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Du ska göra ett Spel som du       
designar.  

 

Du ska genom arbetet lära dig: 
 Forma föremål i trä 

 Träna motoriken 

 Säkerhet med maskiner och verktyg 

 Noggrannhet när du arbetar så dina arbeten blir bra 

 Rita själv din form som du sedan ska tillverka 

 Bearbeta med raspar, filar och sandpapper 

 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 

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: 

Om du klarat av uppgiften 

Att du kunna arbeta självständigt och haft idéer kring utformningen 

Hur du har hanterat verktyg  

Utvärderingen av ditt slöjdarbete  
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Spel 
 

Så här gör du: 
Spel 

 Bestäm vilket spel du ska göra och rita den i slöjdboken 

 Såga till dina delar till spelet men såga utanför linjen så du kan fila och sandpappra till linjen 

 Raspa, fila formen på dina delar 

 Slipa så allt blir lent 

 Montera ihop ditt spel med lämpliga verktyg 

 Om du vill bränna mönster gör det med brännpennan 

 Olja med Linolja eller måla 

 Skriv en utvärdering i slöjdboken 

 Bli fotograferad innan du får ta hem spelet 


