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Kapitel 1 Den grundläggande 
konstundervisningens uppgift, 
värdegrund och allmänna mål 

1 §  Den fördjupade lärokursen i visuell 
framställning, uppgift

I dessa läroplansgrunder kallas de fördjupade lärokurserna i arki-
tektur, bildkonst och slöjd för lärokurser i visuell framställning.
Studierna inom de olika inriktningsalternativen för den visuella
framställningen – arkitektur, bildkonst och slöjd – kan räknas till-
godo sinsemellan.

Undervisning enligt den fördjupade lärokursen skall ge eleven
möjlighet att arbeta på lång sikt enligt talang och intresse samt
skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för visuell fram-
ställning och för fortsatta studier. Målet för undervisningen är att
eleverna tack vare sin kännedom om konst skall kunna påverka
värderingarna i samhället och därigenom hela samhället och at-
mosfären i det.

Undervisningens uppgift är därtill att bevara och utveckla den
nationella visuella kulturen. Målet är att utveckla samarbetet med
läroanstalter som ger undervisning i konstfostran samt med and-
ra instanser, både nationellt och internationellt.

2 §  Den fördjupade lärokursen i visuell 
framställning, värdegrund

Undervisning enligt den fördjupade lärokursen i visuell fram-
ställning skall basera sig på en människosyn, där individen har
etisk och moralisk förmåga att välja och aktivt påverka sitt liv
samt kan inse skönhetens betydelse i det. Undervisningen skall
stödja elevens andliga tillväxt och personliga integritet samt hjäl-
pa honom att utvecklas till en tänkande människa med omdö-
mesförmåga. Målet för undervisningen är att eleven genom att
uttrycka sig med konstens medel lär sig att värdera och bedöma
sig själv och sin omgivning samt att bygga upp och vidareut-
veckla sin världsbild utgående både från egna erfarenheter och
kulturarvet. Undervisningen skall hjälpa eleven att bli medveten
om vad som för honom är betydelsefullt i livet samt att uttrycka
detta med visuella medel.
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Undervisningen skall utveckla elevens förmåga att arbeta i
samverkan med andra. Eleven skall få handledning i att förstå
och uppskatta det som är annorlunda.

3 §  Den fördjupade lärokursen i visuell 
framställning, allmänna mål

Målet för undervisningen är att utveckla elevens förmåga att
fungera i ett samhälle som baserar sig på kunskap och interak-
tion. Med hjälp av konst och vetenskap definierar människan sitt
förhållande till natur och kultur. Eleven skall förstå visuella sym-
boler både i samhället och i den konstuppfattning som råder i
samhället, samt deras inflytande på arkitektur, bildkonst och
slöjd.

I undervisningen skall eleven uppmuntras att tolka konst på
ett personligt sätt och känna igen sin personhistoria samt den
kontext, där han granskar  konstverket. Konst kan tolkas på
många plan; samma konstverk, slöjdprodukt eller byggda miljö
tolkas olika under olika tider och i olika sammanhang.

Undervisningen skall utveckla elevens förmåga till kreativ
problemlösning. Eleven skall lära sig att uttrycka sig och att be-
härska material och teknik. Han skall få handledning i att bedö-
ma och uppskatta kvalitet i den visuella miljön.
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Kapitel 2 Utgångspunkter för 
undervisningen

4 §  Inlärningssynen

Målet för undervisningen är att stödja elevens konstnärliga läran-
de så att han lär sig att förena abstrakt tänkande och personlig er-
farenhet och inser att erfarenhet och abstraktion befinner sig i
ständig växelverkan. Kunskapsunderlaget för konstnärligt lärande
skapas utgående från elevens iakttagelser, känslor, tankar, kun-
skaper, uttryckssätt och färdigheter. Ett mål för verksamheten är
att eleven upptäcker att tanke, tillämpning av kunskaper och ak-
tivitet sker samtidigt. Behovet av konstnärligt skapande skall utgå
från elevens egen motivation och elevens skall ha en aktiv roll  i
studier och lärande. Undervisningen skall utveckla elevens för-
måga att förena nya kunskaper och färdigheter med de beg-
reppsstrukturer han tillägnat sig tidigare och utveckla hans för-
måga att i nya sammanhang tillämpa det han lärt sig tidigare. Ele-
vens tidigare livsmiljö och kunskapsunderlag och självförståelse
bör beaktas i undervisningen. Utforskande och funktionellt lä-
rande bör utnyttjas, individuellt och i samverkan med andra. Ele-
ven skall själv kunna formulera problem, behandla information,
analysera fakta och bilda sig en egen uppfattning om konsten.

