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Syfte





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 och användningsområden.
Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser
•
•

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
•
•

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället
•

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Metod
Arbetet sker enskilt efter introduktion av arbetsområdet med bildspel. Arbetet fortlöper med
muntliga instruktioner för olika delmoment för att arbetet ska gå framåt på rätt sätt. När
slöjdföremålet är klart, visar man upp den för andra och muntligt berättar om arbetet.
Bedömning
 Hur självständigt arbetet är efter muntliga instruktioner.
 Elevens förmåga att utveckla idéer till sitt arbete och komma med egna påhitt och
lösningar.
 Kunskaper om enkel verktygsanvändningen och materialkännedom
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Kunskapskrav
Otillräckliga
kunskaper

Kunskapskrav

Godkända
kunskaper

(Mer än
godkända
kunskaper)

Du kan skapa enkla saker i
olika material med hjälp av
enkla instruktioner.
Du kan använda verktyg och
redskap på ett säkert sätt.
Du kan berätta om hur du har
arbetat i slöjden.
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