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Skapande Skola-
Slöjd

SLÖJD + MATEMATIK = SANT  Åk 7-9 
Slöjd och matematik - en oslagbart pedagogisk 
kombination. Ett exempel är de geometriska 
figurerna  som kan länkas samman på olika sätt. 
Vi täljer och skär stämplar och trycker på tyg. Arbe-
tet 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 funderar över 
vad de egentligen säger och hur vi använder dem.  
Ett samarbete mellan svenska och slöjd tillsam-
mans med en författare och våra slöjdhandledare.

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.

Vi hämtar inspiration i sagans och berättandets 
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 historieundervisningen.

I Österbybruk får eleverna komma nära val-
lonbruksmiljön, en viktig del av den uppländska 
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 F-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. 

MATERIALET NÄRA DIG Åk F-9 
Hur lekte vi förr? Hur såg leksakerna ut, vilka lekar 
lekte man? Tillsammans gör vi dockor, ringpinnar 
och andra egengjorda leksaker av material från 
skogen eller papperskorgen. Ett fint tillfälle att 
prata konsumtion och hållbarhet med de yngre 
barnen.

TÄLJ OCH FÖRTÄLJ Åk F-3

EN DAG PÅ BRUKET Åk 6-9



SKAPANDE SKOLA - FAKTA
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat 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 skapande tillsammans med kulturutövare och till kulturupplevelser 
som t.ex. dansföreställningar, teaterbesök, författarbesök, skapande inom slöjd, hantverk och konst. 
Se mer: www.kulturradet.se/skapandeskola

MÅLGRUPP:  Grundskolans elever åk F-9
ANTAL DELTAGARE:  10- 15 elever/grupp
OMFATTNING:  Från 3 tim upp till hel dag 
PRISEXEMPEL:  ½ dag från ca 5 000 kr (två handledare).  
  Materialkostnad och resor tillkommer.  
  Priset varierar beorende på gruppstorlek och övrig omfattning.

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/hemslöjd 
http://slojdhander.wordpress.com 
Facebook: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet 

FÖREMÅL FÖR LEK  Åk F-3 
Hur lekte vi förr? Hur såg leksakerna ut, hur 
lekte barnen, och vilka lekar? Tillsammans gör vi 
dockor, ringpinnar och andra egengjorda leksaker 
av material från skogen eller papperskorgen. Ett 
fint tillfälle att prata konsumtion och hållbarhet 
med de yngre barnen.

SLÖJD I KANIKEN Åk F-9 
Mitt i Uppsala finns nu en tillgänglig slöjdlokal anpas-
sad för slöjd för alla åldrar. Nära till resecentrum och 
andra centrala platser. Hit kan du komma med din 
klass och få en skräddarsydd för- eller eftermiddag 
tillsammans med våra slöjdhandledare. Kanske i 
kombination med besök på ett museum, bio eller 
picknick i stadsparken.  En annorlunda slöjdupple-
velse i en inspirerande och spännande miljö.

KONTAKT:   
Ta kontakt med någon av oss, så diskuterar vi ett program som passar just din klass/skola.  
Våra utbildade handledare planerar sedan tillsammans med oss fram ett bra program och  
kommer till skolan med allt material, verktyg och inspiration.


