CENTRALSKOLAN, LAXÅ 2010-11
Godkänd (G)
Eleven ska:
Åk 9

BETYGSKRITERIER I SLÖJD
Väl godkänd (VG)
Eleven ska:

• med hjälp kunna planera och genomföra • presentera egna idéer, skisser och
ett slöjdarbete.
modeller till slöjdarbeten och kan med
viss handledning vidareutveckla dem till
• känna till de vanligaste slöjdmaterialen.
användbara planeringsförslag.
• arbeta efter muntliga individuella
instruktioner, och hanterar de vanligaste • känna till materialens viktigaste
egenskaper och kan därför motivera sitt
verktygen.
materialval utifrån olika aspekter,
• prova på att arbeta efter skriftliga
exempelvis funktion, miljö, estetiskt
arbetsbeskrivningar.
intryck eller ekonomi.
• göra en mycket enkel skiss.
•
i stort sett självständigt, välja och
• göra om när det har blivit fel.
använda lämplig slöjdmetod och väljer
• när arbetet är färdigt kunna berätta om
och hanterar lämpliga verktyg och
sitt arbete och den arbetsgång som lett
redskap.
fram till slutresultatet.
• förstå arbetsbeskrivningar och arbetar
efter instruktioner, ritningar, mönster eller
motsvarande.
• under arbetets gång kunna ompröva
tidigare val och vid behov fatta nya beslut.
• ha någon kännedom om slöjdtraditioner
och hur de kan påverka de egna
slöjdprodukterna.
• kunna beskriva sitt arbete och den
arbetsgång som lett fram till slutresultatet
samt kan göra en bedömning av detta.

Mycket väl godkänd (MVG)
Eleven ska:
• presentera egna ideer, skisser och modeller till
slöjdmodeller och vidareutvecklar dem till användbara
förslag.
• känna till materialens viktigaste egenskaper och kan
därför motivera sitt materialval utifrån olika aspekter
exempelvis funktion, miljö estetiskt intryck eller
ekonomi.
• arbeta självständigt, välja rätt slöjdteknik samt väljer
och hanterar lämpliga verktyg.
• förstå arbetsbeskrivningar och kan arbeta efter
arbetsinstruktioner.
• under arbetets gång kunna ompröva tidigare val och
vid behov fatta nya beslut.
• känna till lite om slöjdtraditioner och hur de kan
påverka slöjdprodukterna.
• kunna redogöra för arbetsgången som lett fram till
slutresultatet, samt göra en utvärdering av sitt arbete.
• ha ett färdigt arbete som är funktionsdugligt och håller
hög kvalitet.

Reviderad 2010-06-15

