
 
I den här övningen får eleverna dokumentera med film/rörlig bild. I senaste 
revideringen av läroplanen har det även förtydligats i centrala innehållet att 
dokumentation ska ske såväl med som utan digitala verktyg. Nedan ser du utdrag 
från kursplanen som går att koppla till övningen. 

Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

- Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i 
slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet 
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och 
välja handlingsalternativ som leder framåt. 

- Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat 
slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då 
enkla resonemang om symboler, färg, form och material. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

- Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i 
slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet 
inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och 
hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. 
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt. 

- Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av 
slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och 
kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla 
resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i 
olika kulturer. 

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med 
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema 
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll: 

Slöjd 1-3,  

SLÖJD – DOKUMENTERA 



Skapa till exempel en film om: Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 
användningsområden och kombinationsmöjligheter. med varandra och med andra 
material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan 
kombineras med digital teknik. 

Slöjd  4-6,  
Skapa till exempel en film om: Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur 
de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra 
och förstärka krafter. 

Slöjd  7-9,  
Skapa till exempel en film om: Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och 
förebilder vid bearbetning av egna idéer. 

Ämnets syfte:  

- Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga 
olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska 
undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och 
experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt 
sätt. 

- Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper 
om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan 
kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som 
beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.  

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, 
verktyg och hantverkstekniker, 

● välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och 
utifrån kvalitets- och miljöaspekter, 

● analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 
begrepp, och 

● tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.


