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Eleven ska formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker.
Eleven ska välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitetsoch miljöaspekter
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centralt innehåll
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker




Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt
sätt.
Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband
med de olika teknikerna.

Slöjdens arbetsprocesser




Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur
delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer




Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och
skapande.
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället


Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Metod
Arbetet sker enskilt efter muntliga instruktioner för olika delmoment för att arbetet ska gå framåt
på rätt sätt. Första steget är en ritning på pallens design, andra steget utförandet, sista är
ytbehandlingen. När pallen är klart, ska arbetet dokumenteras med en skriftlig utvärdering och
fotografering.
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Bedömning
Din förmåga att använda verktyg och maskiner på rätt sätt efter deras användningsområde.
Din förmåga att självständigt jobba och lösa problem efter muntliga instruktioner.
Din förmåga att utveckla idéer till pallens design och målning.
Hur väl utvärderat ditt arbete är
Ditt utförande av tredimensionell skiss, foglimning, skruvning, verktygsprov.
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