BEDÖM A ELEVENS KUNSK AP OCH FÖRM ÅGA

Slöjd
Slöjd är ett praktiskt ämne som är till stor nytta under Innovationsresan, särskilt i Designa-stationen.

Syfte
Lgr 11 Slöjd (årskurs 7-9):

Innovationsresan:

I kursplanen för slöjd i Lgr11 beskrivs i syftet att eleverna ska
utveckla sina förmågor att
• arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna
ska ges möjlighet att utveckla skicklighet i en process där
tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Med Innovationsresan får eleven möjlighet att pröva och
ompröva, korrigera rimliga såväl som orimliga idéer och
förslag, och erfara ny kunskap som i sin tur leder framåt.

• utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa
föremål och värdera resultat. På så sätt ska
undervisningen bidra till att väcka nyfikenhet att utforska
och experimentera med olika material och ta sig an
utmaningar på ett kreativt sätt.

Centralt innehåll
Lgr 11 Slöjd (årskurs 7-9):

Innovationsresan:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med
varandra och andra material, till exempel nyproducerade
och återanvända material. Hur material kan kombineras
med digital teknik.

Under Innovationsresan får eleverna tillfälle att på ett
inspirerande sätt formulera, pröva och genomföra rimliga såväl
som orimliga idéer och förslag till problemlösning. De får träna
på att göra aktiva val i form av design, materialval och
miljöanpassning. De skapar nya produkter samt utvecklar
befintliga produkter. De ges möjlighet att kreativt bygga icke
skalenlig prototyp.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och
arbetsbeskrivningar, såväl med som utan verktyg. Hur de
kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Så bedömer du elevens prestation för Betyg E
Lgr 11 Slöjd (årskurs 7-9):

Innovationsresan:

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och
samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver
då enkla samband för individers möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.
Eleven kan söka information om samhället och använder
då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om
informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan med något exempel visa hur innovationen kan
förändra samhället och människors levnadsvillkor.
Eleven beskriver den samhällsfråga som innovationen är
knuten till och ser på frågan från minst två olika perspektiv.
Eleven använder minst två olika källor och resonerar
med något exempel kring källornas trovärdighet.

www.ungainnovatorer.se

