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HUSLIG EKONOMI 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i huslig ekonomi. 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för 
bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 
 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Praktiskt arbete 

M1 handleda eleven att 
planera, organisera och 
utvärdera arbete och 
aktivitet 

I1, I2 Förmåga att sätta 
upp mål och att 
genomföra 
arbetet samt 
lärstrategier 

Eleven sätter upp mål för sitt 
arbete och arbetar för att 
uppnå dem. Eleven kan bilda 
sig en uppfattning om sina 
egna kunskaper, i synnerhet 
utgående från lärarens 
respons och kamratrespons. 

Eleven sätter upp mål för sin 
verksamhet och arbetar för att 
uppnå dem. Eleven kan 
utvärdera sitt eget lärande och 
sätt att arbeta i förhållande till 
målen. Eleven kan bilda sig en 
uppfattning om sina egna 
kunskaper utgående från 
självbedömning, lärarens 
respons samt kamratrespons. 

Eleven sätter upp mål och 
arbetar på eget initiativ för 
att uppnå dem. Eleven kan 
mångsidigt utvärdera sitt 
eget lärande och sätt att 
arbeta i förhållande till 
målen. Eleven kan beskriva 
sina egna kunskaper 
utgående från lärarens 
respons, självbedömning och 
kamratrespons. 

M2 handleda eleven att 
träna praktiska 
färdigheter som behövs i 
hushållet samt 
uppmuntra eleven att 
vara kreativ och att lägga 
märke till estetik 

I1, I2 Praktiska 
färdigheter och 
estetik  

Eleven kan använda lämpliga 
arbetssätt i enskilda uppgifter i 
huslig ekonomi och vet att det 
estetiska har betydelse.   

Eleven kan använda de 
vanligaste arbetsmetoderna 
för att laga mat, baka och för 
att utföra grundläggande 
uppgifter i hemmet. Eleven tar 
också hänsyn till estetiska 
aspekter. 

Eleven kan använda 
ändamålsenliga 
arbetsmetoder, tillämpa sina 
praktiska färdigheter inom 
olika områden och kan 
motivera estetiska val 
gällande utförandet. 

M3 handleda och 
uppmuntra eleven att 
välja och använda 
material, redskap, 
apparater och digitala 
verktyg med tanke på 
välbefinnande och 
hållbar konsumtion 

I1, I2, I3 Konsumtionsfärdi
gheter, förmåga 
att stärka 
välbefinnandet 
samt användning 
av digitala 
verktyg 

Eleven använder givna 
material och digitala verktyg i 
sin verksamhet och ger några 
exempel på val utgående från 
välbefinnande och hållbarhet. 

Eleven väljer och använder 
material och digitala verktyg 
ekonomiskt i sin verksamhet 
och reflekterar över sina val 
utgående från välbefinnande 
och hållbarhet. 

Eleven väljer och använder 
material och digitala verktyg 
ekonomiskt och 
ändamålsenligt i sin 
verksamhet och motiverar 
sina val utgående från 
välbefinnande och 
hållbarhet. 

M4 handleda eleven att 
planera sin 
tidsanvändning och 

I1, I2 Förmåga att 
hantera tid och 
hålla ordning 

Eleven arbetar under 
handledning steg för steg och 
strävar efter att hålla ordning.  

Eleven kan arbeta utgående 
från instruktioner och kan 
hålla ordning och planera sin 

Eleven arbetar självständigt 
och ansvarsfullt och kan 
motivera sin tidsanvändning 
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arbetets gång samt att 
hålla ordning i samband 
med uppgifter 

tidsanvändning utgående från 
anvisningarna. 

och arbetsordning. 

M5 vägleda och motivera 
eleven att arbeta 
hygieniskt, säkert och 
ergonomiskt och att 
fästa uppmärksamhet vid 
de resurser som finns 

I1, I2, I3 Förmåga att 
arbeta säkert och 
hållbart utgående 
från resurserna 

Eleven arbetar i stora drag 
enligt instruktioner och enligt 
principerna för säkerhet och 
hygien. 

 

Eleven arbetar enligt 
instruktioner och enligt 
principerna för säkerhet och 
hygien. Eleven arbetar 
ändamålsenligt i förhållande 
till tid, kostnader och 
energiförbrukning. Eleven 
eftersträvar att ta hänsyn till 
ergonomi. 

