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Kort inledning med presentation:
Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22 – förändringar?
Hur kan vi skapa goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor och kunskaper?

Eftermiddagskaffe med miniworkshops:
Konkreta situationer för lärande och bedömning, några exempel
Systematiskt planering av undervisning för en hållbar utveckling

Avslutning med frågestund och utvärdering
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Vilka är vi och varför gör vi det här?*
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1. Min viktigaste fundering inför eftermiddagen!
2. Vad vill jag att mina elever ska ta med sig från min undervisning?



Det handlar om … 

… förhållandet mellan undervisning, lärande och bedömning:

• Vart är jag/vi på väg? Vilket är syftet och målet för HK i Lgr22?
• Var befinner jag mig nu? Hur långt har jag/vi kommit på min skola?
• Hur ska jag närma mig målet? Hur kan jag underlätta för mig själv 

och öka elevernas förståelse vid lärande och bedömning i HK Lgr22?
3

Lära och bedöma i HK Lgr22  
Nya HANDBOKEN  

Lena de Ron & Maria Feldt



Lgr22 och hem- och konsumentkunskap

I Lgr22 gäller, liksom i föregående läroplan:
… att kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra (Skolverket, 2021, Läroplan för grundskolan). 
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Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet. Skolan ska främja elevernas 
harmoniska utveckling (Skolverket, 2021, Läroplan för grundskolan).

”Genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap utvecklar eleverna en 
medvetenhet om vilken betydelse konsumtion, vanor och arbetet i hemmet 
har för frågor som rör hållbar utveckling. Därigenom får de redskap för att 
värdera sina vardagliga val och handlingar och för att visa omsorg om sig 
själva och andra” (Skolverket 2021, Kommentarmaterial för HK).
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Praktisk kunskapstradition

• Skillnaden mellan teori och praktik är överskriden i det 
samtida tänkandet

• Handling och reflektion hänger samman
• Situationsbunden omdömesförmåga
• Praktisk klokhet
• Kunskap-i-handling
• Metakognition
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HK-ämnets syfte
• Att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och 

konsumtionsval i hemmet, 
• att utveckla ett kunnande/kunskaper som rör mat och måltider,
• att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, 

skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet,
• att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, 

välbefinnande och gemensamma resurser, 
• att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor samt om 

betalning, sparande, krediter och lån,
• att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika 

problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför,
• att eleverna utvecklar kunskaper om och ges möjligheter att reflektera över 

normer, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet, 
• att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll                                             

(Skolverkets kursplan för HK Lgr22, vår sortering).
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HK-ämnets långsiktiga mål 

”Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förutsättningar 
för att utveckla

• förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och 
sammanhang, samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem

• kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet och 
• värdera val och handlingar i hemmet som förekommer i ett hem 

utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö” (Skolverkets kursplan för HK Lgr22).
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HK-ämnets förmågor = arbetsprocessen

”I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna 
ges möjlighet…” (Skolverkets kursplan för HK, Lgr22).
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HK-ämnets kunskapssyn

De långsiktiga målen i ämnet uttrycks som förmågor Lgr22 för    
att understryka ämnets karaktär av kunskap-i-handling.

Kunskaper om EKONOMI har lyfts in för att, i tiden, accentuera 
faktakunskapen och är både kunskap och aspekt i HK. 
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Arbetsprocessen i fokus

• Nationella utvärderingen 1992, NU-92
Diskussioner ”om hur kunskap som kommer till uttryck genom handling” 
skulle kunna utvärderas. Uppgiftsmodellen bestod av tre delar –
planering, genomförande och kritisk värdering. 

