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Slöjd

Åk 1 - 3

Åk 4

Åk 5

Tx
Slöjdens
material,
redskap och
hantverkstekni
ker

• Textil – materialens egenskaper och
användningsområden.
• Handverktyg och redskap, hur de
benämns och hur de används på ett
säkert och ändamålsenligt sätt.
• Enkla former av några
hantverkstekniker, t ex tovning.
• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar,
hur de kan läsas, följas och kopplas till
enkla beräkningar.
Handsömnad, några broderistygn
Snoddar
Tovning
Strykjärn
Ull
Saga som inspiration till monster i filt och
handsömnad.

• Textil - materialens egenskaper och
användningsområden och
kombinationsmöjligheter.
• Handverktyg, redskap och maskiner,
hur de benämns och hur de används på
ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Två- och tredimensionella skisser,
modeller, mönster och
arbetsbeskrivningar och hur de kan
läsas, följas och kopplas till
matematiska beräkningar.
Symaskinen
Vävt tyg/trikåtyg
Rätsida/avigsida
Applikation
Bomull
Slöjdpåse
Introduktionsgenomgång med olika
material lämplighet för olika ändamål.

• Textil - materialens egenskaper och
användningsområden och
kombinationsmöjligheter.
• Handverktyg, redskap och maskiner,
hur de benämns och hur de används på
ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Några former av hantverkstekniker t ex
virkning. Begrepp som används med de
olika delarna.
• Två- och tredimensionella skisser,
modeller, mönster och
arbetsbeskrivningar och hur de kan
läsas, följas och kopplas till
matematiska beräkningar.
Garnteknik – stickning och virkning
Fördjupning av maskinsömnad
Olika typer garn
Naturfibrer/konstfibrer

Tm
Slöjdens
material,
redskap och

• Trä och metall – materialens
egenskaper och användningsområden.
• Handverktyg och redskap, hur de
benämns och hur de används på ett
säkert och ändamålsenligt sätt.

• Trä och metall - materialens
egenskaper och användningsområden
och kombinationsmöjligheter.

Sy ett förekläde med en symbol för
hotellet.(uppgift kan variera mellan skolor)
• Trä och metall - materialens
egenskaper och användningsområden
och kombinationsmöjligheter.

Röda tråden
Skyttorps skola, Vattholmaskolan, Pluggparadiset, Storvretaskolan och Ärentunaskolan

hantverkstekni
ker

• Enkla former av några
hantverkstekniker, t ex
metalltrådsarbete och sågning.
• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar,
hur de kan läsas, följas och kopplas till
enkla beräkningar.
Enkla handverktyg
T ex fogsvans, fil, rasp, tving, filklämma,
Hängare - färger
Smörkniv – form

• Handverktyg, redskap och maskiner,
hur de benämns och hur de används på
ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Två- och tredimensionella skisser,
modeller, mönster och
arbetsbeskrivningar och hur de kan
läsas, följas och kopplas till
matematiska beräkningar.
Att såga rakt med geringssåg
Tälja en pennförlängare
Sätta ihop med skruv och spik
Ex. lampett, skrin,
Konservburk med eget lock

Slöjdens
arbetsprocesser

• Slöjdarbetets olika delar; idéutveckling,
överväganden, framställning och
muntlig värdering av arbetsprocessen.
• Utforskande av materialens,
redskapens och verktygens möjligheter.
Omsätta egen idé i praktiken.
Dokumentera muntligt eller med ord och
bild.
Undersöka material/hantverkstekniker.

• 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 i en loggbok.
Förstå samband mellan arbetsinsats och
slutprodukt.
Dokumentera med ord och bild.
Undersöka material och hantverksteknikers
möjligheter.
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• Handverktyg, redskap och maskiner,
hur de benämns och hur de används på
ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Några former av hantverkstekniker t ex
urholkning. Begrepp som används med
de olika delarna.
• Två- och tredimensionella skisser,
modeller, mönster och
arbetsbeskrivningar och hur de kan
läsas, följas och kopplas till
matematiska beräkningar.
Skärande verktyg, t ex stämjärn, skölp,
svarv
gör en fruktskål Svarva
Enklare trådslöjd
Armband i skinn med inspiration av
sameslöjden.
• 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.
Förstår samband med processens alla
delar. Fortsätta utveckla dokumentationen
av arbetsprocessen.
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Slöjdens
estetiska och
kulturella
uttrycksformer

Slöjden i
samhället

• Berättelser som inspirationskällor och
förebilder för egna idéer och skapande.
• Hur färg, form och material påverkar
slöjdföremåls uttryck.
Berättelser som inspirationskällor och
förebilder för egna idéer och skapande.
Hur färg och form och material påverkar
slöjdföremåls uttryck
• Slöjdföremåls funktion och betydelse
som bruks- och prydnadsföremål.
• Några slöjdmaterials ursprung, till
exempel ull och svenska träslag.
Äldre slöjdföremål som t ex kardor,
sländor, traditionella föremål och tekniker.
Resurshållning och återanvändning.

• Hur olika kombinationer av färg, form
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• Hantverk och slöjdtraditioner från olika
kulturer som inspirationskällor och
och material påverkar slöjdföremåls
förebilder för egna idéer och skapande.
estetiska uttryck.
• 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.
• Resurshushållning, till exempel genom
• Slöjdverksamhetens betydelse för
reparationer och återanvändning av
individen och samhället, historiskt och i
material.
nutid.
Tema återbruk – t. ex nytt lock till
Slöjdföremålets betydelse för individen.
konservburk
Resurshushållning- reparera och laga eller
köpa nytt.

