LPP i slöjd år 7.
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
utifrån kvalitets och miljöaspekter.
¤ Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck och kulturella uttryck.
Konkretisering av syftet:
Du kommer genom att framställa föremål som t ex skåp, lådor och hyllor ges
förutsättningar till att nå målen.
¤ Du ska öva dig i att göra en vy placering med mått eller skala.
¤ I planeringen ska du kunna redogöra för vilka material du ska använda.
¤ Du ska enkelt kunna redogöra för miljö påverkan.
¤ Du ska prova hur man på ett mer avancerat sätt sätter samman hörn.
¤ Du ska välja och motivera olika sätt att ytbehandla med olja, bets eller färg eller en
kombination.
¤ Du ska öva dig i att göra en utvärdering med ord och bild.
Undervisningen kommer att innehålla:
¤ Inspirations material i form av böcker, 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.
¤ Hur du gör en planering som innehåller en vy placering och material.
¤ 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. Med hjälp av
egen mobiltelefon eller skolans kamera.

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.
¤ Du ska visa att du känner till hur olika material tillverkas och hur det kan på verka
mijön.

