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Förord

Esbo bildkonstskolas nya läroplan grundar sig på Grunderna för läroplanen för den fördju-
pade lärokursen i grundläggande konstundervisning (Utbildningsstyrelsen, Föreskrifter och 
anvisningar 2017:12b). Förnyelsen av läroplanen gäller alla läroanstalter för olika konstar-
ter som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning. Esbo bildkonstskola tar 
den nya läroplanen i bruk från och med den 1 augusti 2019.

Bildkonstskolans läroplan har utarbetats under läsåret 2017–2018 som ett resultat av en 
process i många steg. Utbildningsstyrelsen instruerade skolorna att även inkludera elever-
na och deras föräldrar i processen. Under höstterminen genomfördes en självutvärdering 
av bildkonstskolans verksamhet via utvärderingssystemet Virvatuli, där eleverna och deras 
vårdnadshavare fick möjlighet att utvärdera undervisningens målsättningar, innehåll och 
effektivitet. I januari ordnades diskussioner om bildkonstskolans verksamhetskultur och 
förverkligandet av principerna om hållbar utveckling i 25 undervisningsgrupper. Resultaten 
av dessa utvärderingar gav riktlinjer för utarbetandet av läroplanen. 

Den arbetsgrupp som utarbetade läroplanen inledde sitt arbete den 23 oktober 2017 
och sammanträdde därefter varje vecka. I arbetsgruppen ingick lärarna Mari von Boe-
hm (fram till 29.1.2018), Elisse Heinimaa, Ruusu Hulmi, Minttu Hyytiäinen (från och med 
20.11.2017), Laura Ikonen och Nina Sarkima samt rektor Maritta Poijärvi, tfn biträdande 
rektor Päivi Tierto (fram till 10.3.2018) och biträdande rektor Anu Hietala (från och med 
5.3.2018). Arbetsgruppen presenterade grunderna för läroplanen för hela lärarkåren vid 
möten, där man också i grupper diskuterade synen på lärande samt undervisningens 
struktur, innehåll och målsättningar. När den slutgiltiga läroplanstexten var klar begärdes 
utlåtanden från skolans direktion och lärarkår. 

Läroplanen innehåller grundläggande information om anordnandet av undervisningen. 
Lärarna gör upp egna planer för sina undervisningsgrupper utifrån läroplanen. Som hjälp 
för tillämpningen utarbetas under läsåret 2018–2019 en pedagogisk guide, som ger mer 
detaljerade förslag för exempelvis struktureringen av undervisningens innehåll. Läroplanen 
ger också riktlinjer och ramar för det administrativa arbetet. Man bör också komma ihåg att 
läroplanen är ett verktyg, vars ändamålsenlighet utvärderas och utvecklas regelbundet.

En del saker återkommer i läroplanstexten, eftersom exempelvis vissa målsättningar och 
innehåll i studiehelheterna är de samma – de bara behandlas på ett allt bredare och dju-
pare sätt. Av denna orsak bör läsaren först läsa igenom kapitlet Syn på lärande, arbetssätt 
och arbetsmiljö för att förstå logiken i kapitlet Undervisningens målsättningar och innehåll.

Esbo den 12 april 2018
 
På uppdrag av läroplansarbetsgruppen

Elisse Heinimaa               Minttu Hyytiäinen              Ruusu Hulmi
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1 Esbo bildkonstskolas verksamhet och värderingar

1.1 Esbo bildkonstskolas uppgift och verksamhetsidé

Esbo bildkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade 
lärokursen för barn och unga i åldern 5–20 år i Esbo. Grundläggande konstundervisning 
ordnas i bildkonst och hantverk. Undervisningen i hantverk erbjuds som design & teknolo-
gi-undervisning, som är formgivningsfostran där man använder sig av teknologi. Verksam-
heten baserar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (1998/633) och Grun-
derna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning. 
(Utbildningsstyrelsen, Föreskrifter och anvisningar 2017:12b).

Esbo bildkonstskola är en läroanstalt som drivs av en understödsförening. Vid sidan av 
grundläggande konstundervisning ordnar skolan även klubbar i samarbete med Esbo stad, 
samt kursverksamhet som är öppen för alla. Skolan har flera verksamhetsställen i olika 
delar av Esbo. 1 300 barn och ungdomar studerar inom skolans grundläggande konstun-
dervisning.
 
Bildkonstskolan har för närvarande sex heltidsanställda lärare och över 20 timlärare. Lärar-
na är till utbildningen bildkonstlärare och/eller yrkespersoner inom olika konstarter. Skolan 
leds av en rektor och en biträdande rektor i samarbete med direktionen för Esbo bildkonst-
skolas understödsförening. Skolan har även kontorspersonal och personal inom stödtjäns-
ter; en kundtjänstansvarig, en ekonomiansvarig, en vaktmästare och en koordinator.

Esbo bildkonstskolas grundläggande uppdrag enligt strategin är att ordna högklassig och 
inspirerande undervisning i kunskaper och färdigheter i visuell kultur enligt en fördjupad 
lärokurs. Skolans mål är att utveckla sin verksamhet som läroanstalt för att värna om och 
främja visuell kultur. Kärnan i undervisningen är utveckling av elevernas kunskaper och 
färdigheter samt stöd för individualisering och andlig tillväxt. Undervisningen utvecklas 
kontinuerligt och dess kvalitet hålls på en hög nivå. Traditionella och nya tekniker och tek-
nologiska lösningar används parallellt och integreras med varandra.
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1.1.1 Antagning av elever

Barn och unga i åldern 5–20 år kan ansöka till Esbo bildkonstskola. Studierna inleds i en 
undervisningsgrupp enligt den antagna elevens åldersgrupp.

Ansökan till bildkonstskolan görs med ett elektroniskt formulär i april varje år. Ansökan sker 
via en elektronisk tjänst. Nya elever antas till undervisningsgrupperna i anmälningsord-
ning. Det är också möjligt att ansöka vid andra tidpunkter än i april. Då fyller man platser 
som förblivit tomma i undervisningsgrupperna och tar in nya elever i stället för sådana som 
annullerat sina platser. Inga nya elever antas till grupperna efter mitten av februari.

1.1.2 Identifiering av kunnande och individualiserat tillgodoräknande av studier

Studierna vid bildkonstskolan kan inledas flexibelt i olika skeden av studiehelheterna. Elev-
en kan få tidigare studier som avlagts någon annanstans eller kunskaper som inhämtats 
på annat sätt tillgodoräknade i sina studier om de motsvarar målsättningarna och det cen-
trala innehållet. Identifieringen av kunnandet baserar sig på elevens utredning över sina 
tidigare studier eller demonstration av kunnande i förhållande till målen för och innehållen i 
den studiehelhet som räknas till godo.

Av motiverade skäl kan läroplanens mål också anpassas och tillämpas i enlighet med 
elevens eller gruppens förutsättningar. Inom Esbo konstskola kan studiehelheter inom bild-
konst och hantverk räknas till godo inom båda delområdena inom grundläggande konstun-
dervisning.

Rektorn bedömer de avlagda studierna och de kunskaper som inhämtats på annat sätt 
eller individualiseringen av behovet i samarbete med denna lärare samt godkänner formellt 
tillgodoräknandet.
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1.2 Definition av grundläggande konstundervisning

Enligt Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstun-
dervisning är grundläggande konstundervisning målinriktad undervisning som framskrider 
från nivå till nivå, och som i första hand är avsedd för barn och unga. Den grundläggande 
konstundervisningens uppdrag är att ge eleverna möjligheter att studera konst långsik-
tigt, målmedvetet och i enlighet med sina egna intresseområden. Undervisningen främjar 
utvecklingen av ett förhållande till konst och ett livslångt intresse för en konstart. Undervis-
ningen utvecklar det kunnande som är kännetecknande för konstarten och ger eleverna 
färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konstarten i fråga. 
(Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning 2017)

Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att med hjälp av konstens medel 
bygga en hållbar framtid. Undervisningen bygger på ett pluralistiskt kulturarv i förnyelse. 
Undervisningen i en konstart ska stärka elevens förmåga att uttrycka sig, tolka och vär-
dera. Studierna stöder utvecklingen av elevernas kreativa tänkande och delaktighet. Den 
grundläggande konstundervisningen stärker utvecklingen av elevernas identitet och kultu-
rella läskunnighet. (Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggan-
de konstundervisning 2017)
Den grundläggande konstundervisningen skapar förutsättningar för utveckling av konst 
och konstfostran i Finland. Den grundläggande konstundervisningens uppdrag uppfylls i 
samarbete med andra läroanstalter och aktörer som ger konstfostran lokalt, på riksnivå 
och internationellt. (Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggan-
de konstundervisning 2017)
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1.3 Esbo bildkonstskolas värderingar

Konsten som förmedlare av estetiska värden
Konsten är en oskiljbar del av människan, på både individ- och samhällsnivå. Konst är 
en integrerad del av den mänskliga kulturen och ett sätt för människan att uttrycka sig. 
Konstfostran som omfattar estetiska värderingar vidgar elevens uppfattning om samhället, 
kulturen samt sina egna andliga förmågor som en person som är kapabel till och njuter av 
skapande och uttryck.

