Under det här arbetet kommer du att designa en Hylla av
björk med en egen Logga. Du får en meter av björk som
du får komplettera från ”Bra att ha lådan” samt
Återvunnet hemifrån. Hyllan ska vara estetisk och hålla
hög kvalitét.

Du ska genom arbetet lära dig:
▪
▪
▪
▪

Utgå från egen planering, design och ritning
Noggrannhet för att få delarna att passa
Förstå instruktioner, muntliga och skriftliga
Först göra skisser och sedan Rita en ritning i skala
med måttsättning
▪ Analysera och värdera dina arbetsprocesser och
resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp i en
utvärderring

Undervisning:

SLÖJDORD

Du kommer att få tillgång till både muntliga och
➢ Stämjärn
skriftliga instruktioner. (lärare, Google, böcker,
➢ Japansåg
stenciler, mönster, Power Point)
➢ Vinkelhake
Under arbetets gång kommer du att föra en
➢ Skruvdragare
slöjdlogg på datorn, dvs. du skriver med hjälp av
➢ Stålskala
slöjdspecifika ord hur ditt arbete går till och hur
➢ Slöjdprocess
ditt slöjdföremål växer fram.
➢ Design
Du ska reflektera över varför det blir som det
blir och hur det kan bli ännu bättre
Dina skisser på arbeten samlar du i din slöjdmapp, denna mapp är underlag
för ditt kommande slutbetyg i åk 9.
En skriftlig utvärdering
med bilder, ett reklamblad för din färdiga produkt samt ditt färdiga
Designprojekt. Texter, bilder och reklambladet lämnas in vi Classroom.

Långsiktiga mål:

Bedömning:

▪ 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 kvalitets- och
miljöaspekter (minska på slöseriet)
▪ Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
med hjälp av slöjdspecifika begrepp
▪ Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur du har formgett och framställt ditt Designprojekt
Kvalitéten och på din noggrannhet
Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner
Hur du har prövat och omprövat hur olika idéer kombineras
Ritningen med måttsättning
Självständigheten under arbetet, diskutera går bra men tänk själv
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 estetiska och kulturella uttryck och jämföra
Hylla med Logga med en annan kultur eller land
Morgan 2018-08-11

Material och tekniker som ingår:
• Du har bräda på 1 m till förfogande
• Använd gärna olika sammanfogningar, inte bara skruv och spik.
• Infoga en egen LOGGA (jämför med olika länder/kulturer hur
Loggor ser ut)
• Ytbehandling (olja, lack eller färg)
• Extra utmaning: kombinera in ett extra material (plast, läder,
metall, återvunnit osv…)
• Du får komplettera trä från ”Bra att ha lådan” eller ta med
återvunnit hemifrån
Du blir bedömd utifrån följande kriterier:
• Innovativ design (smarta lösningar)
• Hållfasthet
• Presentation i form av en affisch för att ”sälja” din Hylla (gör i
digital form och spara i Classroom)
• I Bedömningsmatrisen tas följande områden upp:
Slöjdföremålet, Använda redskap, Tillvägagångssätt,
Inspirationsmaterial, Kombinera, Arbetsprocessen, Ge
omdömen och Tolka (Alla 8)

Designprojektet
”Hyllan”
Hyllan

Arbetsplan:
• Leta idéer på nätet
• Skissa
• Visa din ide
• Börja arbeta
• Presentera din färdiga produkt och din affisch
Du tränar på följande delar i slöjdprocessen:
Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur
delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Undersökande av olika materials form, funktion och
konstruktionsmöjligheter. Samt presentation av din färdiga produkt.
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DET HÄR ÄR ETT EXEMPEL PÅ HUR ETT
REKLAMBLAD KAN SE UT

SÅ KLART FÅR DU GÖRA DET
MYCKET BÄTTRE 😉
Morgan Nilsson 2018

Det här är Fantomens Loggor.
Hur ser dina ut?
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