Eleven arbetar på ett 
konsekvent och ergonomiskt 
sätt enligt instruktioner och 
enligt principerna för 
säkerhet, hygien och 
hållbarhet.  
 

Samarbete och kommunikation 

M6 handleda eleven att 
träna att lyssna samt 
diskutera och 
argumentera på ett 
konstruktivt sätt när hen 
planerar och genomför 
uppgifter  

I1, I2, I3 Förmåga att 
lyssna, diskutera 
och argumentera 

Eleven deltar i diskussion i 
gemensamma planerings- och 
arbetssituationer. 

Eleven försöker lyssna på olika 
synpunkter och uttrycka sina 
åsikter konstruktivt i 
gemensamma planerings- och 
arbetssituationer. 

Eleven tar hänsyn till olika 
synpunkter och kan motivera 
sina åsikter på ett 
konstruktivt sätt och 
uppmuntra andra i 
gemensamma planerings- 
och arbetssituationer. 

M7 göra eleven 
uppmärksam på hur 
vardagen är uppbyggd 
samt på kulturellt 
mångskiftande 
verksamhetsmiljöer och 
husliga traditioner 

I1, I2, I3 Förmåga att 
uppfatta hur 
vardagen är 
uppbyggd samt 
skillnader mellan 
olika hushåll 

Eleven kan ge exempel på 
vardagsrutinerna i ett hem, 
olika familjetyper och husliga 
traditioner.  

Eleven kan beskriva 
vardagsrutinerna i ett hem. 
Eleven kan ge exempel på olika 
familjetyper och husliga 
traditioner samt reflektera 
över hur de påverkar 
vardagen. 

Eleven kan beskriva hur 
vardagen i ett hem är 
uppbyggd och hur vardagliga 
rytmer, rutiner och lösningar 
påverkas av olika 
övergående omständigheter. 

Eleven kan analysera olika 
familjetyper och husliga 
traditioner samt reflektera 
över hur de påverkar 
vardagsrutinerna. 

M8 handleda eleven att 
arbeta självständigt och i 
grupp och att komma 
överens om fördelningen 
av arbetsuppgifter och 
tidsanvändningen 

I1, I2 Förmåga att 
använda resurser 
och komma fram 
till 
överenskommels
er 

Eleven övar sig att arbeta 
självständigt och ta ansvar för 
sitt arbete samt tillsammans 
med andra arbeta på 
gemensamt överenskommet 
sätt. 

Eleven kan arbeta självständigt 
och försöker tillsammans med 
andra arbeta konstruktivt och 
genom att förhandla om olika 
arbetsuppgifter.  Eleven kan 
beskriva vad en rättvis 

Eleven kan arbeta 
självständigt och arbetar så 
gott som alltid tillsammans 
med andra på ett 
samarbetsinriktat och 
ansvarsfullt sätt och kan 
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arbetsfördelning innebär och 
kan komma fram till 
överenskommelser om 
tidsanvändning och 
arbetsfördelning genom att 
delta i beslutsfattandet. 

motivera en rättvis 
arbetsfördelning. 

M9 uppmuntra eleven 
att handla enligt goda 
seder i samspel med 
andra och att fundera 
över hur det egna 
uppförandet påverkar 
arbetet i gruppen och 
gemenskapen 

I1, I2, I3   Påverkar inte vitsordet. Eleven 
handleds att reflektera över 
sina erfarenheter som en del 
av självbedömningen. 
 
 

 

Informationshantering 

M10 uppmuntra eleven 
att söka och bedöma 
hushållsrelaterad 
information samt 
handleda eleven att 
använda tillförlitlig 
information som grund 
för sina val 

I1, I2, I3 Förmåga att söka 
och använda 
information 

Eleven kan under handledning 
söka information som 
anknyter till innehållet i huslig 
ekonomi i enstaka källor och 
kan tolka förpackningars 
innehållsdeklaration. Eleven 
känner till och kan namnge 
några grupper av 
näringsämnen och deras 
egenskaper. 

