämförelser mellan olika 
konsumtionsalternativ och kan föra 
enkla resonemang med viss 
koppling till konsekvenser    för 
privat  ekonomi.   
 
_____________________________ 
Beskriva och föra enkla 
resonemang om grundläggande 
rättigheter och skyldigheter för 
konsumenter och ge exempel på hur 
de används i olika 
konsumtionssituationer. 

 
_____________________________ 

 
 

Föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang kring 
konsekvenser av olika konsumtions 
val och handlingar i  hemmet  
utifrån frågor som rör  en hållbar 
social, ekonomisk, och ekologisk 
utveckling. 
  

Du kan: 
 

Planera och tillaga måltider  och 
genomföra andra uppgifter som 
förekommer i ett hem med relativt god 
anpassning till aktivitetens krav. 
 
 
_______________________________ 

 
I arbetet kan du använda metoder , 
livsmedel och utrustning  på ett säkert 
och relativt väl fungerande sätt. 
 
 
________________________________ 
Välja tillvägagångssätt och ge 
utvecklade  motiveringar till din  
val med hänsyn till  aspekterna  hälsa, 
ekonomi och  miljö. 
_______________________________ 
Ge utvecklade omdömen om 
arbetsprocessen och resultatet. 
 
_______________________________ 
Föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda   resonemang om hur 
varierade och balanserade måltider kan 
sättas samman och anpassas till 
individuella behov. 
________________________________ 
Göra jämförelser mellan olika 
konsumtionsalternativ och kan föra 
utvecklade resonemang med relativt 
god koppling till konsekvenser för  
privatekonomi. 
 
_____________________________ 
Beskriva och föra utvecklade 
resonemang 
om grundläggande  rättigheter och    
skyldigheter  för   konsumenter och ge    
exempel på  hur de används i olik  
konsumtionssituationer 

. 
______________________________          

 
 

Föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang kring 
konsekvenser av olika konsumtions val 
och handlingar i  hemmet utifrån  
frågor som rör en hållbar social, 
ekonomisk, och ekologisk utveckling. 
 
 

Du kan: 
 
Planera och tillaga måltider och 
genomföra andra uppgifter som 
förekommer i ett hem med god 
anpassning till aktivitetens krav. 
 
 
___________________________ 

 
I arbetet kan du använda metoder, 
livsmedel och utrustning på ett 
säkert och väl fungerande sätt.   
 
 
___________________________ 
Välja tillvägagångssätt och ge väl 
utvecklade  motiveringar till 
dina 
 val med hänsyn till  aspekterna 
hälsa, ekonomi och miljö 
_________________________ 
Ge väl utvecklade omdömen om 
arbetsprocessen och resultatet. 
 
___________________________ 
Föra väl underbyggda   
resonemang om hur varierade och 
balanserade måltider kan sättas 
samman och anpassas till 
individuella behov. 
____________________________ 
Göra jämförelser mellan olika 
konsumtionsalternativ och för 
välutvecklade resonemang med  
god koppling till konsekvenser för 
privatekonomi 
 
___________________________ 
Beskriva och föra välutvecklade 
resonemang  om grundläggande 
rättigheter och skyldigheter för 
konsumenter och ge exempel på 
hur de används i olika 
konsumtionssituationer. 
   __________________________              

       
 
Föra  välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang kring 
konsekvenser av olika 
konsumtions val och handlingar i  
hemmet utifrån frågor som rör en 
hållbar social, ekonomisk, och 
ekologisk utveckling. 
 

 
 

 


