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1. Kursens huvudsakliga innehåll  

- Gjuttekniker 

- Fog- och förbandstekniker i metall och trä 

- Svarvning  

- Skiss- och rittekniker 

- Utformning och analys av digitala instruktioner och läromedel 

- Möbelstilar och historiskt hantverk 

- Slöjdtraditioner och normer inom metall och trä 

- Orientering om slöjddidaktisk forskning 
 
2. Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att: 
- tillämpa olika metoder för avancerade konstruktioner, bearbetning och sammanfogning i 
metall och trä 

- tillämpa olika metoder för att utveckla och kommunicera idéer till slöjdföremål 
- utforma digitala instruktioner samt reflektera över och bedöma kvalitet i olika former av 
instruktioner och läromedel 



 

 

- identifiera möblers och bruksföremåls utformning och roll i ett kulturhistoriskt och 
samhälleligt perspektiv 
- reflektera normkritiskt kring slöjdarbete och slöjdverksamheter 
- förvalta utbildning och handledning samt identifiera sitt behov av ytterligare 
hantverksmässig och slöjddidaktisk kunskap 

 
3. Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Konstfack.  
 
Dessutom krävs godkänt betyg på programmets samtliga kurser i årskurs 1 och 2, totalt 120 
hp. 

 

4. Betygsskala  

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: 

Väl godkänd (VG) 

Godkänd (G) 

Underkänd (U) 

5. Former för examination 

Kursen examineras genom: 
- Kontinuerlig bedömning under gestaltande processer, övningar och gestaltande arbete  
- Skriftliga inlämningsuppgifter 
- Muntliga redovisningar och demonstrationer 
- Aktivitet på seminarier 
 
En inlämningsuppgift som inte lämnas in inom utsatt tid bedöms inte. Bedömningen sker då 
vid nästkommande bedömningstillfälle som informeras av aktuell lärare. 
 
Alla bedömningstillfällen är examinerande. Vilka tillfällen det gäller meddelas vid kursstart 
eller av respektive lärare. 
 
 
6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Redovisas som bilaga till kursplanen.  

 

7. Övrigt  

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade 
undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart. 

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, 
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.  



 

 

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger 
under en tvåårsperiod efter att den upphört att gälla. 

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

Undervisning på engelska, norska och danska kan förekomma. 