• Nationella utvärderingen 2003, NU-03
Uppgiften bestod av tre block, där eleverna hade inflytande i alla delar.
Block 1 Förberedelse av val samt val och planering och definition av vilka 
kunskaper som behövs.
Block 2 Genomförande och dokumentation
Block 3 Självvärdering, utvärdering och reflektion
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Kunskap och reflektion-i-handling

1. Den första reflektionsnivån är rutinmässig.

2. Den andra innefattar funderingar över vilka tekniker 
och metoder som eleven använt.

3. Den tredje nivån är mer systematisk och eleven 
försöker sammanlänka praktiska erfarenheter med mer 
teoretiska grunder och egna erfarenheter.

4. Vid den fjärde reflektionsnivån är eleven medveten 
om sin egen reflektion (Cullbrand 1998).
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HK-ämnets centrala innehåll

• Mat och matlagning
• Privatekonomi och konsumtion
• Levnadsvanor

Varje kunskapsområde består av ett antal punkter                                    
(olika stora byggstenar) att kombinera efter behov.

Innehållet vidgas  och fördjupas genom årskurserna. 
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HK-ämnets aspekter

HÄLSA, EKONOMI och MILJÖ ska genomsyra all undervisning  
från början till slut för att slutligen vid bedömningen i nionde 
årskursen problematiseras i förhållande till varandra.  

14
Lära och bedöma i HK Lgr22  

Nya HANDBOKEN  
Lena de Ron & Maria Feldt



HK-ämnets kunskapskvalitet

Kunskap-i-handling syns som en kvalitativ förändring i en 
elevs sätt att se, förstå, reflektera och agera i en  situation. 

Eleven måste därför få prova sig fram, se konsekvenserna 
och med alla sinnen uppleva resultatet.

Kunnigheten visar sig i elevens förtrogenhet i processens 
olika moment, att den ser alla olika delar och agerar mer och 
mer självständigt. 
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Hur blir kunskap-i-handling synlig?

”I åttan hade vi hemkunskap och 
när vi hade prov kom frågan: 
Hur steker man strömming?  
Jag fick nio av tio poäng på den 
frågan! Birgitta som gick i min 
klass fick bara två. En annan 
sak som skilde oss två åt var att 
Birgitta verkligen kunde steka 
strömming. Det kunde inte jag 
och har heller aldrig lärt mig 
senare” (Tholin, 2007).
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En effektiv lärandemiljö*
”En effektiv lärandemiljö kännetecknas av stor flexibilitet både när  
det gäller lärande och bedömning. Eleverna måste ställas inför olika
autentiska situationer och få chansen att visa sin kompetens på 
olika sätt. Eleven måste vara aktiv i bedömningsprocessen” 

(Pettersson, 2003).
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Ämnesdidaktiskt förhållningssätt

Utgångspunkten för undervisningsplanering och stöd vid 
bedömning i alla grundskolans ämnen är hur de långsiktiga 
målen förvaltas genom det centrala innehållet, alltså hur väl 
eleven utvecklar sitt kunnande och visar det genom ett alltmer 
reflekterat handlande.
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Betygskriterie i slutet av årskurs 9 utan värdeord
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Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra 
praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att 
använda tillvägagångssätt. Eleven värderar hur arbetsprocessen 
har påverkat resultatets kvalitet.
Eleven beskriver faktorer och beslut som kan påverka 
privatekonomi och konsumtionsval.
Eleven värderar hur val och handlingar som förekommer i ett 
hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.



Förmågor och ämneskunskaper som blir 
synliga i betygskriterierna HK9

Förmåga Ämneskunskap
Planera och tillaga måltider
Hantera andra praktiska uppgifter som 

förekommer i ett hem
Använda tillvägagångssätt
Värdera hur arbetsprocessen har påverkat 

resultatets kvalitet
Beskriva faktorer och beslut som kan 

påverka privatekonomi och 
konsumtionsval

Värdera (aspekter HEM) hur val och handlingar som förekommer i 
ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö
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Med fokus på förmågan att                
använda och värdera i arbetsprocessen

Förmåga Ämneskunskap Progression

Planera och 
tillaga
Hantera

Använda

Värdera

Måltider 
Andra praktiska 
uppgifter i ett hem

Tillvägagångssätt

Hur arbetsprocessen 
påverkar resultatets 
kvalitet

Begreppen planera, tillaga och hantera riktar lärarens 
bedömningsfokus mot om och hur och i vilken 
utsträckning elevens olika val, tillvägagångssätt för 
planering och genomförande fungerar och är ända-
målsenligt utifrån uppgiftens olika syften och ramar.

