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1  LÄROPLANEN

1 1  Läroplanssystemet och grunderna för 
läroplanen

Styrsystemet för grundläggande konstundervisning består av följande delar:
• lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande 

konstundervisning
• Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för läroplanen för den 

grundläggande konstundervisningen
• läroplanen som godkänts av utbildningsanordnaren. 

Enligt 5 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) beslutar 
Utbildningsstyrelsen om målen och det centrala innehållet för varje konstart 
i den grundläggande konstundervisningen (grunderna för läroplanen). Utbild-
ningsstyrelsen beslutar också om elevbedömningen och vilka uppgifter som ska 
antecknas i betygen (lag om grundläggande konstundervisning, 8 §).

Den grundläggande konstundervisningen är en helhet där målen och innehållet 
för de olika delarna hör samman och bildar en grund för undervisningen och 
verksamhetskulturen. Därför innehåller grunderna för läroplanen för den grund-
läggande konstundervisningen utöver föreskrifter om mål, centrala innehåll och 
bedömning av elever även text som belyser dessa. 

1 2  Utarbetandet av läroplanen

Utbildningsanordnaren utarbetar och godkänner en läroplan för varje konstart 
enligt de grunder för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning som Utbildningsstyrelsen fastställt. Utbildningsanordnaren 
preciserar och kompletterar läroplansgrunderna i sin läroplan. Om utbildnings-
anordnaren, t.ex. kommunen, anskaffar grundläggande konstundervisning från 
en offentlig eller privat sammanslutning eller stiftelse, godkänner utbildningsan-
ordnaren läroplanen och svarar för att de tjänster som anskaffats ordnas i  
enlighet med lagen om grundläggande konstundervisning. 

När läroplanen görs upp ska man beakta elevernas individuella behov och fär-
digheter, traditionen inom konstarten och det lokala kulturarvet, nationella och 
internationella förändringar inom konstarten, kraven för fortsatta studier samt 
särprägeln hos läroanstalten och dess verksamhetsmiljö.

Läroplanen görs upp i samarbete med läroanstaltens lärare och i den mån det 
är möjligt också i samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och andra aktörer. 
Samarbete med olika aktörer stöder en lyckad läroplansprocess. 
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1 3  Läroplanens innehåll

Läroplanen ska innehålla följande i enlighet med vad som fastställs i dessa 
grunder för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen: 
• läroanstaltens verksamhetsidé
• läroanstaltens värden, syn på lärandet, lärmiljö och arbetssätt
• läroanstaltens verksamhetskultur
• studiernas uppbyggnad och omfattning 
• de allmänna målen för studierna 
• studiehelheter för grundstudierna, deras mål, innehåll och beräknade 

omfattning
• studiehelheter för de fördjupade studierna, deras mål, innehåll och beräknade 

omfattning 
• föremål för bedömning samt kriterier för bedömningen av den fördjupade 

lärokursen
• bedömning av lärandet 
• individualisering av lärokursen
• principer för elevantagningen 
• samarbete med vårdnadshavarna och andra aktörer
• kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Utbildningsanordnaren planerar utbudet av undervisning och beslutar om under-
visningens omfattning enligt grunderna för läroplanen. Undervisningen dimen-
sioneras så att målen kan nås. 

Läroplanen ska utarbetas så tydligt att eleverna och deras vårdnadshavare kan 
hitta tillräckligt med information om studierna. 

Utbildningsanordnaren utvärderar utbildningen samt deltar i extern utvärdering 
av verksamheten [Lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) 7 § 
(ändrad genom lag 1301/2013)]. Genomförandet av läroplanen följs upp och den 
vidareutvecklas som en del av denna uppgift.

Enligt 5 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986, ändrad 
genom lag 1329/2014) ansvarar utbildningsanordnaren för att det i samarbete 
med personalen och eleverna årligen görs upp en jämställdhetsplan för läroan-
stalten i fråga. I stället för en årlig genomgång kan en plan utarbetas för högst 
tre år i sänder. Jämställdhetsplanen kan också införlivas i läroplanen eller i 
någon annan plan vid läroanstalten. 

Enligt 6 § 2 mom. i diskrimineringslagen (1325/2014) ska utbildningsanordnaren 
se till att läroanstalten har en plan för de åtgärder som behövs för att främja 
likabehandling. Planen för likabehandling kan ingå i läroplanen.
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2  ALLMÄNNA MÅL FÖR DEN 
GRUNDLÄGGANDE 
KONSTUNDERVISNINGEN 

2 1  Den grundläggande konstundervisningens 
uppdrag

Den grundläggande konstundervisning som ges inom olika konstarter är mål-
inriktad och framskrider från nivå till nivå. Den är i första hand avsedd för barn 
och unga. Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att ge eleverna 
möjligheter att studera konst långsiktigt, målmedvetet och i enlighet med sina 
egna intresseområden. Undervisningen främjar utvecklingen av ett förhållande 
till konst och ett livslångt intresse för en konstart. Undervisningen utvecklar det 
kunnande som är kännetecknande för konstarten och ger eleverna färdigheter 
att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konstarten i fråga. 

Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att med hjälp av konstens 
medel bygga en hållbar framtid. Undervisningen bygger på ett pluralistiskt kul-
turarv i förnyelse. Undervisningen i en konstart ska stärka elevens förmåga att 
uttrycka sig, tolka och värdera. Studierna stöder utvecklingen av elevernas krea-
tiva tänkande och delaktighet. Den grundläggande konstundervisningen stärker 
utvecklingen av elevernas identitet och kulturella läskunnighet.

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.

2 2  Värdegrund  

Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen baserar 
sig på en värdegrund, enligt vilken den grundläggande konstundervisningen 
bygger på respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och kultu-
rell mångfald. Människan bygger upp sitt liv genom att kommunicera med andra 
människor och med sin omgivning. Den grundläggande konstundervisningen 
bygger på uppfattningen att människan är unik och värdefull som individ och som 
medlem i olika gemenskaper. Undervisningen ska främja jämställdhet mellan 
könen och respektera könets mångfald. Undervisningen hjälper eleverna att växa 
som människor genom att utveckla deras tankeförmåga och kreativitet.
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Utgångspunkten för undervisningen är de sätt att producera och presentera 
kunskap som är utmärkande för konstarten i fråga. De estetiska, etiska och eko-
logiska frågor som är en del av konsten vägleder eleverna att reflektera över och 
bedöma vad som är viktigt och värdefullt i livet. I den grundläggande konstunder-
visningen skapas en grund för en socialt och kulturellt hållbar framtid. 

2 3  Synen på lärande

Grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning bygger på en 
syn på lärande enligt vilken eleven har en aktiv roll. Eleven lär sig ställa upp mål 
och arbeta i riktning mot målen både självständigt och tillsammans med andra. 
Positiva känslor, glädjen över att lära sig och nyskapande verksamhet främjar 
lärandet och sporrar eleven att utveckla sin kompetens. Upplevelser och växel-
verkan med omgivningen liksom användning av olika sinnen och kroppen har en 
stor betydelse för lärandet.

Inom den grundläggande konstundervisningen innebär lärandet att man indivi-
duellt och kollektivt bygger upp kunskaper och färdigheter, som stärker elevens 
kulturella delaktighet och ökar hens välbefinnande. Lärandet är inom alla konst-
arter en holistisk och interaktiv process, som utvecklar elevens kunnande och 
färdigheter på ett mångsidigt sätt. Lärandet är en oskiljbar del i den process då 
individen växer som människa och då man skapar ett gott samhällsliv.

Eleverna ska uppmuntras att förstå sina erfarenheter, reflektera över sina sätt 
att lära sig och använda denna kunskap till att främja sitt lärande. Att öva och att 
lära sig att öva är viktigt med tanke på utvecklingen av färdigheter. Sporrande 
och uppmuntrande handledning och respons under lärprocessen stärker elev-
ens tro på sina egna möjligheter. Att ge och få mångsidig, positiv och realistisk 
respons är en central del av den växelverkan som främjar lärandet.

2 4  Gemensamma mål för den fördjupade lärokursen

Målet för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning är att 
skapa förutsättningar för ett livslångt förhållande till konsten och aktiv kulturell 
delaktighet. Studierna i den fördjupade lärokursen i konstarten ger möjligheter 
att på ett mångsidigt och målmedvetet sätt utveckla sitt kunnande och att njuta 
av konst. Eleverna uppmuntras att också använda konsten som ett medel för 
samarbete, påverkan och delaktighet.

Målet för den fördjupade lärokursen är att öka elevernas glädje över att lära sig, 
studiemotivation och kreativa tänkande genom att uppmärksamma deras styr-
kor, potential och intressen. Eleverna uppmuntras att ställa upp egna mål för 
lärandet och göra sina val i fråga om studierna utgående från dem. Då studierna 
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inom konstarten framskrider vägleds eleverna att ta allt mer ansvar för sitt eget 
lärande. 

Studierna i den fördjupade lärokursen erbjuder eleverna möjligheter att utveckla 
sådana uttrycksmedel inom konstarten som är betydelsefulla för dem. Eleverna 
uppmuntras att med hjälp av konstens medel analysera, tolka och värdera en 
kulturellt mångfaldig verklighet. 

Den multilitteracitet som utvecklas i studierna stöder elevernas förmåga att 
tänka kritiskt och lära sig. Eleverna vägleds att granska konstarten också som 
ett historisk, samhälleligt och aktuellt fenomen samt att i sin verksamhet skapa 
samband mellan konst och vetenskap.
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3  UNDERVISNINGEN

3 1  Lärmiljöer

I den grundläggande konstundervisningen avses med lärmiljöer de lokaler, plat-
ser, grupper och aktiviteter där studierna och lärandet inom konstarten sker. 
Utgångspunkten är att lärmiljöerna ska vara fysiskt, socialt och psykiskt trygga. 
Atmosfären är öppen och positiv och uppmuntrar och inspirerar eleverna att 
utveckla sitt kunnande.

Syftet med mångsidiga lärmiljöer är att stödja elevernas utveckling och sporra 
dem till lärande. De ska också ge varje elev erfarenheter av att lyckas och 
kunna. Målet är att lärmiljöerna ska skapa förutsättningar för sådant aktivt och 
långsiktigt arbete som är kännetecknande för konstarten, både självständigt och 
tillsammans med andra. Målet är också att skapa förutsättningar för att utveckla 
tvärkonstnärlig kompetens.

När man planerar och utvecklar lärmiljöerna ska man beakta elevernas behov, 
färdigheter och intresseområden samt utveckling av kunskaper som sker utanför 
läroanstalten. Ändamålsenliga utrymmen, arbetsredskap, material och en ända-
målsenlig användning av informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet 
att studera inom konstarten i enlighet med grunderna för läroplanen. Vid valet 
av lärmiljöer beaktas de möjligheter som aktörer utanför läroanstalten erbjuder. 
Samarbetsprojekt med aktörer och organisationer inom andra branscher ger 
studierna ett socialt och samhälleligt perspektiv. 

3 2  Verksamhetskulturen  

Verksamhetskulturen i en läroanstalt för grundläggande konstundervisning 
utformas genom tolkningen av de normer som styr arbetet, etablerad praxis och 
de tanke- och arbetssätt som dess medlemmar omfattar. En gemensam verk-
samhetskultur främjar en undervisning som är förenlig med den grundläggande 
konstundervisningens uppgift, värdegrund och syn på lärandet. Verksamhets-
kulturen syns i all verksamhet och påverkar elevens känsla av delaktighet och 
undervisningens kvalitet.

Målet för den grundläggande konstundervisningen är att skapa en verksam-
hetskultur som främjar lärande och hållbart välbefinnande, vilket förutsätter 
äkta möten mellan människor samt uppmärksam och respektfull växelverkan. 
Utgångspunkten är att medlemmarna i gemenskapen ska känna sig delaktiga. 
Detta uppnås genom gemensamt arbete och genom att alla inkluderas i verk-
samheten. I en uppmuntrande verksamhetskultur godkänns också att man kan 
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lära sig genom att misslyckas. En hållbar livsstil, kulturell mångfald och språk-
medvetenhet ska beaktas i vardagens val och rutiner. En gemensam verksam-
hetskultur ska också ge eleven kännedom om juridiskt skyddade rättigheter som 
gäller konstarten, såsom yttrandefrihet, integritetsskydd och upphovsrätt.

