
Här presenterar vi några exempel på projekt som vi erbjuder för skolan. Ta gärna kontakt med oss om du har 
idéer eller frågor. Tillsammans med våra utbildade handledare skräddarsyr vi ett program för enskild 
klass eller skola.

TÄLJ och FÖRTÄLJ år fsk-4
Vi hämtar inspiration i sagans och berättandets 
värld och täljer en enkel marionettfigur som kan 
bli en drake, älg, padda eller... Figurerna används 
sen i skolans övriga arbete. Lämpligt för svenska, 
språk och historieundervisning.

DET DU SÄGER SPELAR ROLL år 6-9
Vilken betydelse har orden du använder? Blir 
ordet starkare om du karvar, broderar eller spikar 
upp det? Vi arbetar praktiskt med ord och uttryck, 
funderar över vad orden betyder och hur vi an-
vänder dem. Samarbete mellan svenska och slöjd 
tillsammans med författare och slöjdhandledare

FRÅN LAMM till TRÖJA år 3-7
Vem har tillverkat tröjan du har på dig och var 
kommer materialet ifrån? Vi kardar ull, spinner 
garn och provar olika garntekniker. Vi pratar om 
hur kläder blir till och var i världen de tillverkas.
Under årets varma månader är Disagården en 
möjlig plats, där vi även kan hälsa på fåren.

SLÖJD på BRUKET år 6-9
Smide, luffarslöjd och täljning mitt i Vallonbruks-
miljön Österbybruk. Hur såg livet ut för smeder 
och familjer förr och hur kan man använda järnet 
idag. Vi skapar samtida föremål av järn, ståltråd 
och trä med urgamla arbetstekniker.

TOVA en SAGA år fsk-4
Vi hämtar inspiration i sagans och berättandets 
värld och tovar två eller tredimensionella figurer 
ur fantasi eller verklighet. Figurerna används sen i 
skolans övriga arbete. Lämpligt för svenska, bild, 
språk mfl ämnen beroende på sagans tema.

SLÖJD+ MATEMATIK =SANT år 7-9
Slöjd och matamatik - en oslagbar pedagogisk 
kombination. Här jobbar vi med geometriska fi-
gurer i papper, trä eller tygtryck. Figurerna länkas 
samman och blir sen fina utsmyckningar. Arbetet 
kan för och efterarbetas på slöjd, matatmatik och 
bildlektionerna.

SKAPANDE SKOLA FAKTA: kulturradet.se/skapande skola

MER INFO: upplandsmuseet.se/hemslojd, FB hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet
marie.fagerlind@upplandsmuseet.se eller  pea.sjolen@upplandsmuseet.se 
telefon 018-169170/71

SKAPANDE SKOLASKAPANDE SKOLA
  * SLÖJD *  * SLÖJD *

MÅLGRUPP: grundskolans elever år fsk -9
ANTAL DELTAGARE: max 30 elever, 10-15 elever/grupp
OMFATTNING: från 3 timmar upp till hel dag


