
Huslig ekonomi 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i huslig ekonomi i årskurs 7–9  

Bedömningen av lärandet i huslig ekonomi ska vara mångsidig, handledande och sporrande. Eleverna ska få respons på sina färdigheter att 

hantera olika situationer och utföra uppgifter i huslig ekonomi. Elevernas tänkande stöds genom att de handleds att reflektera över sitt sätt att 

uppfatta och behandla sin egen omgivning. Bedömningen ska också ta hänsyn till hur eleverna förstår begrepp och tillägnar sig innehåll som 

anknyter till huslig ekonomi. I undervisningen ska man se till att eleven och hens vårdnadshavare känner till målen, grunderna för bedömningen 

och kriterierna för slutbedömningen. Kunnandet ska bedömas med mångsidiga förfaringssätt. Eleverna ska kontinuerligt få information om hur 

lärandet framskrider och om prestationerna i relation till de uppställda målen.   

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i huslig ekonomi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet 

med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått 

målen i lärokursen i huslig ekonomi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kun-

skapskraven för slutbedömningen i huslig ekonomi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av 

för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående 

från målen och kunskapskraven för huslig ekonomi. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i 

huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 

4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i huslig ekonomi och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedöm-

ningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i huslig ekonomi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

Målen för lärandet och föremålen för bedömningen i huslig ekonomi är praktiska arbetsfärdigheter, samarbets- och kommunikationsförmåga 

och färdigheter att hantera information. Elevens kunskaper utvecklas och färdigheterna blir synliga genom de centrala innehållen i anknytning 

till målen i huslig ekonomi. 

 

 



Mål för under-

visningen  

Innehåll Mål för lä-

randet som 

härletts ur 

målen för 

undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Praktiskt arbete 

 

M1 handleda 

eleven att pla-

nera, organi-

sera och utvär-

dera arbete 

och aktivitet 

 

I1, I2 Eleven lär sig 

att planera, or-

ganisera och 

utvärdera sitt 

eget arbete 

och sin aktivi-

tet. 

Planering och 

organisering av 

arbetet samt 

granskning av 

egen aktivitet 

Eleven känner 

igen och kan 

benämna några 

arbetsuppgifter 

i anknytning till 

arbetsproces-

sen.  

 

Eleven behöver 

mycket hand-

ledning och 

hjälp i att pla-

nera och ge-

nomföra arbe-

tet.   

Eleven plane-

rar, organiserar 

och beskriver 

stegvis sitt ar-

bete och sin 

aktivitet enligt 

givna instrukt-

ioner.  

Eleven planerar 

och arbetar 

stegvis genom 

att tillämpa 

givna instrukt-

ioner samt be-

skriver sitt kun-

nande med 

hjälp av egna 

iakttagelser av 

det egna arbe-

tet.   

Eleven planerar 

och arbetar 

självständigt 

samt motiverar 

det egna arbe-

tet och den 

egna aktivite-

ten.  

M2 handleda 

eleven att 

träna praktiska 

färdigheter 

som behövs i 

I1, I2 Eleven lär sig 

praktiska fär-

digheter i hus-

hållet och prö-

var på olika 

Praktiska fär-

digheter i ge-

nomförandet 

av grundläg-

gande 

Eleven klarar 

under handled-

ning av att ut-

föra enstaka 

arbetsuppgifter 

Eleven klarar 

av att utföra 

givna arbets-

uppgifter som 

förutsätter 

Eleven klarar 

självständigt av 

att i huslig eko-

nomi utföra 

uppgifter som 

Eleven kan kre-

ativt använda 

och motivera 

olika praktiska 

färdigheter och 



hushållet samt 

uppmuntra ele-

ven att vara 

kreativ och att 

lägga märke till 

estetik 

arbetsmetoder. 

Eleven lär sig 

att beakta kre-

ativitet och es-

tetik i sitt ar-

bete.  

uppgifter i hus-

lig ekonomi, 

kreativitet och 

estetik 

som förutsätter 

praktiska fär-

digheter.  

praktiska fär-

digheter.  

 

Eleven vet att 

arbetsuppgifter 

kan utföras 

kreativt på 

många olika 

sätt och att es-

tetiken är av 

betydelse.  

förutsätter 

praktiska fär-

digheter och 

tillämpar de 

vanligaste ar-

betsme-

toderna. 

 

Eleven beaktar 

enstaka este-

tiska aspekter. 

arbetsmetoder 

i uppgifter i 

huslig eko-

nomi.  

 

Eleven motive-

rar betydelsen 

av kreativitet 

och estetik som 

en del av hel-

heten och tar 

dessa i beak-

tande.  

