
Förmåga Kunskapskrav E C Aformge och framställa 
föremål i olika material 
med hjälp av lämpliga 
redskap, verktyg och 

Eleven kan formge och 
framställa slöjdföremål i 
olika material utifrån 
instruktioner

…på ett enkelt och 
delvis genomarbetat 
sätt

…på ett utvecklat och 
relativt väl 
genomarbetat 
sätt…utifrån 

…på ett välutvecklat 
och väl genomarbetat 
sätt …utifrån 
instruktioner och egna 

Förklaring

Du presenterar inte en 
planering med text och 
skiss över det arbete som 
ska göras

Du gör en enkel planering 
med skiss och lite 
förklarande text, av ett 
arbete med få detaljer. så 
att det till stor del går att 
förstå vad som ska göras. 
Du visar några kunskaper 
om material, metoder och 
formgivning. T.ex. vid 

Du gör en planering med 
skiss och text som är lätt 
att förstå, där du tänkt på 
olika detaljer som 
påverkar funktionen i det 
färdiga resultatet. Det är 
tydligt att du har 
kunskaper om material, 
metoder och formgivning 

Du gör en planering med 
skiss och text som är 
väldigt utförlig, 
genomtänkt och lätt att 
förstå. Ditt arbete har 
många detaljer som 
hänger samman och 
påverkar varandras 
funktion. Du använder 

Kunskapskrav E C AI slöjdarbetet kan 
eleven använda 
handverktyg, redskap 

…på ett i huvudsak 
fungerande sätt

…på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt

…på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt 
med precision

Förklaring

Du har svårigheter att få 
de redskap du behöver till 
ditt arbete att fungera på 
rätt och säkert sätt

Du visar grundläggande 
kunskaper om slöjdsalens 
utrustning och de 
säkerhetsaspekter som 
finns. Med 
grundläggande menas att 
du kan trä och spola tråd i 
symaskinen samt ställa in 
de vanligaste sömmarna. 
Du väljer rätt nål, tyg och 
garn när du ska brodera, 
kan trä nålen och göra 
knut samt känner till hur 
du ska sy flera av de 

Du visar kunskaper om 
slöjdsalens utrustning och 
de säkerhetsaspekter 
som finns. Förutom att du 
kan  trä och spola tråd i 
symaskinen samt ställa in 
de vanligaste sömmarna 
väljer du också rätt 
inställning på stygnbredd 
och stygnlängd i 
förhållande till ditt 
material. Du väljer rätt 
nål, tyg och garn när du 
ska brodera, kan trä 

Du visar kunskaper om 
slöjdsalens utrustning och 
de säkerhetsaspekter 
som finns. Förutom att du 
kan  trä och spola tråd i 
symaskinen samt ställa in 
de vanligaste sömmarna 
väljer du också rätt 
inställning på stygnbredd 
och stygnlängd i 
förhållande till ditt 
material. När det blir 
problem skaffar du dig 
kunskap genom att läsa 

Förmåga Kunskapskrav E C Avälja och motivera 
tillvägagångssätt i 
slöjdarbetet utifrån 
syftet med arbetet och 
utifrån kvalitets- och 

Utifrån syftet med 
slöjdarbetet och 
kvalitets- och 
miljöaspekter väljer 
eleven …enkla motiveringar

…utvecklade 
motiveringar

…välutvecklade 
motiveringar

Förklaring
Du motiverar inte de val 
du gör i din arbetsprocess

Du motiverar din 
formgivning med eget 
tyckande, ex "…för att jag 
ville ha den så" eller 

Du motiverar val du gör 
genom att fundera över 
exempelvis olika 
materials utseende och 

Du motiverar dina val på 
ett genomtänkt sätt ur 
flera olika aspekter. 
Miljösynpunkt, materials Eleven kan i 

slöjdarbetet bidra till att 
utveckla idéer med 
hjälp av erbjudet …bidra till att utveckla …utveckla idéer

…utveckla idéer med 
hjälp av erbjudet 
inspirationsmaterial 
OCH sådant som eleven 

Förklaring

Du bidrar inte till att 
arbetet går framåt, dvs du 
gör inget själv eller tar 
hjälp av en kompis eller 
din lärare

Du följer de exempel 
läraren använder eller gör 
som en kompis utan att 
själv fundera över om det 
passar i ditt projekt

