
KUNSKAPSKRAV i ARBETET MED FANTASIDJUR & RAMAR 
 

Skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker 
Välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet 

Analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden 
 
 

’ 

TITTA EFTER DET FETSTILTA I VARJE KUNSKAPSKRAV FÖR ATT SE SKILLNADERNA I BETYGSSKALAN 

  E  C  A 
 

Skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker 
 
 
ANVÄNDA REDSKAP 
Använda redskap, verktyg och 
maskiner 

 
Du kan använda verktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert sätt som 
fungerar ganska bra i slöjdarbetet. 
 

 
Du kan använda verktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert sätt som 
fungerar bra i slöjdarbetet. 
 

 
Du kan använda verktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert sätt som 
fungerar mycket bra i slöjdarbetet. 
 

Välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet 
 
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Lära dig om slöjden och vår 
miljö 

 
Du kan välja arbetssätt och anpassa 
det till kvalitén, till miljön och till målet 
med slöjdarbetet. Du motiverar dina 
val på ett enkelt sätt. 
 

 
Du kan välja arbetssätt och anpassa 
det till kvalitén, till miljön och till 
målet med slöjdarbetet. Du motiverar 
dina val på ett utvecklat sätt. 
 

 
Du kan välja arbetssätt och anpassa 
det till kvalitén, till miljön och till 
målet med slöjdarbetet. Du motiverar 
dina val på ett välutvecklat sätt. 
 

 
KOMBINERA 
Arbeta med textil, trä, metall 
och andra material i samma 
arbetsområde och få ihop en 
helhet av alla dessa material 

 
Du kan testa på ett ganska bra sätt hur 
olika material och tekniker kan 
användas tillsammans. Du tar hänsyn 
till sakernas utseende och hur de 
fungerar. 
 

 
Du kan testa på ett bra sätt hur olika 
material och tekniker kan användas 
tillsammans. Du tar hänsyn till 
sakernas utseende och hur de 
fungerar. 
 

 
Du kan testa på ett mycket bra sätt 
hur olika material och tekniker kan 
användas tillsammans. Du tar hänsyn 
till sakernas utseende och hur de 
fungerar. 
 

 
ARBETSPROCESSEN 
Välja arbetssätt 

 
Du kan hjälpa till att ge förslag och 
välja arbetssätt som gör att ditt 
slöjdarbete går framåt. 
 

 
Du kan ge förslag och välja arbetssätt 
som efter någon förbättring gör att 
ditt slöjdarbete går framåt. 
 

 
Du kan ge förslag och välja arbetssätt 
som gör att ditt slöjdarbete går 
framåt. 
 

Analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden 
 
 
GE OMDÖMEN 
Skriva eller berätta om hur du 
har gjort 

 
Du kan ge enkla omdömen om hur du 
har arbetat och använder ord och 
uttryck från slöjden på ett ganska bra 
sätt. Du beskriver hur utseende och 
kvalité på det du har skapat hänger 
ihop med hur det fungerar. 
 

 
Du kan ge utvecklade omdömen om 
hur du har arbetat och använder ord 
och uttryck från slöjden på ett bra 
sätt. Du beskriver hur utseende och 
kvalité på det du har skapat hänger 
ihop med hur det fungerar. 
 

 
Du kan ge välutvecklade omdömen 
om hur du har arbetat och använder 
ord och uttryck från slöjden på ett 
mycket bra sätt. Du beskriver hur 
utseende och kvalité på det du har 
skapat hänger ihop med hur det 
fungerar. 
 


