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Sammanfattning 

 
Arbetet handlar om jämförelser i slöjdämnet med fokus på trä- och metall i Sverige, Finland, 

Norge och Danmark. Jämförelser har gjorts mellan kursplanerna i ämnet slöjd för elever på 

grundskolenivå, 7 - 15 år samt den svenska motsvarigheten till Trä och metallslöjd i de 

respektive länderna. Syftet med arbetet har varit att ta reda på likheter och skillnader i 

ländernas kursplaner i slöjd samt vad som bedöms i detta ämne. Av praktiska skäl är det till 

huvudsak litteraturstudier som ligger till grund i detta arbete.  För att genomföra detta arbete 

har jag använt mig av komparativ metod, förståelse genom jämförelse. Jag har valt ”most 

similar system design” (mssd) som är baserad på logiken att man kan förklara skillnader med 

skillnader i detta arbete. Historiskt sett har slöjdämnet i de undersökta länderna vuxit fram på 

liknande sätt. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i ämnet slöjd. Jag har 

valt ut 10 olika aspekter i min jämförelse. De 9 första syftet med ämnet, slöjdtraditioner, färg 

och form, design och estetik, eget ansvar, problemlösning, processarbete, verktyg och 

redskap, miljö och säkerhet visar på likheter medan en skillnad är att slöjden i Finland och 

Norge är mer inriktad mot entreprenörskap samt att slöjden i Danmark är mer inriktad mot 

design.  

 

Nyckelord. Slöjd, jämförelser, kursplaner, komparativ metod 
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1 Inledning 

Slöjdundervisningen i Norden, hur ser den ut? Finns det likheter, finns det skillnader? Jag har 

tidigare i maj månad 2009, gjort en mindre uppsats om slöjdundervisningen i Danmark och 

detta var mycket positivt då det gav mig nya perspektiv på min egen undervisning. Vid denna 

studie besökte jag två skolor och fick positiva bilder med mig hem. Eleverna arbetade lugnt 

och fokuserat på sina uppgifter under slöjdlektionerna och de uppfattade slöjdämnet som 

mycket positivt. Vid denna studie fann jag att slöjden i Danmark är uppdelad i två ämnen, 

Slöjd är vår motsvarighet till trä och metallslöjd medan Håndarbejde är textilslöjd. Eftersom 

jag själv undervisar i trä- och metallslöjd och det naturligt ligger mig närmast valde jag att 

fokusera på denna inriktning i min studie. I den danska slöjden beskrivs att eleverna skall 

tränas i att kunna genomföra en design och arbetsprocess, från idé och planering till konkret 

genomförande, en slöjdprocess liknande den i Sverige. Genom att studera slöjdundervisning i 

andra länder kan man spegla sin egen verksamhet vad gäller likheter och skillnader samt få 

mer perspektiv på den svenska slöjdundervisningen. Jag ser det naturligt att fortsätta studera 

skolämnet slöjd även i Norge och Finland eftersom arbetet med att undersöka slöjden i 

Danmark var väldigt positivt. Då får jag också ett större urval vilket gör min studie mer 

intressant och trovärdig.   

 

Avgränsningar   

I min studie är det den svenska motsvarigheten till Trä och metallslöjd i de respektive 

länderna som studerats. I Finland är motsvarigheten Slöjd samt Teknisk slöjd vid högre åldrar. 

Norges motsvarighet är Kunst og håndverk som består av fyra huvudområden och det är 

Design som använts i denna studie och i Danmark är det trä och metall som studerats.                                                                    

Grundskolan i respektive länder studeras, elever mellan sju till femton år.                 

Reservation för översättning från Danska och Norska som jag själv gjort.                                      
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2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera kursplanetexter för slöjdämnet i 

Sverige, Finland och Norge samt Danmark i syfte att identifiera likheter och olikheter i dessa. 

 Vad förekommer i samtliga slöjd kursplaner? 

 Vad är specifikt för respektive land i ämnet slöjd? 

 

    

3 Litteraturgenomgång  

 
Motivet till denna studie har varit att undersöka och beskriva de utvalda ländernas slöjd för att 

få ökad kunskap om de olika ländernas nuvarande kursplanetexter.  

Läroplansteoretiska utgångspunkter 

”För att en civilisation och en kultur skall bestå och även förändras, måste varje generation 

samhällsmedlemmar uppfostras och utbildas” (Lundgren, 1981 sid 15).  För att ett samhälle 

skall utvecklas måste det ske ett utvecklings- och utbildningsarbete. De styrande i ett 

samhället har stor makt att genom olika styrdokument utforma individernas möjligheter, 

exempel till utbildning. Ett sätt att göra detta är att utforma politiskt fastställda läro- och 

kursplaner. Läroplaner kan styra på olika sätt. De kan till exempel bidra till att föräldrarnas 

kunskaper och färdigheter  reproduceras. 

 Den som skall lära sig, har framför sig en modell, vilken denne skall reproducera exakt. 

 Varken tid eller material slösas på att förbättra denna modell, hur grov den än må vara. 

 Det enda målet är att erhålla ett visst behov av färdigheter för att kunna göra vad 

 generationer tidigare gjort. Samhället kontrollerar lärandet och barnen avses inte 

 utveckla mer kunskap än den föräldrarna har. Variationer har inget utrymme i detta 

 utbildningsschema. Det teoretiska och uppfinningsrika landet förblir okänt.                     

     ( Lundgren, 1981) 

Från dessa tidigare tankegångar, vanliga i skolan måste en utveckling ske med hjälp av 

läroplaner. ”Läroplansteorins första fråga är: Hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan 

lära ut det” (Lundgren, 1981 sid 16).  Varje svar på denna  fråga sammanhänger med hur vi 
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uppfattar både vad vi kan veta och vad som är värt att veta. Varje läroplansteori innebär en 

bestämning av svaret på dessa grundläggande frågor, dvs en bestämning av vad som är värt att 

veta och därmed hur omvärlden skall organiseras för lärande. Lundgren (1981) anser att en 

läroplan kan indelas i tre nivåer. 

1.   Den första handlar om hur värderingar, kunskaper och erfarenheter tas om hand. Han 

menar att man ska titta på hur den historiska utvecklingen och den aktuella 

arbetsmarknaden påverkar utformningen av läroplanerna. Läroplanerna ska utformas 

och sättas in i rätt sammanhang.  

2.  Den andra nivån i en läroplan menar han avser hur en läroplan utvecklas. Den visar 

också hur pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete styr utformningen av 

utbildningens metodik, innehåll, kontroll och utvärdering. 

3.    Den tredje nivån handlar om frågeställningar som: 

 Hur styrs undervisningen genom en läroplan? 

 Genom att utgå från en viss läroplan, hur utvecklas olika typer av inlärning för 

 olika elever inom en given organisatorisk ram? 

 Hur skapas en samhällsindivid genom en bestämd läroplan? 

Sammanfattningsvis handlar de tre nivåerna om mål, innehåll och undervisningsmetod. 

Enligt Lundgren finns det fem perioder i pedagogikens historia. 

 Den första perioden omfattar utvecklingen från antikens Grekland till 1800-talets första 

decennium, detta var läroplansteorins formativa period.  

Den andra perioden omfattar utvecklingen från tillkomsten av ett obligatoriskt skolsystem 

fram till 1900-talets början, nu kom utbildningen att få betydelse för den ekonomiska och 

sociala utvecklingen.  

 Den tredje perioden omfattar tiden från 1900-talets början till andra världskriget, då formades 

utbildningen som en ekonomisk faktor i samhället.  

Den fjärde omfattar tiden mellan andra världskrigets slut fram till sjuttiotalets början där kan 

man tala om en utbildningsexplosion.  

 Den femte från sjuttiotalet som har en karaktär av utbildningspolitik som alltmer måste 

inordnas inom begränsade resurser. 
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De första läroplanerna för den sammanhållna grundskolan i Sverige och utfärdades 1962 för 

och benämndes Lgr-62. Efter detta följde nya läroplaner för grundskolan och dessa utfärdades 

1969, Lgr - 69 samt nästföljande 1980, Lgr-80. De nu gällande läroplanerna för grundskolan 

utfärdades 1994. Läroplanen för grundskolan heter: Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och går under benämningen Lpo-94. 2000 

reviderades kursplanerna. Med den nya läroplanen 1994 övergavs regelstyrningen och 

övergick till målstyrning, vilket också är det vanligaste i de övriga nordiska länderna. Det som 

kom att styra var ett antal mål att uppnå (Skolverket 2000). Moderna läroplaner består ofta av 

en allmän del som gäller skolans verksamhet i helhet och kursplaner som mer specifikt 

beskriver syfte och innehåll för varje ämne.   
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4  Kortfattad historisk bakgrund till slöjdundervisningen i 

Sverige, Finland, Norge och Danmark 

 

4.1 Utvecklingen i Sverige. 

Slöjden i Sverige har sin början i slutet av 1800-talet,  närmare bestämt 1878 då det blev ett 

eget ämne. Otto Salomon är en man som betytt mycket för den Svenska skolslöjdens 

utveckling. August Abrahamson inrättade med Otto Salomon en slöjdskola 1872 och ett 

slöjdlärarseminarium 1875 på Nääs. Otto Salomon såg till att den Svenska slöjden blev känd 

över hela världen. Folk kom från när och fjärran till Slöjdlärarseminariet i Nääs för att lära sig 

att slöjda i den hårda slöjden, trä och metall. Slöjden blev obligatorisk i Sverige 1955. Ämnet 

har alltid benämnts som ett ämne men har alltid haft två spår. Först kallades det goss- 

respektive flickslöjd, senare textil-slöjd respektive trä-och metallslöjd. När grundskolan 

infördes 1962 föreskrevs att både pojkar och flickor på mellanstadiet skulle kunna delta i de 

båda slöjdarterna med lägst 20 timmar. Vid införandet av 1969 års läroplan Lgr 69 skulle 

eleverna i lika mån ha textil och trä- och metallslöjd i år 3-6. När 1980 års läroplan 

genomfördes beskrevs slöjden som ett gemensamt ämne med ett betyg i ämnet slöjd. Med en 

ny läroplan 1994 övergavs regelstyrningen och övergick till målstyrning. Denna läroplan 

reviderades 2000. 

 

4.2 Utvecklingen i Finland  

 

Skolslöjden i Finland är ett obligatoriskt ämne i skolan sedan mer än 140 år. Uno Cygnaeus 

införde, som den första i Europa, slöjd som ett obligatoriskt ämne år 1866. En av hans 

bärande idéer i läroplanen var någonting han kallade pedagogisk slöjd. ”Fortfarande bygger 

den slöjdpedagogiska idén på att när slöjdens kunskapsområden undervisas på olika nivåer i 

utbildningssystemen så är slöjden inte längre ”ren” slöjd, utan ämnesinnehållet omvandlas till 

pedagogisk slöjdverksamhet; utbildningsrelaterad slöjd” (Gulliksen & Johansson (red.) 2008, 

Lindfors, sid17) Under de första hundra åren av slöjd i Finland har namnen på ämnet 

utvecklats i olika former, från handarbete med kvinnlig och manlig inriktning vidare till 

flickornas och gossarnas handarbeten därefter till flickornas handarbeten och pojkarnas 

träslöjd. För att minska invanda könsuppdelningar gjordes försök, vid grundskolans införande 

på 1970-talet, olika benämningar på slöjden. Trots dessa namnbyten, med småslöjd under de 
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två första skolåren och från det tredje, både teknisk slöjd och textilslöjd ett halvt år av varje 

för att därefter kunna välja mellan slöjdarterna. Under studietiden fanns möjlighet att under 

några veckor arbeta med den slöjdart som eleven tidigare valt bort. Nuvarande läroplan, 

Läroplan för den grundläggande utbildningen är från 2004.  

 

4.3 Utvecklingen i Norge 

 

Konst och hantverk har i grundskolan i Norge genomgått många förändringar sedan det blev 

ett ämne för ungefär 150 år sedan. Fram till 1960 var handarbete, slöjd och teckning egna 

ämnen knutna till egna tekniker och material såsom textil, trä, metall och teckning. Men på 

1960-talet blev de olika materialområdena sammanslagna och fick namnet ”forming”. Ämnet 

fick snabbt en position som ett brett praktiskt-estetiskt ämne i norsk grundskola. Något senare 

blev det ett ämne i vidareutbildning med beteckningen ”formingsfag” med ett tillägg för de 

som specialicerade sig i teckning, textil, trä, metall osv. Krav på namnändring och innehåll 

kom först från de områden som var knutna till vidareutbildning och fick beteckningen 

”formgivningsfag” från 1994. Grundskolan ändrade också namnet från ”forming” till ”kunst 

og håndverk” 1997.  2007 ändrades grundskolan med en ny reform kunnskapslyftet med 

samma namn på ämnet. Trots att man valde att behålla namnet ändrades innehållet i 

läroplanen betydligt från att vara mycket omfattande och detaljerat till bli mera kortfattat, för 

att skola och kommun skall arbeta efter en lokal arbetsplan. Kunst og håndverk består av fyra 

huvudområden, visuell komunikation, design, konst och arkitektur. 

