
Slöjd 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i slöjd i årskurs 3–6  
 
Bedömningen av lärandet och kunnandet i slöjd är till sin natur handledande, sporrande och uppmärksammar elevernas individuella framsteg i hela slöjdprocessen. Doku-
mentationen av de olika skedena av praktiska färdigheter utgör ett redskap för bedömningen. Att prova och undersöka för slöjd lämpliga material och sätt att bearbeta 
olika material samt elevens färdigheter, arbetets framskridande och kvaliteten på produkterna och tillämpande av kunskaper som inhämtats i andra läroämnen ska ingå i 
bedömningen av lärande och kunnande utöver observation av slöjdprocessen i sin helhet. 

Responsen ska på ett positivt sätt betona elevens utveckling och sporra till att bredda och fördjupa kunnandet. Parallellt med att eleverna lär sig det centrala innehållet ska 
utvecklingen av de praktiska färdigheterna och kunskaperna inom den mångsidiga kompetensen bedömas på ett mångsidigt sätt. I bedömningsdiskussioner och annan 
respons ska elevens styrkor och utvecklingsområden diskuteras tillsammans och eleven ska handledas att utveckla sin prestation. Eleverna ska erbjudas olika sätt att ge-
nomföra självvärdering och kamratrespons. Elevens eller gruppens arbete och produkter kan visas upp och granskas, varvid eleverna lär sig att genomföra presentationer 
på ett tydligt och analytiskt sätt, uppskatta andras arbete och ge konstruktiv respons. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i slöjd genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i 
årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i slöjd. Eleven har uppnått målen för undervisningen i 
slöjd som fastställts i grunderna för läroplanen för årskurs 3–6 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 undervisningen i slöjd för årskurs 3–6 
och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i slöjd i årskurserna 3–6 och i det verbala omdöme eller siffervitsordet som ska 
bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven i slöjd för läsårsbedömningen i årskurs 6 ingår beskrivningarna av kunnandet för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett 
högre vitsord. 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 stärka elevens 
intresse för arbete 
med händerna 

I1–I6   Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. 

 
 

 



Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

samt väcka ele-
vens nyfikenhet 
för kreativt, expe-
rimentellt och lo-
kalt förankrat slöj-
darbete 

Eleven handleds 
att reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 

M2 handleda ele-
ven att lära sig ge-
stalta, behärska 
och dokumentera 
en slöjdprocess i 
sin helhet 

I1–I6 Eleven genomför 
en hel slöjdpro-
cess, som omfattar 
planering och 
framställning av 
ett eget arbete 
samt utvärdering 
under arbetet. Ele-
ven dokumenterar 
processen.  

Förmåga att pla-
nera och genom-
föra sitt arbete 
samt utvärdera 
och dokumentera 
processen 

Eleven känner igen 
slöjdprocessens 
delar. 

Eleven genomför 
någon del av slöjd-
processen under 
konkret handled-
ning av läraren och 
dokumenterar 
den.  

Eleven genomför 
slöjdprocessens 
centrala delar un-
der lärarens hand-
ledning. 

Eleven dokumen-
terar några skeden 
i slöjdprocessen.                           

 

Eleven genomför 
en hel slöjdprocess 
och dokumenterar 
dess olika skeden.  

Eleven genomför 
en hel slöjdprocess 
självständigt och 
dokumenterar ske-
dena i slöjdproces-
sen. Eleven reflek-
terar över sitt ar-
bete. 

M3 handleda ele-
ven att på egen 
hand eller tillsam-
mans med andra 
planera och fram-
ställa en slöjdpro-
dukt eller ett alster 
genom att lita på 
sina egna estetiska 

I1–I4 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven planerar 
och framställer en-
sam eller i en 
grupp en slöjdpro-
dukt eller ett alster 
där motiverade 
estetiska och tek-
niska lösningar för-
verkligas. 

