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RIDDARBORGEN

Tv-serie i sex (6) delar

TRE SLÖJDADE SAKER…
– Tänk att det bara behövs tre slöjdade saker för att göra 
en filmscen. Eller tänk att tre slöjdade saker åtminstone 
är en start och de viktigaste delarna i en liten filmscen. 
Vilken scen som helst, i vilken film som helst.
 Det här är våra små fantasier som blev verkliga och 
lekfyllda med hjälp av olika slöjdtekniker och skön ma-
tematik. Ola Edström, slöjdare.

RIDDARBORGEN – SERIENS SYFTE OCH MÅL
I skolans övergripande uppdrag poängteras att ”ska-
pande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lä-
randet” liksom att ”En viktig uppgift för skolan är att ge 
överblick och sammanhang.”
 Som ett av skolans kärnämnen är matematik stän-
digt i fokus. Ett fokus som bland annat har lett till att 
ämnet har fått mer tid genom hela grundskolan; delvis 
på bekostnad av praktisk-estetiska ämnen som slöjd 
och bild som har fått se sin tid minska. Är det kanske 
därför kraven på att matematikundervisningen ska 
vara laborativ och praxisnära har ökat?

Matematik – ämnets syfte (Lgr 11)
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att elev-
erna utvecklar kunskaper om matematik och matemati-
kens användning i vardagen och inom olika ämnesområ-
den. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att an-
vända matematik i olika sammanhang. Den ska också ge 
eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten 
med matematiska mönster, former och samband.
 Undervisningen ska bidra till att eleverna utveck-
lar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem 
samt reflektera över och värdera valda strategier, me-
toder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges för-
utsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 
vardagliga och matematiska situationer samt beskriva 
och formulera dessa med hjälp av matematikens ut-
trycksformer.
Många slöjdlärare vittnar om hur barnens motorik 
och förmåga att tolka ritningar och instruktioner har 
försämrats sedan ämnet tappat mark, och då arbets-
processerna i slöjden kräver många slags matematiskt 
tänkande – räkna aviga och räta maskor och öka eller 
minska i rätt antal för att skapa något, göra en ritning i 
lämplig skala, mäta och beräkna längder och vinklar för 
att bitarna i ett bygge ska passa – faller sig ett samar-
bete mellan slöjd och matematik som ganska självklart. 
De laborativa och problemlösande moment som allt 
mer efterfrågas i matematikundervisningen finns alltså 
som en alltid närvarande faktor i slöjdämnet.
Slöjd – ämnets syfte (Lgr 11)
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att 

arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna 
ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en pro-
cess där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
 Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa före-
mål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen 
bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och 
experimentera med olika material och att ta sig an utma-
ningar på ett kreativt sätt.
 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion 
och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kom-
bineras med medvetna val av material och teknik. Vidare 
ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar för-
trogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, 
redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska 
även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmil-
jö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hante-
rar material för att främja en hållbar utveckling.
 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt 
förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kultu-
rer och tidsperioder.
 Serien Riddarborgen vill visa hur flera av skolans 
ämnen kan samverka. Ett ämnesövergripande förhåll-
ningssätt betonas i Lgr 11. Många gånger är det inte svå-
rare än att hitta något eller några projekt under en termin 
där flera ämnen kan ingå. Här kan praktisk-estetiska äm-
nen - bild, slöjd, teknik och hemkunskap - fungera som 
nav och bjuda in andra ämnen som matematik, svenska 
och engelska. I alla samarbeten är det viktigt att eleverna 
blir medvetna om vilka delar som ingår och vilka som i 
slutändan ingår i en bedömning och det är en diskussion 
som behöver vara levande. I ett fall kanske det räcker 
med att olika ämnen tar hjälp av varandra för att utforma 
uppgifter, andra gånger kanske flera ämnen ska samver-
ka kring både innehåll och bedömning. I Riddarborgen 
har fokus legat på att kombinera slöjd och matematik, 
men en naturlig förlängning hade kunnat vara att ta med 
svenska; dramaturgi (vad ska scenerna vid riddarborgen 
förmedla), ett vidgat textbegrepp (film, teater, konst) och 
skrivande (skriva manus och repliker), samhällskunskap 
(hållbar utveckling, återvinning) eller historia (medelti-
den, historiska källor).

