
✤ Kom på din idé utifrån de förutsättningar du fått i uppgiften

✤ Gör minst 3 skisser för att kunna göra ett klokt val om vilken idé som är bäst. Kanske handlar det om att 
problematisera över färg, form eller kanske någon teknisk lösning.

✤ Välj ut det förslag du tycker är bäst och vill fortsätta arbeta med och visa din lärare.

✤ Fotografera skisserna och lägg ut i loggboken på pingpong
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✤ Gör en planering där: Material, verktyg, tekniker och arbetsgång framgår. 

✤ För att förtydliga hur du skall göra kan du behöva göra en noggrann ritning med mått. 

✤ Lägg in planeringen i loggboken och kort på ritningen
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✤ Här arbetar du praktiskt i slöjden, du prövar och omprövar. Du gör kloka val. Du funderar över hur det är klokast att gå 
vidare. Använd slöjdbloggen: http://sarlaslojd.wordpress.com som hjälp men använd även klasskamrater och andra 
hjälpmedel på nätet och även dina egna erfarenheter från tidigare slöjdprojekt.

✤ Varje lektion så skall göra inlägg i loggboken och bifoga bilder eller film från när du jobbar. Där skall du beskriva din 
arbetsprocess och motivera dina val. Beskriv din arbetsinsats/ansvarstagande under lektionen men också hur tänker du 
gå vidare med ditt arbete.

✤ Inför lektionen är det klokt att titta på eventuell respons på loggboksanteckningarna och följa tips och idéer inför nästa 
slöjdlektion.
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✤ Blev det som du tänkt dig? Motivera ditt svar.

✤ Vad behöver du träna mer på? Motivera ditt svar.

✤ Vilket råd skulle du vilja ge till någon annan som skall göra något liknande?
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