Undervisning:
Under det här arbetet kommer du att göra en egen
uppgift som du planerar från början till slut

Du ska genom arbetet lära dig:





Planera och genomföra ett eget arbete
Göra en skiss
Göra en uppgift anpassad för din ålder
Diskutera med din lärare innan du börjar ta fram
material
 Det finns stora möjligheter att utmana sig själv i
framställandet av denna uppgift
 Du kan komplettera med detaljer som: färg,
utsmyckning, mönster eller liknande

Långsiktiga mål:
 Formge och framställa föremål i olika material
med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker
 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, och
 Tolka slöjdföremåls uttryck med symboler, färg,
form och material

Du kommer att få muntliga genomgångar
av läraren, dessutom har du tillgång
till Slöjdens hemsida, Google för idéer och
planering
Under arbetets gång kan du att gå in på
hemsidan där instruktioner och matriser finns

SLÖJDORD
Om du vill veta vad
verktyg eller maskiner
heter, kan du alltid gå in
på Slöjdens hemsida
http://traslojdnybodas
kola.moobis.se/
Gå till fliken:
Jag vill veta mer om
http://traslojdnybodas
kola.moobis.se/jag-villveta-mer/

Detta gör du när du är klar med ditt slöjdföremål:
 Du ska reflektera över varför det blir som
det blir och hur det kan bli ännu bättre,
samt redovisa av ditt slöjdarbete från idé till färdig produkt
 Foton på slöjdsaken
 Utvärdering av ditt arbete (Dela via Drive på Google)

Bedömning:






Hur du har formgett och framställt din Slöjdsak
Kvalitéten och funktion på din Slöjdsak
Hur du har hanterat verktyg och redskap
Självständigheten under arbetet, diskutera går bra men tänk själv
Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdspecifika
ord
 Tolka slöjdföremåls uttryck med symboler, färg, form och material
 Inga betyg delas ut i åk 4 och 5
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