5 §  Den pedagogiska miljön

Studiemiljön utgörs av den psykiska, sociala och fysiska miljön,
av läroplanen och undervisningsmetoderna. Den innefattar även
de traditioner, värderingar och etisk-moraliska uppfattningar
samt den kulturella mångfald som råder i det omgivande sam-
hället. Att målmedvetet utveckla undervisningsverksamheten är
av stor betydelse för en lyckad undervisning och för en högklas-
sig studiemiljö. Genom kontinuerligt samarbete med hemmen
utvecklas responsen, bedömningen och verksamheten.

Studiemiljön bör kännetecknas av en positiv, öppen och trygg
atmosfär där allas personlighet respekteras och livskompetens
stärks. Den skall på ett mångsidigt sätt stödja tillväxten hos olika
slags elever. Målet är att skapa en stimulerande miljö som både
stöder verksamhet och samarbete och ger möjligheter till lugn
och ro utan stress.
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Studiemiljön bör också vara estetiskt stimulerande. Den skall
främja det funktionella, visuella och personliga uttrycket i ele-
vens alster och slöjdprodukter. I studiemiljön skall det finnas
mångsidigt material samt redskap som är trygga att använda och
som planerats i enlighet med målen och innehållet för den förd-
jupade lärokursen. Säkerhetsbestämmelserna om arbete, produk-
ter och miljön bör beaktas. Till studiemiljön räknas också natu-
ren, elevens levhandsmiljö samt arbets- och kulturlivet. Ett mål
är att utveckla datanätet som inlärningsmiljö och som hjälpme-
del för interaktion.

6 §   Arbetsmetoder

Läraren bör beakta elevernas individuella inlärningsstilar och ut-
vecklingsskeden. En individuell läroplan kan göras upp för ele-
ven. Att tillägna sig visuella kunskaper och färdigheter samt en
utforskande, problemorienterad attityd till lärande och uttrycks-
sätt kräver ständig samverkan mellan eleven, läraren och grup-
pen. Elevens erfarenheter, kunskaper, färdigheter och intressen
skall utgöra utgångspunkter för undervisningen. Med val av äm-
nen och teman bör man sträva efter att upprätthålla glädjen i att
vara aktiv och lära sig.

Arbetssätten väljs så att elevens interaktions- och koncentra-
tionsförmåga, uthållighet, känslighet, inlevelseförmåga, initia-
tivkraft, ansvar och självförtroende samt sociala förmåga växer.
Genom arbetssätten lärs eleven att respektera de övriga med-
lemmarna i gruppen samt egna och andras inlärningsprocesser
och -resultat.

Arbetssätt och innehåll i studierna bör väljas så att eleven kan
utveckla sitt uttryckssätt inom olika inriktningsalternativ i visuell
framställning och göra uttrycket mångsidigare allt från grundstu-
dierna till de fördjupade studierna.
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Kapitel 3 Undervisningens uppläggning
och studiernas omfattning

7 §  Undervisningens uppläggning

Studier enligt den fördjupade lärokursen i visuell framställning
utgörs av grundstudier och fördjupade studier. Grundstudierna
och de fördjupade studierna är huvudsakligen avsedda för barn
och unga i skolåldern. Om undervisningen i visuell framställning
på småbarnsstadiet, som främst är avsedd för barn under skolål-
dern, samt om vuxenundervisning besluts i den läroplan som ut-
bildningsanordnaren godkänner.

8 §  Studiernas omfattning

Den beräknade omfattningen av grundstudierna och de fördju-
pade studierna i den fördjupade lärokursen i visuell framställning
är 1 300 timmar. Som grund för den har man lagt lektioner på 45
minuter. När undervisningen läggs upp bör man beakta elevens
ålder, tidigare kunskaper och färdigheter samt de undervisnings-
metoder som används.

Utbildningsanordnaren besluter om den beräknade omfatt-
ningen av undervisningen i visuell framställning på småbarnssta-
diet .

Den beräknade omfattningen av grundstudierna i den fördju-
pade lärokursen är 540 timmar.

Den beräknade omfattningen av de fördjupade studierna i
den fördjupade lärokursen är 760 timmar.

