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INNEHÅLL
• Bakgrund

• Digitala verktyg som stöd i slöjden

• Digitalt i LGR 11

• Tips & trix

https://slojdlararen.wordpress.com

https://slojdlararen.wordpress.com


GENOM UNDERVISNINGEN I ÄMNET SLÖJD SKA ELEVERNA 
SAMMANFATTNINGSVIS GES FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTVECKLA SIN 

FÖRMÅGA ATT:

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån 
syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp 
av slöjdspecifika begrepp, och

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

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



CENTRALT INNEHÅLL SOM INNEHÅLLER ORDET DIGITAL

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 
användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och 

med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända 
material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och 
arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan 

läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan 
digitala verktyg.



Tips & trix

Björk

Material

FILMER

InstruktionInspiration

https://youtu.be/WbNS11eRcJQ
https://youtu.be/LcV_A8MjQtk
https://youtu.be/wJ5fOVH7WFg
https://youtu.be/KhacHpGQF84


SLÖJDBLOGGEN

https://sarlaslojd.wordpress.com/

https://sarlaslojd.wordpress.com/
https://sarlaslojd.wordpress.com/


QR-
KODER

http://sarlaslojd.wordpress.com

Göra en ritning

http://sarlaslojd.wordpress.com/2013/02/16/gora-en-ritning-i-slojden/

http://sarlaslojd.wordpress.com

Verktygskunskap
http://sarlaslojd.wordpress.com/2013/02/03/verktygskunskap/

http://sarlaslojd.wordpress.com

https://sarlaslojd.wordpress.com/2015/02/07/hovtangen/

HovtångenSkapa QR-kod:
http://www.qrstuff.com

Scanna QR-kod:
Smartphonekamera, I-

nigma, easyscanner, etc.

Några extra tips

https://www.youtube.com/watch?v=JKTnseCEsT4
http://www.qrstuff.com
http://cloud-qr.se/tips/


THINGLINK

https://www.thinglink.com/card/971458098088640514


SJÄLVRÄTTANDE ”QUIZ”

För att öva på 
begreppslig 

förmåga

Quiz på:
-Google
-Lärplattformar
-glosor.eu
-elevspel.se

Och ett till: https://glosor.eu/ovning/verktyg-i-slojd.5134342.html

Och ett till: http://www.elevspel.se/amnen/slojd/2630-i-slojdsalen.html

Här kan du se ett exempel: https://goo.gl/forms/Sk8Lb0Vp6wll3zHS2 

http://glosor.eu
http://elevspel.se
https://glosor.eu/ovning/verktyg-i-slojd.5134342.html
http://www.elevspel.se/amnen/slojd/2630-i-slojdsalen.html
https://goo.gl/forms/Sk8Lb0Vp6wll3zHS2
http://www.elevspel.se/amnen/slojd/2630-i-slojdsalen.html


QUIZLET

För att öva på begrepp i slöjden

exempelvis i ett specifikt arbetsområde

https://quizlet.com/_3sl2q0


Vilken såg använder du för att såga av sidorna till detta skåpet

https://youtu.be/BXlUDTMgPbE
https://www.mentimeter.com/s/a836cb0d875c506837d75d4c46063a88/a78c778a899a
https://www.mentimeter.com/s/af2a7f6a02d3a7576f02e77f1695253c/1c39d37e68a8


Uppgifter
Projekt

Dokumentation
Steg för steg instruktion

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmh5uWwsmuiPVOZhcfNxpOfVSt9Znp0eup3l54O6YLAkvihQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1SK7KHulfpU9wQ26rWS1pP7DDwwKV2iUHDbHYhh-Nn5E/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/slojdlararen/startsida?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1N62c_EKrq0cA7DXhz6Mni4sWMhC1axwdPvkhcfQXuSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E2AqB1x6dohU6YAGlbn8EBu3u5rcO3fBwhX8B97X_nE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_DjPVaovGNwr21pMoqu5GxcCdeCDCBuiwfd4sYno7-8/edit?usp=sharing


EN SKALL BORT

1 2

3 4

Svara 
genom ett 
formulär

https://goo.gl/forms/8uggD3sBZtG1hh8s2


UTVÄRDERING
Öva på att utvärdera!

Vilken är snyggast gjord?

Vilken tycker du bäst om?
Vilken har bäst funktion?

