Slöjdplanering läsåret 17/18
Årskurs 2
Nyckelord: textilslöjd, filttyg, brodera, garn, sytråd, färgskala, fästa, synål, nåla,
knappnål, broderinål, säkerhetsnål, klippa, tygsax, papperssax, design, skapa,
mönster, mall, symboler mfl
Filtlöv till ”Kunskapens träd”, ett gemensamt projekt för hela skolan.
Vi lär oss om
o
o
o
o
o

symboler och design, egna bilder och andras, upphovsrätt mm
att med hjälp av enkla instruktioner skapa en del till skolans gemensamma
projekt ”Kunskapens träd”
att brodera med broderinål
utveckla egna egna idéer med inspiration av andras
att enkelt dokumentera slöjdarbetet med hjälp av digitala verktyg och sociala
medier

Brodera sin hand i självlysande garn
Vi lär oss om
o
o
o
o

att låta tradionella idéer möta moderna material
att med hjälp av enkla instruktioner skapa en tavla i samarbete med båda
slöjdarterna och med en utställning som mål
att brodera och lära om olika broderistygn, bla stjälkstygn
att enkelt dokumentera slöjdarbetet via ett digitalt verktyg

Filtetui för nålar
Vi lär oss om
o
o
o
o
o
o

om design och färgval/matchning
att med hjälp av enkla instruktioner skapa ett nåletui
att sy langettstygn med syfte att sy samman
olika nålar och vad de används till - nålkunskap
att enkelt dokumentera slöjdarbetet genom att redovisa nålarnas namn och
funktion genom tex en film
material som filt och fleece

o

att återanvända spill med tanke på miljö och ekonomi

Eget val utifrån elevens nya kunskaper med repetera syfte att
ovanstående.
Garnspindel
Handdocka
Ev julslöjd
Under slöjdarbetets gång får eleverna dokumentera sina alster och sin process. Vi
använder olika digitala verktyg och allt publiceras på bloggen eller via sociala medier
som Instagram och Facebook.

Årskurs 3
Nyckelord:
Filtlöv till ”Kunskapens träd”, ett gemensamt projekt för hela skolan.
Vi lär oss om
o
o
o
o
o

symboler och design, egna bilder och andras, upphovsrätt mm
att med hjälp av enkla instruktioner skapa en del till skolans gemensamma
projekt ”Kunskapens träd”
att brodera med broderinål
utveckla egna egna idéer med inspiration av andras
att enkelt dokumentera slöjdarbetet med hjälp av digitala verktyg och sociala
medier

Symaskinskörkort
Vi lär oss om
o
o

att använda verktyg och redskap på ett säkert sätt
att använda rätt begrepp i dokumentation

Slöjdpåse med monogram-broderi eller broderat namn med egen design
utifrån verktyget Cooltext.com.
Vi lär oss om
o
o
o
o
o

symboler och design
att med hjälp av enkla instruktioner sy en slöjdpåse
utveckla egna idéer med inspiration av andras idéer
att enkelt dokumentera slöjdarbetet via digitala verktyg
materialet bomull

Materialkunskap: bomull

Årskurs 4
Nyckelord:
Filtlöv till ”Kunskapens träd”, ett gemensamt projekt för hela skolan.
Vi lär oss om
o
o
o
o
o

symboler och design, egna bilder och andras, upphovsrätt mm
att med hjälp av enkla instruktioner skapa en del till skolans gemensamma
projekt ”Kunskapens träd”
att brodera med broderinål
utveckla egna egna idéer med inspiration av andras
att enkelt dokumentera slöjdarbetet med hjälp av digitala verktyg och sociala
medier

Vetekudde i linne, med broderi av lingarn.
Vi lär oss om
•
•
•
•
•
•

design och färgskala
att brodera ett motiv efter givet tema
att följa en skriven instruktion till att sy
en vetekudde
utveckla egna idéer med inspiration av andras
idéer
att enkelt dokumentera slöjdarbetet via digitala
verktyg
materialet linne/lin

Fleeceprojekt, kudde, mössa el liknande, med applikation. Vi inspireras
tex av Pokemon.
Vi lär oss om
•
•
•
•
•
•

symboler och design
tekniken "applikation"
att med hjälp av enkla instruktioner sy något i fleece
utveckla egna idéer med inspiration av andras idéer
att enkelt dokumentera slöjdarbetet via digitala verktyg
materialet fleece

Lappteknik, maskinbroderi utifrån egna idéer och erbjudet
inspirationsmaterial.

Egendesignade pennskriven utifrån ett basmönster.

Vi kommer att i år 4 också introducera slöjd och teknik i ett samarbete. Vi kommer på
ett enkelt sätt arbeta med konduktiv tråd.

Årskurs 5
Nyckelord:
Filtlöv till ”Kunskapens träd”, ett gemensamt projekt för hela skolan.
Vi lär oss om
o
o
o
o
o

symboler och design, egna bilder och andras, upphovsrätt mm
att med hjälp av enkla instruktioner skapa en del till skolans gemensamma
projekt ”Kunskapens träd”
att brodera med broderinål
utveckla egna egna idéer med inspiration av andras
att enkelt dokumentera slöjdarbetet med hjälp av digitala verktyg och sociala
medier

Enkelt klädesplagg med logga eller symbol i valfri teknik applikation,
broderi, tryck med schablon.
Vi lär oss om
•
•
•
•
•
•
•

design, symboler och färgskala
att skapa egen symbol utifrån inspiration från tex
internet
att genomföra hela processen att sy en t-shirt, linne
eller topp från mönsterritning till färdigt plagg.
hur det går till när plaggen tillverkas som vi köper
utveckla egna idéer med inspiration av andras idéer
att enkelt dokumentera hela slöjdprocessen från
mönster till färdigt plagg via digitala verktyg
materialet trikå

Tanken är att vi avslutar projektet med en modevisning och gör en film om hela
processen

Miljökasse av ekologisk bomull med traditionellt broderi, applikation
med inslag av modern teknik.

Vi lär oss om
•
•
•
•
•
•

design och traditionella broderimönster
koppla samman modern teknik med traditionell slöjd
begreppet "wearables" och om nya idéer och tekniker inom slöjd och sömnad
att designa sitt eget motiv utifrån inspiration av traditionella
att genomföra hela processen att sy tex en kasse från mönsterritning till
färdigt alster
utveckla egna idéer med inspiration av andras idéer

•
•

att enkelt dokumentera hela slöjdprocessen via digitala verktyg
materialet: ekologisk bomull, konduktiv tråd, ledlampor, strömbytare mm

Återbruk, jeans eller eget val (kasse av t-shirt, linne)

Stickning, korsstygn, virkning - fritt val.

Årskurs 6
Nyckelord:
Filtlöv till ”Kunskapens träd”, ett gemensamt projekt för hela skolan.
Vi lär oss om
•
•
•
•
•

symboler och design, egna bilder och andras, upphovsrätt mm
att med hjälp av enkla instruktioner skapa en del till skolans gemensamma
projekt ”Kunskapens träd”
att brodera med broderinål
utveckla egna egna idéer med inspiration av andras
att enkelt dokumentera slöjdarbetet med hjälp av digitala verktyg och sociala
medier

Eget projekt utifrån de tekniker som eleverna lärt sig ”Från idé till färdigt
alster”. Eleverna får utifrån egna idéer eller erbjuden inspiration göra ett
slöjdprojekt som får löpa under terminen.
Hela slöjdprocessen dokumenteras och eleverna gör också en utvärdering kring
sitt slöjdprojekt. Eleverna själva väljer redovisningssätt.