Fokus på eleven
Bildkonstskolans viktigaste resurs är eleverna, det vill säga barnen och ungdomarna, samt 
deras familjer. Eleven är en aktiv aktör i studierna och inlärningen. Undervisningen stöder 
också uppbyggandet av elevens identitet och individualitet.

En välmående arbetsgemenskap
En fungerande och välmående arbetsgemenskap har en nyckelroll för skolans verksamhet. 
Arbetsgemenskapens välbefinnande reflekteras via lärarna och undervisningen i eleverna.

En hållbar bildkonstskola i utveckling
Bildkonstskolan strävar efter att följa och i sin undervisning förmedla principerna för håll-
barhetstänkande, som omfattar ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Öppenhet och samarbete
Esbo bildkonstskola vill utveckla sin verksamhet genom interaktion med det omgivande 
samhället och med beaktande av verksamhetsmiljöns behov. Därför deltar skolan gärna 
i olika typer av samarbete mellan aktörer inom kultur och utbildning såväl i Finland som 
internationellt. Öppenhet står i centrum för skolans verksamhet och är en förutsättning för 
byggande av ett fruktbart samarbete.

2 Verksamhetskultur

Verksamhetskulturen påverkar all verksamhet inom skolan samt hur skolsamfundets 
medlemmar verkar tillsammans och interagerar med elever, vårdnadshavare och samar-
betsparter. Till verksamhetskulturen hör värderingar, verksamhetsmodeller samt officiella 
och inofficiella regler. Esbo bildkonstskola strävar efter att följa sina egna värderingar samt 
de värderingar som definieras i Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen 
i grundläggande konstundervisning (Utbildningsstyrelsen 2017) och Esbo stads strategi 
(Berättelsen om Esbo 2017). Till bildkonstskolans verksamhetskultur hör värdesättande av 
individualitet och mångfald, respekt och hänsyn för andra samt principerna för hållbarhets-
tänkande.

Arbetsgemenskapens välbefinnande och personalens motivation och engagemang är vik-
tiga för skolans utveckling och verksamhet samt undervisningens kvalitet. Bildkonstskolan 
har en trygg miljö och atmosfär samt nolltolerans för mobbning. Såväl den psykiska som 
den fysiska arbetsmiljön måste vara trygg för att målsättningarna för studierna ska kunna 
uppnås. Detta påverkas av olika faktorer som berör säkerheten i arbetet, såsom lokalerna 
och arbetsredskapen samt åtgärder vid faro- och undantagssituationer och organisatio-
nens dataskydd.
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I de lokaler som skolan använder beaktas säkerhetsperspektivet, och lokalerna underhålls 
även med tanke på säkerheten. Man strävar efter att förutse risksituationer och hitta fung-
erande rutiner för att lösa dem. Personalen vet vilka åtgärder som krävs i faro- och undan-
tagssituationer, och det ordnas bland annat första hjälpen-utbildning för dem.

En trygg psykisk miljö ger varje elev och anställd på bildkonstskolan en individuell möjlig-
het att utvecklas. En atmosfär där man uppmuntrar och tar hänsyn till varandra betraktas 
som viktig i arbetsgemenskapen och elevgrupperna. Respekt och stöd för var och en samt 
värdesättande av individualitet ökar tryggheten. Diskussion och öppenhet ger möjlighet att 
ta upp missförhållanden samt behandla och åtgärda dem på ett konstruktivt sätt. I under-
visningen framhålls interaktion och dialog med eleven. Principen är att Esbo bildkonstsko-
las verksamhet ska vara rättvis och respektera människor och miljön.

Fungerande intern och extern kommunikation är central för verksamhetskulturen, och 
särskild uppmärksamhet fästs därför vid kommunikationens kvalitet. Fungerande kommu-
nikation såväl mellan eleverna och personalen som med vårdnadshavare och samarbets-
partner är en förutsättning för en öppen atmosfär. Kontakt kring aktuella frågor bygger upp 
ett förtroende och förbättrar interaktionen.

Hållbarhetstänkande hör till ansvarsfullheten i bildkonstskolans verksamhet. Skolans 
verksamhet i sin helhet utvärderas även med tanke på hållbarheten. Hållbarhetsprinciper-
na är närvarande i skolans verksamhet och har även beaktats i läroplanen.

I utställningar och olika projekt försöker man utmana både upphovsmännen och allmänhet-
en att fundera över teman som berör en hållbar livsstil. Samtidigt utvidgas hållbarhetstän-
kande utanför vårt skolsamfund.

Esbo bildkonstskola är en expertorganisation, där lärarna utvecklar undervisningen till-
sammans. Möten för lärarna ordnas regelbundet. Tankar och erfarenheter utbyts också 
i arbetsgrupper som utvecklar pedagogiken. I samband med utställningsprojekt ordnas 
gemensam tid för pedagogiska reflektioner kring temat. Skolan ordnar utbildning för perso-
nalen kring teman för undervisningen eller andra aktuella frågor.
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2.1 Kontinuerlig utveckling och utvärdering av skolans verksamhet

Skolans verksamhet utvärderas regelbundet. Tyngdpunkten i självutvärderingen ligger på 
utvärdering av undervisnings- och inlärningsprocessen, och utvärderingarna fokuserar 
därför på de mål som ställts upp för undervisningen och genomförandet av dem. I utvär-
deringen ingår förutom utvärdering av undervisningen även utvärdering av riskerna och 
välbefinnandet i arbetsmiljön. Till de områden som utvärderas hör också personalens 
yrkeskunskap och engagemang, lokalernas och undervisningsutrustningens kvalitet, an-
vändningen av resurser, förverkligandet av hållbar utveckling, utvecklingen av utbildnings-
utbudet samt utbildningens effekter på den lokala kulturen, det omgivande samhället och 
elevernas liv. Beroende på objektet för utvärderingen deltar hela skolans personal, elever-
na och/eller föräldrarna. Man begär också expertutlåtanden av aktörer utanför skolan. Vid 
behov görs ändringar och preciseringar av läroplanen i enlighet med grunderna för läropla-
nen. 

Målet med all utvärdering är att stöda utvecklingen av utbildningen. Utvärderingar kan 
göras med olika metoder: enkäter, samtal eller uppföljning och dokumentation av verksam-
heten. Även utställningar av elevers arbeten kan utvärderas.

Att tillämpa den nya läroplanen i praktiken är nästa steg i arbetet med läroplanen. Under-
visningen utvärderas ur den nya läroplanens perspektiv. Vid pedagogiska möten diskuteras 
god praxis för genomförande av undervisningens innehåll. Kontinuerlig utvärdering av un-
dervisningen och lärarnas gemensamma pedagogiska utvecklingsarbete är förutsättningar 
för framgång.

Gemensamma diskussioner och utbildning om pedagogik behövs också för ännu mer 
medveten hantering av hållbarhetstänkandet i undervisningen. Man går igenom existeran-
de god praxis och skapar nya modeller för att komplettera den.

3 Syn på lärande, arbetssätt och lärmiljö

3.1 Syn på lärande och arbetssätt

Synen på lärande beskriver hur man lär sig i bildkonstskolan. Den syftar på olika faktorer 
som påverkar lärandet och hur eleven och läraren antas agera i en undervisningssituation. 
Vad innebär alltså inlärning inom bildkonst? Och var sker den?

Inlärning inom bildkonst
Studier i bildkonst innebär att omsätta tankar, känslor, observationer, önskemål, minnen 
och kunskaper i en synlig form. Formen skapas med hjälp av olika material och tekniker. 
Genom denna process utvecklas färdigheter för visuell framställning. Inlärningsproces-
sen är ett helhetsfenomen, där mental aktivitet och kreativt skapande sker samtidigt. Till 
processen hör problemlösning, medveten observation och att ta till sig kunskapsstoff, samt 
även känsloupplevelser och visuellt tänkande uppbyggt med fantasins hjälp. I inlärnings-
processen knyts nya kunskaper och färdigheter till de begreppsstrukturer man tidigare lärt 
sig, och lärdomarna tillämpas i nya sammanhang.

En aktiv elev som växelverkar med andra
I bildkonstskolans undervisning beaktas motiven för bildkonstnärligt skapande hos elever i olika åldrar, 
och eleverna uppmuntras att berätta om sina tankar, idéer och målsättningar. Genom samspel mellan 
läraren och eleven hittar man gemensamma mål, som också överensstämmer med läroplanens mål. 
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Planeringen av undervisningen sker genom samarbete mellan läraren och eleverna när inlärningspro-
cessen framskrider.
Undervisningen stöder elevernas självständighet i planeringen och förverkligandet av egna verk samt 
uppmuntrar dem att delta i gemensamma diskussioner gällande undervisningens teman/innehåll, 
elevarbeten och konstverk. Man hjälper eleven att hitta sina egna styrkor och bli medveten om sitt 
eget lärande. Allt detta stärker elevernas naturliga nyfikenhet gentemot nya saker och motivation för 
bildkonstnärliga studier, och påverkar därmed också deras aktivitet som elever.

