
Hjemkundskab 

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb 

tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv. 

Eleverne skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres 

madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af 

områdets betydning for ressource og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte 

og andre. 

Stk. 2. Gennem æstetiske, praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver skal eleverne have 

mulighed for at udvikle selvværd, fantasi, livsglæde og erkendelse, så de i fællesskab med andre og 

hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i det private liv og i 

samfundet. 

Stk. 3. Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger 

vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt 

bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og 

samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati. 

Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, 

som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation til natur, kultur og samfund 

med henblik på sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre. Hjemkundskab er et æstetisk, 

praktisk, håndværksmæssigt, teoretisk og etisk fag. 

Omdrejningspunktet for undervisningen og indholdet i faget er, at fagets problemstillinger 

behandles i et samspil mellem disse dimensioner. Der lægges i faget op til, at eleverne udtrykker 

sig æstetisk og skabende, arbejder praktisk, håndværksmæssigt og eksperimenterende, tilegner 

sig viden af fagteoretisk art, og at de på den baggrund bliver i stand til at tage stilling og handle, 

samt at de forbinder faget med livskvalitet, lyst og glæde.1 

På Vejlernes Naturfriskole er undervisningen i hjemkundskab et forløb, der strækker sig fra 0. - 6. 

klasse. Undervisningen foregår primært i små forløb i tværstimerne, men faget inddrages også i 

andre sammenhænge: 

 Kreative uger 

 Forløb op til høstmarked og højtider samt perioder, hvor der er sæson for de forskellige 

råvarer. 

 I de enkelte klassers emnearbejde, hvor det falder naturligt at faget indgår. 

 Primitivmadlavning i forbindelse med diverse arrangementer. 
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Overordnet arbejdes der indenfor faget med følgende:  

 Skiftende processer med at sammensætte, tilberede, opbevare og konservere enkle retter 

og måltider. 

 Indkøb. 

 Arbejdsprocesser og forskellige fagudtryk. 

 Sundhed, kost, ernæring, hygiejne. 

 Forståelse for retter og måltider ud fra forskellige situationer, historiske perioder og 

kulturer. 

 Maden og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet. 

 Vurdering af fødevarer, retter og måltider. 

 Processen fra jord til bord. 

 Forbrug og miljø. 

Skolen tilstræber, at den enkelte elev i løbet af sin skolegang har stiftet bekendtskab med de 

forskellige arbejdsområder indenfor mad, husholdning og forbrug, som er af væsentlig betydning 

for deres forståelse af og valg i forhold til sundhed, kultur og samfund. 


