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Sy ett fulmonster
Slöjd – åk 7-9

Nu ska du få använda fantasin fullt ut. Go crazy!

Lite kunskaper om tekniker, material och redskap får du också en chans att öva lite till här.

Så häng med!

Förmågor

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och
kopplas till matematiska beräkningar.
Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel
nyproducerade och återanvända material.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Lärandemål

1. Nu är det meningen att du ska skapa ditt alldeles egna fulmonster. 

Naturligtvis ska du använda de redskap, tekniker och material som finns i salen men jag vill uppmuntra dig till att
också tänka på att det finns andra material som kan passa för att ge ditt monster precis det utseende som du vill
att det ska ha. Tänk på att det finns finfina saker som du kan använda även om det är ett material du annars skulle
ha slängt bort.

Det kommer att finnas en instruktion att följa till hur du ska göra grunden till ditt monster men sedan är det upp till
dig.

Vald förmåga: Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker. 
Vald central innehållspunkt: Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och
hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. Metall, textil och trä, deras
kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända
material. Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och
ändamålsenligt sätt.

Undervisning

Detta är en uppgift som ni inte kommer att starta samtidigt alla i gruppen utan ni börjar när ni är klara med förra arbetet.

Jag vill att du funderar en stund över vilken stil ditt monster ska ha. Punkare? Fjortis? Tant? Fotbollssupporter? Eller vad
finns det för stilar idag? Och hur kan du gestalta dem? Läs om fulmonstren på www.fuldesign.se/fulmonster/, skissa och
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fundera. Vilken färg ska ditt monster vara? Behöver du några extra saker som inte finns i salen?

Planera! Skriv en liten text om vem ditt monster är. Bli inspirerad av de andra fulmonstren på hemsidan.

Leta upp instruktionen här http://www.fuldesign.se/pyssel/gor-ditt-eget-fulmonster/ och läs igenom HELA innan du startar.

När du har gjort ditt monster är det dags att börja jobba med hur det ska likna monstret du har beskrivit. Brodera, böj
metalltråd, sy kläder, sticka en halsduk...

DU bestämmer hur det ska bli.

Bedömningsunderlag

Jag kommera att använda en bedömningsmatris anpassad till arbetet som underlag. Där kan du se vilka förmågor som
ingår i det här arbetet.

Fullständig planering hittar du i min blogg 

www.slojd20.wordpress.com