4.4 Utvecklingen i Danmark 

 

I Danmark fanns det under 1900-talets början två drivande personer för slöjden, Sören 

Meldgaard på Jylland och Axel Mikkelsen i Köpenhamn. Båda har fått sina konkreta idéer 

från Otto Salomon på Nääs i Sverige. Aksel Mikkelsens slöjd blev till Dansk Skolslöjd, som 

blev ett begrepp och en inriktning, en pedagogik som stod i kontrast till Askov skolans 

träslöjd. Askov Nääs inriktning som grundades av Sören Meldgaard. Skillnaden mellan de 

båda inriktningarna var val av metod. Askovskolan hade en individuell anpassad undervisning 

medan Dansk Skolslöjd var mer inriktad på klassundervisning. Dansk Skolslöjd var den som 

var vanligast förekommande.  Från 1912 fanns det två träslöjdsinspektörer, en för varje 
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riktning, tills de förenades 1978. Slöjd blev obligatoriskt i Danmark med folkskoleloven från 

1937 för pojkar och 1975 även för flickor.  Slöjden i Danmark är två ämnen, slöjd och 

håndarbejde. Gällande läroplan för slöjd i Danmark är från 2009 och presenteras i 

Underviningsminiseriets håndbogsserie nr. 12-2009. (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2009). Slöjden i Danmark är mer inriktad mot design än den i de 

nordiska grannländerna.  
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5 Val av metod  

 
 

Jag har använt mig av olika metoder i detta arbete för att på så sätt få kunskap om de olika 

länderna som undersökts. 

 

5.1 Litteraturstudier 

 
Då jag studerade slöjdundervisningen i Danmark var det möjligt för mig besöka danska skolor 

då jag bor endast tre mil från Öresundsbron. För att få kunskap om slöjden i Finland, Norge 

och Danmark har jag gjort en litteraturstudie för att se utvecklingen i slöjdämnet. Jag kommer 

även att använda mitt besök på skolorna i Danmark som komplement i arbetet. 

 

 

5.2 Komparativ metod 

 
I min studie har jag använt mig av en komparativ metod- som avser att ge förståelse genom 

jämförelse, att beskriva skillnader och varför de uppstår.  

För att använda den komparativa metoden på ett lämpligt sätt har jag använt mig av Thomas 

Denks lärobok Komparativ metod: Förståelse genom jämförelse (Denk, 2002).  

Thomas Denk menar att man kan använda sig av den komparativa metoden på olika 

sätt. Jag har valt att arbeta med fokuserade studier. Det utmärkande för denna inriktning 

är, att endast ett fåtal länder undersökts. Vanligast är att två till fem länder jämförs. En annan 

viktig egenskap i fokuserade studier är att de är koncentrerade kring en aspekt. Jag har valt att 

undersöka 10 olika aspekter som presenteras senare i arbetet.  Det finns två former av 

fokuserade studier.  Denk talar om ”most similar system design” (mssd), mest lika system 

design, som är baserad på logiken att eftersom det mesta är ganska lika, så man kan förklara 

skillnader i en viss aspekt, med skillnader i vissa grundläggande förutsättningar. Den andra 

formen av fokuserade studier är ”most different system design” (mdsd), mest olika system 

design, och har en omvänd strategi. Här förklaras istället likheter med likheter. 

Litteraturgenomgången för respektive land kommer med andra ord att ha betydelse för mitt 

diskussionsavsnitt, där jag söker samband och förklaringar.  
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Jag kommer att använda mig av mssd, mest lika system design i min studie. Den innebär att 

identifiera skillnader mellan länderna som kan förklara skillnader i en viss aspekt. Det innebär 

att alla skillnader mellan länderna är potentiella förklaringar till den aspekt som skiljer sig 

från de andra ländernas. Detta kan vara ett problem eftersom det kan vara svårt eller kanske 

omöjligt att avgöra vilka faktorer (skillnader) i länderna som verkligen påverkat i en viss 

aspekt.  Men ju mer lika länderna är desto större är möjligheterna att hantera detta problem 

och kunna identifiera vilka faktorer (skillnader) som påverkar. Sådana studier jämför därför 

länder som har relativt lika bakgrund, såsom den ekonomiska situationen, form av politiskt 

system, språk och historia. (Denk, 2002, s. 43)   
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6 Läroplaner 

 

6.1 Läroplan för Sverige  

 

Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94, är ett 

dokument på 20 sidor. I läroplanens två stycken beskrivs Skolans värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer.  

I det fösta stycket, Skolans värdegrund beskrivs; 

Grundläggande värden. Skolan skall utformas på demokratins grund. Skolan skall förmedla 

och förankra grundläggande värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. 

Förståelse och medmänsklighet. Skolan skall främja förståelse för andra människors förmåga 

och inlevelse. Ingen skall utsättas för någon form av diskriminering, trakassering eller annan 

kränkande behandling. 

Saklighet och allsidighet. Undervisningen skall vara saklig och allsidig, öppen för skilda 

uppfattningar och framhålla betydelsen av personligt ställningstagande. 

En likvärdig utbildning. Undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättning och 

behov. Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig och dessa anges genom de 

nationella målen som är uppsatta. 

Rättigheter och skyldigheter. Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål 

utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och 

deras vårdnadshavare har. 

Skolans uppdrag.  Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper . Detta sker i samarbete med hemmen för att främja elevens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I all undervisning är det angeläget att 

anlägga vissa övergripande perspektiv som historiskt, miljö, internationellt och etiska 

perspektivet. 

God miljö för utveckling och lärande. Skolan skall ge trygghet och vilja och lust att lära. 

Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 

och kunskapsutveckling. 
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Den enskilda skolans utveckling. Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot 

uppställda mål. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och 

elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 

I det andra stycket, Mål och riktlinjer beskrivs;  

Målen som är uppsatta är, Mål att sträva mot, som anger inriktningen på skolans arbete, dvs. 

en önskad kvalitetsutveckling i skolan dels Mål att uppnå.  Mål att uppnå i årskurs 9 uttrycker 

vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det finns både allmänna mål och 

kunskapsmål i varje separat ämne uppställda vilka eleverna ska ha uppnått efter fem 

respektive nio årskurser. 

Vidare följer, Normer och värden. Eleverna skall aktivt och medvetet stimuleras så att de 

omfattar vårt samhälles gemensamma värderingar som kommer till praktiska uttryck i 

vardaglig handling. 

Kunskaper. Ansvaret för att inhämta och utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem skall skolan ansvara för. En grund för undervisningen är 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära. 

Elevers ansvar och inflytande. Förutsättningar för elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling förutsätter att de tar större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön. 

Demokratiska principer att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig omfattar alla elever. 

Skola och hem. Både skola och vårdnadshavare har ansvar för elevens skolgång. Detta skall 

skapa de bästa möjligheterna för utveckling och lärande. 

Övergång och samverkan. För att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande skall 

samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem  utvecklas. Utgångspunkt för 

samarbetet är de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för de olika 

verksamheterna. 

Skolan och omvärlden. Utbildningen skall vara av hög kvalitet i skolan. De skall också få 

underlag att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 

samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till och en samverkan med 

arbetslivet och närsamhället i övrigt.  

Bedömning och betyg. Betygen anger vad eleven uppnått mot de uppsatta målen som uttrycks 

i kursplanen. Dessa betygskriterier anges för varje ämnes kursplan. 
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Rektors ansvar. Rektorn har som pedagogisk ledare och chef över lärarna och övrig personal i 

skolan det övergripande ansvaret för verksamheten som helhet (Skolverket, LPO-94, 2006). 

 

6.2 Läroplan för Finland 

 

 Grunderna för gällande läroplan i Finland antogs den 16 januari 2004 och gäller tills vidare. 

Dessa grunder har beretts enligt § 14 lagen om grundläggande utbildning. I denna paragraf 

beskrivs timfördelning och grunderna för läroplanen.  (Finlex, 1998). Läroplanen beskriver att 

grunderna utgör den nationella ramen för en läroplan som görs upp på det lokala planet. 

Utbildningsanordnaren ansvarar för att utveckla läroplanen.  

Läroplanen kan utformas så att den innehåller delar som utarbetats i kommun, region eller 

skolvis i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. Fundament för den grundläggande 

utbildningen grundar sig på beslut som är riksomfattande och lokala och utgör följande; lagen 

om grundläggande och förordning om grundläggande utbildning, statsrådets förordning om 

riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 

timfördelning i den grundläggande utbildningen, grunderna för förskolans läroplan och 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, en läroplan som godkänts av 

utbildningsanordnaren samt en årlig plan som utformas i enlighet med 9 § i förordningen om 

grundläggande utbildning (Utbildningsstyrelsen, 2004). 

 

Undervisningens utgångspunkter i den Finska utbildningen är ett värdegrundarbete. Detta 

skall gestalta och förmedla de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, demokrati, 

en vilja att bevara naturens mångfald och omgivningens livskraft samt tolerans och vilja att 

slå vakt om den kulturella mångfalden. Lika så skall den främja social gemenskap, 

ansvarskänsla och respekt för individens friheter och rättigheter. Grunden för undervisningen 

är den finländska kulturen som har formats i växelverkan mellan den specifikt finländska, den 

nordiska och den europeiska kulturen. I undervisningen skall de nationella och lokala 

särdragen beaktas, liksom nationalspråken, de två folkkyrkorna, samerna som ett 

ursprungsfolk och de nationella minoriteterna. (Utbildningsstyrelsen, 2004 sid 12) 

Den grundläggande utbildningen skall även fostra och utbilda, den skall å en a sidan erbjuda 

individen att skaffa sig allmän utbildning och å andra sidan ge samhället medel att utveckla 
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sitt kulturella kapital. Syftet med utbildningen är även att väcka lust till ett livslångt lärande 

(Utbildningsstyrelsen, 2004). 

  

 

6.3 Läroplan för  Norge 

 

En reform i grundskolan som från hösten  2007 omfattar eleverna från steg 1-10 i grundskolan 

samt steg 1 och 2 i den vidare utbildningen. Denna reform går under benämningen 

”Kunnskapslyftet” och innebär förändringar i skolans innehåll, struktur och organisation.  

Livslångt lärande är en viktig princip i norsk utbildningspolitik. Målet är att alla ska ha 

möjlighet att tillägna sig ny kunskap och utveckla sina färdigheter under hela livet. Livslångt 

lärande bidrar till att öka den enskildes livskvalitet, och ge större värde och flexibilitet i 

arbetslivet.  Utbildning skall ge utrymme för elevernas kreativitet, och samtidigt väcka deras 

glädje över andra elevers förmågor. 

 

Olika begrepp i läroplanen  

Inledningen till läroplanens generella del beskriver överordnande mål för undervisningen och 

innehåller de värdemässiga, kulturella och kunskapsmässiga grunderna för grundskolan och 

högre utbildning. Därefter följer sju delar som beskriver följande. 

 

Den meningssökande människan. Uppfostran skall baseras på grundläggande kristna och 

humanistiska värderingar samt bedriva och utveckla kulturarvet så att det ger perspektiv och 

en inriktning mot framtiden. Synen på människors lika värde och värdighet är en sporre för att 

om och om igen säkra och utvidga friheten att tro, tänka, tala och agera utan åtskillnad av kön, 

funktionshinder, ras, religion, nation eller position. Detta är en grundläggande källa till en 

bestående förändring i samhället för att förbättra människans villkor. 

Den skapande, kreativa, människan. Mänskliga egenskaper är att den både kan göra det som 

tidigare generationer har tänkt och känt, att använda det de har producerat och format och 

samtidigt överskrida den begränsning som dåtiden satte vid idé och uppfinningsrikedom. 

Uppfostran bör främja lojalitet till både arv och viljan att bryta ny mark. Den måste ge både 

praktiska färdigheter och insikter, både handarbete och tanke. Uppfostran ger de studerande 

livslust, modet att gå vidare och att använda och  vidare utveckla vad de lärt sig. Barn börjar 
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på ett stort äventyr som, med lycka och omsorg kan hålla en livstid. Skolan måste lära dem att 

inte vara rädd, men att möta nya förväntningar och arbetslust. Eleven måste skapa en önskan 

att ge sig in och ligga steget före, samt måste utveckla viljan att gå framåt och utveckla energi 

att stå emot egen motvilja och övervinna sitt motstånd. 

Den arbetande människan. Arbete är inte bara ett sätt att få inkomster. Det är en egenskap hos 

människan att både prova, uttrycka och utveckla sina förmågor i arbetet. Utbildningen 

kommer att ge elever och praktikanter tillgång till variation och bredd i vårt arbete och 

förmedla kunskaper och färdigheter för ett aktivt deltagande i denna. Delar av insatsen i 

arbetslivet beror bland annat på mänsklig insikt och omsorg, andra viktiga delar är att använda 

olika tekniska verktyg.  

Den allmänbildade människan. Utbildningen skall ge en god allmänbildning. 

Detta är en förutsättning för en personlig helhetsutveckling och mångsidiga mellanmänskliga 

relationer. Vidare ger detta en förutsättning för att kunna välja utbildning och senare sköta ett 

arbete med kompetens, ansvar och omsorg. 

Den samarbetande människan. En persons identitet och kompetens utvecklas i samspel med 

andra. Människan är formad efter sin omgivning samtidigt som den är med på att forma 

denna.  

Den miljömedvetna människan. Vår livsmiljö bestäms allt mindre av naturliga förhållanden på 

grund av människans egna verk. Välfärden beror på förmågan att utveckla nya idéer, att med 

hjälp av avancerad teknik skapa nya produkter och för att lösa de traditionella problemen med 

mer fantasi och förnuft. Inom några år kan nya produkter radikalt ändra människors liv, såsom 

glödlampan eller bilen, PC eller antibiotika gjort. Det är ofta en kort bit från upptäckt till 

tillämpning, som att till exempel när laserstrålarna används i CD-spelare, slipar knivar eller i 

laserkirurgi. Människan är en del av naturen, det leder till fler val med konsekvenser inte bara 

för sin egen välfärd, utan också för andra människor och för miljön. Valen får konsekvenser 

över nationella gränser och mellan generationer.  Livsstilar påverkar vår hälsa, vårt lands 

konsumtion förorsakar föroreningar i andra länder, vår tids avfall kommer att bli nästa 

generations problem. 