DET HÄR ÄR RIDDARBORGEN
Natalia och Albin bygger tillsammans med slöjdläraren 
Ola en riddarborg där de spelar in korta filmer. I varje 
program tillverkar de delar till borgen och rekvisita till 
rollfigurerna, och de använder sig av textil-, metall- och 
trämaterial. Programmen avslutas med en liten filmisk 
scen där de tillverkade delarna används. Planering och 
tillverkning av modeller, skisser, dockor och byggsatser 
sker såväl utomhus som i verkstan. Relationen till mate-
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I DET HÄR PROGRAMMET JOBBAR VI MED DE CENTRALA INNEHÅLLEN I:
Matematik:

Geometri
• Grundläggande geometriska objekt däribland poly-

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläg-
gande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt 
hur symmetri kan konstrueras.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådi-
mensionella geometriska figurer kan bestämmas 
och uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, 
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått-
tenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder

Problemlösning:
• Strategier för matematisk problemlösning i vardag-

liga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.

Slöjd:
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 

användningsområden och kombinationsmöjlighe-
ter.

• Några former av hantverkstekniker, till exempel 
virkning och urholkning. Begrepp som används i 
samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, möns-
ter och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-

den, framställning och värdering av arbetsproces-
sen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till 
en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverkstek-
nikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer 

som inspirationskällor och förebilder för egna idéer 
och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material 
påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället:
• Resurshushållning, till exempel genom reparatio-

ner och återanvändning av material.

matik är självklar med begrepp och ord som geometri, 
skalberäkningar, uppskattning och hållbarhet. Tillverk-
ningen utgår från möjligheterna som slöjdundervis-
ningen erbjuder mellanstadiets elever. Den utgår även 
från att återvinna och använda material som skrot och 
sopor som finns lätt tillgängligt i samhället.
 Ett sätt att använda serien är att arbeta parallellt 
med den när man initierar och startar ett eget filmpro-
jekt. Ett annat är att titta på den som inspiration och 
uppmärksamma egna samarbeten i redan existerande 
projekt. I den här handledningen finns arbetsblad med 
korta beskrivningar av slöjdmomenten kopplade till 
varje avsnitt och det framgår också vilka olika områden 
inom matematiken som Ola och barnen behöver för att 
tillverka sin rekvisita.

ARBETSBLAD
1. GÅTAN OCH KUNGEN!
Ola, Albin och Natalia ska spela in första filmscenen vid 
riddarborgen. De slöjdar en kungakrona av mässing 
och elektronik, en gycklarmössa och en gåtfull halsduk. 
Och när allt funkar blir det till viktiga delar i scenen där 
den ilskne kungen drämmer kronan i bordet.

Så här gjorde vi Kungakronan:
Kungakronan är tillverkad i hamrad mässing, popnitad 
och garnerad med lysdioder och liknande elektronik.
• Vi mätte omkretsen på N:s huvud genom att utgå 

från en pappersremsa, satte ett streck där pappren 
möttes och fick på så sätt ut omkretsen. 

• För att kronans spetsar ska fördelas jämt, divideras 
antal spetsar med omkretsen för att på så vis an-
passa längden mellan spetsarna.

• Kronans två rader av trianglar sammanfogas så tri-
anglarna bildar ett romb-mönster i vilka lysdioder 
och liknande elektronik fästs.

Så här gjorde vi gycklarmössan: 
• Gycklarmössan har ett enkelt mönster som går att 

spegelvända. Kombinatoriken att blanda 3 färger i 
4 fält går så klart att variera. 

• Det behöver inte vara exakta fjärdedelar och halvor 
om man tar hänsyn till ytan.

Så här gjorde vi möbiushalsduken:
• Möbiusband är en rektangulär yta som vridits ett 

halvt varv med ändarna ihopsatta; en yta med en-
dast en sida och en kant.

• Vi började med att mäta hur lång halsduken skulle 
vara. Sedan beräknade vi hur många maskor som 
behövdes.

• Ola stickade en rak halsduk i grovt garn med tjocka 
stickor.

• Vi vred halsduken och sydde ihop med samma garn.
• Kanterna var röda för att tydligare markera vrid-

ningen.
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ARBETSBLAD
2. GYCKLARNA MOT BORGEN!
Gycklarna Ola och Albin vill komma in i Riddarborgen 
men stoppas av vakten Natalia som dock mjuknar av 
flöjtspel. Slöjdarna spelar in en liten filmscen med egen-
tillverkade riddarmantlar, bälte och brinnande poi; eld-
slöjd!

