
Slöjd 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i slöjd i årskurserna 7–9   

Bedömningen av lärandet i slöjd ska vägleda och sporra eleverna. Eleverna ska ges mångsidig respons på sina framsteg och sitt lärande. Den 

formativa bedömningen ska stödja utvecklingen av mångsidiga slöjdfärdigheter. Eleverna ska erbjudas olika möjligheter att visa sina framsteg 

och uppmuntras att utnyttja sina styrkor och inhämta de färdigheter som behöver utvecklas. Eleverna ska handledas att utvärdera sitt lärande 

och erbjudas olika sätt för självvärdering och för att få kamratrespons. Färdigheterna i självvärdering och färdigheterna att ge och ta emot kam-

ratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen. Den summativa bedömningen ska grunda sig på slöjdprocessen i sin helhet 

samt på målen och kunskapskraven för den. Dokumentationen av de olika skedena av arbetsprocessen fungerar som ett redskap vid bedöm-

ningen.   

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i slöjd avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timför-

delningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i 

lärokursen i slöjd då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbe-

dömningen i slöjd som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 

enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskra-

ven för slöjd. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande 

som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen 

för lärokursen i slöjd och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål 

kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i slöjd 

och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. I beskrivningarna av kunskapskraven i slöjd ingår beskrivningarna av kunnan-

det för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 

 

 



Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

M1 handleda 

eleven att pla-

nera sitt arbete 

samt att ut-

veckla idéer, 

undersöka och 

experimentera 

på ett företag-

samt sätt 

I1-I5 

 

Eleven lär sig 

att planera sitt 

arbete. Eleven 

lär sig att agera 

på ett företag-

samt och krea-

tivt sätt när 

hen utvecklar 

idéer, undersö-

ker och experi-

menterar i 

slöjd.  

Förmåga att ar-

beta och  

producera 

Eleven planerar 

sitt eget arbete 

utgående från 

givna instrukt-

ioner och ex-

empel.  

 

Eleven kan un-

der konkret 

handledning 

utföra ett visst 

skede i arbetet.  

Eleven planerar 

sitt arbete en-

ligt givna in-

struktioner.  

 

Eleven strävar 

efter att arbeta 

på ett företag-

samt sätt.  

Eleven planerar 

sitt arbete, kan 

göra val och 

söka egna lös-

ningar för sitt 

arbete. 

Eleven planerar 

självständigt 

sitt arbete.  

 

Eleven arbetar 

på ett företag-

samt sätt och 

tar egna ini-

tiativ.  

M2 handleda 

eleven att 

ställa upp egna 

mål för sitt lä-

rande och ar-

bete i slöjd och 

att utgående 

från målen ge-

nomföra en 

slöjdprocess i 

sin helhet samt 

I1-I5 

 

Eleven lär sig 

att ställa upp 

egna mål för 

sitt lärande och 

arbete. Eleven 

lär sig att ge-

nomföra en 

slöjdprocess i 

sin helhet. Ele-

ven lär sig att 

reflektera över 

Förmåga att 

genomföra en 

slöjdprocess i 

sin helhet 

Eleven ställer 

med lärarens 

hjälp upp ett 

konkret mål för 

sitt lärande 

som anknyter 

till arbetet.   

 

Eleven arbetar 

med en fas åt 

gången och 

Eleven ställer 

under handled-

ning upp mål 

för sitt lärande 

och arbete.  

 

Eleven fram-

skrider i slöjd-

processen med 

en fas åt 

gången enligt 

Eleven kan 

ställa upp mål 

för sitt lärande 

och arbete och 

hen arbetar 

processinriktat 

och reflekterar 

på ett realist-

iskt sätt över 

sin slöjdpro-

cess. 

Eleven ställer 

självständigt 

upp mål för sitt 

lärande och ar-

bete.  

 

Eleven fram-

skrider ända-

målsenligt och 

reflekterar på 

ett analytiskt 



utvärdera sitt 

lärande 

sitt arbete un-

der en hel 

slöjdprocess.  

reflekterar un-

der handled-

ning över sin 

slöjdprocess.  

givna instrukt-

ioner.  

 

Eleven reflek-

terar över sin 

slöjdprocess 

utgående från 

givna alterna-

tiv.  

och realistiskt 

sätt över sin 

slöjdprocess.  

