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Lokal pedagogisk planering år 3 textilslöjd generell 

 
Mål från LGR11 Del 2 
Övergripande mål och riktlinjer 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 
 

 

Kursplanens syfte 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor 

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, 

 

LGR11 

Kursplanens centrala innehåll 

Detta innehåll kommer att behandlas 

- Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

- Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. 

- Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar. 

 

Kunskapskrav från LGR11 

Kunskapskrav som kommer att bedömas 

- Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån 

instruktioner.  

- I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak 

fungerande sätt.  

 

 

Konkretisering av målen 

Eleven skall kunna 

- Behärska olika tekniker inom tovning, kardning etc. 

- Behärska grundläggande vävning. 

-Behärska grundläggande handsömnad. 

 

Undervisning 

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet  

- Gemensam genomgång av teknikerna 

- Eget arbete 

 

IT 

Instruktionsfilmer finns tillgängliga på skolans slöjdblogg. Eleverna har tillgång till ipads under lektionstid. Eleverna gör enklare 

dokumentation sitt arbete på bloggen. 
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Tillämpning 

Hur eleven ska få visa sina förmågor 

- delta i undervisningen 

- pröva att arbeta med angivna tekniker, redskap och material 

 

Bedömning 

Läraren bedömer om eleven tillgodogjort sig den angivna tekniken, materialet samt tillvägagångssättet 
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