… utmanas eleverna till allt högre självständighet i processen.

Att utvärdera innebär att granska särskilt utvalda delar och 
händelser i arbetsprocessen utifrån målet med uppgiften, 
och att värdera hur dessa delar och händelser har påverkat 
resultatet. Syftet är att få syn på vad som kan göras annor-
lunda nästa gång för ett bättre resultat. Det kan också handla 
om att mitt i en process omvärdera och förändra något för att 
resultatet ska bli det önskade. 
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Med fokus på förmågan att beskriva
Förmåga Ämneskunskap Progression

Beskriva Faktorer och beslut 
som kan påverka 
privatekonomi och 
konsumtionsval

… agera i mer komplexa konsumtionssammanhang, 
där valen kan få mer långtgående konsekvenser för 
den egna ekonomi.

I sin bedömning beaktar läraren med vilken bredd och med 
vilket djup eleven beskriver faktorer och beslut som kan 
påverka privatekonomi och konsumtionsval.

Elevens beskrivningar /…/ behöver förhålla sig till det 
centrala innehållet och faktorer som kan påverka individers 
privatekonomi och konsumtonsval.

För mer utvecklade beskrivningar /…/ iakttar läraren om 
och hur beskrivningarna i högre grad är faktaunderbyggda
och specifika samt om och hur eleven förhåller sig till flera 
aspekter som villkorar privatekonomi och konsumtionsval. 
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Med fokus på förmågan att värdera HEM
Förmåga Ämneskunskap Progression

Värdera
HÄLSA

Värdera
EKONOMI

Värdera
MILJÖ

Hur val och handlingar 
som förekommer i ett 
hem påverkar…

… vikten av ett reflekterat handlande, och betydelsen 
av att se helheten och sambanden mellan hälsa 
ekonomi och miljö när man väljer och använder varor.
Aspekter på hälsa, ekonomi och miljö genomsyrar hela 
ämnet hem- och konsumentkunskap och aspekterna 
påverkar varandra.
… med vilken bredd och med vilket djup eleven värderar om 
och hur val och handlingar som förekommer i ett hem 
påverkan hälsan, ekonomin och miljön.

I årskurserna 7-9 ligger progressionen i att eleverna möter 
mer komplexa jämförelser utifrån några aspekter. /…/ i de 
senare årskurserna även omfatta globala aspekter.

… i större utsträckning problematisera aspekterna hälsa, 
ekonomi och miljö i förhållande till varandra.
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Förutsättningar för god undervisning HK9
• Pedagogisk struktur
• Lektionspassens längd
• Köket, 

undervisningsgruppen och 
organisationen

• Gruppindelningar
• Samarbetslärande
• Språket i ämnet
• Förhållningssätt vid 

lektionsförberedelser
• Välja recept
• Kreativ lärmiljö
• Ämnets komplexitet

• Repetitiva lektioner
• Introduktion av 

arbetsprocessen
• Första mötet med eleverna
• Dokumentation av 

elevarbeten och 
bedömningsunderlag

• Kamratåterkoppling
• Formativ undervisning
• Elevens självvärdering
• Lärarens utvecklingsschema
• Ämnesöversikt och 

planeringsmallar
• …
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Exempel 1: Komma igång i köket

Mat och matlagning Med fokus på förmågan 
att använda

”Samarbetspussel”
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Hur kan läraren planera så att eleven får träna 
förmågan att använda tillvägagångssätt?