Den integrerade människan. Utbildningen har ett antal till synes motstridiga mål som räknas 

upp i denna del. Det är arton punkter som presenteras. Men denna del avslutas med att 

utbildning måste balansera dessa två mål. Uppgifterna är en mångsidig utveckling av 

förmågor och karaktär: att handla moraliskt, att skapa och utveckla, att arbeta tillsammans och 
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i harmoni med naturen. Utbildningen skall bidra till en karakteristisk utbildning som ger 

individen möjlighet att ta hand om eget liv, engagemang för samhället och omsorg om vår 

livsmiljö. När ökad kunskap ger större makt, krävs det en starkare betoning på det ansvar som 

denna makt ger. De val som fattas, kan bygga på kunskap om konsekvenser och sammanhang, 

men också övervägas mot värdet av dessa. En tydlig huvudlinje i uppfostran måste vara att 

förena ökad kunskap, färdighet och skicklighet med sociala krav, etisk orientering och 

estetiskt sinne. Ungdomarna måste integreras, både personligen och i samhället på ett 

moraliskt sätt. Utbildningen kommer att främja moralisk och kritisk ansvar för det samhälle 

och den värld de lever i. Det slutgiltiga målet med utbildningen är att uppmuntra individen att 

förverkliga sig själva på ett sätt som gynnar det gemensammas bästa - att vårda mänskligheten 

i ett samhälle i utveckling. 

Vidare beskrivs: 

Principer för utbildningen gäller alla ämnen och alla nivåer av grund- och gymnasieskolan. 

Principerna skall ses mot bakgrund av bestämmelser i lagar och förordningar och läroplaner. 

Kursplaner för ämnen anger fastställda mål, huvudområden, översyn av grundläggande 

färdigheter och regler för slutlig bedömning i ämnet. För att understryka sammanhang, helhet 

och progression i ett ämne, är läroplanerna genomgående för grundskola till vidare 

utbildningar där detta är möjligt. 

Syftet med ämnet beskrivs med utbildning i ämnet för den enskilda eleven och för samhället. 

Det förklarar hur undervisningen i ämnet har möjlighet att närvara till de övergripande målen 

för utbildningen, så de kommer till uttryck i skollagen, läroplanen och lärande affisch. 

 

Kompetensmål i ämnet är formulerade i varje avsnitt och i huvudsak fastställs för år 2, 4, 7 

och 10  i grundskolan. Detta innebär att eleverna i första och andra klass arbetar i förhållande 

till målet efter betyg i år 2 osv. I den vidare utbildningen beskrivs målen för varje årskurs. 

Målen anger vad eleverna ska kunna efter utbildningen på olika stadier. Eleverna kommer i 

varierande grad nå, eller skulle kunna nå, de fastställda målen. Skolan kommer att erbjuda 

anpassad utbildning så att varje elev stimuleras till att nå högsta möjliga nivå. Om en elev 

uppenbarligen inte når målet eller har möjlighet att arbeta med målet i en eller flera kursplaner 

för kurser, tillämpas de allmänna undantagsreglerna i skollagen. Kompetensmålen i 
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kursplanen för ämnena är mål för de fem grundläggande färdigheterna som integreras i varje 

ämne. De grundläggande färdigheter är: 

 att uttrycka sig verbalt 

 att uttrycka sig i skrift 

 att läsa 

 att räkna 

  att använda digitala verktyg 

Studenterna kommer att arbeta i ämnena för att förvärva grundläggande färdigheter som är 

förutsättningar för vidare utveckling och lärande (Utdanningsdirektoratet, Lärplan i kunst og 

haåndverk, 2008). 

 

   

6.4 Läroplan för Danmark 

 

Gällande lagar och regler för folkskolan i Danmark är från augusti 2010. Denna handling 

består av 12 kapitel som behandlar de olika delarna i Dansk folkskola, vår motsvarighet till 

grundskola. 

 I kapitel ett presenteras en beskrivning om att skolans mål är att grundskolan skall i 

samarbete med föräldrar ge eleverna kunskaper och färdigheter, förbereda dem för fortsatt 

utbildning och ge dem en önskan att lära sig mer, göra dem förtrogna med dansk kultur och 

historia, ge dem en förståelse för andra länder och kulturer, bidra till deras förståelse av 

människans samspel med naturen och främja den enskildas allsidiga utveckling. Grundskolan 

måste utveckla arbetsmetoder och skapa möjligheter för erfarenhet, djup och dynamik så att 

studenterna utvecklar medvetenhet och fantasi och tillit till egen förmåga och bakgrund att 

besluta och agera. Grundskolan skall förbereda eleverna för delaktighet, gemensamt ansvar, 

rättigheter och skyldigheter i ett samhälle med frihet och demokrati. Skolarbetet måste därför 

präglas av intellektuell frihet, jämlikhet och demokrati.  

Kommunstyrelsen har ansvaret för folkskolan. Detta innebär att denna ansvarar för att alla 

barn i kommunen garanteras rätten till fri undervisning i offentliga skolor. Den enskilda 

skolledaren har inom ramen för lagen, kommunstyrelsens och skolstyrelsens beslut ansvaret 
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för undervisningens kvalitet i förhållande till folkskolans mål. Elever och föräldrar samarbetar 

med skolan för att leva upp till folkskolans mål.   

Kapitel 2, Folkskolans struktur och innehåll . Folkskolan omfattar en 10-årig grundskola 

bestående av förskola och 1-9 skola samt år 10 som är frivilligt. För barn som kräver särskilt 

stöd ges specialundervisning och annan specialpedagogisk hjälp. Grundskolan kan erbjuda 

elever undervisning på dennes fritid.  

Kapitel 3 Skolans ordning. Det är kommunfullmäktige som har ansvaret att ge undervisning 

i grundskolan och år 10 för barn och ungdomar under 18 år som bor eller vistas i kommunen, 

och vars föräldrar vill att de ingår i den allmänna skolan. Det är kommunfullmäktiges ansvar 

att ge särskild utbildning och andra särskilda pedagogiska stöd till de barn och ungdomar vars 

utveckling kräver särskild uppmärksamhet eller stöd som bäst kan tillgodoses i specialskolor 

eller i särskilda klasser eller för vilka utbildning endast kan genomföras med stöd av en 

majoritet av undervisningstiden. Likaså är det kommunens ansvar att ordna särskilda 

pedagogiska stöd till barn som ännu inte börjat skolan. 

 

Vidare går det att studera i kapitel 4 lärarnas utbildning för att kunna undervisa, elevernas 

undervisningsplikt presenteras i kapitel 5. I följande kapitel 6 till 12 beskrivs styrelsen i 

kommunens skolsystem, regionens undervisningsutbud, kostnader för skolan, klagomål 

övriga bestämmelser, utvärdering och kvalitet av skolor samt när lagarna börjar gälla och 

övergångsbestämmelser (Undervisningsmimisteriet, 2010) . 

6.5 Sammanfattning 

Jag presenterar nedan en matris för att åskådliggöra min sammanfattning. Då jag studerat de 

olika läroplanerna valde jag ut vissa delar som presenteras nedan i figur 1. 

 

 

 

 

 



22 

 

 Sverige Finland Norge Danmark  

Mål med utbildningen Ja Ja Ja Ja  

Demokrati och  

värdegrund 

Ja Ja Ja Ja  

Elevens rättigheter 

och skyldigheter 

Ja Ja Ja Ja  

Kulturarv Ja Ja Ja Ja  

Lust att lära Ja Ja Ja Ja  

Samarbete med föräldrar Ja Nej Nej Ja  

Figur 1. Sammanfattning av läroplaner 

Vid sammanfattning av läroplanerna finner jag att vissa delar är lika. Dessa är, som framgår 

av matrisen, mål med utbildningen i respektive länder och ett arbete med demokrati och 

värdegrund och elevens rättigheter och skyldigheter samt om ländernas kulturarv och skapa 

förutsättningar för eleverna så de får lust att lära. Ett samarbete med föräldrar skrivs tydligare 

i Sveriges och Danmarks läroplan. 

Vidare är läroplanerna utformade på olikt sätt i länderna.  Sveriges läroplan är indelad i 2 

stycken. I första stycket beskrivs Skolans värdegrund och i det andra Mål och riktlinjer för 

undervisningen. Under de olika styckena beskrivs mer ingående vad som är skolans uppdrag. 

I den finska läroplanen, som är betydligt mindre utformad än övriga länder, beskrivs 

undervisningen i löpande text. Här förklaras undervisningens utgångspunkt och den 

grundläggande utbildningen. Läroplanen i Norge är betydligt större utformad än de övriga 

länderna. Efter en generell del beskrivs 7 olika sidor av ”människan”. Texten i denna läroplan 

beskiver på ett tydligt och inspirerande sätt målet med utbildningen. Läroplanen i Danmark 

beskriver i 12 kapitel lagar och regler för folkskolan. I kapitel 1 - 3 beskrivs skolans mål, 

struktur och innehåll och skolans ordning.  

Det förekommer likheter men även skillnader i de olika läroplanerna. Utformningen i dessa 

kan leda till att kursplanerna i slöjd får olika utformning. Detta kan göra att synen på slöjd får 

olika innebörd i länderna.  
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7 Kursplaner i Slöjd för Sverige, Finland, Norge och 

Danmark. 

 

7.1 Sverige 

Kursplanen i slöjd i Sverige är uppdelad i fem delar. Dessa är, ämnets syfte och roll i 

utbildningen, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som eleverna skall 

uppnå i slutet av det femte skolåret samt mål som eleverna skall uppnå i slutet av det nionde 

skolåret. Den sista delen, bedömningen i ämnet slöjd, beskriver bedömningens inriktning samt 

innehåller kriterier för betyget Väl godkänt och Mycket väl godkänt (Skolverket, 2000).     

Ämnets syfte och roll i utbildningen beskrivs att slöjdämnet bidrar till elevens allsidiga 

utveckling, att slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar 

kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Denna 

kunskap visas i slöjdprocessen, från idé till färdig produkt. Slöjden syftar till att stärka elevens 

tilltro på sig själv och utveckla kunskaper som ger beredskap för att klara uppgifter för det 

kommande livet. Man skriver vidare att värdering och bedömning av form och funktion är en 

viktig del av det dagliga livet. Utbildningen syftar till att skapa medvetenhet om estetiska 

värden samt att utveckla förståelse om hur val av material, bearbetning och konstruktion 

påverkar en produkt. Miljö- och säkerhetsfrågor samt vikten av resurshållning är också en del 

av slöjden. Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande samt kännedom om 

slöjdtraditioner både förr och nu och olika kulturers hantverkstraditioner.  

Mål att sträva mot innebär att skolan i sin undervisning skall sträva efter att bygga upp 

självkänsla och tilltro, utveckla kunskaper och lust till ett kreativt skapande, utveckla förmåga 

att självständigt planera arbeten och lösa dessa på ett konstruktivt sätt, få erfarenhet av olika 

metoder, verktyg samt redskap, utveckla förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och 

planeringen av detta, reflektera samt att bedöma arbetsprocesser och produkter . Att bygga 

upp handlingsberedskap för det dagliga livet, utveckla intresse och förståelse för skapande 

och manuellt arbete genom kännedom om kulturarv och traditioner i olika perspektiv och 

förmåga att tillägna sig nya kunskaper och överföra och befästa dessa från andra områden och 

kulturer. Att göra personliga val och motivera dessa kring estetiska, etiska och funktionella 

värden samt att tillägna sig kunskaper om god arbetsmiljö skall också utvecklas.   
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Ämnets karaktär och uppbyggnad kännetecknar att eleverna är delaktiga i en 

produktionsprocess, en slöjdprocess från idé till färdig produkt samt värdering. Eleverna 

ämnar själv ta initiativ i denna process som leder till en samverkan mellan tanke, handling, 

produkt och process i elevernas slöjdarbeten. 

 Mål som eleverna skall uppnått i slutet av femte skolåret är att kunna föreslå idéer och med 

handledning genomföra arbetet, välja färg, form och material samt motivera dessa. Eleven 

skall även kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och kunna följa instruktioner, ta 

ansvar för arbetet och kunna beskriva arbetet och kommentera slöjdprocessen.   

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är att eleven ska kunna i ord 

och bild presentera idéer samt planera sitt arbete. Eleven skall kunna välja material, färg och 

form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella aspekter, arbeta efter 

instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett 

funktionellt sätt och kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen. Vid arbetets slut skall 

eleven kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som gjorts under arbetet gång. 

Bedömning i ämnet slöjd. Bedömningens inriktning. Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till 

elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av 

processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten, skall 

vägas in i bedömningen. Förmåga att dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya 

situationer och sammanhang utgör en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att ta sig an 

nya utmaningar eller mer avancerade arbeten, liksom självständighet och eget ansvarstagande 

i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen. Även elevens uthållighet med att slutföra 

arbetet skall ingå i bedömningen. Bedömningen av elevens kunskaper skall även gälla 

förmågan att välja och hantera olika redskap, verktyg, material och arbetsmetoder för att lösa 

problem och uppgifter samt förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade 

till varandra. Känsla för färg och form och andra estetiska värden, som kommer till uttryck 

under arbetet och i den färdiga produkten ingår i bedömningen. Förmågan att bedöma det 

egna arbetet och se konsekvenserna av olika val ur exempelvis funktionell, estetisk, 

miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt är också en grund för bedömningen.  

