Undervisning:
Du ska tillverka en vägghängd hylla med konsoller i trä
samt detaljer i andra material. (Typ Mormorshylla)

Du ska genom arbetet lära dig:
 Planera och genomföra
 Du skapar ett personligt genom design och
formger efter eget tycke och smak
 Det finns stora möjligheter att utmana sig själv i
framställandet av hållbara och estetiskt tilltalande
konsoller som bär upp hyllplanet
 Du hyvlar Hyllplanet själv
 Du kan komplettera med detaljer som:
utsmyckning, hängmöjligheter, ursågningar m.m.

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 Google Classroom, Slöjdens hemsida,
Google för idéer och planering
Under arbetets gång kan du att gå in på Google
Classroom eller hemsidan där instruktioner och
matriser och utvärderingar finns

SLÖJDORD
 Hyvla med
Rubank
 Såglåda
 Kontursåg (el)
 Pelarborr
 Skruvdragare
 Olja, Lack,
Bets, Målarfärg
 Trälim

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 och Utvärdering
av ditt arbete, dessa samlar du i Google Classroom på din inloggning

Bedömning:







Hur du har formgett och framställt din Hylla
Kvalitéten och funktion på din Hylla
Hur du har hanterat verktyg och redskap
Hur du har prövat och omprövat hur olika idéer kombineras
Självständigheten under arbetet, diskutera går bra men tänk själv
Hyllan ska gå att hänga på en vägg och vara färdig innan
betygssättning
 Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdspecifika
ord (hur du gjorde när du framställde ditt föremål och hur det har
påverkat slutprodukten)
 Tolka slöjdföremåls uttryck med symboler, färg, form och material
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Uppgiften, Hylla
Du ska tillverka en vägghängd hylla med konsoler i trä samt detaljer i andra material. Du skapar ett personligt uttryck genom att
designa och formge efter eget tycke och smak. Det finns stora möjligheter att utmana sig själv i framställandet av hållbara och estetiskt
tilltalande konsoller som bär upp hyllplanet.
Riktlinjer
 Måttbegränsning för hyllplanet [mm]: L600 * D145.
 Hyllplanet skall hyvlas.
 Arbetsmoment/hantverkstekniker i fokus: kapa, hyvla, borra, skruva, limma.
 Hyllan ska ytbehandlas, olja, lack, bets eller målarfärg.
 Hyllan skall gå att hänga på en vägg och vara färdig innan betygsättning.
Andra inslag i undervisningen
 Säkerhetsgenomgång
 Egenskaper hos Furu m.fl. svenska träslag
Redovisningen ska innehålla (1:an & 2:an första skickas in via Google Classroom)
1. Skisser/Ritning
2. Utvärdering
3. Hylla
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