
INTARSIATAVLA Årskurs 9  
 
Syfte 
 
Att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
 
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker. 
 
Väl ja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 
kvalitets- och miljöaspekter. 
 
Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp. 
 
Centralt  innehål l  som kommer att behandlas: 
 
• Trä i fanérform, deras kombinationsmöjligheter med varandra. 
 
• Handverktyg, redskap och utrustning, hur de benämns och hur de används på ett säkert 
   och ändamålsenligt sätt. 
 
• Slöjdarbetets olika delar: Ideutveckling, överväganden, framställning och värdering av 
   arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar slutresultatet. 
 
• Egen formgivning med hjälp av olika träslag, färger och former. 
 
• Terminologi, centrala begrepp, fanér – karbonpapper – tjocklek – modellkniv – grundformer – 
   måttenhet – ämne – rät, avigsida – svarvad, skuren – inläggsfanér – bottenfanér – adhesion – 
   adherenter – skivmaterial – härdning. 
 
 
Arbetssätt 
 
Vi talar, ut ifrån idéutvecklingsfasen, om hur färg, form och material kan kombineras för att bilda 
geometriska mönster eller figurativa bildframställningar och hur detta i sin tur skapar ett estetiskt 
uttryck. 
l detta fall handlar det estetiska om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och 
inte att ett föremål behöver vara "vackert" i vedertagen bemärkelse. Föremålet skall emellertid 
beröra och engagera de som kommer i kontakt med det. Vid introduktion, presentation av 
kunskapsområde, kommer eleven att inspireras av olika intarsiaarbeten, producerade av mig 
(Carl) eller av tidigare elever till mig. Vi går igenom de tre faserna av arbetet och den metod 
(knivmetode) som kommer att avvändas för ett lyckat slutresultat. Eleven får kontinuerligt 
undervisning om de redskap, verktyg, material och tillvägagångssätt som behövs för att 
färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter för den utrustning som kommer att 
användas. Det står naturligtvis eleven fritt att förfina metod och tillvägagångssätt. 
Eleven kommer under och efter sitt arbete med intarsiatavlan att få motivera sina val av färg, 
material och hur det kom till uttryck i utseendet av slutprodukten. 
 
Bedömningsaspekter 
 
Se bifogad matris 

 



Undervisningsstöd INTARSIATAVLA Årskurs 9 
 
Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar en intarsiatavla där stor vikt 
läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt uttryck på tavlan. Hantverket, precisionen är viktigt 
men i denna uppgift endast ett ”verktyg” för att utveckla ovan nämnda förmågor. Kursplanen 
säger att det handlar om att ”utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt, i riktning mot att 
utveckla ett framtida personligt formspråk.” Vi diskutera mycket om vad ett uttryck innebär. Vad 
är ett personligt sådant, hur kan man utveckla det? 
 
Jag tänker att man individualiserar/utformar intarsiatavlan efter en bild, motiv som är 
betydelsefullt i ens liv. Former, färger, familj, kompisar, intressen, boende, åsikter, drömmar etc. 
Därefter går vi närmare in på hur man kan överföra det till en intarsiatavla. Varför inte ta med 
något hemifrån som kan tillföra det där lilla extra. 
 
 
 

 



Överväganden 
 

INTARSIATAVLA 
Namn:____________________________________________ Klass:_________Termin:_________  
 
Ge förslag på hur du kan ge din intarsiatavla ett personligt uttryck. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Klistra in din bild nedan när du är klar med den. 

 
 

 

	  



Värder ing    INTARSIATAVLA 
Namn:____________________________________________ Klass:_________Termin:________  
 
 
1. Berätta och motivera varför du valde just den bild som du valde. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Hur valde du till slut i görandet av intarsiatavlan när det gäller material, metod och verktyg? 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 



Bedömningsmatr is för kunskapsområdet INTARSIATAVLA (sid. 1:2) 
Namn:________________________________________________________________________________________ Klass:_________Termin:_________ 
 
 E kval i tet C kval i tet A kval i tet 
Kunskapskrav ==> 
Förmåga: Formge och framställa 
föremål... 

Eleven kan på ett enkelt  och 
delv is genomarbetat sätt formge 
och framställa enkla slöjdföremål. 

Eleven kan på ett utvecklat och 
re lat ivt väl genomarbetat sätt 
formge och framställa slöjdföremål. 

Eleven kan på ett välutvecklat 
och väl genomarbetat sätt 
formge och framställa slöjdföremål. 

INTARSIATAVLA Eleven tillverkar en intarsiatavla 
med ett enkelt uttryck på ett 
okomplicerat sätt och med egna 
eller lärarens idéer. 

Eleven tillverkar en intarsiatavla 
med ett något mer utvecklat 
uttryck, där egna idéer i material, 
form- och färg har en tanke 
bakom. 

Eleven tillverkar en intarsiatavla 
med ett välutvecklat uttryck, där 
egna idéer i material, form- och 
färgval har en tydlig tanke bakom. 

Kunskapskrav ==> 
Förmåga: Formge och framställa 
föremål... 

Eleven formger och framställer 
slöjdföremål i olika material utifrån 
instrukt ioner. 

Eleven formger och framställer 
slöjdföremål i olika material utifrån 
instrukt ioner och delv is egna 
in it iat iv. 

