
SLÖJD + MATEMATIK = SANT  Åk 7-9 
Slöjd och matematik - en oslagbart pedago-
gisk kombination. Ett exempel är de geo-
metriska figurerna  som kan länkas samman 
på olika sätt. Vi täljer och skär stämplar och 
trycker på tyg. Arbetet för- och efterarbetas 
på matematik, slöjd- och bildlektionerna.

DET DU SÄGER SPELAR ROLL Åk 6-9
Vilket ord är viktigt för dig?  
Vi arbetar med ord och uttryck och funde-
rar över vad de egentligen säger och hur vi 
använder dem.  
Ett samarbete mellan svenska och slöjd 

TÄLJ OCH FÖRTÄLJ Åk Fsk-3
Vi hämtar inspiration i sagans och berättan-
dets värld och täljer en enkel marionettfigur 
som kan bli en drake, älg, padda eller...
Figurerna används sedan i skolans övriga 
arbete i t.ex. språk- och historieundervis-
ningen.

EN DAG PÅ BRUKET Åk 6-9
I Österbybruk får eleverna komma nära 
vallonbruksmiljön, en viktig del av den upp-
ländska järnhanteringens historia. Vi provar 
på att smida, jobba med luffarslöjd och att 
tälja. En guidad rundvandring på bruket 
ingår också.

FRÅN LAMM TILL TRÖJA Åk Fsk -9
Vi täljer en slända, kardar ull, spinner garn 
och väver en väv. Kanske finns fåren på en 
äng nära skolan. Varifrån kommer tröjan du 
har på dig? Vi pratar om hur kläder blir till 
och var i världen de tillverkas. 

MÅLGRUPP: Grundskolans elever åk F-9
ANTAL DELTAGARE: 10- 15 elever/grupp
OMFATTNING: från 3 tim upp till hel dag

SKAPANDE SKOLA - FAKTA
Barns och ungas rätt till kultur är priori-
terat i kulturpolitiken. Skapande skola är 
tänkt att stärka samverkan mellan skolan 
och det professionella kulturlivet. Målet är 
att eleverna ska få tillgång till kulturens alla 
uttrycksformer och att deras möjligheter till 
eget skapande ökar.

Kulturrådet avsätter varje år medel till  
Skapande skola för professionell kultur i 
grundskolans årskurs F-9. 

Pengarna kan sökas till elevernas eget ska-
pande tillsammans med kulturutövare och  
till kulturupplevelser som t.ex. dansföreställ-
ningar, teaterbesök, författarbesök, skapande 
inom slöjd, hantverk och konst. 

Se mer: www.kulturradet.se/skapandeskola

Annkristin Hult 
Avdelningschef, textil slöjd
018-169170 
annkristin.hult@upplandsmuseet.se

Pea Sjölén,  
Hård slöjd
018-16 91 71
pea.sjolen@upplandsmuseet.se

Elin Danielsson 
Barn- och ungdomskonsulent
018-169172
elin.danielsson@upplandsmuseet.se

SE MER:
www.upplandsmuseet.se/slöjd 
http://slojdhander.wordpress.com
Facebook:  
Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet

Här ser du exempel på olika projekt vi jobbat med inom Skapande skola. Ta gärna kontakt med oss om du har andra idéer 
eller frågor. Tillsammans med våra utbildade handledare skräddarsyr vi ett program för dig och din klass.

LÄRARFORTBILDNING
Vi erbjuder även fortbildning för skolans 
personal på olika teman, t.ex: 
-Hållbar utveckling
-Tälja i färskt material
-Olika textila tekniker
-Metall - t.ex. smide och luffarslöjd

Ta gärna kontakt med oss  
för ett skräddarsytt program!

SKAPANDE SKOLA
                SLÖJD