 

Eleven kan söka information 
som anknyter till innehållet i 
huslig ekonomi i olika källor 
och kan reflektera över 
informationens tillförlitlighet 
samt tolka förpackningars 
innehållsdeklaration. Eleven 
känner till grupperna av 
näringsämnen och deras 
egenskaper.  
 

Eleven kan söka information 
som anknyter till innehållet i 
huslig ekonomi i olika källor 
och kan bedöma källornas 
tillförlitlighet samt tolka 
förpackningars 
innehållsdeklaration.  

Eleven känner till 
näringsämnesgrupperna och 
kan tillämpa kunskapen om 
deras egenskaper i sitt 
arbete. 

M11 lära eleven att läsa, 
tolka och bedöma 
anvisningar, tecken och 
symboler som anknyter 
till hushåll och närmiljö 

I1, I2 Förmåga att 
använda och 
strukturera 
anvisningar, 
tecken och 
symboler 

Eleven kan läsa anvisningar 
och använda dem under 
handledning. Eleven känner till 
hushållsrelaterade tecken och 
symboler som anknyter till 
vissa delar av innehållet i 
huslig ekonomi. 

 

Eleven kan tolka och använda 
hushållsrelaterade anvisningar 
och kan namnge typiska 
hushållsrelaterade tecken och 
symboler samt förstå dem i 
samband med olika vardagliga 
företeelser. 

Eleven kan använda och 
tillämpa hushållsrelaterade 
anvisningar och känner till 
typiska hushållsrelaterade 
tecken och symboler samt 
tolkar och bedömer dem i 
samband med olika 
vardagliga företeelser.  
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M12 handleda eleven att 
lära sig lösa problem och 
vara kreativ i olika 
situationer och miljöer 

I1, I2, I3 Förmåga att 
tillägna sig 
begrepp, tillämpa 
kunskaper och 
färdigheter, 
uttrycka sig 
kreativt och 
identifiera 
tjänster  
 
 
 

Eleven kan använda 
hushållsrelaterade begrepp, 
deltar genom sin arbetsinsats i 
ett mångvetenskapligt 
lärområde och inser 
sambandet mellan huslig 
ekonomi och andra 
läroämnen. Eleven kan 
namnge tjänster som stödjer 
vardagen i hemmet. 

Eleven kan använda 
hushållsrelaterade begrepp 
och sina kunskaper och 
färdigheter i huslig ekonomi i 
ett mångvetenskapligt 
lärområde eller i en situation 
där kunskaperna i huslig 
ekonomi tillämpas i olika 
miljöer.  Eleven kan beskriva 
olika tjänster som stödjer 
vardagen i hemmet och 
reflektera över tjänsternas 
betydelse och möjligheter i 
vardagslivet. 

Eleven visar sin 
hushållskompetens och sitt 
hushållstänkande genom att 
använda hushållsrelaterade 
begrepp och sina kunskaper 
och färdigheter i huslig 
ekonomi kreativt i ett 
mångvetenskapligt 
lärområde eller i en situation 
där man tillämpar huslig 
ekonomi och löser problem i 
olika miljöer.  
  
Eleven kan bedöma olika 
tjänster som stödjer 
vardagen i hemmet och 
reflektera över tjänsternas 
betydelse och möjligheter i 
vardagslivet.  

M13 vägleda eleven till 
en hållbar livsstil genom 
att fästa elevens 
uppmärksamhet vid 
miljö- och 
kostnadsmedvetenhet i 
vardagen  

I1, I2, I3 Förmåga att 
tillämpa mätning, 
räkning och 
återvinning i sitt 
arbete och för att 
fatta beslut 

Eleven kan sortera 
hushållsavfall och är medveten 
om betydelsen av att mäta och 
räkna i hushållet. 

Eleven kan sköta den 
grundläggande sorteringen av 
hushållsavfall samt kan 
beskriva sambandet mellan att 
mäta och räkna och en 
miljövänlig vardag och 
kostnads- och miljömedvetna 
val. 

Eleven minskar medvetet 
uppkomsten av 
hushållsavfall och kan sköta 
den grundläggande 
sorteringen av hushållsavfall 
samt motivera sorteringens 
betydelse för en hållbar 
livsstil. Eleven kan beskriva 
sambandet mellan att mäta 
och räkna och en miljövänlig 
vardag och kostnads- och 
miljömedvetna val och 
beslut. 

 