M3 handleda 

eleven att un-

dersöka och 

mångsidigt an-

vända olika 

redskap, 

material och 

ändamålsenliga 

metoder samt 

att utveckla in-

novationer 

I1-I5 

 

Eleven lär sig 

att mångsidigt 

använda olika 

redskap och att 

välja ändamåls-

enliga material 

och arbetssätt 

inom slöjd. Ele-

ven är kreativ i 

sitt arbete.  

Förmåga att 

använda red-

skap och att 

använda olika 

bearbetnings- 

och arbetssätt 

inom slöjd på 

ett ändamåls-

enligt sätt 

 

Eleven deltar i 

undervisningen 

i de båda ar-

betssätten 

inom slöjd.  

 

Eleven använ-

der olika red-

skap och 

material, vid 

behov under 

konkret hand-

ledning.  

Eleven förstår 

vilken bety-

delse olika ar-

betssätt och 

material har för 

slöjdprocessen 

och eleven väl-

jer under hand-

ledning dem 

som lämpar sig 

för hens ar-

bete.  

 

Eleven använ-

der olika red-

skap och 

material enligt 

givna instrukt-

ioner.  

Eleven kan 

välja ändamåls-

enliga material 

och bearbet-

ningssätt samt 

kan använda 

dem på ett kre-

ativt sätt för att 

framställa pro-

dukter eller als-

ter enligt sina 

planer. 

 

 

Eleven utvärde-

rar hur väl olika 

redskap och 

bearbetnings-

sätt lämpar sig 

för slöjdproces-

sen.  

 

Eleven tilläm-

par sin kunskap 

om material 

och arbetssätt 

på ett kreativt, 

experimentellt 

och ändamåls-

enligt sätt.  



M4 handleda 

eleven att le-

digt använda 

slöjdrelaterade 

begrepp, 

tecken och 

symboler och 

att stärka ele-

vens visuella, 

materiella och 

tekniska ut-

trycksförmåga 

I1-I5 

 

Eleven lär sig 

att använda 

slöjdrelaterade 

begrepp, 

tecken och 

symboler på 

ett ledigt sätt. 

Eleven lär sig 

att uttrycka sig 

själv visuellt 

med hjälp av 

olika material 

och teknik.  

Visuellt, mate-

riellt och tek-

niskt uttryck 

 

 

Eleven identifi-

erar olika slöjd-

relaterade be-

grepp, tecken 

och symboler.  

 

Eleven ut-

trycker under 

konkret hand-

ledning några 

av sina iaktta-

gelser och tan-

kar visuellt.  

Eleven använ-

der slöjdrelate-

rade begrepp, 

tecken och 

symboler enligt 

instruktion-

erna.  

 

Eleven ut-

trycker sina 

iakttagelser 

och tankar vi-

suellt och även 

på något annat 

sätt.  

Eleven använ-

der centrala 

slöjdrelaterade 

begrepp och 

kan uttrycka 

sina idéer klart 

med hjälp av 

teknik.  

 

Eleven använ-

der slöjdrelate-

rade begrepp, 

tecken och 

symboler på 

ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven ut-

trycker sina 

idéer på ett 

mångsidigt och 

kreativt sätt 

med hjälp av 

olika material 

och teknik.  

M5 handleda 

eleven att upp-

fatta, förutse 

och reagera på 

riskfaktorer i 

arbetet och att 

arbeta på ett 

tryggt och sä-

kert sätt under 

slöjdprocessen 

I6 

 

Eleven lär sig 

att uppfatta, 

bedöma och 

förutse olika 

risksituationer 

och att vid be-

hov reagera på 

dem. Eleven lär 

sig att agera på 

ett tryggt och 

säkert sätt i 

slöjdprocessen. 

Förmåga att ar-

beta på ett 

tryggt och sä-

kert sätt  

 

Eleven följer 

under konkret 

handledning de 

säkerhetsin-

struktioner hen 

fått i slöjdpro-

cessen.  

 

Eleven uppfat-

tar de centrala 

riskfaktorerna 

som berör ar-

betssäkerheten 

under slöjdpro-

cessen och föl-

jer de säker-

hetsinstrukt-

ioner hen fått.  

Eleven kan be-

döma farorna 

och riskerna i 

arbetet samt 

kan arbeta på 

ett tryggt och 

säkert sätt un-

der slöjdpro-

cessen.  

Eleven bedö-

mer och förut-

ser farorna och 

riskerna i arbe-

tet som en del 

av slöjdproces-

sen.  

