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UPPGIFTER FÖR GYMNASIDIPLOMET I SLÖJD 2022–2023 
 

1. FÄRG FRÅN NATUREN 
Taitoförbundet har utsett färgning med naturmaterial till årets hantverksteknik år 2022. Bekanta dig 
med färgningsmetoder där du använder dig av växter, svampar eller bioavfall. Välj ett naturmaterial 
som du färgar och skapa en produkt av det.  

 

2. FORTFARANDE AKTUELLT 
Den moderna människan är väldigt beroende av en kontinuerlig energiproduktion. Föreställ dig en 
situation där energitillgången tillfälligt upphör för några veckors tid. Utveckla och skapa en produkt 
med vilken du klarar av den exceptionella situationen. 

Den här uppgiften, som fortfarande är aktuell, publicerades första gången för 26 år sedan 1996–
1997. 

 

3. KULTURELL MÅNGFALD 
Hitta inspiration i hantverkskulturer som är viktiga för dig, antingen i Finland eller i något annat 
land. Utveckla och förverkliga en produkt som skildrar någon eller några av de hantverkskulturer du 
valt. 
 

4. MIN LJUDVÄRLD 
Vilka ljud består din ljudvärld av? Vilka ljud är behagliga, vilka undviker du? Utveckla och förverkliga 
en produkt som producerar, förstärker eller dämpar ljud.  
 

5. MED PÅ FESTEN 
Utveckla och förverkliga en produkt som är lämplig för ett festtillfälle du själv valt.  

 

6. STATUS! 
Människan har ett naturligt behov av att känna att hen är en i gruppen, men också av att sträva ef-
ter att förbättra sin egen ställning och bli respekterad. Människan bygger upp sin status genom val 
som berör livsstil och konsumtionsvanor. Det kan till exempel vara frågan om materia, design, in-
redning, musik, konst, kläder, mat, hobbyer och innehåll som man producerar i sociala medier. Re-
flektera över vilka värderingar och faktorer som beskriver social status i någon grupp eller i en ge-
menskap? Vilka faktorer hos en annan människa väcker respekt, uppskattning eller högaktning? Vad 
är sådant som du själv inte är beredd att avstå från, som du använder för att definiera din egen sta-
tus och identitet? På vilka sätt för du fram din egen ställning i gemenskapen?   
 

Planera och förverkliga i samarbete ett projekt där ni granskar vilken betydelse status har för män-
niskan. Namnge ert gemensamma projekt. Deltagarna i projektet kan vara studerande som avlägger 
gymnasiediplom i olika läroämnen. I gymnasiediplomen ska man följa de anvisningar som Utbild-
ningsstyrelsen gett för respektive gymnasiediplom. Det är också möjligt för aktörer utanför gymna-
siet att medverka i det gemensamma projektet.  
 

Uppgiften kan också utföras individuellt. 