Kriterier för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd. 

Kriterierna för Väl godkänd omfattar elevens olika övervägande i planeringsarbetet med 

skisser och modeller, materialval, färg och form samt motivera detta. Med kunskaper om 
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material, metoder, tekniker och redskap formger och framställer eleven sina arbeten. Eleven 

arbetar efter sina instruktioner och förklarar och motiverar olika led i processen. 

Kriterier för Mycket väl godkänt. Under hela slöjdprocessen tar eleven ansvar för mer 

omfattande och avancerade moment. Eleven visar känsla för formgivning, funktion och finner 

konstruktiva lösningar och vid behov omprövar sina beslut. Vidare visas självständighet, 

målmedvetenhet och kreativitet i olika situationer samt värdering av sin arbetsinsats och 

produkt ur funktionella och estetiska aspekter. Se bilaga 5 

 

Antalet undervisningstimmar i ämnet slöjd är i grundskolan 330 till antalet. En 

undervisningstimme motsvarar 60 min.  

7.2  Finland 

 

Kursplan i ämnet slöjd i Finland startar med en beskrivning av slöjdens uppgift. Därefter 

beskrivs för årskurserna 1- 4 den centrala uppgiften, mål, centralt innehåll och profil för goda 

kunskaper i slutet av årskurs 4. Därefter beskrivs för årskurserna 5 - 9 den centrala uppgiften, 

mål, centralt innehåll och kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömning.  

 Slöjdundervisningens uppgift i Finland är att utveckla elevens slöjdfärdigheter på ett sätt som 

ökar elevens självkänsla och detta ger denna glädje och tillfredställelse över sitt arbete. 

Dessutom ökar elevens ansvarskänsla för arbete och materialanvändning och han eller hon lär 

sig uppskatta arbete av god kvalitet och att förhålla sig kritisk både till sina egna val och till 

de impulser, produkter och tjänster som står till buds.  Undervisningens genomförande är från 

arbetsområden och projekt som motsvarar elevens utvecklingsstadium med hjälp av 

experiment, undersökningar och upptäckter.  Uppgiften med slöjdundervisningen är att lära 

eleven arbeta systematiskt, långsiktig och självständigt, utveckla hans eller hennes kreativa 

samt estetiska, tekniska och psykomotoriska färdigheter, problemlösningsfärdigheter och 

förståelse för teknologiska fenomen i vardagen. Möjlighet skall ges till eleven att bekanta sig 

med kulturtraditioner inom slöjden i Finland och hos andra folk.   

Årskurs 1 - 4. Central uppgift i slöjdundervisningen är att eleven skall lära sig slöjdkunskaper 

och slöjdfärdigheter och väcka hans eller hennes kritiska förmåga, ansvarskänsla och 

kvalitetsmedvetenhet i arbete och materialval samt lära sig planera sitt arbete och att eleven 

ges grundläggande förutsättningar för att förverkliga sina planer. Handledning ges i att 
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använda enkla slöjdredskap och olika maskiner och apparater på ett tryggt och ändamålsenligt 

sätt. Förmågan att arbeta långsiktigt och problemlösningsförmåga utvecklas både i grupp och 

genom självständigt arbete. Mångsidigt arbete, färdigheter som utvecklas och en känsla av 

kompetens ger arbetsglädje och positiv inställning till arbete och studier. Undervisningen 

innehåller teknisk slöjd och textilslöjd och genomförs med samma innehåll för alla elever.                                                                               

Mål för årskurs 1 - 4. Här beskrivs att eleven skall lära sig olika begrepp i slöjden, lära sig att 

tryggt använda olika material, redskap och arbetssätt, tillägna sig en positiv inställning till 

arbetarskydd och sörja för trivsel i sin arbetsmiljö. Produktplanering och grundläggande 

tekniker i slöjd och öva sig i de färdigheter som dessa förutsätter och detta utvecklar 

tankeförmåga och kreativitet, lära sig rumsgestaltning och tredimensionellt tänkande i sin 

planering och arbetet, fästa vikt vid produktens estetiska egenskaper, färg och form är delar 

som eleven skall kunna. Eleven skall lära sig att ta ansvar för föremål i sin omgivning och 

förstå att produkter har en livscykel, bekanta sig med användning av informationsteknik under 

slöjdprocessens olika skeden och i olika inlärningsmiljöer för att så småningom behärska en 

hel slöjdprocess samt bekanta sig med teknik i vardagslivet och lära sig att utvärdera och 

uppskatta sitt eget och andras arbete.                                                                                   

Centralt innehåll för årskurs 1 - 4. Centrala material samt arbetsredskap och arbetssätt som 

används i den tekniska slöjden och textilslöjden, säkerhetsfaktorer som gäller arbete och 

arbetsrum. Vidare skall planering av egna arbeten, experiment och övningar i tekniker som 

behövs för att förverkliga planerna, visualiseringstekniker och tillverkning av produkter och 

för hemorten typiska, både moderna slöjdprodukter, slöjdredskap, slöjdmaterial och arbetssätt 

som anknyter till möjliga fritidsintressen och yrken, drag i närmiljön som möjligtvis påverkats 

av andra hantverkskulturer. Centralt innehåll är även fenomen som förekommer nära eleven, i 

naturen och i den byggda miljön och deras tekniska tillämpningar och vård, renovering, 

reparationer samt återvinning och återanvändning av material och produkter.                      

Profil för goda kunskaper i slutet av årskurs 4. Under denna del beskrivs att eleven kan under 

handledning förverkliga kreativa idéer och prova på tekniska lösningar och planera en produkt 

som går att tillverka, arbeta ändamålsenligt och genomföra sin plan med beaktande av 

arbetssäkerheten, behärska de grundläggande teknikerna i slöjd, känner till centrala begrepp 

och basmaterial. Eleven arbetar långsiktigt både i grupp och på egen hand, samt vill utvecklas 

som slöjdare och känna ansvar för gemensamma arbetsredskap och för ordning och 

trivsamhet i arbetsrummen. Att förstå funktionsprinciperna för teknologin i livsmiljön, 
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utvärdera och uppskatta sitt eget och andras arbete, lärande och arbetsresultat och förhålla sig 

positiv till eget och andra folkgruppers kulturarv.                                                                                

Centralt innehåll för årskurs 5 - 9 .Den centrala uppgiften för dessa årskurser är att fördjupa 

och öka elevens färdigheter och kunskaper i slöjd så att han eller hon självständigt kan välja 

ändamålsenligt material, arbetssätt och arbetsredskap i slöjdprocessens olika faser. Eleven 

uppmuntras att planera innovativt och arbeta självständigt och läras upp att uppskatta arbete 

och material av god kvalitet. Samarbetsförmågan övas upp genom gemensamma projekt inom 

slöjden och med andra läroämnen och representanter för arbets-, produktions- och kulturlivet 

på orten. Undervisningen omfattar det innehåll i de båda slöjdarterna som är gemensamt för 

alla eleverna, därefter ges möjlighet att efter intresse och fallenhet fördjupa sig i antingen 

teknisk slöjd eller textilslöjd.                                                                                   

Mål för årskurs 5 - 9. Målen för de tidigare åren fördjupas och följande tillkommer. Eleven 

skall lära sig att planera och tillverka ändamålsenliga och estetiska produkter av god kvalitet 

och att i sitt arbete ta hänsyn till etiska, ekologiska och ekonomiska värden, sätta sig in i 

finländarens och i tillämpliga delar också i andra folkgruppers formgivnings-, hantverks- och 

teknologikulturer och på så sätt få stoff för att bygga upp sin egen identitet för sitt 

planeringsarbete. Vidare skall eleven sätta sig in i kunskaper och färdigheter inom traditionell 

och modern teknologi som kan tillämpas i vardagslivet, i fortsatta studier, i kommande 

arbetsuppgifter och under fritiden. Eleven skall lära sig kritiskt reflektera över och sätta värde 

på sitt eget och andras arbete samt självständigt och i samarbete med andra söka kreativa 

lösningar på problem med olika informationskällor och lära sig att ta ställning till den 

teknologiska utvecklingen och dess betydelse för människans, samhällets och naturens 

välmåga samt lära sig att förstå företagsverksamhet och industriella produktionsprocesser.      

Centralt innehåll för årskurs 5 - 9. Allmänt innehåll i slöjden är idéer till produkter och 

processer, form, komposition, färg, kännedom om material och konsument frågor, 

ändamålsenlig användning av material, arbetsordningar och arbetsbeskrivningar, samband 

mellan problem och tillämpningar inom slöjden och andra läroämnen såsom bildkonst, 

naturvetenskap och matematik, olika tekniker för visualisering, rapportering och 

dokumentation av planer och produkter, kännedom om och upplevelser av finländsk kultur, 

tradition,  formgivning och intryck från andra kulturer, att bekanta sig med produktionslivet 

och företagsamhet på orten och utvärdering av det egna arbetet och resultatet och deltagandet 
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i gemensam utvärdering av andras arbeten. Innehåll i den tekniska slöjden är uppdelad i 

visuell och teknisk planering och tillverkning. Visuell och teknisk planering innehåller teknisk 

ritning, förmåga att skapa modeller och datatekniska tillämpningar i planeringen, 

ändamålsenlig och kreativ användning av olika material för olika ändamål och med olika 

tekniker samt den byggda miljön och olika produkter samt deras symboliska betydelse och 

budskap. Även olika apparaters funktionsprinciper, konstruktion, teknologiska begrepp och 

system och tillämpningar av dem ingår här. Tillverkning innebär att lära sig ändamålsenlig 

och trygg användning av handverktyg och maskiner inom den tekniska slöjdens område och 

använda olika material och tillverkningstekniker i teknisk slöjd och att välja, kombinera och 

bearbeta dem på ett kreativt sätt vidare att stifta bekantskap med mångsidigt 

laborationsmaterial och skötsel, underhåll och återanvändning av utrustning som hör till 

hemmet och fritiden.                                                                                              

Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömning. 

 Betygsskalan är från 4 underkänd till 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. Vid bedömning 

vägs tre områden in, visuell och teknisk planering, tillverkning och självvärdering samt 

reflektion över processen. Bilaga 6 (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen, 2009) 

Antal undervisningstimmar i Finsk slöjdundervisning räknas på årsveckotimmar. Under 

grundskolan är det 11 årsveckotimmar. En årsveckotimme motsvarar 38 timmar. Elever i 

Finland har 418 timmar slöjd under sin grundskoletid. 

 

7.3  Norge 
 

Kursplanen i ämnet slöjd i Norge är indelad i mål, huvudområden, undervisningstimmar, 

grundkompetens och utvärdering. Målen är desamma i de olika huvudområdena som är 

visuell kommunikation, design, konst och arkitektur.  Målen i konst och design beskrivs 

utifrån att människor i alla tider har utnyttjat och bearbetat olika material till verktyg, kläder, 

bostäder och konst. De av människan skapade föremålen ingår i de flesta områden i vårt liv 

och är avgörande för vår existens. Konst, artefakter och nya produkter kommunicerar tankar 

och idéer, talar om social status, tro, makt och tillhörighet, vilka vi är och vart vi tillhör. Den 
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estetiska dimensionen är central för barns och ungdomars dagliga liv och utgör en grund för 

deras val och yttrandefrihet. Ämnet konst och hantverk visar sig i olika traditioner från 

hantverkarens gedigna kunskap om material och återgivna arbetsprocesser genom 

formgivarens idéer och problemlösning till konstnärens fria skapande. Upplevelser av konst, 

design och arkitektur och medvetenhet om kulturarvet i ett globalt perspektiv är viktiga 

apekter i ämnet. Samisk konst och hantverk, duodji, är en naturlig del av kulturarvet. Att 

förstå det förflutna och samtida konst och konsthantverket i sina egna och andras kulturer 

utgör grunden för utveckling i vårt mångkulturella samhälle. Centralt för ämnet är praktiskt 

skapande arbete i workshops för att få erfarenheter och utveckla produkter.  Detta innefattar 

användning av traditionella och moderna material, verktyg och tekniker. Utveckling av 

fantasi, kreativitet, motorik och handlag från det enkla till det mer avancerade är viktiga 

aspekter i ämnet och kräver tid till att prova och fördjupa sig. Detta ger individen en möjlighet 

att uppleva glädjen i att skapa. Kunskap om form, färg och sammansättning är avgörande för 

att skapa produkter som fungerar och förmedla visuella budskap på ett lämpligt sätt. Denna 

kunskap kan bidra till personlig utveckling och är en förutsättning för riktade kreativa 

idéer,visuell kommunikation och produktion. Kursen ger möjligheter till utveckling av 

entreprenörskap och samarbete med företag, institutioner och personer som är specialister på 

olika områden. I det ämnesövergripande samarbetet om design och teknologi bidrar ämnet 

speciellt med den praktisk - estetiska aspekten av design.   

Huvudområden i kusplanen. Områdena  kompletterar varandra och skall ses i ett sammanhang 

medan jag har valt att studera design närmre. I design står formgivning av föremål centralt. 

Hantverkstraditioner i ämnet förs vidare. Design omfattar både arbete i direkta material och 

arbete med skisser och modeller. Utformning  av idéer, arbetsritningar, produkter och 

bruksformer är centralt. Kunskaper om material, problemlösning och produktion kan utgöra 

grund för innovation och entreprenörskap.    