Så här gjorde vi mantlarna:
Vakternas mantlar sydde vi enkelt av två rektangulära 
tygstycken.
• Tygstämplarna kan tillverkas av trä, potatis, lino-

leum, plastduk eller liknande. Mönstren likaså. Vi 
tyckte små geometriska figurer i traditionella kulö-
rer funkade bra i sammanhanget och valde lite mo-
saikliknande estetik på trycken.

• Utmaningen är att de enkla geometriska figurerna 
kan bygga upp vilka mönster eller bilder som helst. 
Precis som siffrorna 0 till 9, eller ett binärt system.

• Stämpeln är perfekt för den som vill addera antal 
slöjdsaker; vi fortsatte trycka vimplar och flaggor 
med Natalias grundmönster.

Så här gjorde vi poi:
Poi betyder boll. Traditionellt är poi ett underhållnings-
redskap som består av ett rep med ett klot i änden som 
svingas med hjälp av armrörelser.
• Med tanke på säkerhet och teknik så är radien viktig 

när man gör en poi. En brinnande poi måste passa 
till personen som ska snurra.

• Lika viktigt är det att allt sitter fast bra; men sam-
tidigt löst nog på fingret för att det ska fungera att 
svinga ordentligt.

• Vi använde oss av en kedja, kevlar, 
maskinskruv+mutter, läder, nitar och en ring.

• Tänk på att också ett litet eldklot blir väldigt varm 
och att det därför kan vara bra att anpassa storle-
ken på den veckade kevlaren och träna en hel del på 
att hålla poien i rörelse hela tiden. 

Så här gjorde vi bältet:
Det magiska bältet är klassisk läderslöjd.
Magiskt bälte är klassisk läderslöjd. Som en flät-ramsa 
med extra tvist för att hålla i helheten. 
Tänk på att det måste vara ett jämt antal vridningar.

KOPPLING TILL LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL:
I det här programmet jobbar vi med de centrala innehållen:

Matematik:
Geometri:
• Grundläggande geometriska objekt däribland poly-

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläg-
gande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt 
hur symmetri kan konstrueras.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, 
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått-
tenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder.

Algebra:
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster 

kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Problemlösning:
• Strategier för matematisk problemlösning i vardag-

liga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.

Slöjd:
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 

användningsområden och kombinationsmöjlighe-
ter.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, möns-
ter och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-

den, framställning och värdering av arbetsproces-
sen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till 
en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverkstek-
nikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
• Hur olika kombinationer av färg, form och material 

påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 
ARBETSBLAD
3. Väsen i forsen!
Ola, Albin och Natalia blir tvungna att slöjda annorlun-
da när deras filmscen ska berätta om ett väsen, fångat 
i forsen och i flykt mot himlen. Väsenslöjd, repslagning 
och en ovanligt fyrkantig väska är vad de behöver för 
inspelning.

Så här gjorde vi väsen:
Ett väsen, en fantasifigur gör man ju så klart hur som 
helst. Vi valde att accentuera med blanka tyger, metall-
tråd och återbrukade dockögon. Marionettpinne, nylon-
linor och rätt valda vinklar med kameran gjorde resten.

Så här gjorde vi nät:
• Nätet slogs av samma naturgarn(jutesnöre) som 

möbiushalsduken (se arbetsblad 2) stickades av.
• När den ungefärliga relationen 3/8 av snörets längd 

uppskattats och ett antal 2 meters bitar klippts för-
delade vi olika färger efter en enkel talserie.

• Snören knyts med en lärka och uppskattningen 
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”45°” hjälper mycket för att få nätet jämt. Man kan 
även mäta de små längderna och kanske uppskatta 
även dem (”varje nätögla har en sida som en näve...”) 
men vinkeln räckte långt.

• Nätet avslutades med överhandsknopar mot tjock-
are rep nedtill.

Så här gjorde vi väskan:
Alla delar av Olas väska utgår från en kvadrats sida. Le-
ken med att använda samma geometriska figur, samma 
mått, i en konstruktion är kul.
• Fram och bak är en kvadrat
• Botten är hälften av kvadraten
• Axelbandet två kvadrater vikta på mitten. Axelban-

det kan bli lite tjockt, men ger samtidigt en bra styv-
nad. Man välja ett annat tyg.

KOPPLING TILL LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL:
I det här programmet jobbar vi med de centrala innehållen:

Matematik:
Geometri:
• Grundläggande geometriska objekt däribland poly-

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläg-
gande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt 
hur symmetri kan konstrueras.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådi-
mensionella geometriska figurer kan bestämmas 
och uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, 
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått-
tenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder.

