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Du ska göra en Mobilhållare Du   
väljer själv vilken modell som du gör 

 

Du ska genom arbetet lära dig: 
 Använda skärande verktyg 

 Säkerhet med maskiner och verktyg 

 Noggrannhet när du arbetar så dina arbeten blir bra 

 Leta form på Internet eller rita mobilstället 

 Forma mobilstället och slipa på alla ytor 

 Eventuellt göra mönster på lämpliga ytor 

 Göra en utvärdering 

Långsiktiga mål: 

 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp 

av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker 

 Arbeta säkert i slöjdsalen med verktyg och maskiner 

 Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån 

syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöa-

spekter och hållbarhet 

 Kunna själv driva ett arbete framåt 

 Lära dig att använda slöjdspecifika begrepp 

 Utvärdera en arbetsprocess 

Undervisning: 

Du kommer att få muntliga genomgångar av läraren, dessutom har du tillgång 

till www.3slojd.se samt Google för idéer och planering 

Under arbetets gång kan du att gå in på hemsidan där bilder och matriser finns 

När du är klar ska du reflektera i din slöjdbok , svara på frågorna (som finns på 

första sidan i din bok) 

 

 

 Foton på dig med slöjdsaken  

 Utvärdering av ditt arbete i slöjdboken 

 

Bedömning: 

Hur du har formgett och framställt din Slöjdsak 

Kvalitéten och funktion på din Slöjdsak 

Hur du har hanterat verktyg och maskiner 

Självständigheten och egna idéer kring arbetet 

Utvärderingen av ditt slöjdarbete och att du använder rätt slöjdord 

Inga betyg i åk 4 och 5  
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Mobilställ 
 

Så här gör du: 
Mobilställ 

 Skissa formen som du vill göra, visa för din lärare 

 Rita den färdiga modellen i slöjdboken 

 Leta fram lämpligt material med din lärare 

 Börja göra delarna som du behöver, använd de verktyg och maskiner du lärt dig 

 Montera ihop de färdig slipade delarna 

 Kom ihåg att skriva din utvärdering i slöjdboken och bli fotograferad 

 

Ytbehandling 

 Välj att ytbehandla med Linolja eller måla  
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