
Förmåga Kunskapskrav E	   C A

Formge och 
framställa föremål 
i olika material 
med hjälp av 
lämpliga redskap, 
verktyg och 
hantverkstekniker

I	  slöjdarbetet	  kan	  eleven	  
använda	  handverktyg,	  
redskap	  och	  maskiner.	  

...på	  ett	  säkert	  och	  i	  
huvudsak	  fungerande	  
sätt.

...på	  ett	  säkert	  och	  
ändamålsenligt	  sätt

...på	  ett	  säkert	  och	  
ändamålsenligt	  sätt	  med	  
precision

Kan	  ännu	  inte	  trä	  nålen
Kan	  med	  stor	  möda	  trä	  
nålen

Kan	  utan	  problem	  trä	  
nålen

Kan	  ännu	  inte	  göra	  en	  
knut	  på	  tråden

Kan	  med	  lite	  hjälp	  göra	  
en	  knut	  på	  tråden

Startar	  utan	  att	  tänka	  på	  
det	  med	  knut

Startar	  utan	  att	  tänka	  på	  
det	  med	  en	  knut	  som	  är	  
lagom	  avpassad	  för	  tyget

Kan	  ännu	  inte	  se	  skillnad	  
på	  och	  välja	  rätt	  nål	  för	  
ändamålet

Ser	  efter	  påpekande	  
skillnad	  på	  de	  olika	  
nålarna	  och	  väljer	  sedan	  
rätt	  nål	  för	  sitt	  broderi

Väljer	  utan	  att	  fundera	  på	  
det	  rätt	  nål	  för	  rätt	  
ändamål

Kan	  ännu	  inte	  forma	  stygn	  
så	  att	  de	  medvetet	  bildar	  
ett	  mot

Kan	  med	  hjälp	  forma	  
stygn	  så	  att	  de	  bildar	  ett	  
motiv

Kan	  med	  säkerhet	  forma	  
flera	  olika	  stygn	  så	  att	  de	  
med	  regelbundenhet	  
bildar	  ett	  motiv

Kan	  med	  säkerhet	  och	  
precision	  välja	  rätt	  stygn	  
för	  rätt	  uttryck	  samt	  
hantera	  nålen	  med	  
precision

Funderar	  inte	  över	  
alternativ	  för	  att	  
komplettera	  broderiet

Försöker	  på	  något	  sätt	  
kombinera	  och	  förstärka	  
uttrycket	  i	  broderiet	  med	  
någon	  ytterligare	  teknik

Försöker	  på	  ett	  tydligt	  
sätt	  själv	  eller	  tillsammans	  
med	  andra	  hitta	  alternativ	  
att	  kombinera	  sitt	  broderi	  
för	  att	  öka	  tydligheten	  
och	  uttrycket	  i	  bilden

Söker	  efter	  och	  provar	  
olika	  alternativ	  	  av	  
tekniker	  för	  att	  utveckla	  
och	  förhöja	  uttrycket	  och	  
tydligheten	  i	  bilden

Förmåga Kunskapskrav E C A
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

...utvecklade	  omdömen	  
med	  relativt	  god	  
användning

...välutvecklade	  
omdömen	  med	  god	  
användning

Beskriver	  ännu	  inte	  sin	  
arbetsprocess

Beskriver	  kortfattat	  vad	  
som	  görs	  ur	  ett	  "jag-‐
perspektiv"

Beskriver	  vad	  som	  görs	  på	  
ett	  mer	  sakligt	  sätt,	  den	  
egna	  upplevelsen	  av	  
broderiet	  kopplat	  till	  fakta	  
om	  tekniken	  och	  den	  från	  
början	  planerade	  bilden.	  

Beskriver	  vad	  som	  görs	  
med	  precision,	  kopplat	  till	  
den	  egna	  upplevelsen	  av	  
broderiet,	  fakta	  om	  
tekniken	  samt	  en	  analys	  
av	  de	  val	  som	  görs	  i	  
förhållende	  till	  önskat	  
resultat	  och	  den	  från	  
början	  planerade	  bilden.	  

Använder	  ännu	  inte	  ord	  
som	  hör	  till	  teknik	  och	  
material

Använder	  några	  av	  de	  
ord	  som	  hör	  till	  teknik	  
och	  material	  så	  att	  det	  
går	  att	  förstå	  vad	  som	  
gjorts.	  Ex.	  nål,	  tråd,	  tyg

Använder	  ofta	  ord	  som	  
hör	  till	  teknik	  och	  material	  
så	  att	  det	  på	  ett	  tydligt	  
sätt	  går	  att	  förstå	  vad	  som	  
gjorts.	  Ex.	  broderinål,	  
garn,	  grovt	  vävt	  tyg

Använder	  alltid	  ord	  som	  
hör	  till	  teknik	  och	  
material	  så	  att	  det	  på	  ett	  
tydligt	  sätt	  går	  att	  förstå	  
vad	  som	  gjorts.	  Ex.	  
broderinå	  med	  spets,	  
lingarn,	  aidaväv
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Tolka 
slöjdföremåls 
estetiska och 
kulturella uttryck 

Dessutom	  tolkar	  eleven	  
slöjdföremåls	  uttryck	  
och	  för	  då	  resonemang	  
med	  kopplingar	  till	  egna	  
erfarenheter	  samt	  
trender	  och	  traditioner	  i	  
olika	  kulturer ...för	  enkla	  resonemang

…för	  utvecklade	  
resonemang

...för	  välutvecklade	  
resonemang

Kopplar	  ännu	  inte	  sitt	  
broderi	  till	  tankar	  om	  hur	  
bilden	  blivit	  till

Kan	  jämföra	  sitt	  eget	  
arbete	  med	  förlagan	  från	  
planeringen	  på	  en	  enkel	  
och	  subjektiv	  nivå.	  Ex	  
"Jag	  har	  gjort	  förstygn	  för	  
att	  det	  liknade	  mest	  
bilden	  vi	  gjorde	  när	  vi	  
planerade."

Kan	  jämföra	  sitt	  eget	  
arbete	  med	  förlagan	  från	  
planeringen	  på	  en	  mer	  
utvecklad	  nivå.	  Ex	  "Jag	  har	  
i	  mitt	  broderi	  valt	  att	  
arbeta	  med	  
bottensömmar	  och	  
franska	  knutar	  för	  att	  
komma	  närmare	  bilden	  vi	  
hade	  i	  planeringen.	  De	  
fyllda	  ytorna	  ger	  ett	  
tredimensionellt	  
utseende."

Kan	  jämföra	  sitt	  eget	  
arbete	  med	  förlagan	  från	  
planeringen	  på	  en	  ännu	  
mer	  utvecklad	  nivå.	  Ex	  
"Jag	  har	  i	  mitt	  broderi	  
valt	  att	  arbeta	  med	  
bottensömmar	  och	  
franska	  knutari.Detta	  har	  
jag	  kombinerat	  med	  
enklare	  förstygn	  för	  att	  
ge	  intrycket	  av	  att	  seriens	  
huvudkaraktär	  är	  en	  
enkel	  och	  ganska	  naiv	  
figur.	  Det	  ska	  bidra	  till	  att	  
förmedla	  seriens	  
budskap,	  tänker	  jag."


