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.

Syfte utifrån Lgr 11
-

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker.

-

Förmågan att välja och motivera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån
kvalitets- och miljöaspekter.

-

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

-

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll utifrån Lgr 11
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 hantverktekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband
med de olika teknikerna.



Två – och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas
och kopplas till matematiska beräkningar.

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 loggbok.
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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.



Resurshållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Arbetssätt
Du arbetar enskilt och i möjligaste mån självständigt. Tillsammans med läraren resonerar du dig fram till lösningar på
problem, val av verktyg och hantverksmetoder samt ytbehandlings alternativ. Du värderar sin färdiga produkt samt
sin egen arbetsinsats.
Redovisningen ska innehålla (1:an & 2:an första skickas in via Google Classroom)
1.

Skisser/Ritning

2.

Utvärdering

3.

Hylla

Bedömning
Dina kunskaper bedöms utifrån nedstående punkter, (för vad som krävs för respektive betyg, se kunskapskraven)


Slöjdföremål och instruktioner – Hur väl genomarbetat föremålet är samt med vilken kvalitet. Graden av
delaktighet i form av egna förslag, idéer, delaktighet i resonemang och tolkningar av instruktioner.



Använda redskap – Hur väl utvecklad förmågan är att välja, använda och kombinera metoder, verktyg och
redskap.



Tillvägagångsätt – Med vilken kvalitet eleven kan motivera olika ställningstaganden och val.



Inspirationsmaterial – Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan utveckla idéer med hjälp av
erbjudet inspirationsmaterial.



Arbetsprocessen – Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera handlingsalternativ.



Ge omdömen – Hur utvecklad elevens förmåga är att utvärdera sin arbetsinsats samt hur det påverkat
slutresultatet.



Tolka – Med vilken kvalitet eleven kan föra resonemang kring ett föremåls uttryck vad gäller symboler, färg,
form och material.
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