Algebra:
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster 

kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Samband och förändring:
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt 

och hälften.

Taluppfattning och tals användning:
• Tal i procentform och deras samband med tal i 

bråk- och decimalform.

Problemlösning:
• Strategier för matematisk problemlösning i vardag-

liga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.

Slöjd:
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 

användningsområden och kombinationsmöjligheter.

• Några former av hantverkstekniker, till exempel 
virkning och urholkning. Begrepp som används i 
samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, möns-
ter och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-

den, framställning och värdering av arbetsproces-
sen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till 
en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverkstek-
nikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer 

som inspirationskällor och förebilder för egna idéer 
och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material 
påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället:
• Resurshushållning, till exempel genom reparatio-

ner och återanvändning av material.
 
ARBETSBLAD
4. GLÖDANDE KOL!
Riddarborgen anfalls. Försvararna häller glödande kol, 
ner längs borgväggen. Albin och Natalia tillverkar en 
riddarhjälm och en järnkorg av trä. Ola övertygar dem 
om att garnbollar kan fungera som glödande kol när 
man gör en filmscen.

Så här gjorde vi hjälmen:
En riddarhjälm är svårt att göra trots att man fuskar 
med aluminiumplåt och popnitar. Mycket klippande, 
många tvingar och en hel del svordomar men hela tiden 
ett hägrande mål.
• Vi började med att ett huvud inte är runt, mer el-

liptiskt.
• En uppskattad ellipsform och en uppskattad om-

krets eftersom hjälmen inte ska sitta tajt.
• Ytterligare en ellipsform och ut med allt på papper.
• Lek med hur två elliptiska omkretsar bygger en 

form med öppning för ögonen och samtidigt tar 
bort känslan av upp och nervänd hink.

• Istället för att stansa ut hål för mun och öron nöjde vi 
oss med ett välhamrat nässkydd av mässing plus en 
avslutande skinnkant som limmades med smältlim.

Så här gjorde vi korgen:
Järnkorg av trä kan låta motsägelsefullt men passade 
utmärkt för Riddarborgen.
• Vi sågade ut en botten, ellips, men det hade gått lika 

bra med en cirkel.
• Omkretsen delades med det avstånd som verkade 

bli snyggt för korgens sidopinnar.
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• Vi hade tur och siffran 4 (centimeter) gick jämt ut 
med omkretsen. Om inte, kan man justera avstån-
den uppåt eller neråt.

• Ola gjorde en jigg för att hålen till sidopinnarna 
skull ha samma vinkel (inte 90° utan 110° för att 
korgen ska bli snygg!) och att borrhålen skulle bli 
lika djupa.

• Långa vidjor av sälg fick bli extra mjuka genom att 
ligga i hett vatten.

• De kortare vidjorna till sidopinnarna sågades i sam-
ma längd och fick en spetsig topp. 

• Längs de mjuka vidjorna borrade vi små hål efter ett 
uppskattat avstånd. (Det måste ju bli större avstånd 
eftersom sidopinnarna lutar 110° utåt = snyggt!).

• Vi limmade fast sidopinnarna och böjde försiktigt-
korgens list, den långa slanan, för att limma och 
passa dess hål i sidopinnarnas spetsar. Det var inte 
så svårt som det verkar men det passade bra med 
många händer mot slutet av limningen...

Så här gjorde vi eldbollar:
Garnbollar som glödande kol var inte bara effektivt vid 
leken att hälla något över nån annan. Det är också en-
kelt och roligt. Mängden och helheten gör dem extra 
snygga.
• Vi klippte två cirklar i styvt papper med ett cirkel-

runt hål i mitten på varje.
• Vira garnet genom mitten och runt ytterkanten på 

båda cirklarna. Ju fler varv desto mer kompakt blir 
tofsen.

• Klipp längs cirklarnas ytterkanter och vira en bit 
garn ett par varv mellan de båda pappskivorna.

• Knyt hårt och ta bort pappersmallarna.
• Låt gärna bollrana vara lite ojämna eftersom de ska 

likna glödande kol.

KOPPLING TILL LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL:
I det här programmet jobbar vi med de centrala innehållen:

Matematik:
Geometri:
• Grundläggande geometriska objekt däribland poly-

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläg-
gande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt 
hur symmetri kan konstrueras.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådi-
mensionella geometriska figurer kan bestämmas 
och uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, 
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått-
tenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 
användning i vardagliga situationer.

Samband och förändring:
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt 

och hälften.

