Gustavslundskolan
Planering
Ämne: Samarbete textil och trä/metallslöjd
Årskurs: åk 6
Tema: Korsstygnsbroderi med träram
Undervisande lärare: Birgitta Sand och Gudrun Holmberg
Syfte
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att
arbeta med olika material och uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål
och värdera resultat.
På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika
material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och
konstruktion, hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver
arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,
verktyg och hantverkstekniker.
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av
slöjdspecifika begrepp.
Eleven ska utveckla sin förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
Några former av hantverkstekniker, till exempel fil/slipteknik och korsstygnsbroderi. Begrepp och ord 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.
Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället
Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
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Eleven kan på ett enkelt och
delvis genomarbetat sätt formge
och framställa enkla slöjdföremål i
olika material utifrån
instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och
relativt väl genomarbetat sätt
formge och framställa enkla
slöjdföremål i olika material
utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett välutvecklat
och väl genomarbetat sätt
formge och framställa enkla
slöjdföremål i olika material
utifrån instruktioner.

I arbetet med några
hantverkstekniker kan eleven
använda handverktyg, redskap
och maskiner på ett säkert och i
huvudsak fungerande sätt.

I arbetet med några
hantverkstekniker kan eleven
använda handverktyg, redskap
och maskiner på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några
hantverkstekniker kan eleven
använda handverktyg, redskap
och maskiner på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till Eleven kan i slöjdarbetet
att utveckla idéer med hjälp av
utveckla idéer med hjälp av
erbjudet inspirationsmaterial.
erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet
utveckla idéer med hjälp av
erbjudet inspirationsmaterial och
sådant som eleven själv har
sökt upp.

Under arbetsprocessen bidrar
eleven till att formulera och
välja handlingsalternativ som
leder framåt.

Under arbetsprocessen
formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som efter
någon bearbetning leder
framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen
om sin arbetsinsats och hur den
har påverkat slöjdföremålets
kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade
Eleven kan ge välutvecklade
omdömen om sin arbetsinsats och omdömen om sin arbetsinsats
hur den har påverkat
och hur den har påverkat
slöjdföremålets kvalitet.
slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven
slöjdföremåls uttryck och för då
enkla resonemang om symboler,
färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven
Dessutom tolkar eleven
slöjdföremåls uttryck och för då
slöjdföremåls uttryck och för då
välutvecklade resonemang om
utvecklade resonemang om
symboler, färg, form och
symboler, färg, form och material.
material.

Under arbetsprocessen
formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som leder
framåt.

Undervisning
Genom undervisningen kommer du lära dig: Korsstygnets grunder och begrepp samt de historiska värden tekniken
har genom tradition att sy korsstygn. Genom att vika och klippa papper skapa ramens form. Göra skisser/ritningar,
följa och koppla dem till matematiska beräkningar. Följa din idé från planering till färdigt arbete och dokumentera
detta i en loggbok samt en grundligare värdering vid klart arbete i båda slöjdarterna.