9 §  Studietiden

Utbildningsanordnaren besluter om tidsläggningen för studierna
på småbarnsstadiet, grundstudierna och de fördjupade studierna
i visuell framställning.
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Kapitel 4  Mål och centralt innehåll

10 §  Mål för den fördjupade lärokursen i 
visuell framställning

Gemensamma mål för den fördjupade lärokursen i 
visuell framställning
Eleven skall lära sig 
• att uttrycka sig genom att undersöka och iaktta 
• utnyttja sin förmåga att planera och genomföra sitt arbete 
• respektera och tolka både sin egen och andras verksamhet
• använda sina intryck, föreställningar och tankar i sin fram-

ställning
• för sitt arbete söka impulser i naturen, den byggda miljön,

historiska platser, museer och utställningar samt av fackmän
i de olika branscherna för visuell framställning  

• arbeta i samverkan med det omgivande samhället samt med 
arbets- och kulturlivet 

• samarbeta, ta initiativ och ansvar för sitt arbete
• känna ansvar för skönheten, mångfalden och trivseln i natu-

ren och livsmiljön
• bedöma produkter och mediemiljön inom visuell framställ-

ning 
• skaffa kunskap om visuell framställning inom den egna kul-

turen och andra kulturer, deras historia, nutid och samhälle-
liga uppgift samt att följa med samspelet mellan kulturarvet
och de olika branscherna inom visuell framställning

• förstå den visuella kulturens samband med kulturens inre 
strukturer

• känna till den visuella kulturen och livsstilen hos represen-
tanter för andra kulturer i den närmaste omgivningen

• i sitt arbete beakta principerna för hållbar utveckling och 
möjligheterna att tillämpa dem ekologiskt, kulturellt, socialt
och ekonomiskt

• begrepp och vokabulär inom visuell framställning och för-
måga att kommunicera med hjälp av dem

• bedöma egen och andras arbetsprocess och lärande.
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Målen för inriktningsalternativen för arkitektur, bildkonst och
slöjd i den fördjupade lärokursen i visuell framställning.

I inriktningsalternativet för arkitektur skall eleven lära sig att
• uttrycka sig på arkitekturens olika delområden, d.v.s. inom 

byggnadskonst, stadsarkitektur, samhällsplanering, miljö-
planering, planering av utrymmen, landskapsplanering, in-
stallationskonst och miljökonst 

I inriktningsalternativet för bildkonst skall eleven lära sig att
• uttrycka sig på bildkonstens olika delområden, d.v.s. inom 

teckning och måleri, skulptur, arkitektur, miljöplanering,
formgivning, grafik, keramik, textil, fotografi, film och video,
serier, miljökonst och kollektiv konst, performans och bild-
media samt multikonstnärliga arbetsformer.

I inriktningsalternativet för slöjd skall eleven lära sig att
• uttrycka sig på slöjdens olika delområden, d.v.s. i planering 

och tillverkning av föremål, i planering och tillverkning av
textilier och beklädnad samt i miljöplanering och -byggande.

11 §  Centralt innehåll

Studierna i de olika inriktningsalternativen för visuell framställ-
ning avancerar från småbarnsstadiet till grundstudier och fördju-
pade studier i arkitektur, bildkonst och slöjd.

Arkitektur
Målet för den fördjupade lärokursen i arkitektur är att utveckla
den förmåga som behövs för att i dagens samhälle tolka den
byggda miljön. Målet är att eleven lär sig förstå samverkan mel-
lan naturen, den byggda miljön och människans verksamhet. I
undervisningen skall hela den byggda miljön behandlas, alltifrån
enskilda föremål och byggnader till omfattande miljöhelheter.
Ett mål för undervisningen är att hjälpa eleven att gestalta och
förstå sin livsmiljö och världen, att utvidga hans allmänbildning
och främja hans förmåga att möta samhällets utmaningar och
träffa individuella val. Byggnadsarvet och dess utveckling är
centrala i undervisningen.

Det väsentliga är att kunna gestalta rummet och förstå att
människornas sätt att bygga sin miljö är kulturellt och socialt be-
tingat. Elevens förmåga att iaktta, begrunda, förstå och abstra-
hera samt bedöma den omgivande miljön bör utvecklas. Viktiga
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arbetssätt är kreativ problemlösning, elevens eget konstnärliga
uttryckssätt och byggande.

Enligt den klassiska definitionen skall arkitekturen vara
vacker, hållbar och användbar. Den byggda miljöns tredimensio-
nella karaktär och historiska skikt bör behandlas upplevelsemäs-
sigt, övergripande och med alla sinnen. Eleven skall lära sig att
uppleva sin rörelse i det tredimensionella rummet på ett fysiskt
och andligt sätt.

