
F E D C B A
Slöjdföremålet Eleven formger och framställer 

slöjdföremål på ett delvis 

genomarbetat sätt.

Eleven formger och framställer 

slöjdföremål på ett genomarbetat sätt.

Eleven formger och framställer 

slöjdföremål på ett väl genomarbetat 

sätt.

Verktygen I slöjdarbetet använder eleven verktyg 

på ett säkert och i huvudsak 

fungerande sätt.

I slöjdarbetet använder eleven verktyg 

på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet använder eleven verktyg 

på ett säkert och ändamålsenligt sätt 

med precision.

Inspiration, Teknik, 

Form, Funktion

Eleven utvecklar i viss utsträckning 

idéer med utgångspunkt i 

inspirationskällor och prövar då hur 

material och hantverkstekniker kan 

kombineras med hänsyn till 

föremålens form och funktion.

Eleven utvecklar i relativt stor 

utsträckning idéer med utgångspunkt i 

inspirationskällor och prövar och 

omprövar då hur material och 

hantverkstekniker kan kombineras med 

hänsyn till föremålens form och 

funktion.

Eleven utvecklar i stor utsträckning 

idéer med utgångspunkt i 

inspirationskällor och prövar och 

omprövar då systematiskt hur material 

och hantverkstekniker kan kombineras 

med hänsyn till föremålens form och 

funktion.

Syfte, Motivering Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer 

eleven ett i huvudsak fungerande 

tillvägagångssätt och ger enkla 

motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer 

eleven ett fungerande tillvägagångssätt 

och ger utvecklade motiveringar till sina 

val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer 

eleven ett väl fungerande 

tillvägagångssätt och ger välutvecklade 

motiveringar till sina val.

Arbetsprocess Under arbetsprocessen bidrar eleven 

till att formulera och välja 

handlingsalternativ.

Under arbetsprocessen formulerar och 

väljer eleven handlingsalternativ som 

efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och 

väljer eleven handlingsalternativ som 

leder framåt.

Utvärdering Eleven för enkla resonemang om 

arbetsprocessen och resultatet samt 

hur det genomförda arbetet har 

påverkat kvaliteten, uttrycket och 

miljön.

Eleven för utvecklade resonemang om 

arbetsprocessen och resultatet samt 

hur det genomförda arbetet har 

påverkat kvaliteten, uttrycket och 

miljön.

Eleven för välutvecklade resonemang 

om arbetsprocessen och resultatet 

samt hur det genomförda arbetet har 

påverkat kvaliteten, uttrycket och 

miljön.
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