
Skulptur olika material, åk 4-6
 

Jag...

TECKNAR gör en färglagd teckning av
insekten.

gör en färglagd teckning av
insekten, minst två vyer.

gör en färglagd teckning av
insekten i tre vyer eller två vyer +
detalj.

FÖRKLARAR skriver vilka material jag tänker
använda på teckningen.

skriver vilka material jag tänker
använda och hur de fästs ihop, på
teckningen.

skriver vilka material jag tänker
använda och hur de fästs ihop, på
teckningen.

Eleven…
… i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet
inspirationsmaterial (…)

bidrar till att utveckla idéer utvecklar idéer utvecklar idéer
… och sådant som eleven själv har sökt upp

FÄSTER UTAN LIM fäster alla delar utan lim. fäster alla delar utan lim. Insekten
håller ihop när jag flyttar den
20cm.

fäster alla delar utan lim. Insekten
håller ihop när jag håller den upp
och ner.

GÖR ÖGON genom att teckna, borra hål eller
sy enkla stygn.

genom att lägga till material som
skruv, pärla, spik eller broderar
ögon med form

genom att kombinera
olika material eller brodera en
form med olika färger. 

formger och framställer enkla slöjdföremål i
olika material utifrån instruktioner på ett…

enkelt och
delvis genomarbetat sätt

utvecklat och
relativt väl genomarbetat sätt

välutvecklat och
väl genomarbetat sätt

DOKUMENTERAR I
SLÖJDPORTFOLIO -
LOGGBOK

dokumenterar förslag på vad och
hur jag ska göra nästa lektion.

dokumenterar eget förslag på vad
och hur jag ska göra nästa lektion.

dokumenterar eget genomförbart
förslag på vad och hur jag ska
göra nästa lektion.

Eleven…
… leder framåt under arbetsprocessen

bidrar till att formulera och välja
handlingsalternativ som

formulerar och väljer handlingsalternativ som
efter någon bearbetning

formulerar och väljer handlingsalternativ som

BESKRIVER OCH FÖRKLARAR beskriver 2 saker jag är
nöjd/missnöjd med på mitt alster
OCH förklarar varför jag tycker så.

använder minst 3 begrepp när jag
beskriver 2 saker jag är
nöjd/missnöjd med på mitt alster
OCH förklarar varför jag tycker så.

använder minst 6 begrepp när jag
beskriver 2 saker jag är
nöjd/missnöjd med på mitt alster
OCH förklarar varför jag tycker så.

GER RÅD OCH FÖRKLARAR ger 2 råd till någon som ska göra
samma uppgift OCH förklarar
varför de är viktiga.

använder minst 3 begrepp ger 2
råd till någon som ska göra
samma uppgift OCH förklarar
varför de är viktiga.

använder minst 6 begrepp ger 2
råd till någon som ska göra
samma uppgift OCH förklarar
varför de är viktiga.

ger omdömen som är…
… om sin arbetsinsats och hur den har
påverkat slöjdföremålets kvalitet

enkla utvecklade välutvecklade