Centralt innehåll
På småbarnsstadiet skall eleven i arkitekturfostran 
• studera olika yttringar i arkitekturen och i den byggda miljön
• mångsidigt och med alla sinnen öva sig i att samla informa-

tion och använda den i sitt arbete
• undersöka arkitekturens grundbegrepp – tid, skala och rörel-

se 
• undersöka rummet, former, konstruktioner, färger och ljus 
• undersöka egenskaperna hos olika material
• lära sig den teknik som behövs i arbetet
• öva sig i att iaktta, gestalta och bedöma naturen och den av 

människan formade miljön
• iaktta förändringar i kulturlandskapet
• följa med växlingarna i den omgivande naturen, landskapet 

och årstiderna 
• undersöka olika slags bostäder
• bekanta sig med arkitektur och utställningar i den närmaste 

omgivningen
• öva sig i att verka i grupp och ensam.

I grundstudierna skall eleven
• bekanta sig med de påverkningsmöjligheter en medborgare 

har i frågor som berör den egna omgivningen  
• utveckla sitt uttryckssätt genom att tillämpa sina idéer samt 

tidigare kunskaper och färdigheter om teknik och material 
• använda arkitekturens grundbegrepp – tid, rum och rörelse – 

i sitt arbete samt öva sig i att bygga i rum med hjälp av form,
skala, färg och ljus

• använda sig av olika slags teknik och konstruktioner och un-
dersöka egenskaperna hos olika material

• bekanta sig med kvalitativa egenskaper hos olika material och 
öva sig i sortering, återanvändning och materialåtervinning
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• genom sitt eget arbete bekanta sig med planeringsprocessens 
olika skeden, insamling av bakgrundsmaterial, idékläckning
och teknik som används i planeringen

• bekanta sig med arkitekturens historia och aktuella yttringar 
samt besöka museer och utställningar

• abedöma hur byggnader och konstruktioner av olika slag 
passar in i det orörda landskapet och i den byggda miljön

• utföra handledda hemuppgifter
• göra en portfolio över den fördjupade lärokursen som av-

slutning på grundstudierna i visuell framställning

I de fördjupade studierna skall eleven
• välja ett eller flera av arkitekturens olika delområden som fö-

remål för sina studier
• bekanta sig med de påverkningsmöjligheter en medborgare 

har enligt markanvändnings- och byggnadslagen och lära sig
hur man kan påverka planeringen av den egna miljön

• utveckla sitt uttryckssätt, sina kunskaper och färdigheter i sitt 
arbete samt förmågan att verbalisera tankar och känslor 

• studera arkitekturens historia och filosofi samt undersöka det 
sociala, ekologiska och ekonomiska inflytandet på arkitektu-
ren under olika tidsperioder

• undersöka samspelet mellan människan, miljön och arkitek-
turen, planeringens processer i samhället samt bekanta sig
med olika skeden i stadsplanering och byggande

• studera de arbetssätt man använder i projektarbete och öva 
sig i att ta hänsyn till de olika parternas behov

• bekanta sig med det arbete som utförs av fackmän som på-
verkar byggandet av arkitektur och miljö samt besöka ar-
betsplatser tillsammans med fackmän och experter av olika
slag

• iaktta, begrunda, tolka och bedöma enskilda verk och helhe-
ter inom arkitektur och miljöplanering under olika tidsperio-
der

• iaktta och bedöma arkitektur- och miljöplanering, visualiser-
ingar och andra bildmedia, som upphovsman och användare

• bekanta sig med arkitektur, miljö och museer
• öva sig i att följa upp sitt lärande, bedöma sitt eget och and-

ras arbete
• utföra handledda hemuppgifter
• offentligt presentera arbetsprocessen och slutresultaten
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• enligt den fördjupade lärokursen i visuell framställning själv-
ständigt göra ett slutarbete, som innehåller ett verk, en port-
folio över arbetet och en egen bedömning av det.

Bildkonst
Målet för undervisningen i bildkonst och estetiskt uttryck är att
utveckla den förmåga som behövs i dagens samhälle för att tolka
bilder. Eleven skall lära sig gestalta och förstå världen och att ut-
vidga sin allmänbildning i bildkonst. Viktigt lärostoff är de vi-
suella yttringarna, medierna, konstens uttrycksformer och kultur-
arvet i naturen och i den byggda miljön. Undervisningen bör va-
ra nyskapande till sin karaktär. Eleverna skall utvecklas till om-
dömesgilla aktörer inom konstens värld och i samhället för öv-
rigt.