Förmåga att till-
verka en produkt 
eller ett alster  

Eleven planerar el-
ler framställer en 
produkt eller ett 
alster under kon-
kret handledning 
av läraren. 

 

Eleven framställer 
en produkt eller 
ett alster som ba-
serar sig på en 
egen eller gemen-
sam plan under 
handledning av lä-
raren. 

Eleven framställer 
en produkt eller 
ett alster och som 
baserar sig på en 
egen eller gemen-
sam plan, och där 
estetiken och 
funktionaliteten 
har beaktats i 

Eleven framställer 
en produkt eller 
ett alster som ba-
serar sig på en 
egen eller gemen-
sam plan, där este-
tiken och funktion-
aliteten har beak-
tats i produkten el-
ler alstret. 



Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

och tekniska lös-
ningar 

produkten eller 
alstret. 

 

Eleven bedömer 
och motiverar pro-
duktens estetiska 
eller funktionella 
lösningar. 

M4 handleda ele-
ven att bli bekant 
med olika termer, 
använda många 
olika material samt 
kunna bearbeta 
material på ett 
ändamålsenligt 
sätt 

I3, I5 Eleven använder 
slöjdrelaterade be-
grepp och känner 
till olika slöjd-
material. Eleven 
bearbetar olika 
material på ända-
målsenliga sätt 
och väljer tillverk-
ningstekniker som 
lämpar sig för 
dem. 

Förmåga att välja, 
kombinera och an-
vända material 
och tillverknings-
tekniker som an-
vänds inom slöj-
den 

Eleven känner igen 
några slöjdverktyg, 
material och till-
verkningstekniker 
under konkret 
handledning av lä-
raren. 

Eleven känner igen 
och nämner slöjd-
relaterade be-
grepp och använ-
der redskap, 
material och till-
verkningstekniker 
för slöjd under 
handledning av lä-
raren. 

Eleven känner till 
och kan använda 
slöjdrelaterade be-
grepp.  

Eleven väljer, kom-
binerar och använ-
der olika material 
och tillverknings-
tekniker på ända-
målsenliga sätt. 

Eleven väljer, kom-
binerar och använ-
der på ett skickligt 
sätt olika material 
och tillverknings-
tekniker samt till-
lämpar dem på 
ändamålsenliga 
sätt.  

 

M5 uppmuntra 
eleven att arbeta 
långsiktigt, an-
svarsfullt och med 
hänsyn till trygg-
het och säkerhet 
samt att lära ele-
ven att välja och 

I1–I5  Eleven agerar lång-
siktigt och ansvars-
fullt. 
 
Eleven arbetar en-
ligt säkerhetsan-
visningarna.  
Eleven väljer och 
använder redskap 

Arbetsfärdigheter 
 
 

Eleven övar på 
långsiktigt och sä-
kert arbete under 
konkret handled-
ning av läraren. 

Eleven väljer och 
använder redskap 
under konkret 

Eleven arbetar 
långsiktigt, an-
svarsfullt och sä-
kert under hand-
ledning av läraren.  

Eleven övar på 
målmedvetet ar-
bete. 

Eleven tar ansvar 
för sitt arbete och 
agerar långsiktigt 
och målmedvetet. 

Eleven känner till 
funktionsprinci-
perna för de ar-
betsredskap och 
apparater som 

Eleven arbetar an-
svarsfullt, långsik-
tigt och målmed-
vetet. 

Eleven beaktar sä-
kerheten i sitt eget 
arbete och i 



Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

använda ända-
målsenliga redskap 

som lämpar sig för 
arbetet. 

handledning av lä-
raren. 

Eleven känner till 
funktionsprinci-
perna för de ar-
betsredskap och 
apparater som an-
vänds i slöjden 
samt kan använda 
dem under hand-
ledning av läraren.  

används i slöjden 
samt kan använda 
dem på ett säkert 
och ändamålsen-
ligt sätt. 

 

samarbetet med 
andra. 

