
Instruktioner för portfolio inför urvalsprov i slöjdvetenskap  

Syftet med portfolion är att visa ditt ämneskunnande i slöjd. Med begreppet slöjd avses innehåll som 
hänförs till teknisk slöjd och textilslöjd. För den tekniska slöjdens del utgörs innehållet av trä, metall, 
elektronik samt mekanik & motorlära. För den textila slöjdens del är områdena sömnad och beklädnad, 
konsthandarbete, vävning samt garnteknologi.  
 
I portfolion ska du i text och bild presentera tre egenhändigt planerade och tillverkade slöjdprodukter 
i valfria slöjdtekniker med betoning på den slöjdinriktning som du söker till. Produkterna ska 
representera bredden av ditt slöjdkunnande men de behöver inte vara tillverkade enbart för denna 
portfolio, utan kan vara tillverkade under en längre tidsperiod.   
 
Presentera varje slöjdprodukt med bilder och text åtminstone ur följande perspektiv:   
 

 Idé och planering; beskriv produktidé och planeringsprocess samt vilka faktorer som påverkat 
dessa. Detta perspektiv bedöms med avseende på förmågan att beskriva tankeprocessen vid 
utvecklandet av en produktidé.   
 

 Utförande; beskriv och motivera produktens konstruktion och tillverkningssätt. Detta 
perspektiv utvärderas med avseende på förmågan att beskriva produktens estetiska 
egenskaper och det tekniska utförandet.   
 

 Hållbar utveckling; beskriv och diskutera slöjdproduktens funktion och material ur ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  Denna punkt utvärderas utifrån förmågan att reflektera 
utgående från den hållbara utvecklingens perspektiv.   
 

 
Portfolion kan ge sammanlagt 30 poäng, d v s 10 poäng för presentationen av respektive slöjdprodukt 
i portfolion.  
 
 

  

  



Instruktioner för portfolio inför urvalsprov i hushållsvetenskap  

Syftet med portfolion är att du visar ditt ämneskunnande i huslig ekonomi.  I portfolion ska du 

beskriva planeringen och tillredningen av en måltid samt redogöra för utförandet av en 

hemvårdsuppgift.  

 

Del 1: Måltid 

Planera och tillred en måltid som kan serveras till lunch eller middag för en familj. I 

portfoliodokumentationen av måltiden ska du i text och bild visa att du kan hantera olika livsmedel, 

använda olika matlagningsmetoder och skapa en estetiskt tilltalande dukning.  I portfolion ska du även 

diskutera måltiden ur hälsoperspektiv.  

 

Del 2: Hemvårdsuppgift 

Efter måltiden ska du städa efter dig. Dokumentera i portfolion hur du genomför diskning samt 

rengöring av ytor, redskap och maskiner som använts under matlagningen. Motivera val av 

rengöringsmedel och -metoder ur miljö- och ekonomiperspektiv.  

 

Beskriv båda delmomenten (del 1 och 2) utgående från följande punkter:  

1. Idé och planering  

- Gör upp en arbets- och tidsplan för din uppgift.  

- Beskriv planeringsprocessen genom att motivera valet av råvaror, redskap, metoder och 

rengöringsmedel.  

2. Genomförande 

-  Dokumentera och beskriv arbetsprocessen och slutresultatet i text och bild.  

3. Utvärdering av arbetet 

- Reflektera kring det utförda arbetet i relation till arbets- och tidsplanen.   

- Ge utvecklingsförslag till det genomförda arbetet. 

4. Diskussion  

- Diskutera måltiden ur hälsoperspektiv (exempelvis val av råvaror, maträtter och 

matlagningsmetoder). 

- Diskutera dukningen och efterstädningen i relation till miljö och ekonomi. 

 

Portfolion kan ge sammanlagt 30 poäng. Poängen fördelas enligt följande: 

Måltid: 20 p 

Hemvårsuppgift: 10 p 

 