Begrepp och yttringar i den visuella framställningen skall lig-
ga till grund för undervisningen, de bör vara det centrala. Målet
är att eleven lär sig att i sin framställning använda förvandlingar
och lån som är typiska för bildkonsten samt att använda nya och
gamla symboler och ge dem innebörd.

Visuell framställning skall inövas både genom eget arbete och
genom att betrakta bildkonstverk och bilder i vardagen. I under-
visningen betonas betydelsen av att använda sinnena, intuitio-
nen, drömmar, fantasi och inlevelse. Undervisningen skall vara
utforskande och problemorienterad.

Centralt innehåll
På småbarnsstadiet skall eleven i bildkonst 
• själv skapa bilder och undersöka olika slags yttringar inom 

bildkonsten: form, textur, rum, rörelse, rytm, färg och ljus
• öva sig i att använda olika slags material, arbetsredskap och 

arbetssätt och lära sig grunderna i hur man sköter redskapen
• iaktta och tolka den omgivande naturen, byggda miljön och 

föremålen i miljön samt öva sig i att omvandla iakttagelser
och föreställningar till bilder

• öva sig i att koncentrera sig på arbete och ta hänsyn till and-
ra

• bekanta sig med de bilder som förmedlas via medierna, be-
döma dem och utforma egna visuella meddelanden 

• besöka museer och utställningar samt göra utflykter i natu-
ren och olika slags kulturmiljöer och bearbeta sina upplevel-
ser med bildkonstens medel.
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I grundstudierna skall eleven
• öva upp och utveckla sitt visuella uttryck 
• bekanta sig med uttrycksmöjligheterna i olika material och 

tekniker
• skaffa sig kännedom om hur material och arbetsredskap kan 

användas ändamålsenligt och tryggt  och främja hållbar ut-
veckling 

• öva sig i visuellt och därmed sammanhängande verbalt ut-
tryck

• skaffa sig mångsidig kännedom om bildkonstens olika del-
områden och de visuella medierna samt om medieteknik

• öva sig i kritisk bildtolkning som upphovsman till och an-
vändare av bildmedia 

• iaktta och tolka verk från olika tidsperioder och kulturer
• undersöka förhållandet mellan form och innehåll inom bild-

konsten
• bekanta sig med grundbegreppen inom konstfilosofi och es-

tetik
• lära sig att iaktta naturen, arkitekturen och föremålen i miljön 

med utgångspunkt i estetik och hållbar utveckling och lära sig
att förstå miljöns betydelse för sitt och andras välbefinnande

• utföra handledda hemuppgifter
• offentligt presentera arbetsprocessen och slutresultaten
• följa upp sin inlärning och bedöma sitt och andras arbete
• enligt den fördjupade lärokursen i visuell framställning själv-

ständigt göra ett slutarbete, som innehåller ett verk, en port-
folio över arbetet och en egen bedömning av det.

I de fördjupade studierna skall eleven
• fördjupa sina kunskaper och färdigheter på ett eller flera av 

bildkonstens och de visuella mediernas olika delområden ef-
ter eget val

• öva upp och utveckla sitt visuella uttryck och förena uttrycks-
medel från olika konstarter i sitt arbete

• fördjupa sig i bildkonstens historia, jämföra olika slags konst-
yttringar och begrunda grundläggande frågor inom estetik
och konstfilosofi och betrakta yttringar inom konsthistoria
och nutidskonst som historiskt sammanhängande

• fördjupa sig i en främmande kultur eller i visuella uttrycks-
former i olika kulturer 

• bekanta sig med material och arbetssätt som främjar hållbar 
utveckling  
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• bekanta sig med fackmän inom bildkonst och annan visuell 
framställning och med deras arbetssätt

• lära sig att beakta beställarnas önskemål i produkt- och bygg-
nadsplaneringen 

• självständigt planera och utföra arbetsuppgifter 
• utföra handledda hemuppgifter
• offentligt presentera arbetsprocessen och slutresultaten
• följa upp sin inlärning och bedöma sitt och andras arbete 
• enligt den fördjupade lärokursen i visuell framställning själv-

ständigt göra ett slutarbete, som innehåller ett verk, en port-
folio över arbetet och en egen bedömning av det.

Slöjd
Målet för undervisningen i slöjd är att eleven lär sig förstå slöj-
dens betydelse för människans välbefinnande. I undervisningen
handleds eleven att skapa estetiskt högklassiga och miljö- och an-
vändarvänliga produkter samt att utveckla produktionslösningar
som främjar hållbar utveckling. Slöjd och formgivning studeras
ur estetisk, uttrycksmässig, funktionell, fysiologisk, strukturell
och materiell synvinkel.