Utvecklandet av verksamhetskulturen innebär en kontinuerlig utveckling av 
pedagogiken och kompetensen inom konstarten. Viktigt i utvecklandet av verk-
samhetskulturen är ledningen av läroanstalten samt organiseringen, plane-
ringen, genomförandet och bedömningen av vardaglig praxis inom undervis-
ningen. Öppen och konstruktiv växelverkan behövs både i det interna 
samarbetet inom läroanstaltens gemenskap och i samarbetet med vårdnadsha-
varna och andra aktörer. 
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4  STUDIERNAS OMFATTNING OCH 
UPPBYGGNAD

4 1  Studiernas omfattning

Den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning har en beräknad 
omfattning om sammanlagt 1300 timmar, varav grundstudiernas beräknade 
andel är 800 timmar och de fördjupade studiernas 500 timmar. Den beräknade 
omfattningen av en timme är 45 minuter. Utbildningsanordnaren beslutar om 
omfattningen av den konstfostran för småbarn som föregår grundstudierna. 

Undervisningen bör ha en sådan omfattning att det är möjligt att uppnå de mål 
och innehåll som fastställts i läroplanen för lärokursen för konstarten. Grund-
läggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen bör ordnas på ett 
flexibelt sätt som tar hänsyn till konstformens natur, elevens ålder, tidigare  
kunskaper och färdigheter samt de undervisningsmetoder som används. 

4 2  Studiernas uppbyggnad

Den fördjupade lärokursen inom de olika konstarterna består av grundstudier 
och fördjupade studier inom konstarten samt eventuell konstfostran för små-
barn. De riksomfattande målen och det centrala innehållet i grundstudierna och 
de fördjupade studierna samt de allmänna målen för konstfostran för små barn 
fastställs per konstart i dessa grunder för läroplanen. Grundläggande konstun-
dervisning kan också ordnas för vuxna. 

Syftet med grundstudierna i den fördjupade lärokursen är målmedveten övning 
och långsiktigt utvecklande av de färdigheter som är centrala inom konstarten. 
Syftet med de fördjupade studierna är att bredda eller inrikta studiemöjlighe-
terna. I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i konstarten ingår 
ett slutarbete. Både i grundstudierna och i de fördjupade studierna kan alterna-
tiva studiehelheter ingå.

Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna för grundstudierna och de 
fördjupade studierna, deras mål, innehåll och beräknade omfattning på basis 
av grunderna för läroplanen. Mål, innehåll och omfattning för potentiell konst-
fostran för småbarn fastställs i läroplanen. 
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5  INDIVIDUALISERING AV LÄROKURSEN

Utbildningsanordnaren beskriver i sin läroplan de förfaringssätt genom vilka 
man vid behov kan individualisera lärokursen så att den motsvarar elevens  
förutsättningar att studera och lära sig. Vid individualisering av lärokursen  
ska metoderna dokumenteras i enlighet med utbildningsanordnarens beslut.  
I det fallet utarbetas t.ex. en individuell studieplan för eleven i samarbete med 
eleven och vårdnadshavaren. Individualisering kan innebära att målen, inne-
hållet, studietiden, undervisningens genomförande, behövliga stödåtgärder och 
bedömningsförfarandet anpassas enligt elevens behov. Individualiseringen ska 
genomföras så att eleven kan utveckla sina färdigheter utgående från sina egna 
förutsättningar. Vårdnadshavarna informeras om möjligheten att individualisera 
lärokursen. 
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6  BEDÖMNING AV LÄRANDE

6 1  Bedömningens syfte

Syftet med bedömningen är att handleda elevernas lärande, stödja deras fram-
steg i studierna och utveckla deras självvärdering. Responsen ska hjälpa eleven 
att ställa upp mål för sina studier, styra sitt arbete i riktning mot målen och 
förstå sin egen lärprocess. Elevens arbete ska bedömas mångsidigt. Bedöm-
ningen ska uppmuntra eleverna att lära sig, och den ska vara rättvis och etiskt 
hållbar.

6 2  Bedömningen under studierna

Eleverna ska handledas i sitt lärande och bedömas mångsidigt under de olika 
skedena av lärprocessen. Bedömningen och den fortlöpande responsen som 
ges utgående från den ska ske i växelverkan och främja elevernas delaktighet. 
Eleverna ska vägledas att reflektera över sitt lärande genom att utveckla för-
mågan till självvärdering och kamratvärdering. Eleverna ska uppmuntras att 
iaktta sitt eget arbete och det gemensamma arbetet och ge konstruktiv respons.

Bedömningen under studiernas gång baserar sig på målen för studiehelheterna 
i grundstudierna och de fördjupade studierna, vilka beskrivs i läroplanen. I be -
döm   ningen under studierna beaktas de bedömningsområden för den fördjupade 
lärokursen i konstarten som beskrivs i dessa läroplansgrunder. Elevernas vär-
deringar, attityder eller personliga egenskaper ska inte bedömas.

Eleverna ska informeras om principer och praxis för bedömningen inom konstar-
ten. Eleverna och deras vårdnadshavare ska få information om de studiehelheter 
som eleven slutfört under året på det sätt som anges i utbildningsanordnarens 
läroplan.

När grundstudierna i den fördjupade lärokursen i konstarten avslutas får eleven 
ett betyg över de fullgjorda grundstudierna. I betyget ges en verbal bedömning 
av elevens framsteg och utveckling av kunnande under grundstudierna. I den 
verbala bedömningen betonas elevens lärande i förhållande till målen för grund-
studierna. 

Bedömningen under studierna i den fördjupade lärokursen preciseras närmare 
konstartvis i dessa grunder för läroplanen för den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning.
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6 3  Erkännande av kunnande och tillgodoräknande 
av studier

En elev har rätt att få tidigare slutförda studier som motsvarar målen för och 
det centrala innehållet i läroplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt 
bedömda och erkända. Erkännande av kunnande sker på basis av utredningar om 
elevens studier eller prov på kunnande samt i förhållande till målen för och inne-
hållet i den studiehelhet som ska tillgodoräknas. Också då en elev övergår från 
en lärokurs till en annan går man vid erkännande av kunnande och tillgodoräk-
nandet av studier till väga på det sätt som beskrivs ovan.

6 4  Bedömningen av lärokursen 

Utgångspunkten för bedömningen av den fördjupade lärokursen är de fördjupade 
studier som eleven fullgjort. Bedömningen anger hur eleven har uppnått målen 
för de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i konstarten. Slutarbetet 
bedöms som en del av de fördjupade studierna. Under de fördjupade studiernas 
gång ges eleven möjlighet att mångsidigt visa sitt kunnande. Bedömningsom-
rådena för den fördjupade lärokursen i konstarten beskrivs i avsnitten om de 
enskilda konstarterna. 

Bedömningen av den fördjupade lärokursen baserar sig på kriterierna för 
bedöm ningen av den fördjupade lärokursen, vilka definieras i den läroplan som 
godkänts av utbildningsanordnaren. I avgångsbetyget ges en verbal bedömning 
av den fördjupade lärokurs som eleven fullgjort. Den verbala bedömningen 
beskriver elevens framsteg och det kunnande hen uppnått i förhållande till 
målen för de fördjupade studierna. I den verbala bedömningen betonas styrkorna 
i elevens lärande och kunnande. 

Bedömningen av den fördjupade lärokursen preciseras närmare i avsnitten om 
de enskilda konstarterna i dessa grunder för läroplanen för den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning.

6 5  Betyg och betygsanteckningar 

Betyg från grundstudierna i den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning

Eleven får ett betyg från grundstudierna i den fördjupade lärokursen i konstarten 
efter att hen har fullgjort de grundstudier som ingår i den fördjupade lärokursen. 



19GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 2017

Betyget från grundstudierna i den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning ska innehålla följande uppgifter:
• betygets namn
• utbildningsanordnarens namn
• läroanstaltens namn
• konstart
• elevens namn och personbeteckning
• studietiden i år
• de grundstudier i den fördjupade lärokursen som eleven fullgjort 

 − varje enskild studiehelhets namn och omfattning
• verbal bedömning av de grundstudier i den fördjupade lärokursen i konstarten 

som eleven fullgjort
• rektors underskrift och läroanstaltens stämpel
• om utbildningen ordnas med tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet, 

antecknas i betyget datum för ministeriets tillstånd för anordnade av 
utbildningen samt det datum då utbildningsanordnaren godkänt läroplanen 
för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning

• i grundläggande konstundervisning som ordnas med kommunens eget beslut 
antecknas i betyget datum för fastställandet av läroplanen för den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning

• om kommunen eller en utbildningsanordnare med tillstånd av ministeriet 
i fråga att ordna grundläggande konstundervisning anskaffar de tjänster 
som anges i lagen om grundläggande konstundervisning från en offentlig 
eller privat sammanslutning eller stiftelse, antecknas i det betyg över 
grundläggande konstundervisning som sammanslutningen eller stiftelsen 
utfärdar med stöd av det avtal som ingåtts datum för avtalet samt det datum 
då kommunen eller en utbildningsanordnare med tillstånd av ministeriet i 
fråga att ordna grundläggande konstundervisning har fastställt läroplanen för 
den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning

• en anteckning om att utbildningen har genomförts enligt de av 
Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning 2017.

Betyget från grundstudierna inom den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning kan innehålla bilagor. 

Avgångsbetyg från den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning

Eleven får ett avgångsbetyg från den fördjupade lärokursen i konstarten inom 
den grundläggande konstundervisningen efter att hen har fullgjort både de 
grundstudier och de fördjupade studier som ingår i den fördjupade lärokursen. 
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Avgångsbetyget från den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning ska innehålla följande uppgifter:
• betygets namn
• utbildningsanordnarens namn
• läroanstaltens namn
• konstart
• elevens namn och personbeteckning
• studietiden i år
• de grundstudier i den fördjupade lärokursen som eleven fullgjort 

 − varje enskild studiehelhets namn och omfattning 
• de fördjupade studier i den fördjupade lärokursen som eleven fullgjort 

 − varje enskild studiehelhets namn och omfattning
 − ämnet för det slutarbete som ingår i de fördjupade studierna 

• verbal bedömning av den fördjupade lärokurs i konstarten som eleven 
fullgjort

• rektors underskrift och läroanstaltens stämpel
• om utbildningen ordnas med tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet, 

antecknas i betyget datum för ministeriets tillstånd för anordnade av 
utbildningen samt det datum då utbildningsanordnaren godkänt läroplanen 
för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning

• i grundläggande konstundervisning som ordnas med kommunens eget beslut 
antecknas i betyget datum för fastställandet av läroplanen för den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning

• om kommunen eller en utbildningsanordnare med tillstånd av ministeriet 
i fråga att ordna grundläggande konstundervisning anskaffar de tjänster 
som anges i lagen om grundläggande konstundervisning från en offentlig 
eller privat sammanslutning eller stiftelse, antecknas i det betyg över 
grundläggande konstundervisning som sammanslutningen eller stiftelsen 
utfärdar med stöd av det avtal som ingåtts datum för avtalet samt det datum 
då kommunen eller en utbildningsanordnare med tillstånd av ministeriet i 
fråga att ordna grundläggande konstundervisning har fastställt läroplanen för 
den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 

• en anteckning om att utbildningen har genomförts enligt de av 
Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning 2017.

Avgångsbetyget från den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning kan innehålla bilagor. 

