LPP i slöjd år 9.
Syfte:
¤ Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,
verktyg och hantverkstekniker.
¤ Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika
begrepp.
¤ Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och
med hänsyn till kvalitet.
¤ Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck och kulturella uttryck.
Konkretisering av syftet:
Du kommer att få välja mellan att framställa föremål som pall, mosaik, hård lödning i
mässing, kniv, smide eller skåp.
¤ Du ska göra en vyplacering med mått eller i skala.
¤ Du ska kunna välja verktyg och använda dem säkert.
¤ Du ska kunna välja och motivera metod.
¤ Du ska få möjlighet att kombinera material.
¤ Du ska genom att söka i inspirations material och på nätet efter information om
olika kulturella symboler och formspråk låta dig inspireras och formge ditt arbete.
¤ Du ska göra en utvärdering av ditt arbete i ord och bild.
Undervisningen kommer att innehålla:
¤ Inspirations material i form av böcker, bilder och olika färdiga föremål.
¤ Du ska ges möjlighet att använda söka på olika hemsidor för inspiration.
¤ Du ska ges möjlighet att använda datorn för att göra en ritning.
¤ En planering som innehåller en vy placering och material.
¤ Du ska ges möjlighet att prova hur man kombinerar olika material – nya och gamla.
¤ Hur man använder de verktyg som krävs för detta arbete på ett mer utvecklat sätt.
¤ Du ska ges möjlighet att fotografera för att dokumentera ditt arbete för att använda
bilderna i din utvärdering.

Bedömning:
¤ Du visar att du klarar att utveckla en ide utifrån inspirations material.
¤ Att du att du kan formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
¤ Du visar att du klarar att använda verktyg på ett säkert och fungerande sätt.
¤ Du kan pröva hur material och hantverks tekniker kan kombineras.
¤ Du kan välja och bidra med handlings alternativ som leder framåt.
¤ Du kan motivera dina val.
¤ Du kan ge omdömen om slöjdprocessen med användning av slöjdspecifika
begrepp och med hjälp av bilder.
¤ Du kan visa på samband mellan form, funktion och kvalitet.
¤ Du visar att kan tolka ditt slöjdföremåls uttryck med kopplingar till egna erfarenheter
samt trender och traditioner i olika kulturer.