Framställningen i slöjd baserar sig på kulturarvet, förhållandet
mellan konstarterna och kännedom om naturen. Utgångspunk-
ter för undervisningen är elevens egna erfarenheter, arbetet med
händerna och möjligheten att framställa produkter och uttrycka
sig. I undervisningen skall slöjden synas som verksamhet, fär-
digheter, produkter och verk. Målet är att bevara och vidareut-
veckla traditionella slöjdmetoder och arbetssätt samt utveckla
nya.

Målet för undervisningen är att eleven lär sig planera produk-
ter och produktion och att ge sitt arbete den önskade inriktning-
en. Eleven skall förstå att bedömningen av arbetet inverkar på
kvaliteten. Undervisningens innehåll skall väljas så att elevens vi-
suella kunskap och förmåga, teknik samt kännedom om arbets-
redskapen och förmågan att behärska dem utvecklas. I undervis-
ningen betonas uppmärksamt iakttagande: att medvetet iaktta
omgivningen, medierna och hantverksprocessen samt det egna
handlandet. Målet är att eleven fungerar som en mottagare, tolk
och upphovsman som lär sig att följa upp hur den egna förmå-
gan ökar och lär sig att värdesätta arbetsprocessen som en själv-
ständig del av sin verksamhet.
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Centralt innehåll
I slöjdfostran på småbarnsstadiet skall eleven 
• studera olika delområden och grundelement i slöjden: form,

textur, rum, rörelse, rytm, färg och ljus 
• öva sig i att bearbeta naturmaterial 
• iaktta och tolka den omgivande naturen, den byggda miljön 

och uttrycken för kulturarvet samt att utarbeta slöjdproduk-
ter utifrån de föreställningar han fått av dem

• sätta sig in i formgivning och öva sig i handens motorik, följ-
samhet, fasthet och exakthet, i att koordinera hand och öga
samt i haptisk-kinetisk observationsförmåga

• öva sig i att koncentrera sig på arbete, ta hänsyn till andra och 
sköta om det egna arbetsutrymmet och -redskapen

• bekanta sig med slöjden förr och nu i den egna livsmiljön
• stärka sin kontakt till naturen och delta i kulturlivet.

I grundstudierna skall eleven:
• på ett mångsidigt sätt bekanta sig med slöjdens olika delom-

råden och de olika uttrycksmässiga möjligheterna i olika ma-
terial och tekniker

• öva sig i slöjdens grunder med manuella verktyg och bekan-
ta sig med maskinell slöjd samt använda naturmaterial och av
människan förädlade material som lämpar sig för slöjd

• öva sig i att gestalta rum och förstå proportioner samt i kän-
nedom om konstruktioner och i att använda och kombinera
färger

• iaktta omgivningen, tolka och tillämpa sina erfarenheter i 
planeringen och tillverkningen av slöjdprodukter 

• ta ansvar för den egna inlärningen och arbetet
• bekanta sig med hur kunskaper och färdigheter kan tillämpas 

på ett personligt sätt och lära sig att använda det man lärt sig
i nya situationer

• fördjupa sig i ett kreativt problemorienterat tänkande 
• utveckla förmågan till estetiska val
• öva sig i självständigt arbete, i att verbalisera hantverkspro-

cessen och i självvärdering
• betrakta och bedöma produkters livscykel med tanke på tek-

nik och säkerhetsbestämmelser om arbete, produkter och
miljön 

• stifta bekantskap med olika kulturer med hänsyn till slöjd och 
formgivning och använda dem som inspirationskällor i sin
framställning
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• utföra handledda hemuppgifter
• göra en portfolio över den fördjupade lärokursen som en 

avslutning på grundstudierna i visuell framställning.
I de fördjupade studierna skall eleven
• fördjupa sin förmåga till gestaltning och interaktion på flera 

av slöjdens olika delområden 
• fördjupa sin förmåga att gestalta, förstå och verbalisera form-

språk, livsmiljöns mångfald och omgivningens kulturvärden
• planera och tillverka personliga produkter, vilkas tillverkning 

förenar kunskaper, färdigheter, upplevelser och sociala fak-
torer

• självständigt välja de arbetssätt, tekniker och material som 
lämpar sig för uttryckssättet

• öva sig i att förena visuella, funktionella, ekologiska och 
ekonomiska egenskaper med högklassiga och individuella
slöjdprodukter