 

Eleven arbetar 

på ett tryggt 

och säkert sätt 

och främjar 



genom sitt age-

rande säker-

heten och 

tryggheten i 

lärmiljön.   

M6 handleda 

eleven att ut-

nyttja inform-

ations- och 

kommunikat-

ionsteknikens 

möjligheter för 

planering, 

framställning 

och doku-

mentation 

samt för att 

producera och 

dela gemen-

sam informat-

ion 

I1-I5 

 

Eleven lär sig 

att utnyttja in-

formations- 

och kommuni-

kationstekni-

kens möjlig-

heter för pla-

nering, fram-

ställning och 

dokumentation 

i slöjd. Eleven 

lär sig att pro-

ducera och 

dela gemen-

sam informat-

ion. 

Färdigheter i 

informations- 

och kommuni-

kationsteknik 

och förmåga 

att arbeta till-

sammans med 

andra 

 

 

Eleven använ-

der informat-

ions- och kom-

munikations-

teknik under 

konkret hand-

ledning i den 

egna eller den 

gemensamma 

slöjdprocessen. 

Eleven kan an-

vända inform-

ations- och 

kommunikat-

ionsteknik en-

ligt givna in-

struktioner för 

planering, 

framställning 

och doku-

mentation 

självständigt el-

ler tillsammans 

med andra.   

Eleven kan an-

vända inform-

ations- och 

kommunikat-

ionsteknik för 

planering, 

framställning 

och doku-

mentation av 

slöjdprocessen 

samt för att 

producera ge-

mensam in-

formation.  

 

Eleven använ-

der informat-

ions- och kom-

munikations-

teknik 

mångsidigt i 

olika skeden av 

slöjdprocessen 

samt för att 

producera och 

dela gemen-

sam informat-

ion.  

M7 handleda 

eleven att för-

stå betydelsen 

av praktiska 

färdigheter, 

slöjd och teknik 

i det egna livet, 

I7 Eleven lär sig 

att förstå bety-

delsen av prak-

tiska färdig-

heter, slöjd och 

teknik i det 

egna livet, 

Förmåga att 

uppfatta bety-

delsen av prak-

tiska färdig-

heter och slöjd 

i vardagen och 

i samhället 

Eleven deltar 

under lärarens 

handledning i 

reflektioner 

över betydel-

sen av 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel besk-

riva vilken be-

tydelse slöjd 

har i varda-

gen, samhället 

Eleven kan re-

flektera över 

vilken bety-

delse praktiska 

färdigheter och 

slöjd har i det 

Eleven kan ur 

olika synvinklar 

granska vilken 

betydelse prak-

tiska färdig-

heter, slöjd och 

teknik har i det 



samhället, i fö-

retagsverksam-

het och i det 

övriga arbetsli-

vet 

samhället, i fö-

retagsverksam-

het och i det 

övriga arbetsli-

vet.  

praktiska fär-

digheter och 

slöjd.  

och arbetsli-

vet.  

egna livet och i 

samhället. 

egna livet, 

samhället, i fö-

retagsverksam-

het och i det 

övriga arbetsli-

vet.  

M8 handleda 

eleven att 

tänka ekono-

miskt och att 

göra sådana val 

i anslutning till 

slöjdprocessen 

som främjar en 

hållbar livsstil 

I8 Eleven lär sig 

att tänka eko-

nomiskt. Ele-

ven lär sig att i 

anslutning till 

slöjdprocessen 

göra val som 

främjar en håll-

bar livsstil.  

Förmåga att 

göra motive-

rade val och att 

beakta en håll-

bar livsstil i 

slöjdprocessen 

 

 

Eleven kan un-

der lärarens 

handledning 

använda slöjd-

material på ett 

ekonomiskt 

sätt.  

Eleven kan del-

vis självständigt 

göra ekono-

miska val i sitt 

arbete.  

 

Eleven förstår 

sambandet 

mellan en håll-

bar livsstil och 

de val som görs 

i slöjdproces-

sen. 

 

Eleven kan 

göra ekono-

miska val i sitt 

arbete.  

 

Eleven kan be-

döma samban-

det mellan en 

hållbar livsstil 

och de val som 

görs i slöjdpro-

cessen. 

 

Eleven kan 

göra ekono-

miska val och 

förstår betydel-

sen av ett ar-

bete av god 

kvalitet.  

 

Eleven kan be-

döma och mo-

tivera val som 

anknyter till 

slöjdprocessen 

och en hållbar 

livsstil.  

 


