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 E kval i tet C kval i tet A kval i tet 
Kunskapskrav  
 
Förmåga: Formge och framställa 
föremål 

I arbetet med några 
hantverkstekniker kan eleven 
använda handverktyg, redskap 
och maskiner på ett säkert och i 
huvudsak fungerande sätt. 

I arbetet med några 
hantverkstekniker kan eleven 
använda handverktyg, redskap 
och maskiner på ett säkert och 
ändamålsenl igt sätt. 

I arbetet med några 
hantverkstekniker kan eleven 
använda handverktyg, redskap 
och maskiner på ett säkert och 
ändamålsenl igt sätt. 

 
BALANSFIGUR 

Slöjdföremål 
Tolka 

Jag tillverkar en balansfigur genom 
användning av de verktyg som lärs 
ut och på ett säkert sätt. 
Mestadels via vägledning. 

Jag tillverkar en balansfigur genom 
användning av de verktyg som lärs 
ut och på ett säkert sätt. Kan 
oftare välja och klara sig själv. 

Jag tillverkar en balansfigur genom 
användning av de verktyg som lärs 
ut och på ett säkert sätt. Arbetar 
mycket på egen hand eller i dialog 
med läraren. 

Kunskapskrav  
 
Förmåga: Välja och motivera 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
någon miljöaspekt väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger enkla 
motiveringar till sina val. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
någon miljöaspekt väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger 
utvecklade motiveringar till sina 
val. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
någon miljöaspekt väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger 
välutvecklade motiveringar till 
sina val. 

 
BALANSFIGUR 
Tillvägagångssätt 

I dokumentet överväganden 
föreslår jag en sammansättnings-
metod och motiverar. Fråga 2 
besvaras med en enkel motivering. 

I dokumentet överväganden 
föreslår jag en sammansättnings-
metod och motiverar mer utvecklat 
t.ex. med hänsyn till hållfasthet. 
Fråga 2 besvaras med en urförlig 
motivering. 

I dokumentet överväganden 
föreslår jag en sammansättnings-
metod och motiverar genomtänkt 
med tanke på hållfasthet och 
stabilitet. Fråga 2 besvaras med en 
än mer utförlig motivering. 

Kunskapskrav  
 
Förmåga: Analysera och värdera 

Eleven kan ge enkla omdömen 
om sin arbetsinsat och hur den har 
påverkat slöjdföremåtets kvalitet. 

Eleven kan ge utvecklade 
omdömen om sin arbetsinsat och 
hur den har påverkat 
slöjdföremåtets kvalitet. 

Eleven kan ge välutvecklade 
omdömen om sin arbetsinsat och 
hur den har påverkat 
slöjdföremåtets kvalitet. 

BALANSFIGUR 
Ge omdömen 

Tolka 

Jag ger korta enkla svar i 
dokumentet värdering. 

Jag svara mer utförligt och 
utvecklat på frågorna i dokumentet 
värdering. 

Jag svara än mer utförligt och 
utvecklat med ett genomtänkt svar 
på fråga 3 i dokumentet värdering. 