• fatta beslut som gäller konsumtion och miljö ur formgivning-
ens synvinkel; estetiskt, etiskt, ekologiskt och ekonomiskt

• förstå att slöjden i samhället syns som verksamhet, produk-
ter och verk 

• utveckla och upprätthålla den finländska textil-, föremåls- 
och miljökulturen och värdesätta kulturers olikheter i en mul-
tikulturell värld

• fördjupa sig i slöjd, kultur, konst och konsthantverk under 
olika tidsperioder

• bekanta sig med fackmän inom slöjden och deras arbetssätt 
och granska slöjden som yrkesverksamhet, färdighetstekno-
logi, kultur och kulturarv samt som konst och hobby

• följa upp sin inlärning och bedöma sitt eget och andras arbe-
te

• utföra handledda hemuppgifter
• självständigt göra ett slutarbete för den fördjupade lärokur-

sen i visuell framställning, som innehåller ett verk, en portfo-
lio över arbetet och en självvärdering som hänför sig till det.

12 §  Vuxenundervisning

Målen och det centrala innehållet i vuxenundervisningen är de-
samma som för grundstudierna och de fördjupade studierna i vi-
suell framställning.

Fördjupad lärokurs i visuell framställning i grunderna för läroplanen för den grundläggande 
konstundervisningen 2002 

20



13 §  Individualisering av lärokursen och 
undervisningen 

Om en elev som till följd av handikapp, sjukdom eller någon an-
nan därmed jämförbar orsak inte förmår studera enligt läroan-
staltens läroplan kan läroplanens mål individualiseras till att mot-
svara elevens förutsättningar. För eleven uppgörs då en indivi-
duell plan för hur undervisningen i visuell framställning skall
anordnas, där man fastställer studiernas mål, studietid, sätt att
förverkliga undervisningen, behövliga stödåtgärder, eventuella
prestationer samt bedömningsmetod.

Studiernas mål skall motsvara målen för visuell konstfostran.
Eleven skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Elevens
kunskaper och förmåga skall utvecklas utgående från hans egna
förutsättningar.
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Kapitel 5  Elevbedömningen

14 §  Bedömningens syfte

Syftet med bedömningen är att stödja elevens utveckling i stu-
dierna och handleda honom i att ställa upp mål för studierna. Be-
dömningen skall stödja utvecklingen av en sund självkänsla hos
eleven och beakta de mål och lärostoff som eleven valt.

Bedömningen skall basera sig på elevens arbete under en
längre tid och skall gälla både inlärningsprocessen och dess slut-
resultat, verk och produkter. Bedömningsmetoderna skall väljas
så att de mäter hur de uppställda målen nåtts så att de lämpar sig
för de undervisningsmetoder som används och stöder lärandet.
Vid bedömningen av konstundervisning bör man beakta att dess
betydelse för individen endast syns på lång sikt.

Eleven skall informeras om följande principer för bedömning-
en: bedömningens syften och mål, vitsordsskalor och bedöm-
ningskriterier, höjning av vitsord, resultat som krävs för att gå vi-
dare i studierna, möjligheter att yrka på rättelse av bedömningen
och avgångsbetygets innehåll.

Eleven skall ges fortgående respons över sitt eget lärande. Be-
dömningen baserar sig på interaktion mellan läraren, eleven och
gruppen. Eleven skall ges handledning för självvärdering.

15 §  Bedömningssätten

Innan eleven går över till de fördjupade studierna efter avslutade
grundstudier skall han få ett avgångsbetyg med en av två exami-
natorer utarbetad verbal bedömning av studierna och portfolion.

För de fördjupade studierna och för slutarbetet i de fördjupa-
de studierna skall eleven ges ett betyg, ett siffervitsord och en
verbal beskrivning av sitt kunnande. Slutprovet skall bedömas av
minst två examinatorer.

Vitsordsskalan
Utmärkt 5
Berömlig 4
God 3
Nöjaktig 2
Godkänd 1.
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Eleven skall ges ett intyg över deltagandet och en verbal be-
dömning i enlighet med vad som bestäms i utbildningsanordna-
rens läroplan ifall studierna avbryts eller om eleven behöver dem
av någon annan orsak.

Eleven skall årligen ges en verbal bedömning av sina studier
på det sätt som bestäms i utbildningsanordnarens läroplan.

