
 
ÄMNE slöjd  åk  7-9 
  
 
Syfte 
 
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar                        
kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika  
material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjlighet att ut- 
veckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse 
och handling samverkar.  
 
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 nyfiken- 
het 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. Eleverna ska även ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur 
man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. 
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om 
estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och 
design från olika kulturer och tidsperioder. 
 
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis 
gesförutsättningar 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 
 

 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck 
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Slöjdens material, 
redskap och 
hantverkstekniker 

 Djupare kunskaper om verktyg och redskap.Utökad 
maskinkunskap 

 Förstå nya materials egenskaper och 
användningsområden 

 Utveckla olika tekniker 

 Kunna göra 2 och 3 dimensionella skisser och modeller 
med måttangivelser.  
Kunna följa arbetsbeskrivningar samt göra matematiska 
beräkningar  

 Säkerhet 

 Djupare kunskap om verktyg och redskap. Utökad 
maskinkunskap 

 Vidga arbetet till att omfatta nyproducerat och 
återanvänt material 

 Förstå olika teknikers begrepp 

 Kunna göra 2 och 3 dimensionella skisser och modeller 
med måttangivelser. 
Kunna följa arbetsbeskrivningar samt göra matematiska 
beäkningar 

 Säkerhet 

 Djupare kunskap om verktyg, redskap och maskiner 
Veta hur dessa benämns samt kunna använda dem på 
ett säkert och ändamålsenligt sätt 

 Kunna förstå och utnyttja materialens 
kombinationsmöjligheter tillsammans med andra 
material 

 Utveckla olika tekniker och förstå dessa begrepp 

 Kunna göra 2 och 3 dimensionella skisser och modeller 
med måttangivelser.  
Kunna följa arbetsbeskrivningar samt göra matematiska 
beräkningar 

 Säkerhet 

Slöjdens 
arbetsprocesser 

 Viktigt att förstå hela arbetsprocessen 

 Undersökande av olika materials form, funktion och 
konstruktionsmöjligheter 

 Kunna göra en dokumentation av arbetsprocessen I ord 
och bild t.ex I en loggbok 

 Viktigt att förstå hela arbetsprocessen 

 Undersökande av olika materials form, funktion och 
konstruktionsmöjligheter 

 Dokumentation I ord och bild av arbetsprocessen och 
resultatet 

 Viktigt att förstå hur alla delar i arbetsprocessen 
samverkar och påverkar resultatet 

 Undersökande av olika materials form, funktion och 
konstruktionsmöjligheter 

 Dokumentation I ord och bild av arbetsprocessen och 
resultatet 

Slöjdens estetiska 
och kulturella 
uttrycksformer 

 Egen formgivning med hjälp av olika färger 

 Mode och trender 

 Slöjd och hantverk I Sverige 

 Konst och design som inspirationskällor 

 Egen formgivning med hjälp av olika material, färg och 
form 

 Mode och trender, hur påverkar de oss 

 Slöjd och hantverk I Sverige och andra länder 

 Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och 
förebilder vid arbete med egna idéer 

 Egen formgivning med hjälp av olika material, färg och 
form 

 Mode och trender, vad signalerar dessa och hur påverkar 
de oss 

 Slöjd och hantverk I Sverige och andra länder som 
uttryck för etnisk och kulturell identitet 

Slöjden I samhället  Design och konsthantverk 

 Olika material 

 Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer 

 Olika material och hur de produceras 

 Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer I 
det offentliga rummet 

 Olika material och hur de produceras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv 

    

    