Du startar din process i 
det material och den 
inspiration som erbjuds 
men sedan utvecklar du 
idén vidare tillsammans 

Din utgångspunkt är i det 
material som erbjuds men 
sedan söker du 
självständigt upp annat 
inspirationsmaterial och Dessutom kan eleven 

pröva hur material och 
hantverkstekniker kan 
kombineras med …pröva …pröva och ompröva

…systematiskt pröva 
och ompröva

Förklaring

Du resonerar inte alls om 
din arbetsprocess eller 
ditt projekt

Du talar sällan om hur du 
vill att det ska bli utan 
tänker mer att det får bli 
som det blir

Du vet hur du vill att ditt 
arbete ska bli och du 
anstränger dig för att det 
ska bli så som du 
planerat. Även om det 
betyder att du får göra om 

Du vet precis hur du vill 
att din produkt ska bli och 
för att nå dit provar du 
olika alternativ på ett 
strukturerat sätt för att 
sedan välja ett material Under arbetsprocessen 

bidrar eleven till att 
formulera och välja 
handlingsalternativ som 

…bidrar eleven till att 
formulera och välja 
handlingsalternativ som 
leder framåt.

…formulerar och väljer 
eleven 
handlingsalternativ som 
efter någon bearbetning 

…formulerar och väljer 
eleven 
handlingsalternativ som 
leder framåt

Förklaring

Du funderar överhuvud 
taget inte på hur ditt 
arbete ska gå framåt

När läraren talat om hur 
du ska göra i nästa steg 
gör du så utan att fundera 
mer över varför eller om 
det finns andra alternativ

Du har lite egna tankar 
om hur ditt arbete ska gå 
framåt och du diskuterar 
dessa med din lärare

Du har så mycket 
grundkunskaper att du på 
ett säkert sätt kan föreslå 
olika möjliga åtgärder för 
att driva din 
arbetsprocess framåt. De 
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analysera och värdera 
arbetsprocesser och 
resultat med hjälp av 
slöjdspecifika begrepp

Eleven kan ge 
omdömen om 
arbetsprocessen med 
användning av 
slöjdspecifika begrepp 

…enkla omdömen med 
viss användning av 
slöjdspecifika begrepp 

…utvecklade omdömen 
med relativt god 
användning av 
slöjdspecifika begrepp 

…välutvecklade 
omdömen med god 
användning av 
slöjdspecifika begrepp 

Förklaring

Du delger inte något om 
hur det går i den egna 
arbetsprocessen. Visar 
inte några kunskaper om 
form, funktion eller 
kvalitet i förhållande till 
sitt arbete

Kan	  ge	  omdömen	  om	  hur	  
det	  går	  i	  den	  egna	  
arbetsprocessen.	  Kan	  i	  viss	  
mån	  koppla	  det	  egna	  
arbetet	  till	  form,	  funktion	  
eller	  kvalitet	  på	  ett	  
subjektivt	  sätt.	  Ex	  ”Arbetet	  
var	  lätt	  och	  roligt	  och	  det	  
fick	  en	  form	  och	  funktion	  
som	  jag	  gillar.”

Kan	  ge	  mer	  sakliga	  
omdömen	  om	  sitt	  arbete.	  
Kan	  koppla	  det	  egna	  arbetet	  
till	  önskad	  funktion,	  kvalitet	  
och	  form	  på	  ett	  mindre	  
subjektivt	  sätt,	  grundat	  i	  
sakliga	  värderingar.	  Ex	  ”Min	  
nyckelförvaring	  blev	  ungefär	  
som	  jag	  tänkte	  från	  början	  
men	  jag	  har	  varit	  tvungen	  
att	  mäta	  och	  göra	  om	  flera	  
gånger.”

Kan	  uttrycka	  ett	  sakligt	  
omdöme	  om	  sin	  produkt	  
med	  stöd	  i	  kunskaper	  om	  
material	  och	  tekniker.	  Kan	  
mer	  på	  djupet	  resonera	  
kring	  resultatet	  utifrån	  olika	  
materials	  förutsättningar	  i	  
form,	  kvalitet	  och	  funktion.	  
Ex	  ”Min	  nyckelförvaring	  
fyller	  den	  funktion	  jag	  
tänkte	  från	  början	  men	  med	  
facit	  i	  hand	  skulle	  jag	  valt	  en	  