I elevbedömningen skall inriktningsalternativen för visuell
framställning – arkitektur, bildkonst och slöjd – beaktas.
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Kapitel 6  Betyg

16 §  Betygens innehåll

Avgångsbetyget är ett officiellt dokument, som till sitt innehåll
skall följa de av Utbildningsstyrelsen fastställda läroplansgrun-
derna för den fördjupade lärokursen i visuell framställning inom
den grundläggande konstundervisningen.

Avgångsbetyg över grundstudier i den fördjupade 
lärokursen i visuell framställning
Avgångsbetyget skall innehålla följande uppgifter:
• utbildningsanordnarens och läroanstaltens namn
• studier, för vilka avgångsbetyget ges (arkitektur, bildkonst,

slöjd)
• elevens namn och personbeteckning
• studietid
• elevens slutprov, verbal bedömning, tidpunkten för provet
• deltagande i utställningar och andra kulturprojekt
• rektors underskrift och läroanstaltens stämpel
• datum på det av undervisningsministeriet beviljade tillståndet 

att anordna utbildning 
• den lagstiftning som utbildningen baserar sig på
• ett omnämnande om att utbildningen genomförts enligt de 

av Utbildningsstyrelsen fastställda läroplansgrunderna för
den fördjupade lärokursen i visuell framställning

• ett omnämnande om att den fördjupade lärokursen i visuell 
framställning innefattar grundstudier och fördjupade studier.

Avgångsbetyg över fördjupade studier i den fördjupade 
lärokursen i visuell framställning 
Avgångsbetyget skall innehålla följande uppgifter:
• namn på den utbildningsanordnare som ger betyget samt lä-

roanstaltens namn
• studier, för vilka avgångsbetyget ges (arkitektur, bildkonst,

slöjd))
• elevens namn och personbeteckning
• studietid
• elevens slutprov, siffervitsord, en verbal bedömning av ele-

vens kunnande, tidpunkten för provet
• deltagande i utställningar och andra kulturprojekt
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• rektors underskrift och läroanstaltens stämpel
• datum på det av undervisningsministeriet beviljade tillståndet 

att anordna utbildning 
• den lagstiftning som utbildningen baserar sig på
• ett omnämnande om att utbildningen förverkligats enligt de 

av Utbildningsstyrelsen fastställda läroplansgrunderna för
den fördjupade lärokursen i visuell framställning

• ett omnämnande om att den fördjupade lärokursen i visuell 
framställning innefattar grundstudier och fördjupade studier

• vitsordsskalan.

På begäran skall eleven ges ett intyg över deltagandet i den
fördjupade lärokursen i visuell framställning samt en verbal be-
dömning.

Avgångsbetyget över de fördjupade studierna är samtidigt ett
betyg över genomförd fördjupad lärokurs i den grundläggande
undervisningen i visuell framställning.
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Kapitel 7  Läroplanen

17 §  Läroplanens utformning

Utbildningsanordnaren skall för sin verksamhet göra upp och
godkänna en läroplan som baserar sig på de av Utbildningssty-
relsen fastställda läroplansgrunderna för den fördjupade lärokur-
sen i visuell framställning inom den grundläggande konstunder-
visningen. Grunderna har gjorts upp för att utveckla läroplanen
och undervisningen. Läroanstaltens läroplan skall vara det vikti-
gaste redskapet för att utveckla undervisningen. I läroplanen skall
beaktas särdragen hos läroanstalten och dess verksamhetsmiljö,
läroanstaltens värdegrund, elevernas individuella behov och för-
utsättningar, överföring och utveckling av den visuella kulturen,
nationella och internationella förändringar och utvecklingsbehov
samt fordringarna i yrkesutbildning inom olika områden av vi-
suell framställning.

18 §  Läroplanens innehåll

Läroplanen skall innehålla följande uppgifter:
• läroanstaltens verksamhetsidé
• läroanstaltens värdegrund, inlärningssyn, den pedagogiska 

miljön samt arbetssätt 
• undervisningsutbudet
• undervisningens mål och innehåll
• undervisningsarrangemangen
• studietid
• grunderna för förlängd studietid
• kurser och verkstäder som skall genomföras samt deras mål 

och innehåll
• grunderna för uppgörandet av en individuell läroplan för 

eleven
• elevbedömningen
• tillgodoräknande av studier som slutförts på annat håll
• betygens innehåll
• inträdesfordringar 
• antagning av frielever 
• samarbete med vårdnadshavarna
• övrigt samarbete
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• deltagande i utställningar samt i musei- och annan kultur-
verksamhet

• bedömningssätt och bedömningsmetoder
• läroanstaltens självvärdering.
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