Bildkonst studeras i grupp
Bildkonststudierna sker i en undervisningsgrupp, där eleverna utför sitt eget arbete tillsam-
mans med andra i samma rum. Övningsarbetena görs i praktiken alltid i andras närvaro. I 
gruppen förverkligas ömsesidigt lärande, eftersom man lär sig även genom att studera och 
diskutera andras verk. Tänkandet och fantasin vidgas när man får se flera olika lösningar 
för samma tema och följa flera olika arbetsstilar. Samtidigt arbetar dock varje elev med 
sitt eget verk och behöver också lugn och ro och personlig handledning för detta. Studier i 
grupp främjar sociala relationer, och i vissa fall kan en undervisningsgrupp utveckla en helt 
egen verksamhetskultur inom skolan.
Inlärning i grupp kräver förmåga att beakta andra, förmåga att lyssna, interaktionsfärdighe-
ter och mod att vara sig själv även i närvaro av andra som man kan jämföra sig med. Detta 
gäller för både elever och lärare. 

En aktiv lärare
Läraren uppmuntrar, inspirerar och stöder eleverna, men är också en provokatör som överraskar 
och får eleverna att tänka självständigt. Läraren leder lärandet och skapar en trygg atmosfär i under-
visningsgruppen, ställer upp ramar och möjliggör inlärning med hänsyn till elevernas behov. Lärarens 
uppgift är att får fram elevernas tankar och intressen samt ta reda på vad eleverna sedan tidigare vet 
om det fenomen som studeras. Läraren vidgar elevernas värld genom att introducera den visuel-
la kulturens mångfald, och lär på så sätt också eleverna att tolerera och förstå olikheter. Läraren 
fungerar som en brobyggare mellan barnens och de ungas vardagsliv och större helheter (konst, 
kulturhistoria, hållbar utveckling etc.). Vid den aktiva elevens sida finns en aktiv lärare, vars arbete 
är kreativt och undersökande; läraren planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Lärarens 
arbete påverkas ständigt av impulser från eleverna, som leder den pedagogiska processen framåt.
Till lärarens roll i konstskolans gemenskap hör också att dela upplevelser, kunskaper och färdigheter 
med sina kolleger.
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Lärandets glädje och en bekymmersfri atmosfär
I bildkonstskolan anser vi att lärande inom bildkonstområdet ger glädje och tillfredsställel-
se. När eleven upplever sig lyckas stärker det hens motivation och inlärningsupplevelsen 
ger en större tillfredsställelse. Inlärning kan kräva mycket tid och möda, men i bildkonst-
skolan lär man sig att det är värt det. Ett framgångsrikt arbete och övervinnande av svårig-
heter ger äkta glädje.  

Lärmiljön och känslan av samhörighet i undervisningsgruppen har också en stor betydelse 
för glädjen i lärandet. Lärandets glädje kommer också fram när elevens eget perspektiv 
värdesätts av gruppen – här har läraren en viktig roll i att lyfta fram olika perspektiv och 
lösningar.

Skapande av konst förutsätter andlig frihet och den typ av bekymmersfrihet som kan 
jämföras med lek. För att kunna lära sig måste man våga testa och ibland också misslyck-
as. Genom lekfullhet i undervisningen strävar man efter en befriad atmosfär där man inte 
behöver vara nervös eller rädd för att misslyckas.

Betydelsen av övning
I studier inom bildkonst har övning stor betydelse. Övningen innebär att man behandlar 
såväl bildkonstnärliga tekniker och uttryckssätt som vissa teman och fenomen om och 
om igen. Undervisningen sker alltså i cykler. På detta sätt har eleven möjlighet att öva på 
grundläggande saker flera gånger och därigenom fördjupa sina kunskaper och sin förståel-
se.

Övningen, repetitionen och fördjupningen gäller all verksamhet under studierna: observa-
tioner, arbete med olika material och tekniker, begreppsbildning, studier av historien etc. 
Man behöver också öva på att arbeta i grupp.

De färdigheter man får genom övning gör det möjligt att förverkliga idéer, och övning ger 
också nya idéer.
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3.2 Lärmiljöer

Lärmiljöer är de lokaler och platser där studierna äger rum. 

De lokaler som används av bildkonstskolan är fungerande, ändamålsenliga och trygga. 
Undervisning ordnas i regel endast i de lokaler som används av bildkonstskolan. Lokalerna 
är utrustade för att lämpa sig för konstutbildning och kan anpassas enligt olika konstarters 
särskilda krav. En del av bildkonstskolans lokaler används även av andra aktörer.

Syftet med de mångsidiga lärmiljöerna är att stöda elevernas tillväxt och inspirera till 
inlärning. De bidrar också till arr ge eleverna möjligheter att lyckas och upplevelser av att 
lära sig. Målet är att lärmiljön ska möjliggöra sådant långsiktigt arbete som kännetecknar 
bildkonst, både individuellt och tillsammans med andra. Målet är också att skapa förut-
sättningar för utveckling av tvärkonstnärlig kompetens. (Grunderna för läroplanen för den 
fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017) 

Vid sidan av lokalerna funktion och säkerhet är också deras tillgänglighet viktig. Därför 
strävar man efter att erbjuda undervisning i olika delar av Esbo, så nära eleverna som 
möjligt och nära kollektivtrafikförbindelser. 

Till bildkonstskolans lärmiljöer hör också lokalernas närmaste omgivning – såväl den natur-
liga som den byggda miljön. Om det är ändamålsenligt för undervisningen använder man 
utöver de vanliga lokalerna även museer och kulturobjekt eller eventuella samarbetspart-
ners lokaler.
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4 Undervisningens struktur och omfattning

Esbo bildkonstskolas grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen 
består av grundstudier och fördjupade studier i bildkonst samt bildkonstfostran i tidig ålder. 
Den beräknade omfattningen på den fördjupade lärokursen är totalt 1 300 timmar, varav 
grundstudiernas beräknade omfattning är 800 timmar och de fördjupade studiernas beräk-
nade omfattning är 500 timmar. Bildkonstfostran i tidig ålder omfattar 68 timmar. Lektioner-
na i alla studiehelheter är 45 minuter långa.

4.1 Förberedande studier i bildkonst

Esbo bildkonstskola ordnar bildkonstfostran för barn i åldern 5–6 år i form av förberedande 
studier i bildkonst, som omfattar 68 lektioner per läsår. 

STUDIEHELHET 0
Förberedande studier i 
bildkonst

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 1 läsår

5–6 år 2 68

                                   läsåret sammanlagt:              68
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4.2 Grundstudier i bildkonst, studiehelhet 1–3

Den beräknade omfattningen för grundstudierna i bildkonst är sammanlagt 800 timmar. 
Läsårets längd är 34 studieveckor. En lektion är 45 minuter lång.

Studiehelhet 1, basgrupper

Grundstudierna i bildkonst för 7–11-åringar utgör grundstudiernas första studiehelhet, som 
fördelas över fem läsår. 

Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning 
enligt bildkonstskolans årliga läroplan.

STUDIEHELHET 1
Basgrupper

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 5 läsår
7 år 2 68

8 år 2 68

9 år 2 68

10 år 2 68

11 år 3 102

                                   5 läsår sammanlagt:             374
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Studiehelhet 2: Periodgrupper

Periodgrupper utgör den andra studiehelheten inom studierna. Studiehelhet 2 ordnas så 
att eleven avlägger två terminslånga perioder i olika områden inom bildkonst per läsår un-
der två läsår. På så sätt får varje elev möjlighet att studera fyra olika perioder. De konstar-
ter som studeras inom periodstudierna fastställs för varje läsår.

Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning 
enligt bildkonstskolans årliga läroplan.

STUDIEHELHET 2
Periodgrupper

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 2 läsår:  
helhet som omfattar 4 
terminer

12 år 3 102

13 år 3 102

                                   2 läsår sammanlagt:             204
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Studiehelhet 3, Basverkstäder  

Den tredje studiehelheten utgörs av basverkstäder i bildkonst. Studiehelhet 3 ordnas så 
att eleven väljer en bildkonstnärlig verkstad som omfattar hela läsåret. Eleven kan studera 
i samma verkstad under de två år som hör till studiehelheten eller byta verkstad efter det 
första året.

Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning 
enligt bildkonstskolans årliga läroplan.

Studiehelheterna 1, 2 och 3 inom grundstudierna i bildkonst utgör tillsammans 800 lektio-
ner, då de 18 timmar som saknas i den beräknade omfattningen görs som hemuppgifter, 
dokumentation av det egna lärandet, utställningsbesök, studier i visuell kultur eller något 
annat sätt som skolan fastställer.