Grundkompetens i konst och design. Att kunna uttrycka sig muntligt i konst och hantverk på 

sina egna och andras arbete är en viktig del av ämnet. Samtalet kan spåras på olika nivåer, 

från beskrivande till mer analys och bedömning. Presentation av eget arbete, muntliga 

beskrivningar och recentioner är centrala. Muntlig kompetens är också viktig i samband med 

genomgång och bedömning av erfarenheter.  
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Att kunna uttrycka sig i skrift. I ämnet konst och hantverk ingår det bland annat att uttrycka 

sig visuellt med hjälp av tecken och symboler. Utveckling av skriftliga och visuella 

färdigheter sker genom att översätta fakta, idéer och attityder till tecken. För att bibehålla den 

visuella färdigheten parallellt med utvecklingen av skrivkunskaper är medvetna och 

genomgripande insatser i ritning lika viktigt på alla stadier.  

Att kunna läsa . I ämnet konst och hantverk innebär det bland annat om att kunna tolka tecken 

och symboler och att få inspiration till kreativt arbete. Visuell kommunikation genomsyrar 

ämnet och bidrar till utvecklingen av textförståelse. För att utnyttja informationen och 

undvika att bli lurade av visuell retorik, är det viktigt att läsa och förstå olika textuttryck. 

Tolkning av diagram och andra visuella representationer, t.ex. manualer och arkitektoniska 

ritningar, skapar en grund för viktiga beslut.  

Att kunna beräkna.  I ämnet konst och hantverk innebär detta att arbeta med proportioner, 

mått, storlek och grundläggande geometriska former. Ritningar innebär bedömning av 

proportioner och två- och tredimensionella representationer. Förhållandet mellan estetik och 

geometri är också en viktig aspekt i arbetet med dekoration och arkitektur. 

Beräkningskunskap krävs också när man arbetar med olika material och tekniker.  

Att kunna använda digitala verktyg. I ämnet konst och hantverk är det viktigt att söka 

information och även att producera information i text och bilder. Produktion av digitala bilder 

är central för elevernas arbete med fotografering, skanning, animation, film och video. I detta 

sammanhang innefattar attityder till källkritik, personlig integritet, och kunskap om 

bestämmelser om upphovsrätt. Multimedia är en del av presentationer av deras egna och 

andras arbete. Kunskap om estetisk och digital utrustning är nödvändiga för medveten 

kommunikation. 

 Kompetens i konst och design, Målen för utbildningen efter 2, 4, 7 och 10 år beskriver 

följande för design. Efter 2 år skall eleven kunna skapa enkla objekt och former i papper och 

textilier genom att riva, klippa, klistra, tvinna och fläta, skapa enkla föremål i lera, bygga med 

enkla geometriska former samt undersöka, känna igen och beskriva enkla vardagliga föremål. 

Efter 4 år skall eleven kunna planera och göra enkla vardagsföremål, skapa enkla föremål 

genom att sticka, väva, tova, sy, spika och skruva i olika material, använda enkla lämpliga 

handverktyg i arbetet med lera textil, läder och trä, experimentera med enkla geometriska 

former i design och som dekorativa former och granska, visualisera och presentera hur enkla 
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vardagliga föremål har formats, från idé till färdig produkt. Efter 7 år skall eleven göra enkla 

former i olika material och kunna förklara sambandet mellan tanken, valet av material, 

tekniker, form, färg och funktion, kunna använda beskrivningar från olika kulturer med 

utformning av objekt med dekorativa mönster, använda olika tekniker för ytbehandling i sitt 

arbete, använda symaskin och lätta elektriska handverktyg i en designprocess, använda olika 

sammanfogningsmetoder i hårda och mjuka material och utvärdera design och industriell 

produktion av välkända vardagsföremål och göra enkla konsumenttester. Efter 10 år skall 

eleven designa produkter baserade från en specifikation av form och funktion, beskriva olika 

alternativa lösningar i utformningen av en produkt genom skisser och digital programvara, att 

skapa kläder och diskutera mode, pris och kvalitet i ett konsumentperspektiv, tala om hur 

ursprungsbefolkningen och andra kulturer har påverkat och inspirerat annorlunda 

designuttryck, beskriva livscykeln för en produkt och överväga konsekvenserna för hållbar 

utveckling, miljö och skapande av välstånd, förklara egenskaper i skandinavisk design ur ett 

internationellt perspektiv. (www.skolenettet.no, 2010) 

Bedömning. Syftet med bedömningen i ämnet är att främja lärandet och att uttrycka elevens 

kompetens. Vad som övervägs och bedöms måste vara känt och tillgängligt för eleven och 

utvärdering skall ske kontinuerligt och systematiskt. Bedömningen i Kunst och håndverk skall 

ge eleven information om kompetens i förhållande till målen i läroplanen och feedback så att 

eleven kan öka sin kompetens i ämnet.  Varje skola skall utarbeta en lokal arbetsplan med 

ämnets kompetensmål. Dessa beskrivs i läroplanen, som sedan används vid bedömning. 

Eleverna får uppgifter av läraren som bestämmer målet med uppgiften. Efter kursens 

avslutande skall eleven designa produkter baserade från en specifikation av form och 

funktion, beskriva olika alternativa lösningar i utformningen av en produkt genom skisser och 

digital programvara. Detta är vad eleverna skall ha lärt sig efter undervisningens slut. Det är 

dessa mål som skall utvärderas. Detta förtydligades för mig genom mailkontakt med Justein 

Sandven vid Högskolan i Telemark (bilaga 3). Det som utvärderas är kvaliteten på resultat 

och prestationer i förhållande till kompetensmålen vid det tillfälle denna ges 

(Utdanningsdirektoratet, Lärplan i kunst og haåndverk, 2008). 

Kunst och håndverk har kompetensmål efter år 2, 4, 7 och 10. Här beskrivs vad eleven skall 

ha för kunskaper (Utdanningsdirektoratet, Lärplan i kunst og haåndverk, 2008). 

http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5263
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5268
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5268
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5273
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5273
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5283
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5283
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5293
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5293
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5263
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5263
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5268
http://skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5268
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I grundskolan till år 7 är det endast bedömning utan betyg som ges. I år 10 eller vid den 

årskurs ämnet avslutas ges en standpunktskarakter, sifferbedömning. Detta innebär att 

standpunktskarakteren skall ta utgångspunkt i ett brett bedömningsunderlag, och skall vara en 

övergripande bedömning av eleven kompetens. Hela elevens arbete genom skolåren skall 

vägas in vid denna bedömning. Sifferskalan vid bedömningen är från 1 till 6.  

6 uttrycker att eleven har gedigen kompetens i ämnet 

5 uttrycker att eleven har mycket god kompetens i ämnet 

4 uttrycker att eleven har god kompetens i ämnet 

3 uttrycker att eleven har ganska god kompetens i ämnet 

2 uttrycker att eleven har låg kometens i ämnet 

1 uttrycker att eleven har mycket låg kompetens i ämnet (Utdanningsdirektoratet, 2008) 

Antalet undervisningstimmar i kunst och håndverk, i de fyra huvudområdena, är sammanlagt 

627 till antalet. En undervisningstimme är 60 min. Inget är specificerat för varje område, de 

skall ses i ett samanhang. 

 

7.4 Danmark 

Kurspanen för slöjden presenteras i ett omfattande dokument på 39 sidor. Slöjden i Danmark 

är delat i två olika delar. En obligatoriskt del där slöjdundervisningen skall ske mellan år fyra 

till sju och en frivillig del som eleverna sedan kan avlägga prov i och få betyg. Detta sker i år 

åtta och nio. Prov kan avläggas i år åtta om det anses av läraren att eleven fullgjort 

undervisningen så att kraven i ämnets mål kan uppfyllas. Skolorna kan organisera denna 

undervisnig på olika sätt. Läroplanen för denna obligatoriska del förutsätter ett minimum för 

undervisningen under två år med två lektioner per vecka. Tre centrala kunskaps - och 

färdighetsområden ingår i undervisningen. Dessa är design och produkt, hantverksmässigt 

arbetsområde samt det samfundsmässiga och kulturella innehållet. 

  

Syftet med undervisningen i slöjd är att de studerande får kunskaper och kompetens som 

förknippas med kreativ och hantverksmässig tillverkning. Eleverna ska också kunna förstå 
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samspelet mellan idéer, planering och utförande, och utveckla färdigheter i att framställa 

produkter med estetiska, funktionella och kommunikativa värde och därmed få erfarenhet av 

idéutveckling och arbetsprocesser. Genom utmaningar i designprocessen, får eleverna 

möjlighet att uppleva trivsel, gemenskap och personligt engagemang. Detta utvecklar 

elevernas tilltro till egen förmåga att fatta beslut och agera, och inser värdet av estetiskt 

praktiskt arbete.  Genom det skapande hantverksmässiga arbetet görs den studerande 

förtrogen med den historiska och samtida materiella kulturen liksom områden som hälsa, 

miljö och resursmedvetenhet. Eleverna utvecklar också färdigheter i samarbete, delaktighet 

och ansvar. Reflektion och dialog är viktiga inslag i undervisningen.  

 

Design och produkt. Eleverna lär sig gradvis färdigheter i planering och genomförande av 

arbetsförlopp, där det skall ingå delar av inspiration, idé, planering, genomförande och 

utvärdering. Det centrala området är att studenterna tar en experimentell inställning till design 

av produkter i olika material. De måste kunna uttrycka sig personligen i ett estetiskt 

arbetsflöde. Den fokuserar på den kreativa och skapande processen där gammal och ny 

kunskap kombineras på ett nytt sätt. Det måste finnas utrymme för fantasi och fördjupning, så 

metoder och tekniker kan användas okonventionellt. Utvecklingen av det arbete som framgår 

av det faktum att det så småningom kommer att ställas större krav på arbetsprestation och 

produktkvalitet och estetiskt värde. Genom sina reflektioner i arbetsprocessen får eleverna 

erfarenhet av att göra bedömningar och göra val som kommer att avgöra framtiden för den 

färdiga produkten och för den enskildas allsidiga utveckling. Tonvikten ligger på att 

samarbete, hjälpsamhet, delaktighet och ansvar är förutsättningar för både trivsel och för det 

kreativa och skapande arbetet. Studenterna tränas också i att presentera sina produkter och 

beskriva processen. Bilaga 7 del 1. 

 

Hantverksmässiga arbetsområdet. Det viktigaste i detta område är att de studerande får 

färdigheter i att använda lämpliga metoder, verktyg och maskiner för bearbetning av material, 

helst trä och metall. Baserat på hantverkskunskaper och ömsesidig inspiration arbetar eleverna 

med att uttrycka sina idéer i slöjdarbeten. Genom det praktiska arbetet utvecklas studenternas 

professionella förmågor, och de uppnår ökad förtrogenhet med ämnets arbetsmetoder och 

tekniker. Samtidigt lär sig eleverna att använda rätt namn på verktyg, material och arbetsgång. 

Det praktiska arbetet är organiserat så att eleverna lär sig lämpliga arbetsställningar och 
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arbetsmetoder och även lär sig att använda och organisera arbetet efter detta. Instruktionen 

omfattar även kunskap om de olika materialens ursprung, tillverkning, egenskaper, 

möjligheter och krav för skötsel och underhåll. Eleverna måste känna till och följa 

säkerhetsregler för verktyg och maskiner samt lära sig och känna till risker vid arbete med 

farliga ämnen och material och för avfallshantering. Bilaga 7 del 2 

   

Det sociala och kulturella innehållet. Centralt i det sociala och kulturella innehållet är att 

eleverna upplever glädje av att arbeta med kreativa hantverksprocesser och därmed få en 

förståelse för den manuella kulturens inverkan på samhället. Eleverna ska förvärva kunskaper 

och färdigheter i att använda både moderna material och teknologier som traditionella 

metoder för presentation av historiska perioder och kulturer. Även resurs och miljöhänsyn är 

en viktig aspekt av ämnet med betoningen på att eleverna får förståelse för miljö, 

resursanvändning och hållbarhet. Samspelet mellan den etiska och estetiska delen i 

diskussioner om vad som påverkar elevernas val av material och tillverkningsmetoder. 

Undervisningen omfattar olika former av spridning av elevers och andras produkter genom 

utställningar eller annan form av presentation. Museibesök, besök på olika utställningar och 

samarbete med lokala hantverkare och konstnärer kan vara till hjälp. Bilaga 7 del 3 

 

Det som presenterats ovan gäller för slöjd som obligatoriskt ämne. I läroplanen för slöjd som 

valbart ämne beskrivs b.la. följande. Undervisningen i detta ämne bygger vidare på de 

kunskaper och färdigheter, som eleven har tillägnat sig i den obligatoriska 

slöjdundervisningen. Undervisningen skall vara ett fortsatt och mer djupgående arbete med 

designprocesser, uttrycksformer och hantverk. Eleverna tränas att arbeta mer självständigt i 

idéutvecklingen, att sätta mer personlig prägel på sina arbeten (Folkeskolan, 2010) 

Bedömning. Bedömning av slöjd i den obligatoriska år 4 till 7 sker löpande. Den löpande 

utvärderingen kan anta olika former, men följade beskrivs i Ämnes Mål 2009 för slöjd. 

Vardagsbedömning där läraren samtalar med eleven om det dagliga arbetet. Loggbok, där 

eleverna löpande beskriver sin arbetsprocess och övervägande i skrift, skisser och bilder. 

Portfolio, där specifika produkter eller projekt väljs ut som visar vällyckade processer. Det är 

viktigt i planering och genomförande av undervisningen att elever, föräldrar och andra lärare 
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känner till ämnets mål. Den löpande utvärderingen omfattar alla delar av undervisningen dvs.  

innehåll, arbetsform och process och produkt.  