• Skapa verkliga situationer i hushållet genom att till        
exempel plocka fram så lite som möjligt, helst ingenting –
organisationen är en del av ämnet och kunskapsutvecklingen

• Medvetet uppmärksamma måltidsprocessens olika delar

• Låta eleverna reflektera över vilka redskap som finns i köket 
och hur de används

• Avsätta tid för elevernas planering och reflektion-i- handling

• Repetitiva lektioner
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Samarbetslärande

• En grupp består optimalt av 3-5 elever vid problemlösning:
”Så här är det! Vilka förslag på lösningar har vi?”

• Läraren måste ge eleverna verktyg för samarbete

• Rullande schema – till exempel ettor, tvåor, treor och fyrorJ

• Rollsätt vem som hämtar och fördelar livsmedel  

• Tvärgruppssystem
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Elevens förförståelse/förberedelse
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För att lära dig mer nästa lektion kan du:

• Bevaka media med fokus på matlagningsprogram – vad händer?

• Gå till en mataffär eller kolla på nätet och svara på frågor

• Intervjua någon om vad som fanns i butikerna/hur man åt förr

• Söka virtuellt efter till exempel recept…



Didaktiskt receptval

• Ett recept är grund för arbetet med det centrala innehållet 
och ska ge utrymme för reflektion om HEM

• Recept speglar samtid, kulturyttringar och trender

• Utarbeta därför ett fåtal grundrecept att återkomma till och  
förändra utifrån olika perspektiv  
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Förenklade inköp
Måltid:______________________________________________

Kryssa, ringa in och/eller skriv på raderna.
� bakpulver
� bulgur / korngryn / matvete
� bönor / kikärter
� havreflingor
� kakao
� linser, gröna / röda
� pasta: couscous/makaroner/spagetti
� potatismjöl
� rapsolja
� ris
� rågflingor
� rågmjöl, grovt
� salt
� socker, strö
� socker, vanilj
� soja, japansk / kinesisk
� tomater, krossade
� vetemjöl
� äppelcidervinäger
Övriga råvaror som ofta finns i lektionssalen
broccoli / ärter / spenat (djupfryst)
� vitkål
� ingefära
� lök, gul/vit
� potatis
Övriga rotfrukter
_______________________mängd:
_______________________mängd:
_______________________mängd:

Leftovers
______________________mängd:
______________________mängd:
______________________mängd:
Färskvaror i kyl/frys
______________________mängd:
______________________mängd:
______________________mängd:
Övriga inköpsönskemål:
______________________mängd:
______________________mängd:
______________________mängd:
Kryddor
� basilika / oregano / pizzakrydda
� curry
� fänkål
� gurkmeja
� ingefära
� kanel
� kardemumma
� kummin/spiskummin
� körvel
� paprikapulver
� peppar, cayenne
� peppar, chili
� peppar, citron
� peppar, svart
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HEM-skafferiet Råvaror till: ________-dag _____/_____ v. ______20_____



Att värdera processen runt matbordet

Hur fungerade vår process idag? Är vi nöjda? Varför?
Recept? Läste alla hela receptet? Kollade vi att alla förstod 
vad som skulle göras? Behövde vi ändra något i receptet?
Tid? Hur lång tid tog det? ………minuter 
Kunde det ha gått snabbare? Hur i så fall?
Organisation? Arbetsfördelning? Knattematcher?
Samarbetet? Tonläget? Var alla delaktiga??
Dukning/servering? Diskning för hand/i maskin? Städning?
Var det nåt vi missade att förbereda/plocka fram?
Utveckling? Vad ska jag/vi särskilt tänka på nästa gång?
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Övning ger färdighet
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Jag ser att du har tränat på att skära effektivt 

Jag ser att du använder lock när du sjuder potatisen

Jag ser att du diskar skärbrädan med hett vatten

Jag ser att du kan fylla en diskmaskin smart

Jag ser också att du…
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En formativ arbetsprocess

Vägled och bekräfta handlingar – undvik personligt beröm:



Hur kan eleven träna att värdera HEM i handling?