Intyg över deltagande för de studier en elev fullgjort i den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning

En elev ges på begäran ett intyg över de studier i den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning som hen fullgjort, om studierna avbryts eller 
om eleven behöver det av någon annan orsak. Intyget över deltagande kan inne-
hålla bilagor.
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7  ARKITEKTUR

Syftet med den fördjupade lärokursen i arkitektur är att stärka elevens livslånga 
förhållande till arkitektur samt skapa förutsättningar för ett eget uttryck och en 
egen tolkning. Elevernas erfarenheter, idéer, fantasi och skaparglädje bildar en 
grund för lärande med alla sinnen och genom upplevelser.

Arkitekturen granskas som upplevd rumslig konst och som en ständigt närva-
rande byggd miljö, vars skala sträcker sig från enskilda föremål till omfattande 
helheter. I undervisningen lär man känna arkitekturen som ett område, där 
konstens och vetenskapens synvinklar förenas på ett övergripande sätt. Arkitek-
turens inverkan på samhället, naturen och kulturen granskas från en estetisk, 
ekologisk och etisk synvinkel.

Studierna stöder elevens uppfattning om sig själv som en kunnig och kreativ 
aktör och aktiv medborgare. Eleven uppmuntras att delta i processerna för pla-
nering av miljön samt i värnandet och förnyandet av kulturarvet. Eleven handleds 
att genom att själv skapa och uppleva delaktighet identifiera den betydelse som 
den byggda miljön har för välbefinnandet. Målet för undervisningen är att stärka 
elevernas färdigheter för självständigt utövande av arkitekturintresse, livslångt 
lärande och fortsatta studier i andra utbildningsformer. Studierna stöder utveck-
lingen av professionella förutsättningar för kreativa branscher.

7 1  Arkitektur för småbarn

Utgångspunkten för arkitekturfostran för småbarn är barnets upplevelser av sin 
egen omgivning. Att undersöka arkitektur genom glädje, upplevelser och insikter 
skapar en grund som inspirerar barnet att uttrycka egna iakttagelser, synpunk-
ter och idéer. Barnen bekantar sig med fenomen inom arkitekturen genom lek 
och rörelse, genom att undersöka och pröva samt med tillämpning av konstens 
uttrycksmedel. I verksamheten betonas iakttagande med alla sinnen, undersö-
kande arbete, övning i planering och tredimensionellt byggande. På detta sätt 
stöds utvecklingen av tänkandet, förmågan att lära sig lära och de kommunika-
tiva färdigheterna samt en sund självkänsla och en positiv självbild. Verksam-
heten inspirerar barnen att glädja sig över sitt eget och andras arbete och ger 
dem övning i att fungera i en grupp och ta hänsyn till andra. Utbildningsanordna-
ren beslutar om mål, innehåll och omfattning för potentiell arkitekturfostran för 
småbarn. 
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7 2  Grundstudierna i arkitektur 

Mål

Målet för grundstudierna i arkitektur är att möjliggöra långsiktiga studier inom 
konstarten. Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna inom grundstu-
dierna, deras mål, innehåll och omfattning utgående från läroplansgrunderna. 

Förhållandet till miljön 

Undervisningens mål är att 
• stödja eleven i att bilda ett personligt och upplevelsebaserat förhållande till 

arkitekturen
• skapa en grund för utveckling av elevens färdigheter att iaktta med alla 

sinnen och att gestalta rum
• uppmuntra eleven att undersöka växelverkan mellan människan, naturen och 

den byggda miljön.

Förmåga att läsa den byggda miljön 

Undervisningens mål är att 
• handleda eleven i att utveckla den allmänbildning som behövs för att man ska 

förstå fenomenen i den byggda och formgivna miljön
• visa eleven hur arkitekturens historia, byggnadsarvet och den samtida 

arkitekturen kan granskas på olika sätt
• handleda eleven i att granska arkitektur som ett område mellan konst och 

vetenskap
• hjälpa eleven att gestalta arkitekturens förhållande till andra konstformer 

och till den visuella kulturen.

Att planera och uttrycka sig

Undervisningens mål är att 
• stödja utvecklingen av elevens personliga uttryck och kreativa 

problemlösningsförmåga
• stödja utvecklingen av elevens arkitektoniska tänkande och tillägnande av 

centrala begrepp
• handleda eleven i att öva principerna för och skedena i planering samt 

genomföra planer som bygger på elevens egna idéer
• stödja eleven att utveckla av arbets- och bedömningsfärdigheter.

Samhälle och delaktighet 

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att bekanta sig med utvecklingen av den byggda miljön som 

en process som är bunden till tid, plats och kultur
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• inspirera eleven att undersöka växelverkan mellan arkitekturen och 
samhällsutvecklingen

• handleda eleven i att bedöma och utvärdera den byggda miljön
• stärka elevens förutsättningar att delta i utvecklingen av miljön och byggandet 

av en hållbar framtid. 

Centralt innehåll 

I grundstudierna i arkitektur granskas konstarten från små detaljer i den byggda 
miljön till stora helheter, från det förgångna till framtiden, som ett fenomen som 
sträcker sig från det lokala till det globala och som tredimensionell rumslig 
konst. Undervisningens innehåll byggs mångsidigt upp genom en kombination av 
dessa synvinklar. Vid valet av innehåll beaktas elevernas intresseområden och 
olika aktuella fenomen. Utgångspunkten är elevernas egna upplevelser och iakt-
tagelser av den byggda miljön.

Egna miljöer

Innehållet i undervisningen omfattar byggda miljöer och arkitektoniska fenomen 
som är betydelsefulla för eleverna. I undervisningen behandlas växelverkan 
mellan människan, naturen och den bygga miljön.

Aktuella fenomen

Innehållet i undervisningen omfattar aktuella planerings- och byggnadspro-
jekt samt utställningar och den debatt som förs i olika medier. I undervisningen 
behandlas växelverkan mellan den egna verksamheten och den byggda miljön 
och man bekantar sig med möjligheterna att delta och påverka.

Arkitekturens värld

Innehållet i undervisningen omfattar byggda miljöer i olika kulturer och under 
olika tidsperioder. I undervisningen bekantar man sig med arkitekturens grund-
element, utgångspunkterna och principerna för planeringen av den byggda miljön 
och med arkitektens kreativa arbetsprocess. 

7 3  De fördjupade studierna i arkitektur 

Mål

Målet för de fördjupade studierna är att eleven fördjupar sitt förhållande till 
konstarten i enlighet med de egna målen. Utbildningsanordnaren fastställer stu-
diehelheterna inom de fördjupade studierna, deras mål, innehåll och beräknade 
omfattning utgående från läroplansgrunderna. I de fördjupade studierna kan ingå 
alternativa studiehelheter.
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Förhållandet till miljön 

Undervisningens mål är att
• fördjupa elevens personliga och upplevelsebaserade förhållande till miljön
• utveckla elevens förmåga att tolka observationer i miljön och rumsliga 

upplevelser
• fördjupa elevens förståelse för växelverkan mellan människan, naturen och 

den byggda miljön. 

Förmåga att läsa den byggda miljön 

Undervisningens mål är att
• fördjupa den allmänbildning som behövs för att man ska förstå 

fenomenen i den byggda och formgivna miljön utgående från elevens egna 
intresseområden

• uppmuntra eleven att granska arkitekturens historia, byggnadsarvet och den 
samtida arkitekturen på ett övergripande sätt

• uppmuntra eleven att i sitt eget arbete dra nytta av sin syn på arkitektur som 
ett område mellan konst och vetenskap

• hjälpa eleven att förstå arkitekturens väsen i förhållande till andra konstarter 
och till den visuella kulturen.

Att planera och uttrycka sig

Undervisningens mål är att
• stärka utvecklingen av elevens personliga uttryck och kreativa 

problemlösningsförmåga
• fördjupa elevens förmåga att skapa arkitektoniska idéer och lösningar
• handleda eleven att i sitt eget arbete tillämpa de centrala begreppen, 

principerna och processerna i planeringen
• uppmuntra eleven att ställa upp mål för att utveckla sitt kunnande
• uppmuntra eleven att ge och ta emot respons och att utveckla sin färdighet i 

självvärdering. 

Samhälle och delaktighet 

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att fördjupa sin syn på utvecklingen av den byggda miljön 

som en process som är bunden till tid, plats och kultur
• inspirera eleven att fördjupa sin kunskap om växelverkan mellan arkitekturen 

och samhällsutvecklingen 
• stärka elevens förmåga att bedöma och utvärdera den byggda miljön
• uppmuntra eleven att delta i utvecklingen av miljön och verka för byggandet av 

en hållbar framtid. 
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Centralt innehåll

I de fördjupade studierna i arkitektur granskas konstarten från små detaljer i 
den byggda miljön till stora helheter, från det förgångna till framtiden, som ett 
fenomen som sträcker sig från det lokala till det globala och som tredimensionell 
rumslig konst. Undervisningens innehåll byggs mångsidigt upp genom en kombi-
nation av dessa synvinklar. Vid valet av innehåll beaktas elevernas intresseområ-
den och olika aktuella fenomen. Utgångspunkten är elevernas egna upplevelser 
och iakttagelser av den byggda miljön.

Egna miljöer

Innehållet i undervisningen omfattar byggda miljöer och arkitektoniska fenomen 
som är betydelsefulla för eleverna. I undervisningen behandlas växelverkan 
mellan människan, naturen och den bygga miljön.

Aktuella fenomen

Innehållet i undervisningen omfattar aktuella planerings- och byggnadspro-
jekt samt utställningar och den debatt som förs i olika medier. I undervisningen 
behandlas växelverkan mellan den egna verksamheten och den byggda miljön 
och man bekantar sig med möjligheterna att delta och påverka.

Arkitekturens värld

Innehållet i undervisningen omfattar byggda miljöer i olika kulturer och under 
olika tidsperioder. I undervisningen bekantar man sig med arkitekturens grund-
element, utgångspunkterna för planeringen av den byggda miljön och med arki-
tektens kreativa arbetsprocess.

7 4  Undervisning i arkitektur för vuxna

I undervisning i arkitektur för vuxna följs målen och det centrala innehållet i 
den fördjupade lärokursen i arkitektur. Målet för undervisningen i arkitektur för 
vuxna är att fördjupa det personliga förhållandet till arkitektur genom arbete 
som inspirerar till insikter och kreativitet. I undervisningen för vuxna beaktas de 
studerandes tidigare studier och erfarenheter samt deras egna mål för lärandet 
och intresseområden. Vuxenstuderande handleds i självständigt arbete och upp-
muntras att i sitt eget liv dra nytta av det som de lärt sig.

7 5  Arbetssätt i undervisningen i arkitektur

Genom valet av arbetssätt i den fördjupade lärokursen stöds utvecklingen av 
elevens förmåga att lära sig lära, kommunikativa färdigheter och färdigheter 
att fungera i grupp. I undervisningen bekantar man sig med arkitekturen genom 
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upplevelser och erfarenheter, genom att undersöka och utvärdera dess olika 
fenomen såväl i den fysiska som i den virtuella världen. Arbetsprocessen omfat-
tar iakttagelser med alla sinnen, utveckling av idéer med hjälp av skisser, pre-
sentation av planer med hjälp av olika medel och tekniker samt tredimensionellt 
byggande i olika skalor. I arbetet betonas glädjen i att skapa med händerna och 
förstå. Valet av arbetssätt och material styrs av byggtraditionen och av princi-
perna för hållbar utveckling.

7 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i 
arkitektur

Syftet med bedömningen av lärandet är att stödja elevernas framsteg i studierna 
i arkitektur. En mångsidig och fortlöpande bedömning består av olika sätt att ge 
respons samt handledning i självvärdering och kamratvärdering. Eleven upp-
muntras att ge och ta emot respons. Genom uppmuntrande, mångsidig och fort-
löpande respons handleds eleven i att ställa upp egna mål för lärandet samt i att 
uppskatta sitt eget och andra elevers kunnande. Bedömningsfärdigheterna övas 
under studiernas gång. Eleven får lära sig principer och praxis för bedömning av 
arkitektur.