Bedömningen av slöjd i den valbara undervisningen i år 8 och 9. Denna kurs kan avslutas med 

folkskolans avgångsprov i slöjd. Ett krav är att eleven fullgjort utbildningen efter år 7 så 

kraven uppfyllts för prov. Proven visas på ”vejledning til pröven i faget slöjd som valgfag. Ett 

exempel på tidigare prov från en skola i Danmark beskrivs enl. följande, se bilaga 4.  När 

provet avlagts får eleven betyg. Betygsskalan i Danmark är sju gradig skala enligt, European 

Credit Transfer and Ackumulation System skalan, ECTS-skalan, från det utmärkta resultatet 

A till det dåliga resultatet F (Undervisningsministeriet, 2010). 

 

Antal undervisningstimmar är fördelat på tre ämnen, slöjd, håndarbejde och hjemkuskap. 

Sammanlagt för dessa ämnen är timantalet 390 undervisningstimmar. En undervisningstimme 

motsvarar 60 min.    

 

 

 

7.5 Jämförelse av kursplanerna.  

 

Jag presenterar nedan en matris för att åskådliggöra min jämförelse. Denna jämförelse gäller 

kursplanerna i slöjd för de i arbetet undersökta länderna. De olika aspekterna ger en bra 

överblick över slöjdämnets innehåll i kursplanerna.    

Vad förekommer i samtliga kursplaner och vad är specifikt.  Jag har analyserat de aspekter 

som framgår i matrisen nedan. 
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Figur 2. Jämförelser av kursplaner 

 

 

Som framgår av matrisen finns likheter samt skillnader i ländernas respektive kursplan. För 

att tydliggöra dessa ytterligare följer en analys mellan de olika länderna med aspekterna som 

grund.  

Syftet med ämnet.  Sverige beskriver att slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling 

genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Detta beskrivs i 

Finland att utveckla elevens slöjdfärdigheter på ett sätt som ökar självkänslan och ger denna 

glädje och tillfredställelse över sitt arbete och i Norge, en utveckling av fantasi, kreativitet, 

motorik och handlag från det enkla till det mer avancerad. I Danmark syftar undervisningen i 

slöjd till att eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter som knyter an till skapande och 

hantverksmässig framställning. 

Slöjdtraditioner.  Dessa traditioner i Sverige beskrivs att skapa medvetenhet om olika 

kulturers hantverkstraditioner och i Finland att eleven ges möjlighet att bekanta sig med 

kulturtraditioner inom slöjden i Finland och hos andra folk. I Norge beskrivs slöjdtraditioner 

 Sverige Finland Norge Danmark  

Syfte med ämnet Ja Ja Ja  Ja  

Slöjdtraditioner Ja Ja Ja Ja  

Färg och form Ja Ja Ja Ja  

Design och estetik Ja Ja Ja Ja  

Eget ansvar Ja Ja Ja Ja  

Problemlösning Ja Ja Ja Ja  

Processarbete Ja Ja Ja Ja  

Verktyg och redskap Ja Ja Ja Ja  

Miljö och säkerhet Ja Ja Ja Ja  

Entreprenörskap Nej Ja Ja  Till viss del  

Bedömning Ja Ja Ja Frivilligt  
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att upplevelse av konst, design, och arkitektur och förevisning om kulturarven i ett globalt 

perspektiv utgör centrala sidor i ämnet samt i Danmark att framställa olika föremål med 

inspiration från andra kulturer och historiska perioder.  

 Färg och form. I Sverige innebär detta att eleverna välja färg, form och material och kan 

motivera sina val och i Finland att lära sig att fästa vikt vid produktens estetiska egenskaper, 

färger och former.  I Norge är kunskaper om färg och form och komposition avgörande för att 

tillverka produkter och i Danmark att experimentera med material, teknik, färg, form och 

funktion.  

Design och estetik. I Sverige, skapa medvetenhet om estetiska värden. I Finland innebär detta 

att lära sig att planera och tillverka ändamålsenliga och estetiska produkter av god kvalitet. I 

Norge, designa en produkt från en kravspecifikation för form och funktion, samt i Danmark 

att formge och framställa produkter, företrädesvis i trä och metall. 

Eget ansvar. Sveriges kursplan i slöjd beskriver eget ansvar att kunna följa instruktioner och 

ta ansvar för arbetet. I den Finska kursplanen beskrivs att lära sig kritiskt reflektera över och 

att sätta värde på sitt eget arbete, samt i den Norska kursplanen att planlägga och tillverka 

enkla bruksföremål. Danmarks kursplan i denna del är att formge med personlig prägel 

produkter med utgångspunkt från egna idéer.  

Problemlösning. Problemlösning i Sverige, det ligger en naturlig progression i att 

experimentera, lösa problem och göra medvetna val och Finland, i samarbete med andra söka 

kreativa lösningar på problem med hjälp av olika informationskällor vidare till Norge, 

utformning av idéer, arbetsritningar, produkter och bruksformer står centralt samt Danmark, 

prova och utvärdera olika materials möjligheter och begränsningar.  

 Processarbete. Sverige, slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar 

och påverkar arbetet. Finland, lära sig att så småningom behärska en hel slöjdprocess dvs. 

använda ändamålsenliga material, arbetssätt och redskap i processen. Norge, undersöka, 

visualisera och presentera hur enkla bruksföremål fått sin form från idé till färdig produkt. 

Danmark, förstå en kreativ designprocess och i den ingår, inspiration och idéer, planläggning, 

utförande och utvärdering. 

Verktyg och redskap.  Om hur verktyg, redskap och maskiner fungerar beskrivs i kursplanen 

för slöjd i Sverige och i Finland att lära sig att tryggt använda olika material, arbetsredskap 
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och arbetssätt och i Norge enligt följande, att använda enkla och för arbetet rätt verktyg i olika 

arbetsmoment samt i Danmark att bearbeta olika typer av material med relevanta verktyg. 

Miljö och säkerhet. Sverige beskriver det på följande sätt, att eleven tillägnar sig kunskaper 

om god arbetsmiljö, i Finland, säkerhetsfaktorer som gäller för arbete och arbetsrum. Norge 

beskriva livslängden på en produkt och beskriva konsekvenserna för bärkraftig utveckling, 

miljö och värdering samt i Danmark att tänka på miljö, resurssamhälle och bärighet i 

arbetsprocessen. 

Entreprenörskap.  I Sveriges kursplan i slöjd beskrivs inget om entreprenörskap medan i 

Finland följande, att lära sig förstå företagsverksamhet och industriella produktionsprocesser.  

I Norge, ger ämnet möjligheter för utveckling av entreprenörskap och samarbete med företag, 

institutioner och personer i olika branscher. Danmarks kursplan beskriver ett samarbeta med 

olika hantverkare och konstnärer.  

Bedömning. Det som bedöms i ämnet slöjd i länderna ser till viss del olik ut. Sverige och 

Finland och till viss del Norge skall tillverka eller designa en produkt med hjälp av idéer, 

planering, utförande och värdering och få dessa värderade efter gällande betygssystem. I 

Danmark är det frivilligt med ämnet slöjd i högre åldrar och på grund av detta frivilligt att 

avlägga ett prov. Detta prov är förutbestämt med beskrivning om dess utformning. 

Betygsskalornas utformning är olik i de olika länderna som presenterats tidigare.  

 

Från jämförelsen av de olika kursplanerna framkommer även att antal lektionstimmar i slöjd 

är olika till antalet i de undersökta länderna. Detta kan få till följd att med fler antal timmar 

blir det lättare att nå uppsatta mål och att det finns större intresse för ämnet.  

Skillnaderna i entreprenörskap mellan de olika länderna behandlas i en senare del i 

undersökningen.  
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8 Entreprenörskap  
 

Vad betyder entreprenörskap? Enligt nationalencyklopedin betyder det ” en entreprenörs 

aktiviteter och verksamhetsförhållanden”. Vad är då en entreprenör? Enligt samma källa är 

det ” företagsam person som startar nya företag och går in i nya projekt. Även person eller 

företag som genomför en entreprenad kan benämnas entreprenör”. Entreprenörskap beskrivs 

på detta sätt att starta företag, nya projekt och det måste leda till någon form av ekonomisk 

vinst. I detta arbete beskrivs de olika ländernas entreprenörskap i ämnet slöjd i som följer.   

8.1 Jämförelse. 

 

I de finska och norska  kursplanerna framhålls  entreprenörskap och till viss del i den Danska 

kursplanen. I Svensk kursplan för slöjd sägs  inget uttalat om detta. 

 

I den finska läroplanens kapitel 7, Undervisningens mål och centralt innehåll står följande 

”Deltagande, demokrati och entreprenörskap. 

:att utveckla de färdigheter som eleven behöver för att delta i samhällsverksamhet och att 

skapa en grund för entreprenörmässiga handlingssätt. 

Mål för eleven är att, lära sig om arbetsliv och företagsverksamhet och inse deras betydelse 

för individen och samhället, företagsamhet och dess betydelse för samhället, baskunskaper om 

företagsamhet som yrke och att stifta bekantskap med företagsverksamhet”. 

Kursplanen för slöjd beskrivs på följande sätt ” att bekanta sig med produktionslivet och 

företagsamhet på orten” 

I Norge behandlas entreprenörskap i skolan på följande sätt. I läroplanen för kunst och 

håndverk sägs att ”Ämnet ger möjligheter till utveckling av entreprenörskap och samarbete 

med företag, institutioner och fackpersoner. I ett ämnesövergripande samarbete med design 

ock teknik bidrar ämnet med praktisk - estetiska aspekter med design”.  

 

Om skolslöjden i Danmark sägs inget klart uttalat om entreprenörskap i skolan. Några rader 

om detta står  i slutmålen för slöjd som valbart ämne i år 8 och 9. Under samhällsmässigt och 

kulturellt innehåll kan man läsa att eleven skall presentera och förmedla produkter i samspel 

med den omgivande samhället. 
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Som tidigare redovisats skrivs inget om entreprenörskap i svensk slöjd. Men Skolverket har 

2009 fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan.  En 

rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på människor som kommer ut i arbetslivet och detta 

innebär att utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att bemöta dessa förändringar. 

”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som 

det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers 

inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.” 

(Skolverket, Entreprenörskap i skolan, 2010) 

 

8.2 Framåtblick i Svensk skola 

 

Entreprenörskap i grundskolan är enligt Eva Lefflers avhandling, ” ett förhållningssätt till 

lärande och inte ett ämne”. Detta kan till exempel ”genom att låta eleverna vara delaktiga 

genom planering, genomförande och utvärdering av lärandet”. Eleven lär sig känna att den lär 

sig för sin skull och inte för att läraren skall bli tillfredställd (Skolverket, www.skolverket.se, 

2010).  Det handlar alltså om ett lärande där eleven tillåts ta risker, får vara kreativ, 

nyskapande och handlingskraftig, får samarbeta och använda sig av nätverk och att kunna se 

möjligheter istället för problem” (Skolverket, www.skolverket.se, 2010).   

 I avhandlingen diskuterar Eva Leffler begreppet entreprenörskap. I skolsammanhang är det 

inte att skapa privata företag och ekonomi. ”Min bild förändrades och entreprenörskap fick en 

bredare innebörd som handlade om förändringar, utmaningar och mod i största allmänhet.” 

(Leffler, 2006, s. 7)  Vidare belyser Leffler en del problem, ” Den starka retoriken förefaller” 

enligt henne, att vara ett hinder för en medveten praktisk förändring.  ”Ett annat problem är 

förhållandet mellan retorik och praktik. Hur ska entreprenörskapet i skolan praktiskt 

genomföras och vilken förändring av praktiken är det som eftersträvas? Ett tredje problem 

handlar om entreprenörskapet i förhållande till en ny kontext, i det här fallet en skolkontext. 

Entreprenörskapet är starkt kopplat till individen medan det i skolan är kollektivet som lyfts 

fram och inte enskilda individer. (Leffler, 2006, s. 18). Även i förslaget till ny läroplanen 

diskuteras om skolan skall ha ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. I förslaget till 

ny kursplan i slöjd finns inget specifikt uttalat om entreprenörskap.  
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9 Resultat av jämförelser 
 

Slöjden har vuxit fram i de olika länderna på liknande sätt. Från mitten på 1800-talet och 

framåt har ämnet ändrat karaktär och inriktning. Ämnet var tidigare uppdelat på pojk- och 

flickslöjd men från 1900-talets mitt och framåt har det förändrats så att alla oavsett kön 

undervisas i båda slöjdarterna. Detta sker i de lägre åldrarna för att i de högre göra slöjden 

valbar i de olika slöjdarterna efter ländernas olika läroplaner. 

  

Metoden i denna studie är en komparativ metod för jämförelse. Den komparativa 

jämförelsemetod som använts i undersökningen är ”most similar system design” (mssd), detta 

betyder att skillnader förklaras med skillnader. Vid jämförelser med denna metod kan det 

finnas vissa felkällor. Detta kan bero på att länderna, som ligger i Norden och tillsynes är lika, 

kan skilja sig både geografiskt och i styrelseskick. Historiskt sett kan en orsak eventuellt vara 

att tre länder blev indragna i andra världskriget och med denna bakgrund är annat synsätt 

möjligt i kursplanernas olika delar. Politiska beslut vid skapande av läroplaner och kursplaner 

och vid vilken tidsperiod de skapades kan påverka de olika ländernas struktur samt 

utformning av dessa.    

