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Skär ett hack
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Knacka inte här
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Gör en sälgpipa
Årskurs: 4-6
Ämne: Idrott och hälsa, slöjd.
Beräknad tidsåtgång: Cirka 2 timmar utomhus inklusive vandringen.
Material: Knivar, gärna en sekatör eller liknande till läraren, plåster.
Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser finns i slutet av denna övning.

Genomförande: En pipa av sälg, vide, rönn, pil eller hassel kan eleverna göra under våren.

Bästa tiden är från april och fram till midsommar. (Beroende lite var i Sverige vi bor).
Se till att klassen har tillstånd att ta material för denna övning från markägaren om inte detta
redan är avtalat i skolskogen.

Bild 1-3

Ta en kvist från en gren som är så slät som möjligt i barken. Biten bör vara 1-2 cm lång.
Se till att hacket hamnar på den smalare delen av kvisten. Arbeta enligt bilderna.
Vrid barken på den knackade halvan åt olika håll till den lossnar.

Bild 4-5

Om det inte lyckas direkt kan eleverna värma kvisten genom att hålla den i munnen eller
doppa den i varmt vatten. Skär bort en bit enligt bilden och ta försiktigt bort några millimeter
på den del som sitter längst ut. Börja med att ta bort lite - man kan sedan ta bort mera om det
blir för lite.
Genom att dra kolven ut och in kan du få olika toner. Prova att spela en enkel melodi.
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Allemansrätten
Allemansrätten kan sammanfattas i att man inte ska störa och inte förstöra
när man är ute i naturen. Den innebär att alla har rätt att vistas ute i skog och
mark, men att vi även är skyldiga att ta hänsyn till vår omgivning, till växt- och
djurlivet, markägare och andra människor.
Allemansrätten gäller så fort vi är i naturen, till exempel när vi joggar, paddlar,
plockar svamp eller bara gör en utflykt i skogen. Allemansrätten är ofta helt
naturlig för oss i Sverige och vi ser den som en självklarhet, men det kan vara
andra regler i övriga världen, framför allt i länder utanför norden.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser
Åk 4-6
Kursplaner för grundskolan (Lgr11: Åk4-6):
Idrott och hälsa: Centralt innehåll
Friluftsliv och utevistelse
• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
Slöjd: Centralt innehåll
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända
material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
Slöjdens arbetsprocesser
• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
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