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i arkitektur omfattar Förhållandet till 
miljön, Förmåga att läsa den byggda miljön, Att planera och uttrycka sig samt Sam-
hälle och delaktighet. I den bedömning av lärandet som eleven ges ingår respons 
på alla de mål som ställts upp för undervisningen.

I grundstudierna stöder bedömningen övning i de centrala färdigheterna i arki-
tektur, utvecklingen av dem och gemensamt lärande. I den fortlöpande bedöm-
ningen och annan respons utnyttjas självvärdering och kamratvärdering på ett 
mångsidigt sätt. 

I de fördjupade studierna stöder bedömningen att studierna inriktas i enlighet 
med elevens individuella mål för lärandet. Bedömningen och annan respons ska 
stödja eleverna att ställa upp mål för lärandet och utveckla deras förmåga till 
reflektion, självreglering och att lära sig lära. 

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i arkitektur ingår ett slut-
arbete som består av ett konstnärligt arbete, en beskrivning av arbetsprocessen 
och en verbal del där eleven reflekterar över sin egen lärprocess. Vid bedöm-
ningen av slutarbetet beaktas de mål som eleven ställt upp för sitt eget arbete 
och elevens inriktning i de fördjupade studierna.
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8  BILDKONST

Den fördjupade lärokursen i bildkonst syftar till att med bildkonstens medel 
stödja elevens utveckling, självkännedom, identitetsskapande och kulturella 
kompetens. Undervisningen stärker elevens upplevelse av sig själv som en aktiv 
aktör inom den visuella konsten och som en kreativ och ansvarsfull medlem av 
gemenskapen. Studierna utvecklar färdigheterna i visuella iakttagelser, tänk-
ande, uttryck, tolkning och värdering samt skapar förutsättningar för att elev-
erna ska lära sig nytt.

Undervisningen bygger broar mellan elevernas egna visuella kulturer och bild-
konsten och den övriga visuella kulturen. I studierna granskas den visuella 
kulturens fortgående förändring och öppna gränser. Eleverna ges möjlighet att 
fördjupa sig i innehåll, teman och uttrycksmedel som är betydelsefulla för dem. 
Med ett angreppssätt som kopplar till elevernas egen erfarenhetsvärld skapas 
en grund för insiktsfullt lärande och för skaparglädje. Eleverna uppmuntras att 
njuta av bildkonsten och att uppskatta sitt eget och andras konstnärliga arbete. 

Under studiernas gång övar sig eleven i att tolka, bedöma och värdera visuella 
fenomen från olika perspektiv. I studierna uppmuntras eleverna att reflektera 
över bildkonstens samhälleliga betydelse och utveckla sitt eget kritiska tänk-
ande. Eleven uppmuntras att granska sitt eget konstnärliga arbete i förhållande 
till det visuella kulturfältet. I undervisningen analyseras sambandet mellan konst 
och vetenskap och eleverna ska inspireras att tillämpa dem i studierna. Konstens 
tillvägagångssätt används som medel för växelverkan, samarbete, delaktighet 
och påverkan. I undervisningen utnyttjas lokala kulturtjänster och andra resur-
ser på ett mångsidigt sätt. Studierna ger färdigheter för ett livslångt intresse 
för och självständigt utövande av bildkonst samt till fortsatta studier inom andra 
utbildningsformer.

8 1  Bildkonst för småbarn

Utgångspunkten för fostran i bildkonst för småbarn är fenomen inom den visu-
ella kulturen som berör barnets erfarenhetsvärld. I undervisningen behandlas 
bildkonsten och den visuella världen i form av lek och barnen uppmuntras att 
uttrycka och reflektera över sina iakttagelser och tolkningar av det de sett, hört, 
upplevt och fantiserat. Barnets aktiva roll och förhållande till världen med alla 
sinnen betonas med hjälp av undersökande, experimenterande och mångkonst-
närliga arbetssätt. Undervisningen uppmuntrar barnet att glädja sig över sitt 
eget och andras arbete och att fungera i grupp och beakta andra. Barnen får öva 
sig i motoriska färdigheter och uthållighet genom att pröva på varierande arbets-
sätt och verktyg. Utbildningsanordnaren beslutar om mål, innehåll och omfatt-
ning för potentiell fostran i bildkonst för småbarn. 
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8 2  Grundstudierna i bildkonst 

Mål

Syftet med grundstudierna i bildkonst är en målinriktad och långsiktig utveckling 
av elevernas bildkonstnärliga tänkande och uttryck. Målet för undervisningen är 
att stödja elevens förhållande till konst och elevens identitet som en aktiv aktör 
inom bildkonstkulturen. Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna 
inom grundstudierna, deras mål, innehåll och beräknade omfattning utgående 
från läroplansgrunderna.

Förhållandet till konsten

Undervisningens mål är att
• stödja utvecklingen av elevens färdigheter i visuellt uttryck, konstuppfattning 

och självkännedom genom målinriktat arbete och reflektion över det egna 
lärandet

• uppmuntra eleven att fatta egna beslut, identifiera källorna till sin entusiasm 
och sätta sig in i sådan konst som är betydelsefull för hen

• göra eleven bekant med olika material, verktyg, teknologier, uttrycksmedel, 
konstnärliga processer och tvärkonstnärliga arbetssätt.

Visuell läskunnighet

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att iaktta sin omgivning med alla sinnen och utnyttja 

relationen mellan konst och vetenskap
• handleda eleven i att undersöka bildens, mediernas och miljöns visuella språk 
• handleda eleven att granska och begrunda den visuella kulturen från verkets, 

konstnärens och betraktarens perspektiv
• uppmuntra eleven att sätta ord på och motivera sina tolkningar samt lyssna 

på och värdera andras synsätt
• handleda eleven i att studera konstens historia och samtid samt granska 

konst från en kulturellt, samhälleligt och framtidsperspektiv.

Delaktighet och påverkan

Undervisningens mål är att
• handleda eleven att granska de budskap som bildkonsten och annan visuell 

kultur förmedlar och de värden som framkommer i dem
• uppmuntra eleven att i sitt egna visuella uttryck och arbete beakta estetiska, 

ekologiska och etiska värden
• stödja eleven i att utveckla sina färdigheter i kritiskt tänkande och 

ifrågasättande
• uppmuntra eleven att vara aktiv i olika grupper och gemenskaper
• ge eleven möjligheter att presentera tankar, tolkningar och ståndpunkter i 

offentliga miljöer.
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Centralt innehåll

I undervisningen undersöker man med konstens medel vad det innebär att vara 
människa samt naturen och kulturen. Bildkonsten behandlas som bärare, för-
medlare och utlösare av personliga, samhälleliga och kulturella betydelser.

Bildens språk och konstens uttrycksmedel

I undervisningen undersöker man bildens språk och hur bildens betydelser byggs 
upp och man övar sig i visuella iakttagelser och visuellt tänkande, verbalisering 
och diskussion om bilder. I studierna prövar man på de uttrycksmöjligheter olika 
verktyg och material erbjuder och utnyttjar digitala och andra teknologiers 
möjlig heter i det konstnärliga uttrycket. 

Egna bilder

I undervisningen undersöker man innehåll som kommer fram genom elevernas 
iakttagelser, erfarenheter, arbetssätt och levnadssfär och sådana bildkulturer 
som är betydelsefulla för dem. I studierna reflekterar man över de personliga 
betydelser som elevernas egna bilder har och om deras förhållande till annan 
visuell kultur.

Konstens världar

I undervisningen undersöker man verk som representerar olika tidsperioder, 
kulturer och visuella konstarter. I studierna bekantar man sig med förfaringssätt 
inom samtidskonsten, reflekterar över konstens kulturbundenhet och behand-
lar konstens historiska, sociala och samhälleliga betydelser. I undervisningen 
utnyttjar man möjligheterna att delta i lokal konstverksamhet. I studierna bekan-
tar man sig med konstens institutioner, andra kulturobjekt, aktuella fenomen 
inom konsten och det arbete som utförs av professionella inom de visuella bran-
scherna.

Den visuella miljön

I undervisningen undersöker man olika naturmiljöer, byggda miljöer, föremåls-
miljöer, mediemiljöer och visuella delkulturer. I studierna övar man sig i att 
utvärdera miljön estetiskt, ekologiskt och etiskt samt behandlar man hur miljöns 
betydelser byggs upp.
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8 3  De fördjupade studierna i bildkonst 

Mål

Syftet med de fördjupade studierna i bildkonst är att fördjupa elevens bildkonst-
närliga tänkande och uttryck genom att studierna breddas eller inriktas i enlig-
het med elevernas egna mål och de arbetssätt som eleven väljer. Undervisning-
ens mål är att uppmuntra eleven att delta i och påverka sin egen livsmiljö och sitt 
eget samhälle. I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete, som består av ett 
konstnärligt arbete, dokumentering av arbetsprocessen och en skriftlig del där 
eleven bedömer sitt eget arbete. I slutarbetet för eleven fram sitt bildkonstnär-
liga tänkande och uttryck och gestaltar dem i förhållande till bildkonsten eller 
annan visuell kultur. Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna inom 
de fördjupade studierna, deras mål, innehåll och beräknade omfattning utgående 
från läroplansgrunderna. I de fördjupade studierna kan ingå alternativa studie-
helheter.

Förhållandet till konsten

Undervisningens mål är att
• fördjupa elevens färdigheter i uttryck och konstuppfattning genom målinriktat 

visuellt uttryck och konst som är betydelsefull för eleven
• stödja eleven i att utveckla sin identitet genom visuellt arbete, tolkning av 

bilder och reflektion över lärandet
• handleda eleven i arbetsprocesser som följer hens egna mål och i 

utvecklingen av hens kunnande
• uppmuntra eleven att använda olika material och teknologier samt 

tvärkonstnärliga metoder och angreppssätt
• stärka elevens förtroende för sina egna synsätt och lösningar samt stödja hen 

i genomförandet av processen med slutarbetet.

Visuell läskunnighet

Undervisningens mål är att
• fördjupa elevens förmåga att iaktta sin omgivning med alla sinnen och genom 

att utnyttja relationen mellan konst och vetenskap
• fördjupa elevens förmåga att använda, läsa och tolka bildens språk, visuella 

variabler och visuella kommunikationsmedel
• stödja eleven i språkligt uttryck, långsiktig övning och fördjupande av 

färdigheterna i enlighet med elevens egna mål
• uppmuntra eleven att använda olika material och teknologier samt 

tvärkonstnärliga metoder och angreppssätt
• fördjupa elevens förmåga att undersöka, tolka och förstå fenomen i den 

visuella kulturen från konstnärens, betraktarens och verkets perspektiv
• handleda eleven i att motivera sina tolkningar och värderingar både muntligt 

och skriftligt



31GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 2017

• uppmuntra eleven att fördjupa sin kännedom om konstens historia, 
samtidskonst och visuella branscher genom att fördjupa den allmänbildning 
som detta förutsätter.

Delaktighet och påverkan

Undervisningens mål är att
• handleda eleven att kritiskt granska de budskap som bildkonsten och annan 

visuell kultur förmedlar och de värden som uttrycks i dem
• uppmuntra eleven att reflektera över de estetiska, ekologiska och etiska 

värdenas betydelse i sin egen livsmiljö, i samhället och i den globala världen
• handleda eleven i att fördjupa sitt kritiska tänkande samt erbjuda möjligheter 

att göra nya tolkningar
• stärka elevens förmåga att fungera tillsammans i olika grupper, gemenskaper 

och miljöer
• handleda eleven i att föra fram sina tankar, tolkningar och ståndpunkter i 

offentliga miljöer.

Centralt innehåll

I undervisningen undersöker man med hjälp av konstens medel vad det inne-
bär att vara människa samt naturen och kulturen. Bildkonsten behandlas som 
bärare, förmedlare och utlösare av personliga, samhälleliga och kulturella bety-
delser.