4.3 Fördjupade studier i bildkonst

Den beräknade omfattningen för de fördjupade studierna i bildkonst är 500 timmar. Läs-
årets längd är 34 studieveckor. En lektion är 45 minuter lång.

Studiehelhet 4, Fördjupade verkstäder

Fördjupade studier inom bildkonst utgör den fjärde studiehelheten inom studierna. De för-
djupade studierna ordnas så att eleverna efter grundstudierna väljer fördjupningsområden, 
det vill säga verkstäder, enligt eget intresse. Eleven kan välja att avlägga en flera år lång 
studiehelhet i samma verkstad eller byta verkstad varje år. Vi rekommenderar dock att man 
studerar i samma verkstad i minst två år för att fördjupa studierna i konstarten. Eleven kan 
också arbeta inom två eller flera verkstäder samtidigt under läsåret. 

De fördjupade studierna kan inkludera projekt och temahelheter av olika omfattning enligt 
bildkonstskolans årliga plan. 

I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete, som görs under läsåret inom ramen för en 
verkstad som eleven valt.

STUDIEHELHET 3
Basverkstäder

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 2 läsår 14 år 3–4 beroende på 
verkstad

102–136

15 år 3–4 beroende på 
verkstad

102–136

                                   2 läsår sammanlagt:          204–272
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STUDIEHELHET 4
Fördjupade verkstäder

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 4–5 läsår

• Slutarbete, ingår i  
de fördjupade studierna

16 år

3–4
beroende på  

verkstad

102–136

17 år 102–136

18 år 102–136

19 år 102–136

20 år 102–136

                                                                                           5 läsår sammanlagt:             500
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5 Undervisningens målsättningar och innehåll

I detta kapitel beskrivs de olika studiehelheternas målsättningar och innehåll så att studier-
nas framskridande och innehållens karaktär framgår. Utgångspunkten för struktureringen 
av undervisningens innehåll är deras simultana karaktär, det vill säga att de är närvarande 
samtidigt i undervisningssituationen och flätas samman. På grund av innehållens karaktär 
är även målsättningarna samtidiga. Det är också viktigt att förstå att undervisningens inne-
håll och målsättningar repeteras när studierna framskrider.

Undervisningens innehåll 
Det gemensamma innehållet i studiehelheterna i bildkonst är människans relation till na-
turen och kulturen, som studeras med hjälp av konsten. Bildkonsten och dess språk står 
i centrum för undervisningen. Hållbar utveckling och dess många olika uttrycksformer hör 
också till innehållet i varje studiehelhet. De kan exempelvis anknyta till en hållbar livsstil, 
varvid målet är att stöda barnens och de ungas utveckling till ansvarsfulla medborgare.

Innehållsområdena enligt grunderna för läroplanen är:
– Bildens språk och konstens uttryckssätt
– Egna bilder, det vill säga den bildkultur som är betydelsefull för eleven
– Konstens världar
– Visuell miljö (natur, arkitektur, formgivning, kommunikation genom bild)

Utgångspunkten för struktureringen av undervisningens innehåll är deras simultana karak-
tär, det vill säga samtidighet. I en undervisningssituation finns alltid flera nivåer och per-
spektiv. Grundläggande bildkonstnärliga begrepp såsom färg, form eller ljus kan exempel-
vis inte studeras som separata genomen som är oberoende av andra faktorer i bilden. Det 
centrala i undervisningen är att studera relationerna mellan olika begrepp, genomen och 
faktorer. Hur påverkar de varandra? Vad händer om någon faktor i bilden förändras? Vilka 
fenomen är beroende av varandra? Förstår man bilden annorlunda när man ser på den på 
ett annat sätt? Hur förändras bildens innehåll när metoden för skapande av den förändra? 
Hur har olika teman behandlats inom konsten under olika tider?

De olika innehållsområdena i undervisningen behandlas i varje studiehelhet, de repeteras 
år för år så att kunskaperna breddas och fördjupas och uttryckssätten utvecklas. Exem-
pelvis olika fenomen inom färglära behandlas år för år, varje gång lite bredare och mer 
fördjupat. I undervisning för små barn utgår man från upplevelser och att själv prova på, 
medan man med äldre elever kan ta med exempelvis konsthistoriska, naturvetenskapliga 
och psykologiska perspektiv. Fenomen inom färglära kan också anknyta till behandlingen 
av ett bredare tema, som ett perspektiv bland andra.
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Undervisningens målsättningar
I bildkonststudierna är målet att utveckla elevens bildkonstnärliga tänkande och uttryck. 
Man strävar efter att uppnå detta genom att behandla undervisningens innehåll långsiktigt 
och samtidigt som man framskrider i studiehelheterna. Genom att arbeta med bildkonst 
bildar sig eleven ett personligt förhållande till konsten och en relation till den visuella miljön.

Utgångspunkten för struktureringen av målsättningarna är uppfattningen om målsättning-
arnas samtidighet. I undervisningssituationen strävar man efter många olika mål samtidigt, 
och vid samma undervisningstillfälle sker många olika saker. Man bekantar sig exempelvis 
med nya begrepp genom observation, provar på tekniker, övar på att arbeta i grupp, disku-
terar bilder etc. Vissa mål är lättare att definiera och förverkligandet av dem kan bedömas, 
medan andra inte med säkerhet kan bevisas. Grunden för bedömningen av eleven är dock 
alltid en bedömning av uppnåendet av målen.

En relation till konsten
• Målet är att eleven ska få en personlig relation till konsten. Relationen till konsten utveck-
las och fördjupas när studierna framskrider. Den påverkas av alla olika innehållsområden 
och studiehelheter i studierna. Uppfattningen om konst breddas gradvis när eleven bekan-
tar sig med nya fenomen inom konsten.

• Målet är att låta eleven bekanta sig med olika material och arbetsredskap, konstnärli-
ga processer och tvärkonstnärliga arbetssätt, med beaktande av principerna för hållbar 
utveckling.

Visuell läskunnighet
• Målet är att utveckla elevens förmåga att förstå och tolka den visuella kulturen och miljön. 
En förutsättning för förståelse är förmåga till medveten observation, kunskap om bildens 
språk och begrepp och fenomen som anknyter till omgivningen samt kunskap om konst-
historien och nutidskonsten. I undervisningen uppmuntras eleverna att delta i diskussioner, 
motivera sina tolkningar samt lyssna på och värdesätta andras synpunkter. 
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Delaktighet och påverkande
• Målet är att utveckla elevens värderingar så att hen känner till och kan beakta estetis-
ka, ekologiska och etiska principer i sitt eget agerande i sin utveckling till en ansvarsfull 
medborgare. Målet är en ekosocial bildning, där olika aspekter av hållbarhet – ekologisk, 
kulturell, social och ekonomisk hållbarhet – är viktiga. 

• Målet är att utveckla elevens kritiska tänkande och en konstruktiv ifrågasättande attityd, 
så att eleven själv kan bygga upp sin världsbild. Multilitteracitet stöder utvecklingen av 
elevens tänkande och förmåga att lära sig.

•  Målet är att utveckla elevens sociala interaktionsfärdigheter, som omfattar förmåga att 
arbeta i grupp samt att lyssna på och ta hänsyn till andra men även föra fram sina egna 
synpunkter. I gruppundervisning framhävs verksamhetens kollaborativa karaktär. Goda 
interaktionsfärdigheter behövs också när konsten används som ett redskap för påverkan 
och deltagande.

Studierna framskrider från nivå till nivå

När studierna framskrider och kunskaperna, uttrycksförmåga och attityden utvecklas, på-
verkar studierna också utvecklingen av olika aspekter av personligheten.

• Elevens självständighet ökar.När eleverna framskrider till studiehelhet 3 och 4 ökar deras 
valmöjligheter, men redan i tidigare skeden av utbildningen ingår uppgifter som kräver 
självständiga val och beslut. Under studieåren lär sig eleverna även att ställa upp egna mål 
för uppgifterna.

• Elevens medvetenhet om sin egen inlärning och sitt eget kunnande ökar. I studierna i 
bildkonst som fortsätter från år till år ingår självbedömning i olika former, vilket främjar 
medvetenheten om det egna lärandet och på så sätt även ger beredskap att njuta av 
konst.

• Förmågan till långsiktigt tänkande förbättras. Den tid som ägnas åt undervisningstillfällen 
och uppgifter förlängs när studierna framskrider. Detta kräver god koncentrationsförmåga 
och långsiktighet av eleverna.
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Bildkonstfostran  
i tidig ålder Grundstudier

Fördjupade  
studier

Förberedande 
studier i bildkonst

bekanta sig

Studie- 
helhet 1
det vill säga  
basgrupper som 
går  
framåt år för år

bekanta sig och  
lära sig mer

Studie- 
helhet 2
det vill säga period-
grupper

lära sig mer

Studie- 
helhet 3 
det vill säga 
basverkstäder

lära sig mer och 
fördjupa sig

Studie- 
helhet 4
det vill säga fördju-
pade  
studier och slutar-
bete

fördjupa sig och 
tillämpa

öva, observera, lära, dela

Det långsiktiga tänkandet ökar (mängden tid som används för en helhet blir längre)

Medvetenheten om den egna inlärningen och det egna kunnandet ökar

Självständigheten och ansvarstagandet ökar

Uppfattningen om konst blir bredare och medvetenheten om konst ökar

Färdigheterna utökas

En personlig, levande relation till konsten utvecklas och fördjupas
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5.1 Bildkonstfostran i tidig ålder, det vill säga förberedande 

studier i bildkonst, målsättningar och innehåll

Eleverna inom de förberedande studierna i bildkonst är 5–6 år gamla. Studiehelheten 
omfattar ett år. 

