
SLÖJDKLUBBEN
FÖR DIG MELLAN 7-14 ÅR 
Sy, tälja, väva,  knyta, böja, forma,
rulla, måla... I slöjdklubben
använder vi enkla verktyg. 

I SAMKLANG MED NATUREN
Vi arbetar med naturmaterial och åter-
bruk för att spara på jordens resurser. 
Vi följer naturens växlingar och arbetar 
med material som finns i vår närhet. 
På hösten kan man använda rönbär och 
nypon i sina alster och på våren när saven 
stiger går det att göra rönnpipor och  
gräskronor.

SLÖJDKLUBBENS PEDAGOGIK
Slöj d k l u b b e n  h a r  e n  g e -
n o m t ä n k t  pedagogik. Vi upptäcker 
och utforskar närmiljön tillsammans. 
Hur ser en hassel ut, vad kan vi täl-
ja av den? Kan vi fläta gräskronor av 
det som växer på ängen i närheten?
Deltagaren får utforska mötet mellan
tekniker och slöjdens material och verktyg. 

TRADITION
Inom hemslöjdsrörelsen finns det en lång 
tradition av att utbilda människor i slöjd. 
Vi arbetar framförallt med tekniker så att 
man sen i sitt eget skapande skall kunna 
skapa fritt. Vi ger deltagarna kunskaper 
om olika material och dess egenskaper.

MER ÄN BARA FÖREMÅL
Deltagarna får möjlighet att utveckla 
sin skapandeförmåga. Från slöjdklubben 
bär man med sig mer än bara slöjdföremål.
Det kan vara känslan av att kunna själv, 
kunskaper om material och tekniker och 
en sammhörighet med gruppen.

STRUKTUR
Varje träff börjar med en samling. Där 
det  berättas om dagens tema, vilka 
material och verktyg som kommer att 
användas. Efter halva tiden tar vi en frukt-
stund, därefter har vi ny energi att slöjda 
vidare. När vi städat och plockat undan 
tillsammans avslutar vi med en samling 
där vi talar om det vi gjort under träffen 
och vad vi vill göra nästa gång.



För mer information:
www.kalmarhemslojd.se/slojdklubbar

Där finns länkar till länets kulturskolor.

Kulturskolorna 
Kalmar län 

i samarbete med