En aktiv, utvecklande dialog i rummet, gruppsamtal, exit-tickets...: 

Hur väljer vi metoder, livsmedel och utrustning idag med tanke på 
HÄLSA? 

Hur väljer vi metoder, livsmedel  och utrustning idag med tanke på 
EKONOMI?

Hur väljer vi metoder, livsmedel och utrustning idag  med tanke på 
MILJÖ?
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EKONOMI som fakta – beskriva
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Utgå från aktuella begrepp… 

• Konsumentlagar – konsumentverkets hemsida 

• Skapa verkliga elevnära fall/händelser

• Råd&Rön som underlag för ”På minuten” och ”Speakers  corner”

• Göra budget

• Klövras skolmaterial

• Banker?
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Exempel 2: Vad får jag för pengarna?

Privatekonomi och 
konsumtion

Levnadsvanor

Med fokus på förmågan         
att värdera HEM

https://youtu.be/N7Ty8HoIEEg
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EKONOMI som aspekt – värdera HEM
Vad får jag för pengarna?

• Jämföra livsmedel och vardagsprodukter 

• Läsa innehållsförteckningar på förpackningar hemma/i skolan

• Använda reklamblad och -broschyrer

• Göra butiksundersökningar virtuellt och IRL – matkassar…

• Jämföra lån och kostnader

• Utnyttja media, datorer, paddor och telefoner
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Exempel 3: HEM-resan

Mat och matlagning

Privatekonomi och 
konsumtion

Levnadsvanor 

Med fokus på alla förmågor
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https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_magic_washing_machine
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Levnadsvanor 2022 – HK i tiden?
Värdera HÄLSA, EKONOMI och MILJÖ

Hela HK-kursen med de vardagliga aspekterna HEM  i det lilla                
landar i syftet om hållbar utveckling i det stora

• Kartlägg elevernas förkunskaper (media, influencers, etc.)

• Använd myndigheters hemsidor

• Samla tomma förpackningar och broschyrer 

• Jämför livsmedel och vardagsprodukter 

• Problematisera konsumentens valmöjligheter – värderingslinjer etc.
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Hållbar utveckling…

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

https://www.goodlifegoals.org
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Vardagsnära situationer/sammanhang
• Komma igång i köket
• Frukostutmaningen
• Det snabba mellanmålet
• Fixa fika
• Höstfesten

• Vad får jag för pengarna?
• Jag tar vad jag har/Restköket
• Mitt matval 2.0
• Prep-skafferiet
• HEM-resan/Framtidsmaten

41
Lära och bedöma i HK Lgr22  

Nya HANDBOKEN  
Lena de Ron & Maria Feldt



Nya Hem- och konsumentkunskap
LIBER

§ Faktabok för eleverna - digital

§ Arbetsbok för eleverna - fysisk§ Faktabok för läraren – digital
- inklusive Lärarhandledning
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Lära och bedöma i HK9, sammanfattning
– lärarens förhållningsätt vid undervisning och bedömning

• Eleverna måste under läsårets gång systematiskt få träna på     
det de ska lära sig och vad de blir bedömda på. 

• Situationen (eller sammanhanget) ska utmana och sätta                 
i gång elevens aktivitet, så att läraren kan ta ett steg tillbaka      
och betrakta processen. 

• Självvärdering och kamratcoachning medverkar till att lyfta     
fram ämnets syfte och innehåll och därmed öka elevens  
möjlighet att utveckla ämnesrelevanta kunskaper och förmågor.
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Lärarens pedagogiska planering

Läraren gör sin pedagogiska planering utifrån ämnets syfte och 
långsiktiga mål, det centrala innehållet samt betygskriterierna.

Uppbyggnaden av ämnet sker successivt och eleven får träna en eller ett par 
förmågor i taget, därefter sätts arbetsområden samman på ett lämpligt sätt...
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Ämnesöversikt HK9                        ©hk.forum.se

Syfte: ”… att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.”