              
              Målsättningar

De förberedande studierna i bildkonst skapar en grund för senare studier. Målet är att 
stärka barnets naturliga nyfikenhet och aktivitet. Målet är att stöda barnens förmåga att 
göra mångsidiga observationer av sin närmaste omgivning (naturmiljön, den byggda miljön 
och föremålsmiljön) med hjälp av olika sinnen. Målet är att utveckla fantasin och bekanta 
sig med det visuella språket genom att öva på olika grundläggande tekniker, testa material 
och studera konstverk, bilder i medier och annan visuell kultur. De förberedande studierna 
i bildkonst stöder också elevens förmåga att arbeta i grupp, uttrycka sig genom tal, samtala 
och uttrycka sina känslor.
  

              Innehåll
Inom de förberedande studierna i bildkonst studerar man bildkonsten, andra konstarter och 
den omgivande världen ur perspektiv som står barnen nära. Undervisningens innehållsom-
råden är:

Bildens språk och konstens uttryckssätt
Man bekantar sig med begrepp och fenomen som anknyter till det visuella språket genom 
lek och genom att själv prova på. Man bekantar sig med två- och tredimensionella tekniker 
och lär sig grunderna i hur man tar hand om sina arbetsredskap.

Egna bilder
I undervisningens studerar man barnkulturverk, andra bilder som är bekanta för barnen 
och barnens egna verk. I planeringen av uppgifter beaktas barnens erfarenheter.
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Konstens världar
Man bekantar sig med olika bildkonstnärliga verk: föreställande och abstrakt konst, äldre 
konst och nutidskonst. Besök på museer, utställningar och andra kulturobjekt hör till under-
visningen.

Visuell miljö
Man bekantar sig med den byggda miljön och föremålsmiljön samt naturen samtidigt som 
man övar på estetisk observation och observation utgående från hållbara värderingar. Man 
tar upp barnens mediemiljö.

5.2 Grundstudiernas målsättningar och innehåll

Under studierna, som varar i nio år, få eleven grundläggande färdigheter i att uttrycka sig 
genom bilder och betrakta konst ur olika perspektiv. Elevens bildkonstnärliga tänkande 
utvecklas långsiktigt och målmedvetet. På detta sätt utvecklar eleven en egen levande 
relation till konsten. Kunskap om kulturhistorien genom konsten ger perspektiv på arbetet 
och bygger upp elevens identitet.

Studiehelheterna 1–3 inom grundstudierna är basgrupper, periodgrupper och basverkstä-
der. 

Inom grundstudierna upprepas samma målsättningar och innehållsområden under olika år. 
När studierna framskrider fördjupar och utvidgar man begreppen inom visuellt uttryck och 
metoderna för förverkligande. Betoningarna i innehållet påverkar av skolans gemensamma 
teman, som varierar från år till år, och olika inspirationskällor. De olika läsåren får därmed 
olika teman och ett mångsidigt innehåll. Man bekantar sig med vildkonstens olika delom-
råden, historien och nutidskonsten samt den visuella medievärlden, föremålsmiljön, den 
byggda miljön och naturmiljön. Ett mål är också att så småningom vänja sig vid långsiktiga-
re och självständigare arbete.

Målområden för de grundstudierna i bildkonst enligt grunderna för läroplanen är relationen 
till konsten, visuell läskunnighet, delaktighet och påverkan.
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Studiehelhet 1, basgrupper

Studierna i basgrupperna framskrider läsår för läsår. Studierna varar i fem läsår. Eleverna 
är 7–11 år gamla.

              Målsättningar
I basgrupperna utvecklas elevernas visuella tänkande och fantasi. Eleven lär sig använda 
olika visuella uttryckssätt. När studierna framskrider kan eleven synliggöra sina egna tan-
kar med hjälp av bildkonstnärliga verktyg och övar på kritiskt tänkande även i förhållande 
till medierna. I undervisningen studerar man människans väsen, natur och kultur genom 
konsten. Man studerar bildkonsten som en bärare, förmedlare och upplösare av person-
liga, samhälleliga och kulturella betydelser. I studierna beaktas lek, fantasi, observation, 
övning, upplevelser och användning av olika sinnen som metoder för att uppnå mål.

              Innehåll
Bildens språk och konstens uttryckssätt
Inom studierna bekantar man sig med och övar på grundläggande begrepp och fenomen 
inom bildens språk. Man övar på att göra medvetna observationer genom att studera 
konsten, miljön och mediernas bildvärld. Samtidigt lär man sig att diskutera bilder och dela 
med sig av det man gjort och sett i gruppen. Man lär sig också att ge och få respons på 
arbete. Genom att lära ut samarbete och handleda till delaktighet i grupperna ökar man 
den sociala hållbarheten.

Man lär sig olika sätt att uttrycka sig konstnärligt med hjälp av mångsidiga arbetssätt, 
material och redskap. Kunskap om materialen och verktygen ger en grund för säkert och 
hållbart arbete. Arbetssätten och redskapen väljs med beaktande av elevgruppens ålder, 
sammansättning, utmaningar, behov och färdigheter. Erfarenheter av olika material och 
arbetssätt ger en grund för egna val av arbetssätt och material.
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Egna bilder
Elevens egen livsmiljö är också med i bildkonstskolan. Den syns i bilderna och bildkultu-
rerna. Vardagens bilder och egna bilder är en del av undervisningen. Genom att bekanta 
sig med bilder och konstens värld samt tillsammans studera och diskutera egna bilder får 
eleverna en större medvetenhet om olika kulturer och om historien samt dessas relation till 
de egna bilderna. Vars och ens eget kulturarv ses också som en bakgrund för arbetet. I un-
dervisningen strävar man efter att utöka medvetenheten om olika bildkulturer, vilket hjälper 
eleverna att förstå olika kulturer även på ett bredare plan.

Konstens världar
Man strävar efter att ge eleverna en grundläggande beredskap för att studera och tolka 
konstverk.
I olika åldersgrupper övar man på att studera konst på olika sätt. Man kan studera konst 
ur olika perspektiv, exempelvis med hjälp av historien, metoden för utförande, visuella 
begrepp eller en berättelse. Man bekantar sig med konst genom bilder och genom att se 
originalverk på museer och utställningar. När man studerar konst ur ett historiskt perspektiv 
ser man i analysen konsten som en del av sin egen tid och värld och skapar en grund för 
bedömning av konsten.  

Visuell miljö
Elevens relation till naturen stöds och hen handleds att ta hand om miljön. Den byggda mil-
jön och föremålsmiljön behandlas även genom arkitektur och formgivning, med beaktande 
av hållbarhetsperspektiven.

Medievärlden förändras snabbt. Eleverna använder aktivt medieinnehåll och producerar 
allt mer innehåll som andra kan ta del av. I undervisningen beaktar man detta och handle-
der eleverna till att bli självständiga, kritiska medieanvändare.

Studiehelhet 2: Periodgrupper

Studierna i periodgrupperna varar i två läsår. Eleverna är 12–13 år gamla. Till studiehel-
heten hör fyra olika perioder, vars innehåll fastställs årligen i skolans arbetsplan.

              Målsättningar
Periodgruppernas syfte är att fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i förhållande 
till de tidigare studierna i den första studiehelheten. I periodgrupperna bekantar sig elev-
erna med olika områden inom bildkonst i ett halvt år. Målet är att förbättra det långsiktiga 
tänkandet, ge eleverna en bredare och mångsidigare uppfattning om konsten och erbjuda 
olika perspektiv på observation av den visuella kulturen och miljön med hjälp av uttrycks-
sätt som kännetecknar respektive konstart.
I periodundervisningen uppmuntras eleverna att fördomsfritt prova på olika uttrycksformer, 
även utanför sitt eget bekvämlighetsområde. I undervisningen stöds utvecklingen och för-
verkligandet av elevernas egna idéer.

              Innehåll
Bildens språk och konstens uttryckssätt
I varje period behandlas grundläggande teman, begrepp och fenomen inom det visuella 
språket som är gemensamma för alla områden inom bildkonst. Dessutom studerar man 
begrepp, fenomen och tekniker som är specifika för olika konstarter samt bekantar sig 
med material och verktyg. Man bekantar sig med konst och övar på att tolka konstverk och 
annat bildmaterial genom gemensam diskussion.



