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 SLÖJD 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i slöjd 

 
 
Mål för undervisningen 

Innehåll Föremål för 
bedömningen i läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet åtta STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

M1 
handleda eleven att planera sitt 
arbete samt att utveckla idéer, 
undersöka och experimentera på 
ett företagsamt sätt 

I1 
 

Förmåga att arbeta och 
producera 

Eleven deltar i planeringen 
av sitt arbete genom att göra 
val och fundera över 
lösningar. 

Eleven planerar sitt arbete, kan 
göra val och söka egna 
lösningar för sitt arbete.  
 

Eleven planerar sitt arbete, 
experimenterar och söker olika 
lösningar för sitt arbete samt 
motiverar dem i sin 
dokumentation. 

M2 vägleda eleven att ställa upp 
mål för sitt lärande och arbete och 
att utgående från målen genomföra 
en slöjdprocess i sin helhet samt 
utvärdera sitt lärande 

I2 
 

Förmåga att genomföra 
en slöjdprocess i sin 
helhet  
 
 

Eleven kan arbeta 
processinriktat och 
utvärdera sitt lärande. 

Eleven ställer upp mål för sitt 
arbete, arbetar processinriktat 
och utvärderar realistiskt sitt 
lärande under slöjdprocessen. 

Elever ställer upp realistiska mål 
och arbetar processinriktat, 
utvärderar sitt lärande och 
utvecklar sin kompetens utgående 
från det.  
 
 

M3 
handleda eleven att undersöka och 
mångsidigt använda olika redskap, 
material och ändamålsenliga 
metoder samt att utveckla 
innovationer 

I4 
 

Förmåga att framställa 
och använda tekniker och 
bearbetningsmetoder 

Eleven känner igen material 
och metoder och kan bland 
dem välja sådana som 
lämpar sig för de tilltänkta 
produkterna/alstren.  
 
 

Eleven kan välja 
ändamålsenliga material, 
tekniker och 
bearbetningsmetoder samt 
använda dem för att framställa 
produkter/alster enligt sina 
planer. 
   

Eleven känner till materialens 
egenskaper, väljer för materialen 
lämpliga tekniker och 
bearbetningsmetoder och kan 
använda dem för att framställa nya 
slag av produkter/alster enligt sina 
planer. 
 
 

M4 
 handleda eleven att lära sig 
använda slöjdrelaterade begrepp, 
tecken och symboler och att stärka 
elevens visuella, materiella och 
tekniska uttrycksförmåga   

I3 
 

Visuellt, materiellt och 
tekniskt uttryck 

Eleven känner till centrala 
slöjdbegrepp och kan 
uttrycka sina idéer på ett 
begripligt sätt och arbeta 
enligt dem. 

Eleven kan använda centrala 
slöjdbegrepp, kan uttrycka sina 
idéer klart och genomföra sina 
idéer planenligt och med 
hänsyn till estetik och 
funktionalitet. 
 

Eleven kan uttrycka sina idéer 
genom att använda slöjdbegrepp 
samt anknytande tecken och 
symboler, kan uttrycka sina idéer 
på ett klart och ändamålsenligt sätt 
och genomföra dem enligt sin plan 
och med hänsyn till estetik och 
funktionalitet.  
 

M5 
handleda eleven att uppfatta, 

I7 
 

Förmåga att arbeta på ett 
tryggt och säkert sätt 

Eleven förstår givna 
säkerhetsanvisningar och 

Eleven kan bedöma farorna 
och riskerna i arbetet samt 

Eleven kan bedöma farorna och 
riskerna i arbetet, utvecklar en 
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förutse och reagera på riskfaktorer i 
arbetet och att arbeta på ett tryggt 
och säkert sätt under 
slöjdprocessen 

följer dem. arbeta på ett tryggt och säkert 
sätt under slöjdprocessen. 
 

trygg och säker arbetskultur och 
arbetar på ett ansvarsfullt sätt. 
 
 

M6 
M6 handleda eleven att utnyttja 
informations- och 
kommunikationsteknikens 
möjligheter för planering, 
framställning och dokumentation 
samt för att producera och 
distribuera gemensam information 

I5 
 

Färdigheter i 
informations- och 
kommunikationsteknik  
Förmåga att arbeta 
tillsammans med andra 
 
 

Eleven kan använda 
informations- och 
kommunikationsteknik på 
egen hand och tillsammans 
med andra i vissa faser av 
slöjdprocessen. 

Eleven kan använda 
informations- och 
kommunikationsteknik både på 
egen hand och tillsammans 
med andra för planering, 
framställning och 
dokumentation av 
slöjdprocessen. 
 
 

Eleven kan mångsidigt använda 
informations- och 
kommunikationsteknik på egen 
hand och tillsammans med andra 
för att framställa, dokumentera 
och distribuera information om ett 
slöjdarbete. 
 
 

M7 
vägleda eleven att förstå 
betydelsen av praktiska färdigheter, 
slöjd och teknik i det egna livet, 
samhället, i företagsverksamhet 
och i det övriga arbetslivet 

I7 Förmåga att uppfatta 
betydelsen av praktiska 
färdigheter och slöjd i 
samhället 

Eleven kan uttrycka sina 
kunskaper och erfarenheter 
gällande vardag och arbetsliv 
och ge exempel på hur man 
kan ha slöjden som yrke. 

Eleven kan med hjälp av 
exempel beskriva 
slöjdfärdigheternas betydelse i 
vardagen, samhället och 
arbetslivet. 

Eleven kan beskriva och motivera 
slöjdfärdigheternas betydelse i 
flera yrken samt betydelsen av 
företagande när det gäller 
slöjdverksamhet. 

M8 
vägleda eleven att tänka 
ekonomiskt och att i anslutning till 
slöjdprocessen göra val som främjar 
en hållbar livsstil 

I8 Förmåga att göra val och 
motivera sina val 

Eleven kan ge exempel på 
hur slöjd stödjer en hållbar 
livsstil och ta hänsyn till 
hållbarhet i sina val i 
anslutning till 
slöjdprocessen. 
 

Eleven kan redogöra för hur 
slöjd stödjer en hållbar livsstil 
och kan göra hållbara val i sitt 
arbete. 
 

Eleven kan analysera och motivera 
slöjdfärdigheternas betydelse för 
en hållbar livsstil. Eleven gör sina 
val enligt sina motiveringar. 
 


