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Terminsplanering textilslöjd 

Ärentunaskolan År 8 

Garnteknik;Virkning och 
stickning. 
-Genomgång av olika stockar 
och virknål. 
-Genomgång av olika typer av 
garner 
-Olika förkortningar i 
mönsterbeskrivningar. 
-Löpögla ,avmaskning och  
fästa trådar. 
-Montering 
 

Historik: Garnteknik 
 

Experimenterande vävning i 
olika material 
 

 Materiallära:Ull 
 

 

Z-Arbetsmiljö och ergonomi, 
t.ex ljudnivå och arbetsställ-
ningar. 

*Formge och framställa i olika 
material, med lämpliga 
redskap. 
 

*Välja och motivera 
tillvägagångssätt utifrån syftet 
med arbetet och utifrån 
kvalitets och miljöaspekter. 
 

*Analysera och värdera sin 
arbetsprocess 
 

*Tolka slöjdföremålets 
estetiska och kulturella uttryck. 
 

 

*Träna att hantera och 
bearbeta olika material av ull 
och syntet. 
 

*Kunna läsa förkortningar och 
följa en arbetsbeskrivning. 
 

*Inse mode och trender. 
 

*Dokumentera under 
arbetsgång och utvärdera. 
 

*Söka kunskap på webben. 

*Du kan på enkelt/utvecklat 
och välutvecklat sätt formge 
och framställa ett slöjdföremål. 
 

*Du kan följa instruktioner,eller 
följer instruktioner samt tar 
egna initiativ. 
*Elev en kan använda verktyg 
och redskap och maskiner på 
ett säkert sätt. 
 

*Utifrån syftet med slöjdarbetet 
och kvalitets- och 
miljöaspekter väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger      
enkla motiveringar, utvecklade 
motiveringar, eller 
välutvecklade motiveringar till 
sina val. 
* 

Du bidrar till att utveckla idéer 
/utveckla idéer / med hjälp av 
erbjudet inspirationsmaterial . 
* 

Dupröv ar/prövar -
omprövar/systematiskt pröva 
ompröva/ olika material. 
 

*Du ska kunna värdera din 
arbetsprocess med hjälp av 
textila språket som tillhör 
arbetsområdet 
 

 

*Processen utvärderas 
löpande under terminens gång 
utav läraren. 
 

*Efter avslutat arbete bedömer 
du din arbetsinsats och hur 
den påverkat slöjdföremålets 
kvalitet. 
 

*Tolka ditt  slöjdföremåls 
uttryck och föra ett 
resonemang om 
symboler,färg, form och 
material. 
 

*Tolka slöjdföremåls uttryck 
med kopplingar till egna 
erfarenheter samt trender och 
traditioner i olika kulturer. 
 

*Du bedöms på din 
självständighet, drivkraft 
framåt och din kreativitet. 
 

*Frågeformulär på ullkunskap 
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