
Brodera en serie
Slöjd – åk 7-9
Broderiarbete i grupp.

 

Förmågor
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll
Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som
används i samband med dessa.
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Lärandemål
Du kommer att tillsammans med klasskamrater formge en seriestrip. Då är det viktigt att fundera över
vilka tekniker och stygn som bäst förstärker det önskade uttrycket.

Du kommer att arbeta med broderi och de verktyg som hör ihop med det. Dessutom kan det ingå andra
former av målande tekniker som applikation och textiltryck.

Vald förmåga: Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg
och hantverkstekniker.
Vald central innehållspunkt: Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning
och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. Handverktyg, redskap och maskiner, hur
de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

1.

För att få inspiration till er serie ska ni läsa serier och fundera över hur de är skapade. Utifrån det
skapar ni sedan skisser och förlagor för er egen seriestrip.

Vald förmåga: Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Vald central innehållspunkt: Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid
bearbetning av egna idéer.

2.

Du ska kunna redogöra för projektets alla delar, från den idé som startar arbetet, genom alla beslut
som fattas på vägen till den avslutande reflektionen där du jämför resultatet med hur det var tänkt från
början.

3.
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Vald förmåga: Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika
begrepp.
Vald central innehållspunkt: Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undervisning
Tillsammans i grupp ska ni planera att "skriva" en seriestrip med ansvar för varsin ruta. För att serien ska
hänga ihop behöver ni enas om handling, form och struktur. Alla får samma storlek i yta att jobba på.

Planeringen ska lämnas in i projektgruppens dokument i Hjärntorget. Där kommer den att finnas
tillgänglig för alla i gruppen under hela arbetet. Ta med alla skisser och anteckningar om material, stygn
och liknande!

Arbetet med den egna rutan fortsätter individuellt utifrån vad gruppen bestämt, varje elev söker själv kunskap
om exempelvis hur stygnen ska sys.

Det egna arbetet ska följas upp varje lektion i loggboken i google docs, de 10 sista minuterna på
lektionen. Förslag på frågor att använda finns. Komplettera med foto och film när det behövs.

När arbetet är klart ska rutorna sys ihop i gruppen och monteras på valfritt sätt. Förslag kommer att finnas.

Även detta gemensamma arbete följs upp enskilt i loggboken.
Den avslutande dokumentationen och analysen görs i gruppen och lämnas även den in i
projektgruppens dokument.

 

Bedömningsunderlag
Den största delen av bedömningen ligger i loggboken och det egna arbetet under lektionerna, eftersom det
individuella arbetet ligger där. Dock är gruppens arbete väl så viktigt eftersom det blir underlaget för att det
individuella arbetet ska bli så bra som möjligt.
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