Problemlösning:
• Strategier för matematisk problemlösning i vardag-

liga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.

Slöjd:
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 

användningsområden och kombinationsmöjligheter.
• Några former av hantverkstekniker, till exempel 

virkning och urholkning. Begrepp som används i 
samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, möns-
ter och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-

den, framställning och värdering av arbetsproces-
sen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till 
en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverkstek-
nikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer 

som inspirationskällor och förebilder för egna idéer 
och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material 
påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 
ARBETSBLAD
5. Magiska pilen!
För att dräpa drakar behövs en magisk pilspets, en sån 
som smeden smider för särskilt viktiga uppdrag. Film-
scenen Ola, Albin och Natalia ska spela in behöver just 
en pilspets, ett pilkoger av näver och lämpliga riddar-
smycken. Allt slöjdas fram med hetta och verktyg.

Så här gjorde vi pilspetsen:
• En pilspets kan se ut precis hur som helst men att 

gjuta den i tenn ser läckert ut. Även om den blir lite 
stor och tung.

• Albin skissade i modellera och gjorde en enkel överfö-
ring av modellen till papper genom att rita av skuggan.

• Det är inte nödvändigt att räkna ut mängden tenn 
innan man gjuter, men det är ett enkelt sätt att göra 
en bild av hur sfärer kan vara olika enkla att mäta. 
Från den cylinderformade och mätbara leran till 
oformlig modell. Ett alternativ hade varit att stoppa 
ner pilspetsen i ett mätglas fyllt med vatten och se 
hur mycket vattennivån steg.
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• Två gipsskivor blev en billig gjutform och att göra 
dem symmetriska var ett enkelt sätt att föra över 
formen på båda skivor. Att kalkera med blyerts är 
fortfarande fascinerande.

• Gjutningen var nog det enklaste. Sen borrade vi hål 
och täljde pilspetsarna blanka. Pinnarna är hyfsat 
rak ettårssly. Vi trodde knappt det skulle funka men 
de torkade snabbt och blev lite mer ”på riktigt” än 
blompinnar som också hade funkat helt okej.

• Vi använde fågelfjädrar och lite vaxat murarsnöre. 
Pilspetsen visade sig behöva lite lim för att sitta 
kvar på pinnen.

Så här gjorde vi riddarsmycken:
Smyckesverkstaden var en succé på inspelningsplats. 
Alla ville göra smycken.
• Ola visade det enkla i att ta ett snöre och hitta på en 

form så att man därefter kan ta samma snöre och 
mäta ut rätt mängd metalltråd. Det kan också vara 
bra att göra form med ett snöre för att få en känsla 
för vilka former man kan göra.

• Tjock alu-tråd bankades platt när det var i önskad 
form. Tunnare metalltråd i olika färg, pärlor och ett 
skinnsnöre så var halssmycket klart.

• 4 tunna mässingstrådar med avslutande kringlor 
snoddes ihop till en ring. Träpinnen är viktig för 
den här slöjden. Gör man den lite avsmalnande kan 
man också markera olika omkretser så att den kan 
användas till flera personers fingrar.

Så här gjorde vi pilkoger:
• Pilkoger är ju något så enkelt som en pilväska. Ola 

kunde inte låta bli att använda näver men tricket 
som förenklar tillverkningen satte också gränser: 
mikron var inte tillräckligt lång!

• Ola beräknade en cylinderform och de uppskattade 
längden efter längden på pilarna.

• Nävern skrapades och rensades, Ola skar till biten och 
gjorde en enkel form som gick att spänna med kilar.

• Blöt näver i press, in i mikron, ut ur mikron, pressa 
än mer, in i mikron. Håll på så några gånger och låt 
därefter torka, ut med pressen. Färdig näver i själv-
limmad hård form.

• När den ihopsatta och blötta nävern skulle in i mik-
ron var kogret för långt. I stället för ny mikro blev det 
en snygg förlängning av läder med mässingsnitar.

KOPPLING TILL LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL:
I det här programmet jobbar vi med de centrala innehållen:

Matematik:
Geometri:
• Grundläggande geometriska objekt däribland poly-

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläg-
gande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt 
hur symmetri kan konstrueras.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådi-
mensionella geometriska figurer kan bestämmas 
och uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, 
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått-
tenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder.

Algebra:
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster 

kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Samband och förändring:
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt 

och hälften.

Problemlösning:
• Strategier för matematisk problemlösning i vardag-

liga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.