28

Egna bilder
I undervisningen studerar man bilder som är betydelsefulla för eleverna och deras relation 
till den övriga bildkonstnärliga kulturen. I undervisningen tar man upp elevernas erfarenhet-
er och observationer av den egna vardagen och den omgivande världen samt diskuterar 
tillsammans förverkligandet av elevernas egna idéer ur det aktuella bildkonstområdets 
perspektiv. I planeringen av teman för övningsuppgifter kan man utgå från elevernas egna 
intressen.
Konstens världar
Varje period behandlar det aktuella bildkonstområdets historia och nutid – perspektivet kan 
vara lokalt, nationellt eller internationellt. Under varje period får man bekanta sig med yr-
kespersoners arbete inom det aktuella bildkonstområdet – vad kan exempelvis en fotograf 
arbeta med? 

Visuell miljö
I periodundervisningen studerar man miljön (naturen, den byggda miljön, föremålsmiljön, 
mediemiljön, visuella subkulturer) ur det aktuella bildkonstområdets perspektiv, med beak-
tande av såväl estetiska värden som ett ekologiskt och etiskt synsätt.

Studiehelhet 3, Basverkstäder

Studierna varar i två läsår. Eleverna är 14–15 år gamla.

Efter bas- och periodgrupperna övergår eleverna som 14-årligar till basverkstäderna. De 
väljer då en verkstad att arbeta med. I verkstäderna bekantar man sig med och fördjupar 
sig i olika konstarters arbetssätt och uttryck. Verkstäder att välja mellan erbjuds i enlighet 
med bildkonstskolans årliga plan. Verkstäder som har tillräckligt många deltagare kan 
genomföras. Varje verkstad har allmänna mål och mer detaljerade, konstartsspecifika mål 
och innehåll, som presenteras i verkstadsguiden. Eleverna har möjlighet att delta i fler än 
en verkstad samtidigt under läsåret. Man kan byta verkstad efter det första året eller fort-
sätta i samma verkstad. 

Ett gemensamt mål för alla basverkstäder är att utveckla elevens kunnande mot ett själv-
ständigt och mer målmedvetet arbete. Genom självständiga uppgifter stärks elevernas 
visuella uttrycksförmåga och de blir mer rutinerade. Eleverna uppmuntras att tänka kritiskt 
och ta ställning.

I basverkstäderna övar man också på att reflektera kring sitt eget lärande (portfolioarbete). 
Inom verkstadsstudierna får eleverna möjlighet att bekanta sig med yrkespersoners arbete 
inom bildkonst och andra visuella branscher. Material och tekniker väljs enligt principerna 
för hållbar utveckling. 
 

              Innehåll
Bildens språk och konstens uttryckssätt
I verkstäderna inom grundutbildningen får eleven bekanta sig med och fördjupa sig i ma-
terial, arbetssätt och uttrycksmöjligheter i en konstart enligt eget val. Eleven handleds att 
använda material på ett ändamålsenligt, tryggt och hållbart sätt. I arbetet fokuserar man på 
lekfullhet och användning av fantasin. Eleven är mer medveten om sina egna styrkor och 
utmaningar och handleds mot ett mer självständigt visuellt uttryck.
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Egna bilder
Eleverna får i ännu större utsträckning än tidigare uttrycka sig genom bilder och hitta nya 
dimensioner för skapande av bilder. Samtidigt stärks medvetenheten om de egna bildernas 
kopplingar till den omgivande världen, vilket hjälper eleven att koppla det egna skapandet 
till nutidens kultur. Detta ger också eleven möjligheter att delta och påverka.

Konstens världar
Man bekantar sig med en utvald konstarts historia samt sociala och samhälleliga betydel-
se. Kunskap om olika kulturer ökar den ömsesidiga förståelsen och respekten. Föreläs-
ningar om visuell kultur ordnas för eleverna i samarbete med de fördjupade verkstäderna.

Visuell miljö
Man observerar olika miljöers visuella betydelse ur den egna konstartens perspektiv.
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5.3 De fördjupade studiernas målsättningar och innehåll

De fördjupade studierna utgör en fortsättning på det som eleverna lärt sig under grundstu-
dierna. I de fördjupade studierna studerar man i verkstäder enligt eget val, och i studierna 
ingår ett slutarbete. I studierna återkommer samma målsättningar och innehållsområden 
som i grundstudierna, och när studierna framskrider fördjupar och utvidgar man begreppen 
inom visuellt uttryck och metoderna för förverkligande. 

Studiehelhet 4, Fördjupade verkstäder

De fördjupade studierna omfattar omkring fem läsår. Eleverna är 16–20 år gamla.
Eleverna väljer en verkstad varje läsår. Verkstäder att välja mellan erbjuds i enlighet med 
bildkonstskolans årliga plan. Eleverna har möjlighet att delta i fler än en verkstad samtidigt 
under läsåret. Det rekommenderas att varje elev studerar i samma verkstad i minst två år. 
De material och tekniker som används i verkstäderna väljs enligt principerna för hållbar 
utveckling. 

För varje verkstad utarbetas årligen mer detaljerade målsättningar och innehåll, som 
baserar sig på de allmänna målsättningarna och innehållen. De beskrivs i en verkstads-
guide som publiceras varje läsår, där de verkstäder som finns att välja mellan presenteras. 
I planen beaktas verkstadens särdrag, konstarten, studiernas längd och i vilket skede av 
sina studier de elever som studerar i verkstaden befinner sig.
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              Målsättningar
De fördjupade studiernas mål är att stärka elevens förmåga till självständigare och lång-
siktigare arbete, så att ansvaret för det egna arbetet växer och friheten att använda egna 
lösningar ökar. Under studierna fördjupar och tillämpar eleverna det de tidigare lärt sig 
och kan använda de arbetssätt, tekniker och möjligheter som kännetecknar respektive 
konstart i sin egen framställning. Eleverna handleds att ställa upp mål för sitt lärande och 
välja lämpliga material och arbetssätt för att förverkliga sina idéer. Förmågan att uttrycka 
sig visuellt stärks genom egna projekt. Under studierna följer eleverna sitt eget arbete och 
lärande och synliggör det genom arbete med portfolior och skissböcker.

Enligt de nationella grunderna för läroplanen är målet med de fördjupade studierna att 
uppmuntra eleven att delta och påverka samhället och sin egen livsmiljö.

Målområden för de fördjupade studierna i bildkonst enligt grunderna för läroplanen är rela-
tionen till konsten, visuell läskunnighet, delaktighet och påverkan.

En relation till konsten
Under de fördjupade studierna har eleverna möjlighet att utveckla ett personligt visuellt 
uttryck som är betydelsefullt för dem själva. Studierna stöder uppbyggandet av en iden-
titet genom visuellt arbete och tolkning av bilder. Eleven kan observera sitt eget lärande 
och dess utveckling. Undervisningens mål är att stärka elevens förtroende för sina egna 
synpunkter och lösningar.

Visuell läskunnighet
Stärkandet av elevens eget visuella arbete under de fördjupade studierna är nyckeln till 
fördjupning av den visuella läskunnigheten. Elevernas förmåga att observera sin visuella 
miljö fördjupas. Eleverna uppmuntras att göra observationer med alla sinnen och använda 
beröringspunkterna mellan konst och vetenskap samt tillämpa dessa kunskaper också i 
sitt eget konstnärliga arbete. Elevens förmåga att använda, läsa och tolka bildens språk 
stärks. Eleven förstår och uppfattar variabler i bilder och sätt att berätta med hjälp av 
bilder. Eleven uppmuntras att göra val i fråga om sina arbetsmetoder och förstå deras be-
tydelse för verket. Undervisningens mål är att handleda eleven att motivera sina observa-
tioner, tolkningar, val och bedömningar även skriftligt. Under de fördjupade studierna stärks 
elevens kunskaper om konsthistoria, nutidskonst och visuella områden.

Delaktighet och påverkande
Studiernas mål är att hjälpa eleven att förstå konstens ställning som en del av samhäl-
let och fördjupa förståelsen för hur man med konstens hjälp kan påverka och lyfta fram 
värderingar, tolkningar och ställningstaganden. Eleverna handleds att fundera över este-
tiska, etiska och ekologiska värdens betydelse såväl inom konsten som i omgivningen och 
samhället i övrigt. Eleverna handleds att tänka kritiskt och kritiskt granska den omgivande 
visuella kulturen: vilka värderingar ger den visuella miljön och konsten uttryck för? Målet 
är att genom skapande av konst samt deltagande i utställningsverksamhet och samtal om 
konst fostra till delaktighet och stärka elevernas förmåga att samarbeta i olika grupper, 
samfund och miljöer. Undervisning i grupp stöder konstskapandets kollaborativa natur och 
effekt. Upplevelser av att påverka genom konst och delaktighet inspirerar också till aktivitet 
i samhället.  
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              Innehåll
I undervisningen behandlas det område inom bildkonsten som tas upp i verkstaden med 
beaktande av estetiska, ekologiska och etiska värden. I de fördjupade verkstäderna får 
eleverna möjlighet att bekanta sig med yrkespersoners arbete inom bildkonst och andra 
visuella branscher. 