SYFTE OCH LÅNGSIKTIGA MÅL 
Förmågor/aspekter att utveckla i undervisningen: 
o planera
o tillaga 
o hantera 
o använda tillvägagångssätt
o värdera arbetsprocessen
o beskriva ekonomi
o värdera HEM

MAT OCH MATLAGNING
Centralt innehåll i undervisningen:
o Matlagning för olika behov och sammanhang
o Livsmedels egenskaper och användning
o Metoder för matlagning
o Planera, organisera, utvärdera processen
o Skapa måltider
o Instruktioner och recept
o Samtal om upplevelser av smak, doft, etcetera
o Redskap och teknisk utrustning
o Hygien och livsmedelssäkerhet

LEVNADSVANOR

Centralt innehåll i undervisningen: 
o Varierade och balanserade måltider
o Anpassning till individuella behov
o Måltidens betydelse för gemenskap
o Olika mattraditioner
o Arbetsfördelning i hemmet och jämställdhet
o Resurshushållning
o Ställningstaganden vid val och användning av 

livsmedel och andra varor
o Hur produktion, transport och återvinning av 

livsmedel och andra varor påverkar människors 
HÄLSA, EKONOMI och MILJÖ

o Rutiner och metoder för rengöring och tvätt.

PRIVATEKONOMI OCH KONSUMTION

Centralt innehåll i undervisningen
o Ungas privatekonomi
o Konsumtion och ekonomisk planering
o Göra en budget
o Att handla på kredit, abonnemang, låna och spara
o Skillnaden mellan saklig konsumentinformation 

och annan påverkan på konsumtionsval
o Reklam i olika former och dolda reklambudskap
o Konsumentens rättigheter och skyldigheter
o Köp från privatperson
o Skillnad mellan köp i butik och på internet

Exempel på 
utmaning för 
eleven: Vad 
behöver jag lära 
mig för att nå 
målen i HK?

Exempel på 
utmaning för 
eleven: Hur 
hanterar, 
värderar och 
planerar jag mat 
och måltider?

Exempel på 
utmaning för 
eleven:
Vad får jag för 
pengarna om jag 
köper… och vilka 
konsekvenser kan 
det få?

Exempel på 
utmaning för 
eleven: Hur kan 
jag agera för en 
hållbar 
utveckling?
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Exempel 4: Modell för lärarens planering HK9 

Pussla ihop en plan för               
• en enstaka situation, 
• ett större sammanhang eller 
• ett helt arbetsområde.

a) Välj ett dags-/elevaktuellt tema.
b) Gör en enkel idéskiss/ram.
c) Koppla till syftet.
d) Plocka bitar från centralt innehåll.
e) Konstruera en utmanande fråga eller 

en kickstart (t.ex. filmsnutt). 
f) Förklara enkelt för eleverna vad 

pusslet föreställer/vad de ska lära sig 
och varför.

g) Vad ska bedömas och hur sker 
examinationen?
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Sexan då?
I de lägre årskurserna bygger 
läraren upp undervisningen 
stegvis med enkla uppgifter så 
att eleverna får träna förmågan 
att tillaga, hantera och använda.
Grundmetoder för matlagning 
och städning, redskapslära, 
livsmedelsmärkning, 
förpackningar, prisjämförelser, 
källsortering, etc. 
Planering och värdering finns 
med i undervisningen för att ge 
eleven förutsättning att utveckla 
tillvägagångssätt. 
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Gratis läromedel årskurs 6
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Tack för i dag!
1. Dagen motsvarade mina förväntningar: Poäng 1 – 10
2. Det här uppskattade jag särskilt:
3. Det här saknade jag verkligen:
4. Något i kursplanen som jag vill lära mer om:
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Utifrån frågor/önskemål i utvärderingen vill vi påminna om att vår bok 
Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap, Nya handboken 
innehåller bedömningsexempel och nivåer utifrån Skolverkets kommentarmaterial.