Bildens språk och konstens uttrycksmedel

I undervisningen undersöker man bildens språk och hur bildens betydelser byggs 
upp och man övar sig i visuella iakttagelser och visuellt tänkande, verbalisering 
och diskussion om bilder. I studierna prövar man på de uttrycksmöjligheter som 
olika verktyg och material erbjuder och utnyttjar digitala och andra teknologiers 
möjligheter i det konstnärliga uttrycket. 

Egna bilder

I undervisningen undersöker man innehåll som lyfts fram genom elevernas iakt-
tagelser, erfarenheter, arbetssätt och livssfär och sådana bildkulturer som är 
betydelsefulla för dem. I studierna reflekterar man över de personliga betydelser 
som elevernas egna bilder har och om deras förhållande till annan visuell kultur.

Konstens världar

I undervisningen undersöker man verk som representerar olika tidsperioder, 
kulturer och genrer inom visuell konst. I studierna bekantar man sig med förfa-
ringssätt inom samtidskonsten, reflekterar över konstens kulturbundenhet och 
behandlar konstens historiska, sociala och samhälleliga betydelser. I undervis-
ningen utnyttjar man möjligheterna att delta i lokal konstverksamhet. I studierna 
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bekantar man sig med konstens institutioner, andra kulturobjekt, aktuella feno-
men inom konsten och det arbete som utförs av professionella inom de visuella 
branscherna.

Den visuella miljön

I undervisningen undersöker man olika naturmiljöer, byggda miljöer, föremåls-
miljöer, mediemiljöer och visuella delkulturer. I studierna övar man sig i att 
utvärdera miljön estetiskt, ekologiskt och etiskt samt behandlar hur miljöns 
betydelser byggs upp.

8 4  Undervisning i bildkonst för vuxna

I undervisningen för vuxna följs målen och det centrala innehållet i den för-
djupade lärokursen i bildkonst. Syftet med studierna är att fördjupa de vuxen-
studerandes personliga förhållande till bildkonst samt att stödja deras identitet 
som konstutövare. I undervisningen studerar man mångsidigt de arbetssätt, 
uttrycksmedel och begrepp som är kännetecknande för samtidskonsten och 
identifierar fenomen i bildkonsten och i den övriga visuella kulturen som är bety-
delsefulla för en själv. Studierna utvecklar färdigheterna i abstrahering, verbali-
sering och kritiskt tänkande. I undervisningen för vuxna beaktas de studerandes 
individuella kunskaps- och erfarenhetsgrund samt deras inlärningsbehov.  
I undervisningen utnyttjas på ett mångsidigt sätt olika arbetssätt som fördjupar 
det konstnärliga tänkandet, såsom bildtolkning, samarbetsprojekt, föreläsningar, 
diskussion och utställningsbesök. Den studerande handleds i att ställa upp lång-
siktiga mål för sitt lärande, att undersöka sin livshistoria och -erfarenhet som 
utgångspunkt för den konstnärliga verksamheten samt att kritiskt reflektera 
över sitt eget visuella uttryck. I undervisningen utnyttjas aktivt de möjligheter 
som digitala lärmiljöer erbjuder. 

8 5  Arbetssätt i undervisningen i bildkonst

I undervisningen väljs arbetssätt som uppmuntrar till växelverkan, till att skapa 
tillsammans, till att lära av andra och reflektera över sitt eget lärande. Vid valet 
av arbetssätt beaktas elevernas egna mål, individuella behov och intresseområ-
den. Eleven uppmuntras att ta en aktiv roll i valet av arbetssätt. I undervisningen 
används på ett mångsidigt sätt olika lärmiljöer, teknologier och medier. Genom 
att använda sig av lokala kulturtjänster, nätverk, aktörer och globala möjligheter 
främjar man mångsidigare arbetssätt. 

Målet är att de valda arbetssätten och lärmiljöerna ska stödja en undersökande 
attityd i lärandet samt utveckla det kritiska tänkandet hos eleverna. Genom 
arbetssätten skapar man möjligheter att mångsidigt använda material, tekniker 
och uttrycksmedel samt öva långsiktigt och fördjupa färdigheterna. Eleverna 
uppmuntras att experimentera, improvisera och utnyttja tillfälligheter.  
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8 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i 
bildkonst

Bedömningens uppgift är att stödja elevernas framsteg i studierna i bildkonst. 
En mångsidig och fortlöpande bedömning består av olika sätt att ge respons 
samt handledning för självvärdering och kamratvärdering. I självvärderingen 
handleds eleven att reflektera över sina egna mål för lärandet, iaktta sitt arbete 
och analysera framstegen det egna lärandet. Eleven uppmuntras att ge och ta 
emot respons. Genom bedömning och annan respons uppmuntras eleven att lära 
sig nytt och handleds att uppskatta andras synpunkter. Färdigheterna i bedöm-
ning övas under studiernas gång. Eleven introduceras i principer och praxis för 
bedömningen i bildkonst.

Föremål för bedömning i den fördjupade lärokursen i bildkonst är Förhållandet 
till konst, Visuell läskunnighet och Delaktighet och påverkan. I den bedömning av 
lärandet som eleven ges ingår respons på alla de mål som ställts upp för under-
visningen.

Genom bedömningen av grundstudierna stöds utvecklingen av elevens uttryck, 
visuella tänkande, arbetsfärdigheter och färdigheter i självvärdering och kamrat-
värdering. Fortlöpande bedömning och annan respons stärker utvecklingen av 
elevernas förhållande till konst, deras identitet och aktiva deltagande. Eleven 
uppmuntras att reflektera över sitt eget lärande verbalt, visuellt och med 
användning av andra uttrycksmedel.

I de fördjupade studierna ska bedömningen uppmuntra eleven att arbeta mer 
självständigt än tidigare, att ställa upp mål för lärandet och att fördjupa det 
bildkonstnärliga tänkandet och uttrycket. Genom fortlöpande interaktiv bedöm-
ning och annan respons uppmuntras eleven att arbeta, kommunicera, delta och 
påverka. Genom bedömningen styrs utvecklingen av elevens kunnande enligt 
hur elevens fördjupade studier breddas eller inriktas. Under de fördjupade stu-
diernas gång dokumenterar eleverna de mål de ställt upp, sitt arbete, visuella 
uttryck, sin självvärdering, framstegen i deras lärande och den kompetens de 
uppnått. Med hjälp av den dokumentation eleverna sammanställt stöds deras 
målinriktade framsteg i de fördjupade studierna. 

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i bildkonst ingår ett slut-
arbete, som består av ett konstnärligt arbete, en beskrivning av arbetsprocessen 
och reflektioner över den egna lärprocessen. Vid bedömningen av slutarbetet 
beaktas de mål som eleven ställt upp för sitt eget arbete och elevens inriktning i 
de fördjupade studierna.
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9  SLÖJD 

Syftet med den fördjupade lärokursen i slöjd är att stärka elevens kunnande i 
slöjd, formgivning och teknologi. Målet är att inspirera eleven till insikter, fantasi 
och skaparglädje. Detta skapar en grund för målinriktad och kreativ slöjd där 
eleverna utvecklar sin förmåga att använda många olika slags material och att 
uttrycka sig. Studierna övar upp och fördjupar elevernas slöjdfärdigheter när det 
gäller idéskapande, målinriktad planering, formgivning och genomförande. Med 
hjälp av dessa färdigheter kan eleverna utveckla lösningar, produkter, verk och 
tjänster som svarar på utmaningarna i livsmiljön. Eleverna handleds i en under-
sökande, upplevelsebaserad och mångsidig användning av material och tekniker 
och att självständigt tillämpa det som de lärt sig i olika miljöer.

I undervisningen skapas kontakter till kultur-, konst- och näringslivet. I studierna 
erbjuds möjligheter att behandla det finländska kulturarvet, kulturens mångfald 
och globala frågor. Elevernas förhållande till slöjd och deras kulturella delaktig-
het fördjupas genom att man uppmanar dem att iaktta, begrunda och tolka före-
mål, miljön och samhälleliga fenomen och genom att de får verktyg att genom 
slöjden uttrycka sig själv och ta ställning. Eleven handleds i att identifiera sin 
egen verksamhets och hantverkets betydelse samt förstå vilken betydelse livs-
miljöns kvalitet och hantverksverksamheten har för välbefinnandet. Studierna 
uppmuntrar eleven att reflektera över ansvarsfull konsumtion och produktion 
från en ekologisk, estetisk och etisk synvinkel.

I undervisningen synliggörs sambanden mellan slöjd, konst och vetenskap och 
eleverna handleds att tillämpa dem i hantverket. Eleverna uppmuntras att iaktta 
och tolka fenomen och att undersöka, visionera, begreppsliggöra, skapa och 
bygga nytt. Målet för undervisningen är att stärka elevens uppfattning om sig 
själv som en aktiv, kunnig och kreativ aktör. Studierna skapar en grund för ett 
livslångt intresse för slöjd samt till fortsatta studier också inom andra utbild-
ningsformer och yrken. 

9 1  Slöjd för småbarn

Målet för slöjdfostran för småbarn är att barnen ska bekanta sig med sin närom-
givning genom iakttagelser, tolkning, lek och upplevelser. I studierna i slöjd expe-
rimenterar och övar man sig i färdigheter med hjälp av trygg användning av olika 
tekniker, material och verktyg. Verksamheten och skapandet bygger på elevernas 
egna upplevelser av sin livsmiljö samt på fenomen inom kultur och konst. I stu-
dierna övar man sig att beakta andra, att arbeta i grupp och att koncentrera sig 
på sitt eget arbete. Undervisningen stöder utvecklingen av elevens tänkande och 
kommunikativa färdigheter och hjälper på så sätt barnet att utveckla en positiv 
självbild. Studierna utgör en grund för senare studier. Utbildningsanordnaren 
beslutar om mål, innehåll och omfattning för potentiell slöjdfostran för småbarn. 
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9 2  Grundstudierna i slöjd 

Mål

Syftet med grundstudierna i slöjd är en målinriktad övning och en långsiktig 
utveckling av de centrala färdigheterna i konstarten. Målet för studierna är att 
stödja utvecklingen av elevens eget uttryck och elevens förhållande till slöjd, 
formgivning, vetenskap, konst och kultur samt hens utveckling till en aktiv aktör. 
Målet är ett insiktsfullt och brett materiellt och immateriellt skapande. Utbild-
ningsanordnaren fastställer studiehelheterna inom grundstudierna, deras mål, 
innehåll och beräknade omfattning utgående från läroplansgrunderna.

Färdigheter och formgivning

Undervisningens mål är att
• handleda och stödja eleven i övningen av slöjdfärdigheterna och i utvecklingen 

av tankeförmågan 
• uppmuntra eleven att iaktta, reflektera och under handledning lösa 

utmaningar i vardagen och i miljön 
• uppmuntra eleven att njuta av slöjd och uppskatta egna och andras 

slöjdarbeten
• inspirera eleven att tillämpa de färdigheter hen lärt och uttrycka sig själv i 

olika situationer och miljöer 
• handleda eleven i trygg användning av verktyg och ändamålsenlig tillämpning 

av tekniker
• stödja eleven i att se slöjden som en process.

Samhälle och kultur

Undervisningens mål är att
• handleda eleven i att vara aktiv inom hantverkskulturen, som debattör, 

mottagare och tolkare
• träna eleven i att förstå sambanden mellan formgivning, användbarhet, 

materialval och en produkts livscykel samt deras inverkan på livsmiljön
• inspirera eleven att se slöjd som ett levande kulturarv 
• handleda eleven i att reflektera över slöjdens etiska värden och över 

företagande inom branschen samt att utveckla emotionella och 
kommunikativa färdigheter i en mångkulturell värld

• hjälpa eleven förstå mångfalden i hantverksföretagande
• uppmuntra eleven att se på hantverk som en lokal och global verksamhet.

Relationen mellan konst och vetenskap

Undervisningens mål är att
• hjälpa eleven att analysera hantverkets väsen som ett mångkonstnärligt och 

-vetenskapligt fenomen, som en ständigt närvarande kvalitet i livsmiljön 
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• uppmuntra eleven till dialog med och tolkning av relationen mellan konst och 
vetenskap.