M3 handleda 

och uppmuntra 

eleven att välja 

och använda 

material, red-

skap, apparater 

och digitala 

verktyg på ett 

sätt som främ-

jar välbefin-

nande och håll-

bar konsumt-

ion 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att välja och 

använda råva-

ror, material, 

arbetsredskap, 

och teknologi 

som främjar en 

hållbar livsstil. 

Förmåga att 

göra och moti-

vera val i arbe-

tet 

Eleven övar sig 

på att med 

hjälp av indivi-

duell handled-

ning välja och 

använda givna 

material eller 

arbetsredskap.   

 

Eleven väljer 

och använder 

råvaror, 

material, ar-

betsredskap el-

ler teknologi i 

enlighet med 

givna instrukt-

ioner.  

Eleven tilläm-

par sina kun-

skaper och fär-

digheter i håll-

bar livsstil då 

hen använder 

råvaror, 

material, ar-

betsredskap, 

eller teknologi.  

Eleven väljer, 

använder och 

argumenterar 

för råvaror, ar-

betsredskap, 

material eller 

teknologi som 

stöder en håll-

bar livsstil. 



M4 handleda 

eleven att pla-

nera sin tidsan-

vändning och 

arbetets gång 

samt att hålla 

ordning i sam-

band med upp-

gifter 

I1, I2 Eleven lär sig 

att planera sitt 

eget arbete i 

relation till den 

tid som står till 

buds och den 

givna uppgif-

ten.  

 

Eleven lär sig 

att sörja för 

ordningen i ar-

betsuppgif-

terna och ar-

betsmiljön i sin 

lärmiljö.  

Förmåga att 

hantera tid och 

hålla ordning 

Eleven arbetar 

inom tidsra-

men och håller 

under handled-

ning ordning i 

uppgifterna 

och arbetsmil-

jön.  

Eleven håller 

ordning i ar-

betsuppgif-

terna i enlighet 

med givna in-

struktioner och 

angiven tids-

ram i olika ar-

betsskeden.  

 

Eleven behöver 

handledning 

för att upprätt-

hålla ordning i 

arbetsmiljön. 

Eleven arbetar 

stegvis i enlig-

het med in-

struktioner och 

upprätthåller 

ordning i ar-

betsuppgif-

terna och ar-

betsmiljön.  

 

Eleven planerar 

och förutser sin 

tidsanvänd-

ning. 

Eleven arbetar 

självständigt 

och ansvars-

fullt och kan 

inom ramen för 

lärmiljön moti-

vera sin tidsan-

vändning, bety-

delsen av att 

upprätthålla 

ordning i ar-

betsuppgif-

terna och ar-

betsmiljön, 

samt arbetets 

framskridande.  

M5 handleda 

och motivera 

eleven att ar-

beta hygi-

eniskt, säkert 

och ergono-

miskt och att 

fästa uppmärk-

samhet vid de 

resurser som 

finns 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att arbeta hygi-

eniskt, säkert 

och ergono-

miskt i under-

visningsmiljön 

för huslig eko-

nomi med be-

aktande av de 

material som 

finns tillgäng-

liga.  

Säkerhet samt 

verksamhet 

som är hållbar 

med tanke på 

resurserna 

Eleven arbetar 

hygieniskt och 

säkert under 

handledning. 

 

Eleven arbetar 

hygieniskt och 

säkert i enlig-

het med givna 

instruktioner. 

 

Eleven arbetar i 

enlighet med 

instruktionerna 

på ett hygi-

eniskt, säkert 

och ergono-

miskt sätt eller 

ändamålsenligt 

i förhållande 

till, kostnader 

och energiför-

brukning.  

Eleven motive-

rar sitt arbete 

utgående från 

aspekter på sä-

kerhet, hygien 

och ergonomi, 

eller kostnader 

och energiför-

brukning. 



Samarbete och kommunikation 

 

M6 handleda 

eleven att öva 

sig på att lyssna 

samt diskutera 

och argumen-

tera på ett kon-

struktivt sätt 

när hen plane-

rar och genom-

för uppgifter 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att möta andra, 

lyssna, disku-

tera och argu-

mentera i elev-

gruppen.  

 

Förmåga att 

lyssna, disku-

tera och argu-

mentera vid 

gemensam pla-

nering 

Eleven deltar 

sporadiskt eller 

med stöd av 

frågor i diskuss-

ionen i gemen-

samma plane-

rings- och ar-

betssituat-

ioner. 

 

Eleven deltar i 

diskussionen i 

gemensamma 

planerings- och 

arbetssituat-

ioner och för-

söker lyssna 

och föra fram 

sina egna syn-

punkter.  

 

Eleven lyssnar 

på olika syn-

punkter och ut-

trycker sina 

åsikter kon-

struktivt i ge-

mensamma 

planerings- och 

arbetssituat-

ioner.  

