Pedagogisk planering

Sy kläder i töjbara tyger
Ämne: Textilslöjd

Årskurs/termin: åk 6

Inledning:
Vi arbetar under större delen av terminen med att Sy kläder i töjbara tyger. Du kommer att utveckla
kunskaper om hur du kan göra kläder med ett personligt uttryck. Du lär dig använda symaskinen, olika
redskap och tekniker som passar ett töjbart material. Du får träna att läsa och följa en arbetsbeskrivning.
Mål:
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:
•
•
•

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och verktyg
välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Konkretisering av mål:
I arbetsområdet Sy kläder i töjbara tyger får du möjlighet att utveckla:
•
•
•
•
•

din förmåga att välja form och färg på ett personligt sätt
din förmåga att använda verktyg och maskiner på ett säkert och lämpligt sätt för att framställa
kläder i töjbara material.
din förmåga att läsa och följa mönster och arbetsbeskrivning
kunskaper om hur du kan välja och sköta olika material i dina kläder och hur det påverkar miljön
reflektera över ditt arbete och ditt arbetssätt

Bedömning:
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan:
•
•
•
•

formge dina kläder på ett personligt sätt
använda verktyg och maskiner på ett säkert och lämpligt sätt för att framställa kläder i töjbara
material
arbeta utifrån de instruktioner du får och själv ge förslag till hur arbetet ska drivas framåt
reflektera över ditt arbete och ditt arbetssätt

Undervisning:
Vi startar terminen med att få inspiration genom att titta på kläder som andra elever har gjort. För att få
kunskap om mönster, material och hur du ska använda olika verktyg, har vi några gemensamma
genomgångar de första veckorna. Senare arbetar du mer självständigt med hjälp av en arbetsbeskrivning.
Du kan välja att trycka, sy maskinbroderi eller formge dina kläder på något sätt. När kläderna är färdiga
får du beskriva och reflektera över ditt arbete och hur du arbetat.

