
Kluring lappteknik
Slöjd – åk 7-9
I det här arbetet får du i grupp prova på problemlösning.

Förmågor
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och
miljöaspekter.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas,
följas och kopplas till matematiska beräkningar.
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.

Lärandemål
Du övar dig att hantera de redskap du behöver för arbetet på ett säkert sätt.

Vald förmåga: Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg
och hantverkstekniker.
Vald central innehållspunkt: Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de
används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

1.

Du övar dig att se hur en tvådimensionell bild med geometriska former är konstruerad och uppbyggd
genom att undersöka och återskapa den.

Vald förmåga: Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån
kvalitets- och miljöaspekter.
Vald central innehållspunkt: Undersökande av olika materials form, funktion och
konstruktionsmöjligheter. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar
och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

2.

Du övar dig att uttrycka hur arbetet i din arbetsprocess gått med hjälp av slöjdord och bild.

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.

3.

Undervisning
Ni kommer att, i grupper tre och tre analysera hur ett lappteknikblock är uppbyggt. Tillsammans gör ni mallar
och funderar ut hur blocket är uppdelat i olika geometriska former. Ni ska också i gruppen tillverka en skriftlig
instruktion för hur och i vilken ordning bitarna i blocket ska sys ihop.
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Sedan börjar det enskilda arbetet, med stöd av gruppens tankar och den instruktion ni gjort ska du klippa ut
tyg efter mallarna och sy ihop ditt block. Alla i gruppen gör varsitt identiskt block. Förstår du inte instruktionen
eller om det är något som inte stämmer i er gemensamma plan går du tillbaka till din grupp och diskuterar
problemet.

 

När alla i gruppen är klara med sina block ska de sys ihop till en tavla. Alla blocken är 30x30 cm och alltså blir
tavlan 90x30 cm när den är klar. Ni ska dessutom gemensamt sy på en baksida så att kanterna på tavlan blir
fållade.

Bedömningsunderlag
Underlaget för bedömning blir

ditt arbete på lektionerna
ditt resonemang i din loggbok
din slutredovisning om arbetsprocessen
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