Eleven formger och framställer 
slöjdföremål i olika material utifrån 
instrukt ioner och egna 
in it iat iv. 

INTARSIATAVLA Läraren eller en skriftlig instruktion 
styr elevens arbete i stor 
utsträckning. (steg för steg) 

Eleven försöker, själv eller med 
hjälp, påverka arbetets utförande 
eller formgivning. T.ex. egna 
förslag till utveckling och alternativ i 
dialog med läraren. 

Eleven kan ha egna förslag på 
utveckling av arbetsbeskrivningar 
och arbetar mycket på egen hand 
eller i dialog med läraren. 

Kunskapskrav ==> 
Förmåga: Formge och framställa 
föremål... 

I slöjdarbetet kan eleven använda 
handverktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert och i  
huvudsak fungerande sätt. 

I slöjdarbetet kan eleven använda 
handverktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert och 
ändamålsenl igt sätt. 

I slöjdarbetet kan eleven använda 
handverktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert och 
ändamålsenl igt sätt med 
precis ion. 

INTARSIATAVLA Eleven har grundläggande 
kunskaper om verktyg och material 
som behövs för att genomföra 
uppgiften och gör för det mesta 
egna korrekta och säkra val av 
dessa. Viss hjälp behövs. 

Eleven genomför uppgiften genom 
god kunskap av de verktyg som 
lärs ut och på ett säkert sätt. Kan 
oftare välja och klara sig själv. 

Eleven genomför uppgiften genom 
god kunskap av de verktyg som 
lärs ut och på ett säkert sätt. Kan 
oftast välja och klara sig själv. 
Arbetets kvalitet i form och 
framställning är hög. 



Bedömningsmatr is för kunskapsområdet INTARSIATAVLA (sid. 2:2) 
Namn:________________________________________________________________________________________ Klass:_________Termin:_________ 
 
 E kval i tet C kval i tet A kval i tet 
Kunskapskrav ==> 
Förmåga: Välja och motivera... 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
kvalitets- och miljöaspekter väljer 
eleven tillvägagångssätt och ger 
enkla motiveringar till sina val. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
kvalitets- och miljöaspekter väljer 
eleven tillvägagångssätt och ger 
utvecklade motiveringar till sina 
val. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
kvalitets- och miljöaspekter väljer 
eleven tillvägagångssätt och ger 
välutvecklade motiveringar till 
sina val. 

INTARSIATAVLA I dokumentet Överväganden 
intarsiatavla ger eleven kortare 
enkla svar på frågan om tanken 
bakom de val som gjordes. 

I dokumentet Värdering 
intarsiatavla på fråga 2 svarar 
eleven mer utförligt och utvecklat 
på frågan om tanken bakom de val 
som gjordes. 

I dokumentet Värdering 
intarsiatavla på fråga 2 svarar 
eleven än mer utförligt och 
utvecklat på frågan om tanken 
bakom de val som gjordes. 

Kunskapskrav ==> 
Förmåga: Välja och motivera... 

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till 
att utveckla idéer med hjälp av 
erbjudet inspirationsmaterial. 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla 
idéer med hjälp av erbjudet 
inspirationsmaterial. 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla 
ideer med hjälp av erbjudet 
inspirationsmaterial och sådant 
som eleven sjä lv har sökt upp. 

INTARSIATAVLA Eleven följer de exempel på uttryck 
som läraren visar eller gör 
oreflekterat som någon kamrat. 

Eleven tar utgångspunkt i erbjudet 
inspirationsmaterial och utvecklar 
idén vidare. 

Eleven tar utgångspunkt i erbjudet 
inspirationsmaterial, utvecklar idéer 
och söker själv upp komplette-
rande inspirationsmaterial. 

Kunskapskrav ==> 
Förmåga: Analysera och 
värdera... 

Eleven kan ge enkla omdömen om 
arbetsprocessen med viss 
användning av slöjdspecifika 
begrepp och visar då på enkla 
samband mellan form, funktion 
och kvalitet. 

Eleven kan ge utvecklade 
omdömen om arbetsprocessen 
med relat ivt god användning av 
slöjdspecifika begrepp och visar 
då på enkla samband mellan form, 
funktion och kvalitet. 

Eleven kan ge utvecklade 
omdömen om arbetsprocessen 
med god användning av 
slöjdspecifika begrepp och visar 
då på enkla samband mellan form, 
funktion och kvalitet. 

INTARSIATAVLA I dokumentet Värdering intarsiatavla 
uttrycker sig eleven enkelt, subjektivt 
och med få analyser. Eleven nämner 
några få verktyg och slöjdspecifika 
begrepp. 

I dokumentet Värdering intarsiatavla 
uttrycker sig eleven med analyser och 
reflektioner. Eleven nämner några 
aktuella verktyg och slöjdspecifika 
begrepp kopplade till processandet 
med uppgiften 

I dokumentet Värdering intarsiatavla 
uttrycker sig eleven med välutvecklade 
djupare och sakligare analyser och 
reflektioner. Eleven nämner aktuella 
verktyg och slöjdspecifika begrepp 
kopplade till processandet med 
uppgiften. 



 
Lärarkommentarer till 
bedömningen:__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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