Eleven känner till 
funktionsprinci-
perna för de ar-
betsredskap och 
apparater som an-
vänds i slöjden 
samt kan välja de 
mest ändamålsen-
liga. 

M6 handleda ele-
ven att använda 
informations- och 
kommunikations-
teknik för att pla-
nera och tillverka 
slöjdprodukter 
samt för att doku-
mentera slöjdpro-
cessen 

I1, I2, I6 Eleven använder 
digitala verktyg för 
att planera och till-
verka slöjdproduk-
ter samt för att do-
kumentera slöjd-
processen. 

Förmåga att an-
vända digitala 
verktyg i det egna 
arbetet 

Eleven använder 
digitala verktyg 
under något skede 
av slöjdprocessen 
under konkret 
handledning av lä-
raren. 

Eleven använder 
digitala verktyg 
under handledning 
av läraren för att 
planera och till-
verka slöjdproduk-
ter samt för att do-
kumentera slöjd-
processen.  

Eleven använder 
digitala verktyg en-
ligt anvisningar för 
att planera och till-
verka slöjdproduk-
ter samt för att do-
kumentera slöjd-
processen.  

Eleven använder 
självständigt lämp-
liga digitala verk-
tyg i olika skeden 
av slöjdprocessen 
och i dokumentat-
ionen av dem.  

M7 handleda ele-
ven att utvärdera, 
uppskatta och 
granska både sin 
egen och de 

I6 Eleven uppskattar 
sitt eget och and-
ras arbete. 

Förmåga att 
granska sitt eget 
arbete och slöjd-
processen samt 

Eleven övar på att 
granska sitt eget 
arbete och slöjd-
processen under 

Eleven deltar i 
granskningen av 
det egna arbetet 
och slöjdprocessen 
samt i att ge 

Eleven deltar på 
ett konstruktivt 
sätt i granskningen 
av det egna 

Eleven granskar på 
ett realistiskt sätt 
sitt eget arbete 



Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

andras slöjdpro-
cess på ett interak-
tivt sätt 
 

Eleven granskar 
sin egen slöjdpro-
cess och ändrar vid 
behov på sitt ar-
bete.  

Eleven ger kamrat-
respons på slöjd-
processen. 

förmåga att ge 
kamratrespons. 

 

konkret handled-
ning av läraren. 

kamratrespons un-
der handledning 
av läraren. 

 

 

arbetet och slöjd-
processen. 

Eleven deltar på 
ett ändamålsenligt 
sätt i att ge kam-
ratrespons. 

och slöjdproces-
sen.  

Eleven ger aktivt 
konstruktiv kam-
ratrespons på 
slöjdprocessen. 

M8 uppmana ele-
ven att börja 
granska olika kon-
sumtionsvanor och 
produktionssätt 
kritiskt  
 
 

I1-I3, I5  
 
 
 
 
 
 

Eleven granskar 
mångsidigt kon-
sumtionsvanor och 
produktionssätt.  

Eleven framställer 
sina produkter på 
ett materialekono-
miskt sätt.  

Förmåga att re-
flektera över olika 
konsumtionsvanor 
och produktions-
sätt 

 

Eleven väljer och 
använder material 
ekonomiskt under 
konkret handled-
ning av läraren. 

 

 

 

Eleven reflekterar 
över konsumtions-
vanor och pro-
duktionssätt under 
handledning av lä-
raren. 

Eleven väljer och 
använder material 
ekonomiskt under 
handledning av lä-
raren.  

Eleven kan berätta 
hur konsumtions-
vanor och pro-
duktionssätt på-
verkar livscykeln 
för en produkt. 

Eleven framställer 
sina produkter på 
ett materialekono-
miskt sätt.  

Eleven granskar 
kritiskt konsumt-
ions- och produkt-
ionssättens inver-
kan på livscykeln 
för en produkt. 

Eleven framställer 
sina produkter på 
ett materialekono-
miskt sätt och mo-
tiverar sina val. 

 
 
 


