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Du ska göra en Bil som du  

själv designar.  

 

Du ska genom arbetet lära dig: 
 Forma föremål i trä 

 Träna motoriken 

 Säkerhet med maskiner och verktyg 

 Rita själv din bil som du sedan ska tillverka 

 Använda rasp, fil, sandpapper, hyvel, brännpenna,    

skruvmejsel och olja med linolja 

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 

När du är klar ska du skriva i din slöjdbok, minst  2 saker du lärt dig 

 

 

 Foton på dig med slöjdsaken  

 Du ska skriva två saker som du lärt dig i slöjdboken 

 

 

Bedömning: 

Om du klarat uppgiften att göra din slöjdsak 

Att du ritat och skrivit i din slöjdbok 
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Så här gör du: 
Bil 

 Rita i din slöjdbok hur bilen ska se ut 

 Du får en träbit som du ska hyvla på båda sidor (de stora sidorna) 

 Rita formen av bilen på ena sidan (du får hjälp att såga ut formen) 

 Fila och slipa bilen väl fil och sandpapper 

 Bränn med brännpenna de linjer som du vill ha på bilen (fönster, dörrar m.m.) 

 Du får hjälpa att mäta ut var hjulen ska sitta, sen skruvar du fast  hjulen med skruv och skruvmejsel 

 Kontrollera att hjulen rullar bra 

 Olja med linolja (torka) 

 Skriv i slöjdboken minst 3 saker som du lärt dig och fota dig 

 När alla är färdiga med sina bilar så kör vi tävling vilken bil som rullar längst 

 Ta hem bilen 