Innehållsområden för hela den grundläggande konstundervisningen enligt grunderna för 
läroplanen är: bildens språk och konstens uttryckssätt, egna bilder, konstens världar och 
visuell miljö.

Bildens språk och konstens uttryckssätt
I de fördjupade verkstäderna får eleven fördjupa sig i arbetssätt och uttrycksmöjligheter i 
en konstart enligt eget val. Eleverna handleds att använda arbetssätt och material på ett 
mångsidigt, ändamålsenligt, tryggt och hållbart sätt. Eleverna handleds att kritiskt granska 
de budskap och värderingar som förmedlas genom bildkonst och annan visuell kultur.

Egna bilder
I de fördjupade studierna studerar man bilder som är betydelsefulla för eleverna och deras 
relation till den övriga visuella kulturen samt konst- och kulturhistorien. Man tar upp aktu-
ella och intressanta teman i undervisningen. I arbetet tar man upp elevernas erfarenheter 
och observationer av den egna vardagen och kulturella bakgrunden samt den omgivande 
världen samt diskuterar tillsammans förverkligandet av elevernas egna idéer ur den aktu-
ella konstartens perspektiv. Arbete med elevens egen bildvärld hjälper eleven att hitta och 
acceptera sin egen identitet.

Konstens världar
I undervisningen tar man bland annat upp konsthistoria och nutidskonst och jämför olika 
fenomen inom konsten. Genom föreläsningar om visuell kultur, som ingår i både basverk-
städerna och de fördjupade verkstäderna, få eleverna på ett mångsidigt sätt bekanta sig 
med aktuell konst och yrkespersoner som arbetar inom konst. I studierna drar man nytta 
av tvärkonstnärlighet och deltar aktivt i lokal konstnärlig verksamhet. I undervisningen ana-
lyserar man både egna och andra elevers bilder samt bilder från den omgivande visuella 
världen. Bilder studeras och analyseras med tanke på form och innehåll, och man funderar 
över konstens kulturbundenhet samt historiska, sociala och samhälleliga betydelse. I studi-
erna granskar man kritiskt konstens världar och lyfter fram historien och nuläget i fråga om 
bedömning av och kriterierna för konst. I studierna på bildkonstskolan blir också eleven en 
del av konstens värld.

Visuell miljö
I de fördjupade studierna studerar man naturmiljöer, miljöer skapade av människor, medie- 
och föremålsmiljöer och visuella subkulturer med fokus på den aktuella konstarten inom 
respektive verkstad. I undervisningen observerar man miljön genom estetiska, ekologiska 
och etiska bedömningar samt tar upp byggandet av betydelser i miljön. 

              Slutarbete – målsättningar och innehåll
I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete. Ett slutarbete måste göras om eleven vill ha ett slut-
betyg över avläggande av grundstudier i bildkonst enligt den fördjupade lärokursen. Elever som 
inte gör något slutarbete kan på begäran få ett intyg över alla sina studier på bildkonstskolan.
     
Eleven gör slutarbetet självständigt enligt en egen plan och får handledning för detta. I planen stäl-
ler eleven också upp mål för sitt arbete. Slutarbetet utgörs av ett konstnärligt arbete, en beskriv-
ning av arbetsprocessen och reflektion över den egna inlärningsprocessen, där eleven bedömer 
sitt arbete. 
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I sitt slutarbete demonstrerar eleven sitt bildkonstnärliga tänkande och uttryck samt gestaltar dem 
i förhållande till bildkonsten eller annan visuell kultur. Elever som gör slutarbeten presenterar 
arbetsprocessen och sina verk. Verken visas i en slutarbetsutställning i slutet av läsåret.
     
Slutarbetet bedöms av två bedömare, varav en är en lärare på Esbo bildkonstskola och den andra 
är en utomstående bedömare. Grunderna för bedömningen klargörs för eleven redan när slutar-
betet inleds. 

6 Bedömning av den fördjupade lärokursen i bildkonst

Detta kapitel berättar om principerna och objekten för bedömningen. Inom Esbo bildkonst-
skola bedöms läroanstaltens verksamhet på allmän nivå i enlighet med tanken om konti-
nuerlig utveckling (se Kapitlet Verksamhetskultur). Förverkligandet av målen för undervis-
ningen bedöms på elevbedömningens nivå. Formerna för givandet av intyg och principerna 
för elevbedömningen definieras i Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning 2017.

6.1 Bedömningens uppgift

Syftet med bedömningen av inlärningen är att stöda elevens framsteg i bildkonststudierna. 
Bedömningen uppmuntrar till inlärning och stöder elevens utveckling, samt är rättvis och 
etiskt hållbar. Bedömningen stärker formandet av elevens personliga relation till konsten, 
byggandet av identiteten och ett aktivt aktörskap.
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För att bedömningen ska vara ändamålsenlig och till nytta för eleverna utvecklas den konti-
nuerligt i samarbete med eleverna. Eleverna får kunskap om principerna för bedömningen 
och kan delta i dokumentationen av sin egen arbets- och inlärningsprocess i enlighet med 
sin åldersnivå. Elevernas vårdnadshavare får årligen närmare information om studiernas 
innehåll. I slutet av läsåret får eleverna ta med sig sina verk hem, och i samband med 
detta skickar läraren med en beskrivning av undervisningsgruppens målsättningar och 
studiernas innehåll under det gångna läsåret. Information om undervisningen och dess 
innehåll ges också i samband med utställningar av elevarbeten.

Utvärderingen av läroanstaltens verksamhet syftar till att säkerställa att undervisningen 
överensstämmer med läroplanen samt att den utvecklas i enlighet med de målsättningar 
som definieras i läroplanen.

6.2 Former av bedömning

              Kontinuerlig bedömning vid undervisningstillfällena och självbedömning
Bedömningen, det vill säga responsen, gäller framför allt arbetsprocessen. Kontinuerlig 
bedömning sker i samband med aktiviteter vid undervisningstillfällena, när verk granskas 
i olika skeden av arbetet eller när arbetet är slutfört. I granskningen fästs uppmärksamhet 
vid förverkligandet av de mål som ställts upp för uppgiften/verket, lösandet av problem som 
uppstått under processen samt nya insikter.

I det interaktionsförhållande som råder under inlärningsprocessen får eleven och läraren 
respons av varandra och av gruppens övriga medlemmar. Eleven instrueras också att 
bedöma sig själv. Viktiga former av självbedömning är portfolior och arbetsdagböcker. De 
kan bestå av färdiga verk eller skisser eller innehålla skriftliga kommentarer om inlärnings-
processen. Det är viktigt att eleverna kan utforma dem på ett personligt sätt och på många 
olika sätt. Observation av den egna inlärningsprocessen gör inlärningen mer medveten 
och hjälper eleven att förstå hur ett visst slutresultat har kommit till. Inom studierna övar 
man på att ge och ta emot respons redan från de första studiehelheterna. 
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              Offentlig bedömning
Genom utställningar och andra framträdanden kan eleverna och läroanstalten även få 
offentlig respons.

              Skriftliga bedömningar och intyg
Elevens framsteg bedöms, men inga vitsord ges. Vid studiehelhetens slut får eleven en 
skriftlig bedömning som berättar om elevens framsteg. Esbo bildkonstskola ger eleverna 
ett intyg efter avlagda grundstudier och efter avlagda studier i enlighet med den fördjupade 
lärokursen i bildkonst (grundstudier, fördjupade studier och slutarbete). Den bedömning av 
utvecklingen av elevernas kunnande som skrivs in i intyget grundar sig på bedömnings-
kriterier som har utarbetats i enlighet med Grunderna för läroplanen för den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning. (Intyg och uppgifter som ska anges i dem, 
bilaga 2)
 
Elevernas studieprestationer bokförs och ett register förs över dem. Om studierna avbryts 
eller eleven behöver ett intyg av någon annan orsak skriver man på begäran ett deltagar-
intyg, som anger elevens godkända prestationer på Esbo bildkonstskola. Till övriga delar 
tillämpas anvisningarna i Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grund-
läggande konstundervisning på intyg, slutarbeten och arbetsböcker.

6.3 Bedömning inom studiehelheterna

Bedömningsobjekt i alla studiehelheter enligt den fördjupade lärokursen är relationen till 
konsten, visuell läskunnighet samt delaktighet och påverkan.

6.3.1 Bildkonstfostran i tidig ålder, förberedande studier i bildkonst

              Studiehelhet 0 
Inom de förberedande studierna i bildkonst sker bedömningen vid undervisningstillfällena. 
Eleverna får uppmuntrande respons för sina färdigheter, sitt samarbete och sina egna 
initiativ. Eleverna får stöd i att bedöma sitt eget och andras arbete.
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6.3.2 Grundstudier

             Studiehelhet 1
Bedömningen sker under undervisningstillfällena i arbetssituationer, där eleverna uppmunt-
ras att ge och få respons i samtal med läraren och undervisningsgruppen. Samtidigt får 
eleverna öva på självbedömning och på att dokumentera sitt eget arbete.