 

Kursplanerna i slöjd i samtliga länder börjar med en beskrivning av de lägre åldrarna för att 

sedan gå vidare mot högre åldrar. I denna beskrivning av slöjden ökas undervisningens 

innehåll både i planering, utförande, material, verktygsanvändning och utvärdering. Det ställs 

större krav i högre åldrar.  I samtliga kursplaner förekommer det mål som eleven skall kunna i 

slutet av givna skolår. Gemensamt i dessa mål är kunskaper i att använda material, maskiner 

och redskap på ett tryggt sätt.  Ämnet skall utveckla elevens ansvarskänsla, kreativitet, 

problemlösning och tilltro till sig själv samt tränas i arbetet med färg och form och design. 

Slöjdtraditioner, kulturtraditioner är också gemensamma delar i målen. Arbetssättet, en 

process beskrivs på liknande sätt i samtliga undersökta länder . Det är denna process som 

skall bedömas i eleven arbete. Alla delar i processen skall ingå vid bedömning. Arbete i slöjd 

skall leda till att eleven skall arbeta självständigt och kunna väga in olika moment i sitt 

skapande och att göra egna val i sitt arbete.  

I vissa delar skiljer kursplanerna i Finland och Norge sig i jämförelse med kursplanen i 

Sverige och Danmark. Detta gör att kursplanerna får en speciell inriktning mot 
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entreprenörskap. I Finland beskrivs att ”bekanta sig med produktionslivet och företagsamhet 

på orten” samt i Norge att ”kunskaper om material, problemlösning och produktion kan 

utgöra grund för innovation och entreprenörskap”. 

Speciellt med den Finska tekniska slöjdens mål är att, ”eleven skall lära sig att ta ställning till 

den teknologiska utvecklingen och dess betydelse för människans, samhällets och naturens 

välmåga, lära sig att förstå företagsverksamhet och industriella produktionsprocesser.” 

”Centralt innehåll i den tekniska slöjden , visuell och teknisk planering, olika apparaters 

funktionsprinciper, konstruktion, teknologiska begrepp och system och tillämpningar av dem”  

och under tillverkning ” att stifta bekantskap med mångsidigt laborationsmaterial, skötsel , 

underhåll och återanvändning av utrustning som tillhör hemmet och fritiden.” (Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2009 sid 242).   

Det som är speciellt med Kunst og Håndverk i Norge beskrivs i ämnets mål.”Faget gir 

muligheter for utvikling av entreprenörskap og samarbeid med bedrifter, institusjoner og 

fagpersoner. I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt med det 

praktisk - estetiske aspekt ved design” (Slöjd, 2009) I kursplanen før Kunst og Håndverk är 

ett mål ” designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon” (Slöjd, 2009) 

När jag studerat innehållet i kursplanerna tycker jag mig finna att slöjden i Finland  och Norge 

har en mer specifik inriktnig mot entreprenörskap i sin slöjdundervisning. Studien beskriver 

hur slöjden i Finland och Norge sträcker sig längre ut mot samhället. Rimligt borde den leda 

till en ökad insikt för eleverna om att utveckla och skapa produkter för eget företagande och 

entreprenörskap. Företagande och entreprenörskap har en betydligt mer framträdande roll i 

Finland och Norge än i Sverige och Danmark. I nuvarande kursplaner för slöjden i Sverige 

beskivs inget om entreprenörskap.  

I den nya läroplanen beskrivs i den allmänna delen om skolans uppdrag att bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det som finns att läsa om 

entrepenöriellt arbete i Danmark är endast att eleverna skall presentera och förmedla 

produkter i samspel med den omgivande samhället  och detta är i slutmål för slöjd som valbart 

ämne .  

Bedömningen av  ämnet slöjd i de olika länderna sker på delvis olika sätt.  Betygsstegen 

skiljer sig men även inriktning i bedömning. I Danmark är det frivilligt att välja slöjd i år 8 

och 9 för att därefter avlägga ett prov medan i Norge är det ett betyg på elevens kunskaper 

http://www.skolenettet.no/lkt/TM_Kompetansemal.aspx?id=36377&kmId=5263
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genom hela lärotiden. I Finland och Sverige sätts betyg på kunskaperna i slöjd när eleven går 

ut grundskola. Betygsskalorna i de undesökta länderna ser olik ut. Olika steg och 

benämningar skiljer länderna åt. 

Timantalet i undervisningen för att nå målen i slöjd i de olika Nordiska länderna ser olik ut. I 

kurs och läroplanerna för grundskolan framkom det att i Sverige undervisas eleverna 330 

timmar i slöjd, Finland 418 timmar i slöjd, Norge 627 timmar i huvudområdet samt i 

Danmark 390 timmar i tre ämnen.  Detta kan tolkas så att det är olika synsätt på ämnet slöjd i 

de olika länderna. De länder med fler slöjdtimmar lägger uppenbarligen större vikt vid ämnet 

och kan därför antas värdera det som mer betydelsefult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

10  Sammanfattande diskussion och slutsatser. 

 
 

För att få en grund i mitt arbete med jämförelser av kursplaner startade jag med att studera 

Den nationella utvärderingen i slöjd, NU-03. Jag gjorde en tabell med den utvärderingens 

olika frågeställningar och utifrån detta material jämfördes Finland och Norge, se bilaga 1. 

Tidigare har jag skrivit en uppsats om slöjden i Danmark och hade denna som underlag. Med 

på grund av en ny läroplan för slöjdämnet i Danmark gjorde jag endast kompleterande 

litteraturstudier. 

Därefter följde studier om slöjd i ett historiskt perspektiv samt läroplaner och kursplaners 

utveckling, bedömning samt entreprenörskap.  

Utvecklingen av skolslöjden i de nordiska länderna ser historiskt sett liknande ut. Från mitten 

av 1800-talet och framåt har läropaner och kursplaner utarbetats efter ländernas behov. Detta 

för att samhället skall utvecklas måste ett utvecklings- och utbildningsarbete ske. Från mitten 

av 1900-talet har slöjden utvecklats från uppdelade ämnen med pojkar för sig och flickor för 

sig till som undervisningen är utformad idag.  Numera undervisas eleverna i båda slöjdarterna 

för att vid senare år får välja vilken slöjdart de önskar. I min studie av kursplaner i de fyra 

nordiska grannländerna har jag kommit fram till att kursplanerna har både likheter och delar 

som skiljer dem åt. Arbetssättet, processen, från idé till färdig produkt utgör en röd tråd och  

förekommer mer eller mindre i samtliga kursplaner. Detta är slöjdens kännetecken och 

eleverna skall kunna se en stigande utveckling i sitt arbete för att kunna bli en självständigt 

tänkande individ vid slutet av sin grundskoletid. I min studie  har jag lyft  fram olika aspekter 

i ämnet slöjd som jag anser genomsyrar och till viss del skiljer kursplanerna åt. Aspekterna 

som jag undersökt i respektive länder var , syftet med ämnet, traditioner, färg och form, 

design och estetik, eget ansvar, problemlösning, processarbete, verktyg och redskap, miljö 

och säkerhet kom jag fram till att dessa beskrevs på liknande sätt i samtliga kursplaner, medan 

entreprenörskap skiljde sig i dessa. I Finland och Norge förs företagsanda och 

entreprenörskap fram på ett mer framträdande sätt i kursplanerna än i Sverige och Danmark. 

Om jag ser framåt och med de nya läroplanerna som är på väg framgår det att vi i Sverige 

kommer att närma oss våra nordiska grannar vad gäller entreprenörskap i den.  Skolslöjden i 

Danmark får en inriktning mer mot design och produktionsprocesser. Entreprenörskap i 

skolan? Genast kommer tankar om företagande, men detta tror jag är fel. Som jag ser 
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entreprenörskap i skolan måste det bli ett förhållningssätt, att se nyttan av den kunskap man 

erhåller för att sedan utveckla denna mot elevens kommande tillvaro och vidareutbildning. 

Det är inte självklart att bara införa entreprenörskap i skolan, det krävs mycket fortbildning av 

pedagogerna som skall utföra detta. Ett nytt arbets och förhållningssätt är en förutsättning för 

detta. Jag tror att en förutsättning för att entreprenörskap i skolan skall fungera är att detta 

måste genomsyra hela skolans arbete. Hur är det möjligt att utveckla  entereprenörskap  i 

Svensk skola?  Genom att belysa denna del kan slöjden och eventuellt  skolan som helhet få 

en annan inrikning som ger eleverna större fokus på elevens fortsatta utbildning. Med 

nuvarande läroplan och kursplan för slöjd  finns det inget som beskriver entreprenörskap i 

skolan. Men i den nya läroplanen sägs följande, ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap” (Skolverket, Förslag på nya kursplaner, 2010, s. 6) samt att ” medverka till 

att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som 

kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.” 

(Skolverket, Förslag på nya kursplaner, 2010, s. 14) . Eva Leffler beskriver i sin avhandling 

om entreprenörskap i skolan  ”Entreprenörskap och företagsamhet är begrepp som idag 

alltmer syns i texter som behandlar utbildning” (Leffler, 2006).  I skolsammanhang ska 

eleverna genom uppmuntran träna sin nyfikenhet, ansvarstagande, och problemlösning och att 

omsätta idéer till handling. Med denna syn kan många ämnen i skolan involveras och på så 

sätt få ett annat pedagogiskt förhållningssätt. Eleverna tränas i att se, ta tillvara och använda 

sina kunskaper från olika ämnen till nya områden inom utbildningen. ”Den entreprenöriella 

undervisningen ska istället utgöra ett förhållningssätt där eleven går från passiv och 

mottagande, till att bli aktiv och lärande. Att lägga tonvikten undervisningens ”Att veta hur” 

istället för ”Att veta att” är ytterligare ett sätt att markera den skillnaden” (Leffler, 2006, s. 

98).  

Bedömning i slöjd, ett praktiskt ämne där en process bedöms. Enligt kursplanerna skall alla 

delar bedömas och detta ser jag som en stor fördel för detta ämne. Det är flera olika delar som 

vägs in vid bedömningen. Om en elev saknar en  viss del i något moment går det enligt min 

bedömnig att kompensera detta med de andra delarna i bedömningen.  

När man studerar EUs åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (bilaga 2) åskådliggörs 

flertalet av dessa i slöjden. Jag tror att andra ämnen i grundskolan skall se vilka möjligheter de 
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har att åskådligöra sina kunskaper genom att ta del av slöjdens unika möjligheter att förmedla 

lärande.  Kommunikation på modersmålet och på främmande språk. Denna del av 

undervisningen kan läggas i slöjdsalen med pedagoger i dessa ämnen. Visa och skapa dialoger 

kring relevanta uttryck, förklarande texter och instruktioner, läsförståelse på olika språk osv 

går att förmedla i detta ämne.   Ett exempel är matematikundervisning i slöjdsalen, för att 

konkretisera flera av  matematikundervisningens mål. Digital kompetens, göra instruktioner 

med olika digitala verktyg såsom power point presentationer, redovisningar och olika 

instruktioner med film som exempel. Men den viktigaste delen är kanske att lära att lära. I 

denna del och med slöjdundervisningen kan man åskådligöra varför kunskap i livet är viktig. 

Slöjden har även fantastiska möjligheter att uppmuntra och träna initiativförmåga som leder 

till  ansvarstagande elever och medborgare. Vidare gestaltas denna kunskap som att få tankar  

att själva ta ansvar och skapa egna förutsättningar för företagande. I våra mål i slöjden 

beskrivs även olika  kulturella uttrycksformer, vilken är en av nyckelkompetenserna.  
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Bilaga 1 

 
   Vid analys inför NU-03 indelades kursplanen i sex huvudområden. 

1. Personliga kvaliteter och egenskape 

2. Elevinflytande och eget ansvar. 

3. Handlingsberedskap. 

4. Ämneskunskaper. 

5. Perspektiv och aspekter 

6. Arbetssätt och metoder   

 

Kursplan i Sverige Kursplan i Finland Kursplan i Norge 

1. Personliga kvaliteter och 

egenskaper. 

 Bygga upp 

självkänsla. 

 

 Utveckla kreativ- 

konstruktiv förmåga 

 Förmåga att 

reflektera, bedöma 

och ta ställning. 

 Befästa och överföra 

kunskaper, att tillägna 

sig nya kunskaper. 

 

1. Personliga kvaliteter och 

egenskaper. 

  Att fästa vikt vid 

produktens estetiska 

egenskaper, färg och 

form. 

  Att ta ansvar för 

föremål i sin 

omgivning och förstå 

att produkter har en 

livscykel. 

 Att utvärdera och 

uppskatta sitt eget 

och andras arbete. 

 

1. Personliga kvaliteter och 

egenskaper. 

 Utveckling av fantasi, 

kreativitet, motorik 

och handlag från det 

enkla till det mer 

avanserade är viktiga 

aspekter i ämnet som 

kräver tid till att 

prova sig fram och 

fördjupning. 

2.Elevinflytande och eget 2.Elevinflytande och eget 2. Elevinflytande och eget 
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ansvar. 

 Få utgå från egna 

erfarenheter och 

intressen. 

 Ta eget ansvar för sitt 

lärande. 

ansvar. 

 Tillverka 

ändamålsenliga och 

estetiska produkter 

av god kvalitet och 

att i sitt arbete ta 

hänsyn till de etiska, 

ekologiska och 

ekonomiska värdena.  

 Kritiskt reflektera 

över och att sätta 

värde på sitt eget och 

andras arbete samt 

att självständigt och i 

samarbete med andra 

söka kreativa 

lösningar på problem 

med hjälp av olika 

informationskällor. 