• stödja eleven i att förstå en socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar 
utveckling och cirkulär ekonomi 

• inspirera eleven att iaktta fenomen samt att undersöka, begreppsliggöra och 
bygga hantverk genom att tillämpa teknologier, naturvetenskap och konst 

• uppmuntra eleven till att vara innovativ och att producera ny kunskap både på 
egen hand och kollektivt.

Centralt innehåll

I grundstudierna i slöjd skapar man produkter, alster och tjänster självständigt 
och tillsammans med andra, för en själv och för andra. I produkterna skapar 
användbarhet och ändamålsenliga material en grund för slöjdande. I alstren 
fungerar material och tekniker som uttrycksmedel. I tjänsterna syns skapandet 
i form av delaktighet, samhörighet och välbefinnande. I slöjd undersöks tek-
nologi som ett medel för skapande och uttryck. Formgivning granskas som en 
verksamhet som är en del av en helhetsmässig produktion. Slöjd, teknologi och 
formgivning behandlas som samhälleliga, mångvetenskapliga och konstnärliga 
fenomen. 

Det centrala innehållet i grundstudierna i slöjd är Beklädnad, Föremåls- och tex-
tilmiljöer, Servicemiljöer och Byggda miljöer och naturmiljöer. Utgångspunkten 
för valet av innehåll är de fenomen som är betydelsefulla för eleverna och man 
närmar sig dem genom de personliga erfarenheterna i riktning mot mera all-
männa fenomen inom slöjden. Allt det centrala innehållet diskuteras ett från 
estetiskt, etiskt och ekologiskt perspektiv. I studierna granskas omfattande alla 
delområden i det centrala innehållet.

Beklädnad granskas utgående från skapandet av en identitet och grupptillhörig-
het, beklädnadsteknologi, modefenomen, fysiologi samt från olika kulturer. Före-
måls- och textilmiljöer granskas utgående från boende, funktionalitet, teknologi, 
formgivning, modefenomen samt från olika kulturer. Servicemiljöer granskas 
utgående från välbefinnande, upplevelser, kundfokus och företagsamhet. Byggda 
miljöer och naturmiljöer granskas utgående från delaktighet, samhörighet, välbe-
finnande och trivsel.
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9 3 De fördjupade studierna i slöjd 

Mål

Syftet med de fördjupade studierna i slöjd är att bredda eller inrikta studierna 
på det sätt som eleven valt. Målet för studierna är att eleven iakttar, reflekterar, 
utvärderar, begreppsliggör och delar sina erfarenheter samt tillägnar sig kritisk 
och konstruktiv reflektion som en del av slöjdprocessen. Eleven handleds i att 
fatta beslut, fungera självständigt och ta initiativ samt att uttrycka och tolka sina 
erfarenheter. Genom studierna stärks elevens färdigheter att använda slöjd som 
ett medel för påverkan och delaktighet. Eleven handleds i att planera och till-
verka slöjdprodukter för de miljöer hen valt. Utbildningsanordnaren fastställer 
studiehelheterna inom de fördjupade studierna, deras mål, innehåll och beräk-
nade omfattning utgående från läroplansgrunderna. I de fördjupade studierna 
kan ingå alternativa studiehelheter. 

Färdigheter och formgivning

Undervisningens mål är att
• handleda eleven till en självständig slöjdprocess
• handleda och stödja eleven i att självständigt öva skapande arbete och 

utveckla tankeförmågan
• uppmuntra eleven att självständigt finna lösningar på utmaningar i vardagen 

och i miljön
• uppmuntra eleven att tillämpa det hen lärt och uttrycka sig själv i olika 

processer och i olika miljöer
• inspirera eleven till medveten användning av verktyg, material och tekniker i 

sitt eget uttryck 
• uppmuntra eleven att öva sig i att ställa upp egna mål och njuta av att uppnå 

dem.

Samhälle och kultur

Undervisningens mål är att 
• uppmuntra eleven att som mottagare, tolkare och påverkare vara en aktiv 

aktör inom slöjdkulturen samt att förstå vilka möjligheter det finns till 
delaktighet i omgivningen

• handleda och stödja eleven i att tillämpa sambanden mellan formgivning, 
användbarhet, materialval och en produkts livscykel samt deras inverkan på 
livsmiljön i sitt eget och gruppens arbete

• uppmuntra eleven att se sin egen roll som upprätthållare och utvecklare av 
ett levande kulturarv

• handleda eleven i att reflektera över slöjdens etiska värden och företagande 
samt att utveckla emotionella och interaktiva färdigheter i en mångkulturell 
värld
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• uppmuntra eleven att se sambandet mellan det egna skapandet och 
professionalitet och företagande

• uppmuntra eleven att verka i lokala och globala hantverksgemenskaper.

Relationen mellan konst och vetenskap

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven till dialog mellan konst och vetenskap inom slöjd
• stärka elevens självständiga iakttagande och vilja att tillämpa teknologi, 

naturvetenskap och konst för att bygga upp hantverket
• handleda eleven att i sitt eget arbete tillämpa principerna för social, kulturell 

och ekonomiskt hållbar utveckling samt för cirkulär ekonomi
• uppmuntra eleven att självständigt och kollektivt producera och tillämpa ny 

kunskap.

Centralt innehåll

I de fördjupade studierna i slöjd skapar man produkter, alster och tjänster själv-
ständigt och tillsammans med andra, för sig själv och för andra. I produkterna 
skapar användbarhet och ändamålsenliga material en grund för slöjdande.  
I alstren fungerar material och tekniker som uttrycksmedel. I tjänsterna syns 
skapandet i form av delaktighet, samhörighet och välbefinnande. I slöjd under-
söks teknologi som ett medel för skapande och uttryck. Formgivning granskas 
som en verksamhet som är en del av en helhetsmässig produktion. Slöjd, tek-
nologi och formgivning behandlas som kulturella, samhälleliga och mångveten-
skapliga och konstnärliga fenomen. 

Det centrala innehållet i de fördjupade studierna i slöjd är Beklädnad, Föremåls- 
och textilmiljöer, Servicemiljöer och Byggda miljöer och naturmiljöer. Utgångspunk-
ten för valet av innehåll är de fenomen som är betydelsefulla för eleverna och 
man närmar sig dem genom personliga erfarenheterna i riktning mot mera all-
männa fenomen inom slöjden. Allt det centrala innehållet diskuteras från este-
tiskt, etiskt och ekologiskt perspektiv. I studierna granskas på omfattande alla 
delområden i det centrala innehållet.

Beklädnad granskas utgående från skapandet av en identitet och grupptillhörig-
het, beklädnadsteknologi, modefenomen, fysiologi samt från olika kulturer. Före-
måls- och textilmiljöer granskas utgående från boende, funktionalitet, teknologi, 
formgivning, modefenomen samt från olika kulturer. Servicemiljöer granskas 
utgående från välbefinnande, upplevelser, kundfokus och företagsamhet. Byggda 
miljöer och naturmiljöer granskas utgående från delaktighet, samhörighet, välbe-
finnande och trivsel.
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9 4  Undervisning i slöjd för vuxna

I undervisningen för vuxna följs målen och det centrala innehållet i den för-
djupade lärokursen i slöjd. Målet för undervisningen i slöjd för vuxna är att 
utveckla ett eget uttryckssätt, designtänkande och konstnärligt arbete. I under-
vis ningen beaktas den vuxenstuderandes motivation, egna initiativ och tidigare 
kompetens. Målet är att de studerande ska uppleva glädjen i att lära sig genom 
att skapa, samverka, bemöda sig, upptäcka nytt och genom ifrågasättande och 
experimenterande arbete. Målet är att de vuxna studerande ska kunna för djupa 
sina studier i sådant innehåll som de själva är intresserade av. Olika samarbets-
projekt med aktörer och organisationer inom andra områden gör den sociala och 
samhälleliga synvinkeln till en del av studierna. Studierna ger färdigheter att dra 
nytta av det man lärt sig i det egna arbetet, i hobbyer, i livslångt lärande eller i 
företagsverksamhet.

9 5  Arbetssätt i undervisningen i slöjd

Genom ett mångsidigt val av arbetssätt stöder man eleverna att individuellt till-
ägna sig kunskaper och färdigheter, att uttrycka sig och att pröva sig fram. Detta 
stöder också samarbete inom slöjden. Undervisningen ordnas i sådana lärmiljöer 
som ändamålsenligt stöder undersökningen av olika material, tekniker och tek-
nologier samt en uppfinningsrik tillämpning av dem. Lärmiljöerna stöder också 
utvecklingen av elevernas specialkompetensområden.

I grundstudierna bekantar man sig med olika fenomen genom upplevelser och 
erfarenheter, genom att undersöka och utvärdera dem. Fantasi, förundran och 
utveckling av idéer är utgångspunkter för arbetet. I arbetet är det centrala att 
skapa med händerna och att uppleva glädjen i att få nya insikter. Valet av arbets-
sätt och material styrs av principerna för hållbar utveckling och cirkulär eko-
nomi. 

Kännetecknande för de fördjupade studierna är ett angreppssätt som bygger på 
iakttagelser, reflektioner, abstrahering, växelverkan, tolkning, utvärdering och 
ett aktivt aktörskap. Detta syns både i elevens slöjdprocess och i vidare bemär-
kelse då eleven fungerar som medlem i gruppen.

9 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i slöjd

Syftet med bedömningen av lärandet är att stödja elevens utveckling i sina stu-
dier, sitt uttryck och sina färdigheter och att handleda eleven i att ställa upp egna 
mål. Analys av och reflektion över det egna arbetet stöder att lärandet fördju-
pas. Bedömningen sker med mångsidiga metoder under hela processens gång. 
Eleven får lära sig principer och praxis för bedömningen i slöjd. 
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Bedömningen av den fördjupade lärokursen i slöjd omfattar Färdigheter och 
formgivning, Samhälle och kultur och Relationen mellan konst och vetenskap. I den 
bedömning av lärandet som eleven ges ingår respons på alla de mål som ställts 
upp för undervisningen.

Bedömningsmetoderna väljs så att man så bra som möjligt kan bedöma hur 
målen har uppnåtts. De ska också lämpa sig för de undervisningsmetoder som 
används och stödja lärandet. I mångsidig bedömning ingår olika sätt att ge 
respons, såsom bedömningsdiskussioner, självvärdering och kamratvärdering. 
Eleven får fortgående verbal respons på sina studier utgående från de mål som 
ställts upp för dem. Genom utställningar och andra presentationer kan eleverna 
också få offentlig respons.

Bedömningen av studierna är en samverkan mellan eleven, gruppen och läraren. 
Syftet med bedömningen är att stödja eleven i att ställa upp egna mål och följa 
med sina framsteg i förhållande till dem. Lärande och kunnande bedöms på ett 
mångsidigt sätt utgående från elevens lärprocess, produkter, alster och tjänster. 
Eleven uppmuntras att ge och ta emot respons. Bedömningsfärdigheterna övas 
under studiernas gång. Den respons som ges till eleven ska vara uppmuntrande, 
handledande och fortlöpande. Genom bedömningen uppmuntras eleven att 
utvidga, tillämpa och presentera sin kunskap. 

I grundstudierna stöder bedömningen övningen av slöjdfärdigheterna och det 
egna uttrycket, utvecklingen av dem samt gemensamt lärande. I den fortlöpande 
bedömningen och den övriga responsen utnyttjas på ett mångsidigt sätt självvär-
dering och kamratvärdering. 

I de fördjupade studierna stöder bedömningen eleven i att ställa upp mål för sitt 
lärande samt utvecklingen av elevens färdigheter i reflektion, självstyrning och 
förmåga att lära sig lära. Genom bedömningen styrs utvecklingen av elevens 
kunnande enligt hur elevens fördjupade studier breddas eller inriktas.

