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Kursens indelning i delar
Slöjdens hantverk och formgivning [Sloyd - Cra� and Design] 15 hp

Kursens huvudsakliga innehåll
- Förband i metall och fogar i trä

- Inre och y�re formning i metall och trä

- Sömnadsmetoder och grundläggande tygkonstruk�oner

- Ytbehandling, struktur och mönster

- Resurshushållning

- Interkulturella perspek�v på hantverkstradi�oner och formgivning

- Ämnesdidak�k och styrdokument

- Orientering om aktuell slöjdforskning

Lärandemål
E�er genomgången kurs skall den studerande ha förmåga a�:



- Undersöka och �llämpa olika tekniker för två- och tredimensionell formgivning

- Använda slöjdspecifika begrepp

- Analysera slöjdföremåls este�ska och kulturella u�ryck

- Sä�a slöjdande i e� interkulturellt perspek�v

- Redogöra för este�ska och hållbara val

- Dokumentera och reflektera över arbetsprocesser i slöjd

- U�orma och bedöma kvaliteter i instruk�oner och didak�ska planeringar

Förkunskapskrav
Godkänt betyg på samtliga kurser i årskurs 1 på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Kons�ack, totalt 60 hp, eller motsvarande.

Betygsskala
Betygssä�ning sker enligt en tregradig betygsskala:

Väl godkänd (VG)  
Godkänd (G)  
Underkänd (U)

Former för examina�on
Kursen examineras genom:

- Kon�nuerlig bedömning under slöjdprocesser, övningar och av slöjdföremål

- Skri�liga inlämningsuppgi�er

- Muntliga redovisningar och demonstra�oner

En examina�onsuppgi� som inte lämnas in inom utsa� �d bedöms inte. Kursansvarig lärare
informerar om när nästa bedömnings�llfälle äger rum. Vilka moment i kursen som är
examinerande meddelas av kursansvarig lärare vid kursstart.

Kursli�eratur och övriga läromedel
Redovisas som bilaga �ll kursplanen.

Övrigt
Ins�tu�onen ansvarar för a� andra väsentliga uppgi�er såsom detaljerade undervisningsformer
och betygskriterier finns �llgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte �llgodoräknas i examen sam�digt med genomgången och godkänd kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Studerande kan begära a� examina�on enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under
en tvåårsperiod e�er a� den upphört a� gälla.



Kursen ingår i ämnet slöjd och är obligatorisk inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Undervisning på engelska och skandinaviska språk kan förekomma.