 Ta ställning till den 

teknologiska  

utveclingen och dess 

betydelse för 

människan, 

samhällets och 

naturens välmåga. 

ansvar. 

 Kunskap om form, 

färg och 

sammansättning är 

avgörande för att 

skapa produkter som 

fungerar och att 

utföra visuella 

budskap på ett 

lämpligt sätt.  

 

3. Handlingsberedskap 

 Bygga upp en 

handlingsberedskap 

för det dagliga livet. 

3. Handlingsberedskap 

 Sätta sig in i 

kunskaper och 

färdigheter inom 

3.Handlingsberedskap 

 Möjlighet till 

utveckling av 

entreprenörskap och 



51 

 

 Befästa och överföra 

kunskaper, att tillägna 

sig nya kunskaper. 

 Planera och 

genomföra utifrån 

gällande 

förutsättningar. 

traditionell och 

modern teknologi 

som kan tillämpas i 

vardagslivet, i 

fortsatta studier,i 

kommande 

arbetsuppgifter och 

under fritiden. 

samarbete med 

företag, institutioner 

och ledande personer. 

4. Ämneskunskaper 

 Kunskap om metoder, 

verktyg, redskap, 

material och 

arbetsmiljö. 

 Planera, bedöma och 

förstå processen. 

 Kulturarv och 

slöjdtraditioner i 

historiskt- och 

kulturellt perspektiv. 

4.Ämneskunskaper 

 Lära sig begrepp som 

hänför sig till slöjd 

och lära sig att tryggt 

använda olika 

material, 

arbetsredskap och 

arbetssätt. 

 Produktplanering och 

de grunläggande 

teknikerna i slöjd och 

öva sig i de 

färdigheter som dessa 

förutsätter, vilket 

utvecklar elevens 

tankeförmåga och 

kreativitet. 

 Rumsgestaltning och 

tredimensionellt 

tänkande i sin 

planering och i sitt 

arbete 

4. Ämneskunskaper 

 Att förstå det 

förflutna och samtida 

konst och 

konsthantverk i sin 

egna och andras 

kultur.  

 Använda olika 

tekniker  i sitt arbete 

 Använda olika 

verktyg i sitt arbete. 
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 Att tillverka, 

underhålla och 

reparera vardagliga 

bruksföremål. 

 Förstå 

företagsverksamhet 

och industriella 

produktionsprocesser. 

 Sätta sig in i 

finländarnas och i 

tillämpliga delar 

också andra 

folkgruppers 

formgivnings-, 

hantverks-, och 

teknologikulturer och 

på så sätt få stoff för 

att bygga upp sin 

egen identitet och för 

sitt planeringsarbete.   

5. Perspektiv och aspekter 

 Jämställdshets-, 

ekonomiskt-, miljö-, 

och kulturellt 

perspektiv. 

 Estetiska-, etiska-, 

och funktionella 

värden. 

5. Perspektiv och aspekter 

 Tillägna sig en 

positiv inställning till 

arbetarskydd och lära 

sig att tryggt använda 

arbetsredskap, 

maskiner och 

apparater och lära sig 

sörja för trivsel i sin 

arbetsmiljö. 

5. Perspektiv och aspekter 

 Utvärdera design och 

industriell produktion 

av välkända, 

vardagliga föremål 

och göra enkla 

kosumenttester.  

 Beskriva livscykeln 

för en produkt och 

överväga 
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 Bekanta sig med 

tekniken i 

vardagslivet. 

konsekvenserna för 

hållbar utveckling, 

miljö och skapande 

av välstånd. 

6. Arbetssätt och metoder 

 Slöjdprocessen- 

planera och bedöma 

arbetsprocesser och 

produkter. 

 Skapande arbete 

utifån egna 

erfarenheter och 

intressen i slöjdens 

material. 

 Självständigt och 

konstruktivt lösa 

problem. 

6. Arbetssätt och metoder 

 Bekanta sig med 

användningen av 

informationsteknik 

under slöjdprocessens 

olika skeden och i 

olika 

inlärningsmiljöer. 

 Lära sig att behärska 

en hel slöjdprocess. 

6. Arbetssätt och metoder 

 Beskriva de olika 

alternativa 

lösningarna i 

utformningen av en 

produkt genom 

skisser och 

programvara. 

(Skolverket, 

www.skolverket.se, 2005) 

(Grunderna för läroplanen 

för grundläggande 

utbildningen, 2004) 

(www.skolenettet.no, 2010) 
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Bilaga 2 

 
EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är 

anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer 

behöver för personlig utveckling , aktivt medborgarskap, social integration och 

sysselsättning. 

Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 

1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

 

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett 

framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaper och färdigheter 

överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är väsentliga på ett område stöder 

kompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, 

matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är 

en viktig grund för lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande. Det finns en rad teman 

som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, 

problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla 

en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna 
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Bilaga 3 
Jag har några funderingar. Som jag tolkar det jag läst får eleverna ett givet problem eller 

projekt att arbeta efter. Dessa bestäms av respektive skola och lärare? Ungefär som här i 

Sverige. Jag startar med vissa ramar som eleverna sedan får arbeta efter. Är jag på rätt spår 

här? 

 

Bedömningen här är för närvarande, G-VG-MVG eller inget betyg för att tillräckligt underlag 

saknas för bedömning.  Vi har betyg i år 8 och 9 för grundskolan. 

 

I er läroplan beskrivs huvudmålen för de olika delarna. Men hur går vurderingen till och i 

vilka år. Slutvurdering? Vad menas med standpunktskarakter. 

 

Grundläggande färdigheter i de olika ämnena. Skall man beskriva muntlig, skriftlig, läsa, 

räkna och digitala kunskaper i alla? 

 

 

 

Hei Staffan 

 

1. Elevene får oppgaver der læreren bestemmer læringsmål/læringsutbyte.  

Hva eleven skal ha lært seg etter at undervisningen er over. Det er  

disse målene som skal vurderes. 

2. Standpunkt er en karakter som gjennspeiler hva eleven presterer  

gjennom skoleåret. 

3. Eleven får med seg karakteren fra 10 klasse på vitnemålet 

4. De grunnleggende ferdigheten skal om mulig trekkes inn i alle oppgaver. 

5. Læringsutbyte/mål deles inn i kunnskaper, ferdigheter og generell  

kompetanse som har med danning og skikk og bruk å gjøre. 

 

Hilsen 

Jostein 

 

Staffan skrev: 

> Hej. Sänder lite fler funderingar. 

> Med vänlig hälsning Staffan Winberg 

 

 

--  

 

Jostein Sandven 

Instituttleder 

 

Institutt for forming og formgiving 

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 

Høgskolen i Telemark 

 

Telefon: +47 35026447/35026200 

http://www.hit.no 
 

http://www.hit.no/
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 Bilaga 4 

 
Kildemarkskolen 

Prøve i sløjd juni 2008 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tema: 

Fugle 
 

Mange fugle lever tæt på mennesker. Vi ser dem, hører dem og følger med i deres liv 

 

Ved at sørge for let adgang til at bygge reder kan vi ofte få dem til at bo tæt på vores egen 

bolig. 

Ved at sørge for at de har let adgang til foder, kan vi få dem til at gæste vores have hele 

vinteren. 

Tamme fugle kan også bo inde i vores hjem. 

 

Fugle kan udformes som skulpturer der pynter på reolen eller som relieffer der kan hænge på 

væggen. 

 

Vil du lave fugle der pynter på værelset eller vil du lave et godt tilbud der får de levende 

fugle til at tage ophold lige i nærheden af dig 
 

 
Ud over dit produkt skal besvarelsen indeholde overvejelser om  

Design 

Valg af materialer 

Valg af værktøj og plan for arbejdet 

Vurdering af produktets egenskaber og æstetiske udtryk i forhold til formålet. 

 

 

 

 

Prøven er fredag d. 6. juni kl. 8.10 til 12.10 

Censor er til stede hele dagen.  

 

Forud arbejder du med opgaven i 6 lektioner.  

24/4, 8/5, 15/5 
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Bilaga 5 

 
Bedömningskriterier i ämnet slöjd i Sverige  

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven överväger olika alternativ att genomföra en idé och presenterar egna skisser eller 

modeller till slöjdarbeten. 

Eleven väljer material, färg och form samt motiverar sina val utifrån funktion, estetiska 

aspekter, miljö och ekonomi. 

Eleven formger och framställer sina slöjdarbeten utifrån kunskaper om material, 

arbetsmetoder, tekniker och redskap. 

Eleven arbetar efter instruktioner, ritningar, mönster eller andra arbetsbeskrivningar. 

Eleven förklarar och motiverar olika led i slöjdprocessen.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven tar initiativ till, planerar och tar ansvar för mer omfattande och avancerade moment 

under hela slöjdprocessen.  

Eleven har en utvecklad kunskap om och visar känsla för formgivning och funktion. 

Eleven finner konstruktiva lösningar i sitt arbete, omprövar vid behov sina tidigare val samt 

tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i nya situationer.  

Eleven arbetar självständigt, målmedvetet och kreativt i olika slöjdsituationer. 

Eleven värderar på ett realistiskt sätt sin arbetsinsats och sin produkt ur funktionella och 

estetiska aspekter. (Slöjdens kursplan, 2000) 
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Bilaga 6  
Grunderna för  läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland 

 

Visuell och teknisk planering, 

Eleven 

• upptäcker problem självständigt, utvecklar idéer på ett kreativt sätt och kan under 

handledning planera produkter i vilka man strävat efter att beakta till buds stående tid, 

redskap och material och efter att produkterna skall vara estetiska, ekologiska, hållbara, 

ekonomiska och ändamålsenliga 

• uppfattar att de produkter som han eller hon har planerat också förmedlar ett budskap 

till omgivningen 

• dokumenterar en egen plan t.ex. med bilder, ord, teknikprover eller prototyper eller på 

annat sätt så att ursprungsidén och det sätt på vilket produkten skall tillverkas framgår 

av dokumentationen 

• kan under handledning använda inslag från finländsk och andra folkgruppers 

formgivnings-, hantverks-, och teknologikultur. 

Tillverkning 

Eleven 

• arbetar ändamålsenligt och omsorgsfullt enligt arbetarskyddsanvisningar och sköter 

om ordningen och trivseln i sin arbetsmiljö 

• behärskar de grundläggande teknikerna så att produkten blir ändamålsenlig, färdig, 

ekologisk och estetisk 

• kan arbeta målmedvetet både på egen hand och i grupp 

• kan under handledning använda avancerad teknologi i sitt arbete och förstår teknologiska 

begrepp och system och tillämpningar av dessa 

• kan tillämpa kunskaper och färdigheter från andra läroämnen. 

Självvärdering och reflektioner över processen 

Eleven 

• kan under handledning granska sitt arbete och sitt lärande 

• lägger märke till styrkor och svagheter i processen och i resultaten 

• tål kritik i samband med utvärderingen och vill utveckla sin verksamhet på basis 

av responsen 

• utvärderar sina idéer och produkter utgående från estetiska, ekonomiska, ekologiska 

och ändamålsenliga kriterier 

• inser beroendeförhållanden mellan teknologi, kultur, samhälle och natur 

• skapar sig en realistisk bild av sina färdigheter och utvecklingsmöjligheter.  

(Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildningen,  2004) 
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Bilaga 7 
 

Slöjdämnets mål, Dansk skola. 

 

 Del 1. Eleverna skall arbeta   

 använda olika typer av källor till inspiration i designprocesser som närmiljön,  

 utflykter, internet, litteratur och andra kulturella traditioner  

 granska och värdera professionellt utformade produkter  

 skisser och modeller för arbetsflöde, testa och experimentera med olika former, färger, 

material, tekniker och funktioner  

 experimentera med material och tekniker från egna idéer och erfarenheter  

 perfekt sig i arbetsflödet delfaser och testa olika typer av bearbetning och verktyg 

använda  

 att kartlägga, planera och genomföra arbetsflödet  

 beskriva och utvärdera designprocessen och produkt. 

Del 2. Eleverna skall kunna 

 bearbeta olika typer av material med lämpliga verktyg  

 testa och utvärdera olika materials möjligheter och begränsningar  

 använda verktyg, maskiner och andra tekniska hjälpmedel på ett säkert och hälsosamt 

sätt  

 utveckla personliga hantverksmässiga färdigheter 

 kunna överblicka arbetsförloppet  

 bygga och komponera rumsliga former och ytor  

 utforska färgens inbördes påverkning och testa val av färg för personliga uttryck  

 användning och veta exakta tekniska ord och begrepp för verktyg och material. 

Del 3 Eleverna skall arbeta med att 

 iakttaga, värdera och diskutera föremålens betydelse som kommunikationsmedel, som 

uttrycker stämningar, signaler och normer 

 uppnå insikt i hur olika samfund behärskar ett hantverk och skapandebehov satt spår i 

historien och påverkat vårt vardag och framtid 
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 undersöka naturliga och kulturella förhållande, som har inflytande på människans 

utformning, användning och framställning av föremål 

 undersöka materialens uppkomst, diskutera och välja material utifrån etiska 

övervägningar och resursållning och bärkraftighet 

 välja tillverkningsmetoder i tillverksprocessen, som minimerar miljöbelastningen 

 framställa olika föremål med inspiration från andra kulturer och historiska perioder 

 presentera och förmedla egna produkter t.ex. genom utställningar på eller utanför 

skolan, vid teaterföreställningar, på hemsidan eller annat  

 

 

 