Under det sista året av studiehelheten får eleven en skriftlig bedömning av sina arbets-
färdigheter, sitt visuella tänkande och förmågan att arbeta i grupp. I denna bedömning 
ingår också elevens självbedömning. En skriftlig bedömning används även senare i sam-
band med bedömningen av hela den fördjupade lärokursen.

             Studiehelhet 2
Bedömningen sker genom samtal i samband med arbetet vid undervisningstillfällena.
I slutet av perioden diskuterar undervisningsgruppen hur målen för perioden uppnåddes, 
vad man lärt sig och vad man ännu behöver öva på. I självbedömningen används doku-
mentation i ord och bild.

I slutet av varje period får eleven en skriftlig bedömning av uttrycks- och arbetsfärdighe-
terna inom det aktuella området inom bildkonst, observationsförmågan och kunskapen om 
begrepp inom den aktuella konstarten samt förståelsen för hållbar utveckling när det gäller 
den konstart som perioden representerar. I denna bedömning ingår också elevens självbe-
dömning.

             Studiehelhet 3
Bedömningen sker genom samtal i samband med arbetet vid undervisningstillfällena, då 
man lyfter fram hur tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter kan användas i verk-
stadsstudierna. Medlemmarna i gruppen ger och tar emot respons på ett konstruktivt sätt.

Genom respons stöder man elevens självständiga arbete och förmåga att hitta egna 
mål. Portfolioarbete övas som en metod för självbedömning. Som avslutning på studie-
helheten får eleven ett verbalt omdöme gällande grundstudierna enligt den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning. Den verbala bedömningen fokuserar på 
styrkorna i elevens inlärning i förhållande till målen för den grundläggande undervisningen. 

6.3.3 Fördjupade studier

             Studiehelhet 4 och slutarbete
Inom de fördjupade studierna fokuserar bedömningen på elevens arbetsprocess.  Elevens 
förverkligande av egna mål samt utvecklingen av elevens arbete och visuella uttryck kan 
följas upp med hjälp av elevens egen dokumentation av sitt arbete. I bedömningen gran-
skas hur eleven uppnått de mål hen ställt upp för sig själv och fördjupar sitt kunnande.

Eleverna uppmuntras till interaktiv bedömning. Utställningar och olika samarbetsprojekt 
är till hjälp för eleverna i självbedömningen. Samtidigt kan eleven också få respons från 
aktörer utanför sin grupp. Elevens färdigheter inom självbedömning och användning av 
bedömningen för att fördjupa sitt eget uttryck är också föremål för bedömning.

Bedömningens syfte är att stöda elevens arbete och synliggöra inlärningen. Bedömningen 
uppmuntrar eleverna att fördjupa och utöka sitt kunnande samtidigt som den uppmuntrar 
till självständigt uppställande av mål och utvärdering av uppnåendet av dem.
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              Slutarbete
Slutarbetet omfattar ett konstnärligt arbete, en beskrivning av arbetsprocessen och en 
bedömning av den egna inlärningen. 

I bedömningen av slutarbetet beaktas förutom de övriga målen för de fördjupade studierna 
även de mål som eleven ställt upp för sitt arbete. Man bedömer elevens förmåga att tilläm-
pa sina kunskaper för att lösa problem som uppstår under arbetet. Slutarbetet bedöms av 
två bedömare, varav en är en lärare på Esbo bildkonstskola och den andra är en utom-
stående bedömare. För slutarbetet ges ett verbalt omdöme. Grunderna för bedömningen 
klargörs för eleven redan när slutarbetet inleds.

Ett slutarbete måste göras om eleven vill ha ett slutbetyg över avläggande av grundstudier 
i bildkonst enligt den fördjupade lärokursen. Elever som inte gör något slutarbete kan på 
begäran få ett intyg över alla sina studier på bildkonstskolan.
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6.3.4 Bedömningskriterier för den fördjupade lärokursen

Som avslutning på de fördjupade studierna får eleven ett slutbetyg över studierna i 
bildkonst enligt den fördjupade lärokursen och en verbal bedömning av den fördjupade 
lärokursen. Bedömningskriterierna för den fördjupade lärokursen är:

Eleven behärskar de material och arbetssätt som hen använder.
Elevens uttryck förmedlar ett självständigt bildkonstnärligt tänkande.
Eleven känner till konstens historia och nutid samt kan använda begrepp inom konstarten 
och koppla sitt arbete till konstens värld. Eleven kan granska den visuella kulturen kritiskt.
Elevens målsättningar är realistiska i förhållande till hens kunnande.
Eleven förstår betydelsen av dokumentation och kan genomföra den i samband med själv-
bedömningen. Eleven beskriver och strukturerar sin arbetsprocess och sina egna framsteg 
i inlärningen på ett begripligt sätt.
Eleven kan bedöma effekterna av det egna arbetet på omgivningen ur ett estetiskt, ekolo-
giskt och etiskt perspektiv.
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Bilagor

Intyg och uppgifter som ska anges i dem 

Intyg över grundstudier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning

Intyget över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 
ska innehålla följande uppgifter:
 • intygets namn 
• utbildningsanordnarens namn
• läroanstaltens namn
• konstart
• elevens namn och personbeteckning
• studietid i år
• de grundstudier inom den fördjupade lärokursen som eleven avlagt – varje studiehelhets 
namn och omfattning
• en verbal bedömning av de grundstudier inom den fördjupade lärokursen i den konstart 
som eleven avlagt
• rektorns underskrift och läroanstaltens stämpel
• om utbildningen ordnas med tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet anges i 
intyget datumet för ministeriets beviljande av tillstånd för utbildningen samt det datum 
då utbildningsanordnaren har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grund-
läggande konstundervisning • för grundläggande konstundervisning som ordnas enligt 
kommunens eget beslut anges datumet för godkännande av läroplanen för den fördju-
pade lärokursen i grundläggande konstundervisning i intyget • om en kommun eller en 
utbildningsanordnare som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning av det 
berörda ministeriet köper sådana tjänster som avses i lagen om grundläggande konstun-
dervisning av en offentlig eller privat sammanslutning eller en stiftelse, anges i intyget över 
den grundläggande konstundervisning som sammanslutningen eller stiftelsen erbjuder i 
enlighet med detta avtal avtalets datum samt det datum då kommunen eller utbildnings-
anordnaren som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning av det berörda 
ministeriet har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstun-
dervisning
• information om att utbildningen har ordnats i enlighet med de grunder för läroplanen för 
den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning som Utbildningsstyrelsen 
fastställt 2017.

Intyg över grundstudier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning kan innehålla bilagor. 

Slutbetyg över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning

Slutbetyget över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning ska innehålla följande uppgifter
• intygets namn
• utbildningsanordnarens namn
• läroanstaltens namn
• konstart
• elevens namn och personbeteckning
• studietid i år
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• de grundstudier inom den fördjupade lärokursen som eleven avlagt – varje studiehelhets 
namn och omfattning
• de fördjupade studier som eleven avlagt inom den fördjupade lärokursen – varje studie-
helhets namn och omfattning – tema för det slutarbete som ingår i de fördjupade studierna 
inom den fördjupade lärokursen
• en verbal bedömning av den fördjupade lärokursen i den konstart som eleven avlagt
• rektorns underskrift och läroanstaltens stämpel
• om utbildningen ordnas med tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet anges i 
intyget datumet för ministeriets beviljande av tillstånd för utbildningen samt det datum då 
utbildningsanordnaren har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläg-
gande konstundervisning 
• för grundläggande konstundervisning som ordnas enligt kommunens eget beslut anges 
datumet för godkännande av läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning i intyget 
• om en kommun eller en utbildningsanordnare som fått tillstånd att ordna grundläggan-
de konstundervisning av det berörda ministeriet köper sådana tjänster som avses i lagen 
om grundläggande konstundervisning av en offentlig eller privat sammanslutning eller en 
stiftelse, anges i intyget över den grundläggande konstundervisning som sammanslutning-
en eller stiftelsen erbjuder i enlighet med detta avtal avtalets datum samt det datum då 
kommunen eller utbildningsanordnaren som fått tillstånd att ordna grundläggande konstun-
dervisning av det berörda ministeriet har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen 
i grundläggande konstundervisning
• information om att utbildningen har ordnats i enlighet med de grunder för läroplanen för 
den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning som Utbildningsstyrelsen 
fastställt 2017.

Slutbetyget över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning kan innehålla bilagor. 

Intyg över deltagande i grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen 
Eleven ska på begäran få ett intyg över deltagande i studier inom den fördjupade lärokur-
sen i konstarten, om studierna avbryts eller eleven behöver intyget av något annat skäl. 
Deltagarintyget kan innehålla bilagor.

En jämlikhets- och jämställdhetsplan
bifogas till läroplanen som en separat bilaga