Eleven deltar 

aktivt i diskuss-

ioner, beaktar 

olika syn-

punkter och ar-

gumenterar 

konstruktivt för 

sina egna åsik-

ter.  

 

Eleven upp-

muntrar de 

andra i gemen-

samma plane-

rings- och ar-

betssituat-

ioner. 

M7 aktivera 

eleven att vara 

uppmärksam 

på hur varda-

gen är upp-

byggd samt på 

kulturellt 

mångskiftande 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att känna igen 

hur rytmen i 

olika hushåll 

byggs upp och 

hur den struk-

tureras tids-

mässigt. 

 

Förmåga att 

uppfatta hur 

vardagen är 

uppbyggd och 

skillnader mel-

lan olika hus-

håll 

Eleven benäm-

ner vardagsru-

tiner och kän-

ner till olika 

slag av hemkul-

turer.  

 

Eleven beskri-

ver vardagsru-

tiner, hur var-

dagen är upp-

byggd, hus-

hållstraditioner 

och olika slag 

av hemkul-

turer.    

Eleven definie-

rar hur varda-

gen är upp-

byggd och hus-

hållens var-

dagsrutiner i 

olika hemkul-

turer.     

 

Eleven motive-

rar uppbyggna-

den av varda-

gen och tidsan-

vändningen i 

olika slag av 

hemkulturer. 



verksamhets-

miljöer och 

husliga tradit-

ioner 

Eleven lär sig 

att förhålla sig 

accepterande 

till kulturell 

mångfald i 

hemmen.     

 

M8 handleda 

eleven att ar-

beta självstän-

digt och i grupp 

och att komma 

överens om 

fördelningen av 

arbetsuppgifter 

och tidsan-

vändningen 

I1, I2 Eleven lär sig 

att arbeta själv-

ständigt och 

som en del av 

gruppen och 

den gemen-

samma uppgif-

ten.  

Eleven lär sig 

att komma 

överens om 

fördelningen av 

arbetsuppgif-

ter. 

 

Användningen 

av resurser och 

att lära sig hur 

gemensamma 

överenskom-

melser görs 

upp 

Eleven övar un-

der individuell 

handledning på 

att arbeta själv-

ständigt och 

deltar spora-

diskt i grup-

pens aktivite-

ter.  

 

 

Eleven övar på 

att arbeta själv-

ständigt och att 

ta ansvar för 

sitt eget arbete 

samt deltar i 

gruppens akti-

viteter på över-

enskommet 

sätt. 

 

Eleven arbetar 

på egen hand 

och i grupp och 

strävar efter 

att arbeta kon-

struktivt och 

genom att för-

handla om 

olika arbets-

uppgifter.  

 

Eleven vet vad 

en rättvis ar-

betsfördelning 

innebär och 

kan komma 

fram till över-

enskommelser 

om arbetsför-

delning genom 

att delta i be-

slutsfattandet.  

Eleven arbetar 

självständigt 

och rättvist och 

agerar med 

samarbetsför-

måga samt an-

svarfullt i grup-

pen. 



M9 uppmuntra 

eleven att 

handla enligt 

goda seder i 

samspel med 

andra och att 

reflektera över 

hur det egna 

uppförandet 

påverkar arbe-

tet i gruppen 

och gemen-

skapen 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att identifiera 

faktorer i an-

knytning till 

omtänksamt 

bemötande, 

goda seder och 

bruk samt hur 

man agerar i 

kommunikat-

ionssituationer. 

Omtänksamt 

bemötande av 

andra elever 

och agerande i 

enlighet med 

goda seder och 

bruk i kommu-

nikationssituat-

ioner under 

lektionen. 

Eleven vet att 

goda seder och 

bruk inverkar 

på kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Eleven känner 

igen och be-

nämner fak-

torer i anknyt-

ning till goda 

seder och bruk 

och omtänk-

samt bemö-

tande. 

Eleven kan 

agera i enlighet 

med goda se-

der och bruk. 

Eleven kan mo-

tivera goda se-

der och bruk 

och omtänk-

samt bemö-

tande av andra 

samt hand-

lingar i prakti-

ken i anknyt-

ning till dessa.  

Informationshantering 

 

M10 upp-

muntra eleven 

att söka och 

bedöma in-

formation i an-

slutning till 

huslig ekonomi 

samt handleda 

eleven att an-

vända tillförlit-

lig information 

som grund för 

sina val 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att hämta och 

jämföra in-

formation och 

identifiera till-

förlitliga källor 

för information 

i anknytning till 

huslig ekonomi 

som grund för 

sina val. 

 

Förmåga att 

hämta och an-

vända inform-

ation 

Eleven hämtar 

under individu-

ell handledning 

information i 

anknytning till 

huslig ekonomi 

ur givna källor. 

Förmågan att 

tolka och ut-

nyttja inform-

ationen är an-

språkslös. 