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i slöjd ingår ett slutarbete 
som består av en produkt, ett alster eller en tjänst och dokumentation av kun-
nande i anslutning till det. Dokumentationen innehåller verbalt och/eller visu-
ellt material samt en självvärdering. Eleven kommer tillsammans med läraren 
överens om målen och sättet för utförande av slutarbetet. I slutarbetet bedöms 
omfattande elevens utveckling när det gäller att slöjda, uttrycks- och slöjdfärdig-
heterna och förmågan att tillämpa det som eleven lärt sig. Vid bedömningen av 
slutarbetet beaktas de mål som eleven själv ställt upp för sitt arbete och elevens 
inriktning i de fördjupade studierna.



41GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 2017

10  MEDIEKONST

Syftet med den fördjupade lärokursen i mediekonst är att stärka elevens färdig-
heter att kreativt utnyttja medieteknologi i konstnärlig verksamhet. Målet är att 
uppmuntra eleverna att undersöka och behandla sin egen existens, sin identitet 
och kultur med hjälp av medieverktyg. Undervisningen främjar elevernas delak-
tighet i den omgivande mediekulturen och i samhället i övrigt. 

Undervisningen i mediekonst bygger på de traditioner inom konsten som utnytt-
jar medieteknologi, såsom rörlig bild, ljud och program, och på deras samband 
med andra konstarter. Läroplanen för den fördjupade lärokursen i mediekonst 
kan baseras exempelvis på traditionerna inom film och videokonst, mediekonst, 
fotografi, ljudkonst, spel, programmering, installationer, performance och cul-
ture jamming. Eleverna uppmuntras att pröva på och identifiera nya, fördomsfria 
sätt att använda den nya teknologin i sitt eget uttryck. Elevens färdigheter att 
använda teknologi som medel för sitt eget tänkande och uttryck utvecklas genom 
mångsidig övning och målinriktat konstnärligt arbete.

Eleverna uppmuntras att påverka och delta i samhällsdebatten och stärkandet av 
konstens roll inom mediekulturen. Studierna ger eleven möjligheter att fördjupa 
sitt kunnande på ett eller flera områden inom mediekonsten. Undervisningen i 
mediekonst ger eleven färdigheter att söka sig till fortsatta studier i mediekonst.

10 1  Mediekonst för småbarn

I fostran i mediekonst för småbarn sker lärandet genom lek, undersökande, 
rörelse och genom konstnärligt uttryck och upplevelser. Konst, medier och 
teknologi behandlas genom aktiviteter och upplevelser så att kreativiteten och 
delaktigheten främjas. Barnen uppmuntras att uttrycka sina egna iakttagelser, 
tankar och åsikter med hjälp av mediekonstens medel. De uppmuntras att expe-
rimentera, öva långsiktigt och göra tillsammans. Utgångspunkten för verksam-
heten är barnens egna erfarenheter, frågor och iakttagelser. Barnen uppmuntras 
att undersöka, använda och skapa presentationer i olika miljöer. Målet är att 
främja barnens uttryck, färdigheter och kunnande på ett mångsidigt sätt. Utbild-
ningsanordnaren beslutar om mål, innehåll och omfattning för potentiell fostran i 
mediekonst för småbarn. 
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10 2  Grundstudierna i mediekonst 

Mål

Syftet med grundstudierna i mediekonst är målinriktad övning och långsiktig 
utveckling av de centrala färdigheterna. Målet för studierna är att målinriktat 
utveckla elevens färdigheter att bygga upp ett eget medieförhållande och 
granska mediekulturen samt färdigheter för ett eget uttryck och för experi-
mente rande. Kunskap, färdigheter och egen erfarenhet skapar en grund och ger 
färdigheter för presentation och deltagande. Utbildningsanordnaren fastställer 
studiehelheterna inom grundstudierna, deras mål, innehåll och beräknade 
omfattning utgående från läroplansgrunderna. 

Det egna medieförhållandet

Undervisningens mål är att eleven
• utvecklar ett eget förhållande till medier, konst och teknologi
• övar sig i att analysera, tolka och utvärdera medier och medieverk
• bekantar sig med mediernas påverkan och påverkningsmöjligheter i sin egen 

livsmiljö.

Kännedom om mediekulturen

Undervisningens mål är att eleven
• bekantar sig med mediekonstens kulturer och med växelverkan mellan olika 

konstarter
• sätter sig in i de produktions- och framställningssätt som är kännetecknande 

för mediekonst
• följer med fenomen i den omgivande medievärlden som en del av sina studier 

och analyserar mediekulturens roll i samhället.

Uttryck 

Undervisningens mål är att eleven
• sätter sig in i de arbetssätt, processer och uttryck som är kännetecknande för 

konstarten
• övar sig i att använda medieteknologi som medel för sitt eget tänkande och 

uttryck samt övar sig att reflektera över sitt arbete och sina verk
• får mångsidiga erfarenheter av att göra representationer av och bygga upp 

verkligheten med hjälp av medieverktyg och lär sig de tankefärdigheter som 
behövs för det.

Samverkan och delaktighet

Undervisningens mål är att eleven
• analyserar samverkan mellan skaparen av ett verk, verket och publiken i sitt 

eget arbete
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• utvecklar sina färdigheter i samverkan och samarbete som medlem i en 
grupp

• använder medieteknologi för delaktighet och påverkan.

Centralt innehåll

I grundstudierna i mediekonst sätter man sig in i mediekonstens kulturer och 
verksamhetssätt. Undervisningen kan baseras exempelvis på traditionerna inom 
film och videokonst, mediekonst, fotografi, ljudkonst, spel, programmering, 
installationer, performance och culture jamming. Genom eget arbete och med 
hjälp av verktygen inom mediekonst utvecklar eleven ett eget förhållande till 
medierna, ett eget uttryck samt ett medietekniskt kunnande och kännedom om 
medieteknologi. Innehållet i undervisningen byggs upp från dessa synvinklar, och 
breddas från det personliga till det allmänna. Utgångspunkten för behandlingen 
av innehållet är elevernas egna iakttagelser, betydelsefulla erfarenheter och del-
aktighet i mediemiljöerna. 

Egna mediemiljöer

Innehållet i undervisningen byggs upp utgående från elevens egna mediemiljöer 
och -verktyg. I undervisningen behandlas elevens eget medieförhållande. I studi-
erna diskuteras de egna verkens personliga betydelser och deras förhållande till 
annan mediekultur.

Teknologi och konst 

I undervisningen behandlas teknologi som ett genomgående fenomen i medie-
konsten. Teknologin undersöks som ett medel för och som ett innehåll i uttryck 
och framställning. I undervisningen undersöks de centrala konstarternas filosofi. 

Traditioner och aktuella fenomen

Innehållet i undervisningen omfattar mediekonstens traditioner och framtids-
utsikter samt bland mediekulturens aktuella fenomen och fenomen som berör 
eleverna. 

10 3  De fördjupade studierna i mediekonst 

Mål

Syftet med de fördjupade studierna i mediekonst är att bredda studierna eller 
inrikta dem på det sätt som eleven väljer. Målet för studierna är att fördjupa 
elevens kunskaper, färdigheter och kunnande i mediekonst. I under visningen 
handleds eleverna till målinriktat och långsiktigt självständigt arbete och lärande 
på egen hand. Eleven uppmuntras till ett eget utryck i och framställande av 
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mediekonsten samt till delaktighet och påverkan. I de fördjupade studierna 
ingår ett slutarbete, vars syfte är att visa att eleven behärskar en helhetsmässig 
konstnärlig process. Slutarbetet består av ett verk, dokumentation av arbets-
processen, reflektioner över det egna lärandet och utvärdering av verket inom 
mediekonstens område. Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna 
inom de fördjupade studierna, deras mål, innehåll och beräknade omfattning 
utgående från läroplansgrunderna. I de fördjupade studierna kan ingå alternativa 
studiehelheter.

Det egna medieförhållandet

Undervisningens mål är att eleven
• fördjupar sitt förhållande till medier, konst och teknologi
• stärker sin kritiska medieläskunnighet och sin kännedom om samt tolkning 

och utvärdering av verk inom mediekonsten
• uttrycker sig själv och påverkar med hjälp av mediekonstens medel i sina 

egna medie- och livsmiljöer. 

Kännedom om mediekulturen

Undervisningens mål är att eleven
• fördjupar sin kännedom om ett utvalt medieverktyg eller område inom 

mediekonsten
• utvecklar sin kännedom om de produktions- och framställningssätt som är 

kännetecknande för mediekonsten
• deltar i verksamhet med koppling till mediekonst utanför läroanstalten och 

fördjupar sin förståelse för mediekulturens roll i samhället.

Uttryck

Undervisningens mål är att eleven
• fördjupar sin kännedom om arbetssätt, processer och uttryck inom ett utvalt 

medieverktyg eller ett område inom mediekonsten
• använder medieteknologi som medel för sitt eget tänkande och uttryck samt 

granskar de budskap hen förmedlar och de värden de innehåller 
• fördjupar sin tankeförmåga genom att arbeta och göra framställningar med 

hjälp av medieteknologi. 

Samverkan och delaktighet

Undervisningens mål är att eleven
• i sitt eget arbete använder de möjligheter som samverkan mellan skaparen av 

ett verk, verket och publiken ger
• samarbetar på ett mångsidigt och konstruktivt sätt med andra kring ett utvalt 

medieverktyg eller ett område inom mediekonsten
• utvecklar sina kritiska insikter om mediernas maktstrukturer och om 

påverkan med hjälp av medier.
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Centralt innehåll

I de fördjupade studierna i mediekonst fördjupar eleven sin kompetens och sitt 
medieförhållande inom de utvalda områdena inom mediekonsten. Det centrala 
i lärandet är eget aktivt arbete ensam eller i en grupp. Eleven utvecklar målin-
riktat sin kompetens genom att föra fram sitt eget tänkande i arbete, uttryck och 
framställning. Kännedomen om mediekonsten utvidgas genom elevernas egna 
personliga erfarenheter.

Egna mediemiljöer

Innehållet i undervisningen byggs upp utgående från elevens egna mediemiljöer 
och -verktyg. I undervisningen behandlas elevens eget medieförhållande. I studi-
erna diskuteras de egna verkens personliga betydelser och deras förhållande till 
annan mediekultur.

Teknologi och konst

I undervisningen behandlas teknologi som ett genomgående fenomen i medie-
konsten. Teknologin undersöks som ett medel för och som ett innehåll i uttryck 
och framställning. I undervisningen undersöks de centrala konstarternas filosofi. 

Traditioner och aktuella fenomen

Innehållet i undervisningen omfattar mediekonstens traditioner och framtids-
utsikter samt bland mediekulturens aktuella fenomen och fenomen som berör 
eleverna.

10 4  Undervisning i mediekonst för vuxna

I undervisningen för vuxna följs målen och det centrala innehållet i den 
fördjupade lärokursen i mediekonst. Målet för undervisningen i mediekonst för 
vuxna är att stödja den studerande i att ställa upp egna mål, planera sina stu-
dier och arbeta självständigt. Målet för studierna är att ge färdigheter för kreativ 
användning och tillämpning av medieteknologi samt för att delta i och påverka 
fenomen inom mediekulturen. Studierna ger den studerande förutsättningar att 
upprätthålla och stärka ett aktivt medieförhållande.

10 5  Arbetssätt i undervisningen i mediekonst

Genom valet av arbetssätt stöder man eleverna i målinriktade och långsiktiga stu-
dier som baserar sig på lek, undersökande, experimenterande och konstnärligt 
uttryck. Genom arbetssätten främjas elevens aktiva aktörskap. Fenomen inom 
mediekonst och mediakultur studeras självständigt och till sammans. Lärmiljöerna 



46 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 2017

gör det möjligt att utveckla färdigheter som är centrala i studierna; samverkan, 
grupparbete och att lära sig tillsammans. I undervis ningen handleder och stöder 
man elevernas arbete och planering, iakttagande, genomförande, dokumentering 
och utvärdering av lärprocessen. Eleverna uppmuntras att delta i planeringen, 
utvecklingen och utvärderingen av undervis ningen. De valda arbetssätten och lär-
miljöerna möjliggör olika arbetsprocesser, arbete med nödvändig medieteknologi 
samt presentation av arbete och verk för publiken. De verk som är kännetecknande 
för mediekonst når publiken under arrangerade evenemang och i det offentliga 
rummet både i fysiska och virtuella miljöer. 

