
Mat och butik 1 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet mat och butik ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om olika råvaror 
och produkter, deras ursprung, kvalitet, 
användningsområden och hantering. Eleverna ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
dagligvaruhandelns struktur och omfattning samt 
om hur den praktiska verksamheten inom olika 
avdelningar bedrivs. Dessutom ska undervisningen 
ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 
grundläggande matlagning och bakning med 
inriktning mot butik. I undervisningen ska eleverna 
även ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kommunicera med kunder och kunna ge råd och 
information om hur olika råvaror och produkter 
kan kombineras och tillredas till enstaka rätter eller 
hela måltider. 
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper i att använda och vårda redskap 
och maskiner, samt kunskaper om 
förpackningsmaterial och märkningsbestämmelser. 
Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att göra ekonomiska 
beräkningar, beställa och exponera varor. 
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om hygien, ergonomi, 
arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och 
andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. 
Den ska bidra till att eleverna utvecklar färdigheter 
i att organisera och utföra arbetet samt förmåga att 
reflektera över hur arbetsprocessen påverkar 
resultatet. Dessutom ska undervisningen bidra till 
att eleverna utvecklar kreativitet och 
problemlösningsförmåga samt förmåga att utföra 
sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete 
med andra. 
 
Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge 
eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter 
som förekommer inom dagligvaruhandeln. 
 

Undervisningen i kursen ska behandla 
följande centrala innehåll 

• Råvaror och produkter och hur de 
används för att skapa kombinationer 
och anrättningar, till exempel hur kött 
och charkuterivaror kan kombineras 
med frukt och grönt samt mejeri. 

• Dagligvaruhandelns struktur samt hur 
verksamheten på olika avdelningar 
bedrivs, till exempel beställning och 
exponering av varor, uppläggning, 
paketering och prismärkning. 

• Grundläggande matlagning och 
bakning i butik samt beredning av 
uppläggningar inom till exempel 
delikatess-, ost- samt frukt- och 
gröntområdet. 

• Metoder, redskap, maskiner och 
annan utrustning som används vid 
matlagning och bakning samt inom 
olika avdelningar i dagligvaruhandeln. 

• Rådgivning till kunder om hur olika 
varor och produkter kan kombineras 
och tillredas till en maträtt eller 
måltid. 

• Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar 
och andra bestämmelser som gäller 
inom området, till exempel 
livsmedelslagen. 

• Butiksekonomiska begrepp samt 
metoder för utvärdering av arbete och 
resultat. 

 