1 2

3 4 5 6



Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Övningsuppgift

Tror du det finns någon anledning till att slöjdaren 
valt denna färgen/ytbehandlingsmetoden? Motivera

Varför tror du att föremålet ser ut som det gör? Motivera.

Vad tror du slöjdaren skall ha föremålet till? 
(Prydnad eller något annat, berätta vad DU tror)

Finns det någon/några symboler på föremålet, vilka symboler 
i så fall och vad betyder symbolen för dig? Blir det bättre med 
symbolen än utan? Vilken symbol skulle du ha valt?

Vilken känsla förmedlar slöjdföremålet? Glädje, dysterhet, ilska, rädsla, sorg, osv.

Vad tycker du personligen om slöjdföremålet? Berätta så mycket du kan.



ARBETSPROCESSEN - I TRE STEG

Öva på att placera en arbetsprocess i rätt ordning:



ARBETSPROCESSEN - I TRE STEG

Öva på att placera en arbetsprocess i rätt ordning:



ARBETSPROCESSEN - I TRE STEG

Öva på att placera en arbetsprocess i rätt ordning:

https://youtu.be/4XskSml47Ts


REFLEKTERA ÖVER EN ARBETSPROCESS

https://youtu.be/4TKHdY67ekU


PADLET

Digital anslagstavla

Kan användas i idéfasen 
men också mycket mer. 

http://padlet.com/leifhblomqvist/s178w03cg88k


QUIZIZZ

Skapa egna quizizz på 
http://quizizz.com/

https://quizizz.com/admin/quiz/5cab7d65042a2d001ab7fdab
http://quizizz.com/


Hur material kan kombineras med digital 
teknik.

https://labz.makeymakey.com/d/#goapps
https://microbit.org/


Lily pad

Lily pad

Hur material kan kombineras med digital 
teknik.

Samarbete i grupp



3-D DESIGN

Två- och tredimensionella skisser, 
modeller, mönster och 

arbetsbeskrivningar, såväl med som 
utan digitala verktyg.

PLA (Polylaktid) eller polymjölksyra är 
naturligt nedbrytningsbart, och tillverkas från 
förnybara resurser.

https://www.tinkercad.com
https://youtu.be/fy257c5l0sU
https://docs.google.com/presentation/d/1_DjPVaovGNwr21pMoqu5GxcCdeCDCBuiwfd4sYno7-8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/kW_sHhSUt8Q


FRÅN DETTA….



…TILL DETTA



UTVÄRDERING AV LEKTIONEN/ EXIT TICKET

http://answergarden.ch/
https://www.mentimeter.com/s/f16d743e3ff0a32478b70642bafe0195/07edebf04cf7
http://voto.se


RESURSER SOM JAG IBLAND ANVÄNDER I MIN UNDERVISNING

http://voto.se
http://answergarden.ch/
http://padlet.com/leifhblomqvist/s178w03cg88k
http://popplet.com/app/#/2516558
http://bitsboard.com/
https://se.pinterest.com/lblomqvist/
https://www.mentimeter.com/s/af2a7f6a02d3a7576f02e77f1695253c/1c39d37e68a8
https://www.tes.com/lessons/QvWY0dI6_vO__A/asken
https://www.goconqr.com/en-US/p/7170353--va-p--verktyg-flash_card_decks
https://www.canva.com/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpixkids/
https://www.tinytap.it/activities/
https://www.skolappar.nu/shadow-puppet/
https://explaineverything.com/
https://screencast-o-matic.com/home
https://www.elevspel.se/amnen/slojd/2630-i-slojdsalen.html
https://www.tinkercad.com
http://snapguide.com/guides/tillverka-en-hylla/
https://www.thinglink.com/scene/667733944237555713
https://quizlet.com/_3sl2q0
https://tinyurl.se/
https://kortalankar.se/
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ca5ca23b-380e-47e0-8249-555b32fc3a77
http://quizizz.com/admin/private
https://makeymakey.com/


I huvudet på en slöjdlärare 
slojdlararen.wordpress.com

följ mig på twitter: 
@leifhblomqvist

Slöjdbloggen
sarlaslojd.wordpress.com

I MÖTET MED ANDRA UTVECKLAR JAG MINA TANKAR OCH BLIR BÄTTRE!

                 

leifhblomqvist@gmail.com