Slöjd:
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 

användningsområden och kombinationsmöjligheter.
• Några former av hantverkstekniker, till exempel 

virkning och urholkning. Begrepp som används i 
samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, möns-
ter och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-

den, framställning och värdering av arbetsproces-
sen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till 
en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverkstek-
nikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer 

som inspirationskällor och förebilder för egna idéer 
och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material 
påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 
ARBETSBLAD
6. MONSTER ANFALLER!
Riddarborgen anfalls av monster i en filmscen. I brist på 
riktiga monster får två glada hundar sätta på sig Natalias 
monsterlöjdade hundtäcken. Albin krossar porslin till en 
mosaikmask och Ola monster-anpassar vanlig halmslöjd.

Så här gjorde vi halmslöjd:
• Halmslöjd låter ju mossigare än mossa men halm-
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slöjd kan både vara halm, gräs eller sugrör.
• Sugrörs-modellen var en slumpartad omständighet 

men funkade bra för att enkelt föra över nerskalade 
längder till en figur.

• När vi väl hade det riktiga gräset (det behöver ju 
inte vara halm i halmfigurer!) var det enkelt att med 
ståltråd föra över proportionerna. Figurerna går så 
klart att göra i vilken storlek som helst.

• Den hundliknande figuren lät sig inspireras av vad 
Ola fann i en slyskog. Lite guldtråd, fjädrar, garn och 
pärlor så kan det bli vad som helst. Hade hundfigu-
ren fått större utrymme i programmet skulle det 
passat bra med lite mer återbruks-skrot; plåt från 
läskburkar, elektro-skrot, tygrester, osv. Oväntade 
möten mellan material, löv möter guldtråd, bark 
möter garn, hela grenar möter sågyta.

Så här gjorde vi masken:
• Mosaikmasken kan man ju så klart göra hur man 

vill. Vad som är mosaik bestämmer man själv. 
• Porslinskross liknar klassisk mosaik och gav mas-

ken starka färger.
• Vi använde modernt kakelklister som fäster vad 

som helst.
• Mosaik i pixel-estetik, mosaik som skylt, mosaik 

som geometri; allt är möjligt.

Så här gjorde vi monsterdräkt:
Hundarnas monsterdräkter kunde blivit en mer utveck-
lad textilövning, men vi valde att använda befintliga 
hundtäcken. Monsterlooken skapade vi med hjälp av 
metalliska odjursattribut.
• Liksidiga trianglar och fallande längder är ett kul 

sätt att ge siffror liv och betydelse. Extra mattekul 
kan det bli om man har en begränsad sträcka att 
fylla med minskande trianglar. För den matteintres-
serade kan det bli hur krångligt och kul som helst.

• Att fästa trianglar i perforerad aluplåt mot ett bock-
at spikband med mässingstråd var enkelt och sen 
fick ”dinosaurietaggarna” fästas i en bit masonit 
med tjockare ståltråd. Avslutande skydd av liggun-
derlag så att dräkterna inte skavde hundarna.

• Samma sak med vingarna; knäckta efter konstens 
alla regler, trä in spetsliknande tyg som fått kanaler 
sydda och fast med hela klabbet på masonitskiva.

• Vi var nöjda med metalldesignen på monstren men 
har man möjlighet att textilslöjda mer hade tyg, 
stoppning och fluff varit fiffigt eftersom all tyngd 
på hundarnas ryggar obevekligt vill neråt. Lättare 
monsterdräkter = sitter bättre still.

KOPPLING TILL LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL:
I det här programmet jobbar vi med de centrala innehållen:

Matematik:
Geometri:
• Grundläggande geometriska objekt däribland poly-

goner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och 

rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläg-
gande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt 
hur symmetri kan konstrueras.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådi-
mensionella geometriska figurer kan bestämmas 
och uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, 
area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga mått-
tenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder

Algebra:
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster 

kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Taluppfattning och tals användning:
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och be-

räkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning:
• Strategier för matematisk problemlösning i vardag-

liga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.

Slöjd:
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras 

användningsområden och kombinationsmöjlighe-
ter.

• Några former av hantverkstekniker, till exempel 
virkning och urholkning. Begrepp som används i 
samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, möns-
ter och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser:
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-

den, framställning och värdering av arbetsproces-
sen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till 
en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverkstek-
nikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer 

som inspirationskällor och förebilder för egna idéer 
och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material 
påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället:
• Resurshushållning, till exempel genom reparatio-

ner och återanvändning av material.