 

Eleven hämtar 

information i 

anknytning till 

huslig ekonomi 

ur källor som är 

bekanta för 

hen och som 

givits hen och 

utnyttjar dem i 

sitt arbete. 

 

Eleven vet var 

och hur man 

kan hämta in-

formation i an-

knytning till 

huslig eko-

nomi.  

 

Eleven bedö-

mer informat-

ionens använd-

barhet och 

Eleven hämtar 

information i 

anknytning till 

huslig ekonomi 

ur olika källor.  

 

Eleven bedö-

mer källornas 

och informat-

ionens tillförlit-

lighet och an-

vändbarhet 

och väljer för 



 källornas till-

förlitlighet.   

uppgiften 

ändamålsenliga 

källor.  

M11 lära ele-

ven att läsa, 

tolka och be-

döma anvis-

ningar, tecken 

och symboler 

som anknyter 

till hushåll och 

närsamhälle 

I1, I2 Eleven lär sig 

att läsa och 

tolka instrukt-

ioner, tecken 

och symboler i 

anknytning till 

hushållsarbete 

och närsam-

hälle och ar-

beta i enlighet 

med dem. 

Förmåga att 

använda anvis-

ningar, tecken 

och symboler 

Eleven känner 

igen och be-

nämner en-

staka anvis-

ningar och 

tecken. 

 

Eleven känner 

igen, benäm-

ner, klassifice-

rar och använ-

der 

hushållsrelate-

rade anvis-

ningar och 

tecken i enlig-

het med givna 

instruktioner.  

Eleven använ-

der hushållsre-

laterade anvis-

ningar, tecken 

och symboler i 

sitt arbete.  

Eleven motive-

rar använd-

ningen av hus-

hållsrelaterade 

anvisningar, 

tecken och 

symboler i olika 

arbeten. 

M12 handleda 

eleven att lära 

sig lösa pro-

blem och vara 

kreativ i olika 

situationer och 

miljöer 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att använda 

kunskaper och 

färdigheter, 

identifiera 

tjänster och 

visa på kreativi-

tet i olika situ-

ationer och 

miljöer.   

Förmåga att 

använda be-

grepp, tillämpa 

kunskaper och 

färdigheter, 

samt hitta kre-

ativa lösningar i 

situationer.  

 

Kännedom om 

tjänster som 

stöder varda-

gen i hemmet.   

Eleven nämner 

några hushålls-

relaterade be-

grepp, kun-

skaper och fär-

digheter samt 

enstaka tjäns-

ter som stöder 

vardagen i 

hemmet.    

 

 

Eleven använ-

der hushållsre-

laterade be-

grepp, sina 

kunskaper och 

färdigheter 

samt beskriver 

enstaka tjäns-

ter som stöder 

vardagen i 

hemmet.    

Eleven använ-

der hushållsre-

laterade be-

grepp, sina 

kunskaper och 

färdigheter i 

olika situat-

ioner.  

 

Eleven beskri-

ver olika tjäns-

ter som stöder 

vardagen i 

hemmet och 

Eleven använ-

der hushållsre-

laterade be-

grepp och sina 

kunskaper och 

färdigheter 

motiverat och 

kreativt i olika 

situationer.  

 

Eleven utvärde-

rar olika tjäns-

ter som stöder 

vardagen i 



hur de används 

i vardagen.   

  

hemmet och 

motiverar an-

vändningen av 

dem och de 

möjligheter de 

erbjuder. 

M13 handleda 

eleven mot en 

hållbar livsstil 

genom att 

fästa elevens 

uppmärksam-

het vid miljö- 

och kostnads-

medvetenhet 

som en del av 

valen i varda-

gen 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att tolka fak-

torer och akti-

viteter i an-

knytning till cir-

kulär ekonomi 

och hushållsar-

beten som be-

lastar miljön 

och ekonomin. 

 

Handlingar för 

miljö och eko-

nomi i arbete 

och beslutsfat-

tande 

Eleven räknar 

upp några hus-

hållsrelaterade 

handlingar i an-

knytning till 

miljö och an-

vändning av 

pengar. 

 

Eleven vet hur 

man kan 

minska miljö-

belastningen 

och vad man 

kan göra i ett 

hushåll för mil-

jön och ekono-

min.  

Eleven utför i 

olika uppgifter 

och situationer 

enstaka hand-

lingar som ank-

nyter till miljö 

och ekonomi i 

vardagen. 

 

Eleven utför i 

olika uppgifter 

och situationer 

handlingar i an-

knytning till 

miljö och eko-

nomi i varda-

gen på ett lo-

giskt sätt och 

motiverar bety-

delsen av dem 

utgående från 

en hållbar och 

ansvarsfull livs-

stil och kon-

sumtion. 

 


