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Kundskapskrav
Bedömningen sker utifrån det undervisningen behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.
Förmågor som
bedöms

God förmåga

Utvecklad förmåga

For m ge och
framställa
slöjdföremål

Eleven kan på ett e nk e lt och
de lvis genomarbetat sätt
formge och framställa enkla
slöjdföremål i olika material
utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett u t ve ck la t
och relativt väl genom arbet at
sätt formge och framställa
enkla slöjdföremål i olika
material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett
välutvecklat och väl
genomarbetat sätt formge och
framställa enkla slöjdföremål i
olika material utifrån
inst rukt ioner.
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Använda
h a n dve r k t yg,
r e dsk a p och
m a sk ine r

I arbetet med några
hant verkst ekniker kan eleven
använda handverktyg, redskap
och maskiner på ett säkert och
i huvudsa k fungera nde sätt.

I arbetet med några
hant verkst ekniker kan eleven
använda handverktyg, redskap
och maskiner på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några
hant verkst ekniker kan eleven
använda handverktyg, redskap
och maskiner på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.
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Välja
tillvägagångssätt
och m ot ive r a sin a
val

Utifrån syftet med slöjdarbetet
och någon miljöaspekt väljer
eleven tillvägagångssätt och
ger enkla m ot iveringar t ill sina
val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet
och någon miljöaspekt väljer
eleven tillvägagångssätt och
ger u t ve ck la de m otiveringar
t ill sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet
och någon miljöaspekt väljer
eleven tillvägagångssätt och
ger välutvecklade
m ot iveringar t ill sina val.
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Utveckla idéer

Eleven kan i slöjdarbetet bidra
t ill a t t ut veck la idéer med
hjälp av erbjudet
inspirat ionsm at erial

Eleven kan i slöjdarbetet
ut ve ck la idéer med hjälp av
erbj udet inspirat ionsm at erial.

Eleven kan i slöjdarbetet
ut ve ck la idéer med hjälp av
erbj udet inspirat ionsm at erial
och sådant som eleven själv
har sökt upp.
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For m ule r a och
välja
ha ndlingsa lt e r na t i

Under ar bet spr ocessen bidrar
e le ve n t ill a t t for m ule r a och
välja handlingsalternativ
som leder framåt.

Under ar bet spr ocessen
formulerar och väljer eleven
ha ndlingsa lt e r na t iv som
efter någon bearbetning
leder framåt.

Under ar bet spr ocessen
formulerar och väljer eleven
ha ndlingsa lt e r na t iv som
leder framåt.
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Ge omdömen om
a r be t sin sa t s

Eleven kan ge enkla omdömen
om sin arbet sinsat s och hur
den har påverkat
slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge u t ve ck la de
omdömen om sin arbetsinsats
och hur den har påverkat
slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade
omdömen om sin arbetsinsats
och hur den har påverkat
slöjdföremålets kvalitet.
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Tolka
slöjdföremåls
u t t r yck sa m t
r e son e r a om
symboler, färg,
for m och m a t e r ia l

Dessut om t olkar eleven
slöjdföremåls uttryck och för
då enkla resonem ang om
symboler, färg, form och
m at erial.

Dessut om t olkar eleven
slöjdföremåls uttryck och för
då u t ve ck la de resonem ang om
symboler, färg, form och
m at erial.

Dessut om t olkar eleven
slöjdföremåls uttryck och för
då välutvecklade resonem ang
om symboler, färg, form och
m at erial.
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Godtagbar förmåga
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