10 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i 
mediekonst

Syftet med bedömningen av lärandet är att stödja elevens framsteg i studierna i 
mediekonst. Genom bedömningen ges eleven respons om sina egna framsteg, 
sitt kunnande och om sina utvecklingsbehov. En mångsidig och fortlöpande 
bedömning består av olika sätt att ge respons samt handledning för självvär-
dering och kamratvärdering. Eleven uppmuntras att ge och ta emot respons. 
Genom uppmuntrande, mångsidig och fortlöpande respons handleds eleven i att 
ställa upp egna mål för lärandet samt uppskatta sitt eget och andras kunnande. 
Bedömningsfärdigheterna övas under studiernas gång. Eleven får lära sig princi-
per och praxis för bedömningen i mediekonst. 

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i mediekonst omfattar Det egna 
medieförhållandet, Kännedom om mediekulturen, Uttryck och Samverkan och delak-
tighet. I den bedömning av lärandet som eleven ges ingår respons på alla de mål 
som ställts upp för undervisningen.

Genom bedömningen av grundstudierna stöds utvecklingen av de centrala färdig-
heterna i mediekonst, utvecklingen av dem och gemensamt lärande. I den fortlö-
pande bedömningen och övrig respons utnyttjas på ett mångsidigt sätt självvär-
dering och kamratvärdering.

I de fördjupade studierna stöder bedömningen eleven att fördjupa sina färdig-
heter och utöka sin kompetens i enlighet med elevens individuella mål för läran-
det. Genom bedömningen och annan respons stöds utvecklingen av elevens fär-
digheter i reflektion, självreglering och förmåga att lära sig lära. 

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i mediekonst ingår ett slut-
arbete som visar att eleven behärskar en helhetsmässig konstnärlig process. 
Slutarbetet består av ett verk, dokumentation av arbetsprocessen, reflektion 
över det egna lärandet och utvärdering av verket på mediekonstens område. I 
bedömningen av slutarbetet beaktas de mål som eleven ställt upp för sitt eget 
arbete och inriktningen på hens fördjupade studier.
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11  MUSIK

Målet för den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstun-
dervisningen är att skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken. 
Målet är att eleven utvecklar sitt musikaliska kunnande och känner glädje över 
att lära sig. Undervisningen ger färdigheter för ett intresse för musik och för 
fortsatta musikstudier på andra utbildningsstadier enligt elevens mål. 

Förutom att utveckla sina musikaliska färdigheter ska eleven också uppmuntras 
till estetiska upplevelser, kreativt tänkande och kreativ produktivitet samt till att 
söka nya lösningar. Under studiernas gång lär sig eleven känna sina musikaliska 
styrkor och hittar sitt eget sätt att uttrycka sig genom musicerande. Undervis-
ningen stärker utvecklingen av en positiv självbild och ett sunt självförtroende 
hos eleven och elevens kommunikativa färdigheter. Eleven ska handledas att 
göra och delta och därigenom förstå musikens betydelse som en del av kultu-
ren som helhet. På så sätt blir det egna musikintresset en del av en levande och 
fungerande musikkultur och av hela konstfältet. 

11 1  Musik för småbarn 

Målet för musikfostran för småbarn är att utveckla barnets kreativitet, musika-
liska färdigheter och självförtroende. Positiva musikaliska upplevelser utgör en 
grund för ett gott förhållande till musiken och för senare musikstudier. Genom 
lekfull musikalisk verksamhet främjas barnets färdigheter att fungera i grupp 
och förutsättningar för lärande. Erfarenheterna och upplevelserna stärks genom 
att man i verksamheten beaktar lärande som sker med alla sinnen och de möj-
ligheter som andra konstarter erbjuder. I musikfostran för småbarn kan ingå 
musikfostran i instrumentala studier. Utbildningsanordnaren beslutar om målen, 
innehållet och omfattning för potentiell musikfostran för småbarn.

11 2  Grundstudierna i musik 

Syftet med grundstudierna är att inspirera eleverna till målmedvetna studier 
i musik och till att långsiktigt utveckla de musikaliska färdigheterna. Utgångs-
punkten för studierna är elevens styrkor och intresseområden. Genom att 
erbjuda möjligheter till mångsidig musikalisk verksamhet utvecklar grundstu-
dierna i musik elevens musikaliska och kreativa tänkande. Utbildningsanord-
naren fastställer studiehelheterna inom grundstudierna, deras mål, innehåll 
och omfattning utgående från läroplansgrunderna. En enskild studiehelhet kan 
innehålla mål från olika målområden inom grunderna. I grundstudierna kan ingå 
alternativa studiehelheter.
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Mål

Att framföra musik och uttrycka sig

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att hitta sina egna musikaliska styrkor och uttrycksmedel
• handleda eleven i levande musikaliskt uttryck 
• uppmuntra eleven att öva sig i att hantera uppträdande i olika situationer
• uppmuntra eleven att lära känna också andra konstarters uttrycksmedel 

samt till växelverkan mellan olika konstarter.

Att lära sig lära och övning

Undervisningens mål är att
• handleda eleven att lära sig färdigheter i instrument- och 

ensemblemusicerande med målet att eleven självständigt behärskar sitt 
instrument och sitt uttryck

• handleda eleven i att öva regelbundet och i att bedöma det som hen lärt 
• handleda eleven i att musicera på gehör samt att läsa och tolka de sätt att 

skriva musik som är kännetecknande för denna musikgenre
• uppmuntra eleven att tillämpa sina färdigheter att gestalta musik i sitt 

musicerande
• ge eleven tillfällen att bekanta sig med musikteknologi som arbetsredskap
• handleda eleven i att använda ergonomiskt riktiga sätt att spela och förnuftiga 

övningsmetoder 
• handleda eleven att iaktta sin ljudomgivning och skydda sin hörsel.

Att lyssna på och gestalta musik

Undervisningens mål är att
• handleda eleven i att lyssna på sitt eget musicerande och anpassa det till den 

klingande musikaliska helheten
• handleda eleven i att utveckla sin förmåga att läsa och skriva musik
• handleda eleven i att identifiera särdragen i musiken och gestalta musikens 

strukturer
• stödja eleven i att utvecklas till en aktiv musiklyssnare och öka sina 

kunskaper i musikens historia.

Komposition och improvisation

Undervisningens mål är att
• handleda eleven i att skapa sina egna musikaliska idéer och lösningar
• uppmuntra eleven att öva de grundläggande färdigheterna i improvisation, 

arrangemang och komposition.
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Centralt innehåll 

Det centrala innehållet i grundstudierna i musik är att eleven mångsidigt ska 
sätta sig in i det instrument som hen valt eller i instrumentens grundläggande 
teknik, repertoar och uttrycksmöjligheter. Under studierna bekantar man sig 
mångsidigt med musikens arbetsredskap och arbetssätt med beaktande av elev-
ens mål. Att utveckla färdigheterna i gemensamt musicerande och i gestaltning 
av musiken samt utveckla historiemedvetenheten är en viktig del av studierna. 
Integrering av olika innehållsområden i undervisningen stärker gestaltningen av 
musiken som en helhet. Utbildningsanordnaren kan utvidga studiernas innehåll 
utgående från de lokala undervisningsmålen och behoven. 

11 3  De fördjupade studierna i musik 

I de fördjupade studierna i musik breddar eller inriktar eleven sina studier enligt 
eget val utgående från utbildningsanordnarens utbud. Under studiernas gång 
planerar och genomför eleven ett slutarbete inom den fördjupade lärokursen 
som visar elevens musikaliska kunnande. Slutarbetet kan bestå av olika helheter 
eller koncentreras på ett visst fördjupat kunnande. Eleven ställer upp målen 
för slutarbetet och beslutar i samarbete med lärarna och utgående från läro-
anstaltens undervisningsutbud hur slutarbetet ska genomföras.

Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna, deras mål och innehåll samt 
omfattning utgående från läroplansgrunderna. I de fördjupade studierna kan 
alternativa studiehelheter ingå. Genom att utnyttja dem kan utbildningsanord-
naren planera olika inriktningsalternativ som eleven kan välja mellan. De alter-
nativa studiehelheterna och inriktningsalternativen planeras så att de stöder 
genomförandet av slutarbetena. En enskild studiehelhet kan innehålla mål från 
olika målområden i läroplansgrunderna.

Mål 

Att framföra musik och uttrycka sig

Undervisningens mål är att
• handleda eleven i att fördjupa sitt musikaliska uttryck 
• uppmuntra eleven att vidareutveckla de färdigheter som behövs för att tolka 

och framföra musik i enlighet med de prioriteringar eleven valt
• uppmuntra eleven att på ett mångsidigt sätt använda musik som 

uttrycksmedel
• handleda eleven i att i sitt eget uttryck också tillämpa andra konstarters 

uttrycksmedel. 
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Att lära sig lära och övning

Undervisningens mål är att
• hjälpa eleven att ställa upp mål för sina studier och inrikta sitt lärande
• handleda eleven i att värdera sina framsteg och njuta av sitt kunnande
• handleda eleven i att öva en repertoar som utvecklar färdigheterna både 

självständigt och som medlem i en grupp
• handleda eleven i att sköta om sin fysiska funktionsförmåga och ergonomin 

samt att skydda sin hörsel vid musicerandet.

Att lyssna på och gestalta musik

Undervisningens mål är att
• handleda eleven i att lyssna på och utveckla sitt musicerande både som solist 

och som medlem i en grupp
• handleda eleven i att mångsidigt iaktta musik som spelas och musik som 

notskrift ur olika perspektiv 
• handleda eleven i att gestalta musikens strukturer och lagbundenheter 
• handleda eleven i att utnyttja sin förmåga att lyssna och gestalta samt sin 

kännedom om musikens historia i utvecklingen av sitt musikerskap.

Komposition och improvisation

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att i verk genomföra improviserade delar och delar som 

hen själv arrangerat samt att komponera egen musik
• uppmuntra eleven att utnyttja musikteknologins möjligheter och 

arbetsredskap.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet i studierna är att eleven mångsidigt ska utveckla sina 
musikaliska uttryckssätt under personlig handledning, utvidga repertoaren samt 
förbättra de musicerings- och samarbetsfärdigheter som behövs i olika musika-
liska ensembler. I studierna ingår också mångsidig utveckling av förmågan att 
gestalta musik, i att förstå kultur och i kreativt tänkande. Utbildningsanordnaren 
kan utvidga studiernas innehåll utgående från de lokala undervisningsmålen och 
behoven.

11 4  Undervisning i musik för vuxna

I undervisningen i musik för vuxna följs målen och det centrala innehållet i den 
fördjupade lärokursen i musik.
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11 5  Arbetssätt i undervisningen i musik

I studierna i den fördjupade lärokursen betonas personlig handledning av eleven. 
Eleven erbjuds också möjlighet att på ett mångsidigt sätt skapa och studera 
musik i samarbete. Genom valet av arbetssätt kan man också stärka elevens 
motivation och förmåga att leda sig själv. Utbildningsanordnaren och lärarna 
svarar tillsammans för att studiemiljöerna utvecklas så att mångsidigt arbete 
och mångsidig användning av arbetssätt är möjliga i undervisningen. Man främ-
jar mångsidiga arbetssätt bland annat genom att utnyttja teknologi på ett ända-
målsenligt sätt. Färdigheterna att lära sig lära utvecklas när eleven handleds i 
att planera och bedöma sitt arbete.

11 6  Bedömning av lärandet i musikundervisningen

Syftet med bedömningen av lärandet är att stödja elevens framsteg i musikstu-
dierna. Handledande respons som ges i positiv anda är en viktig del av lärpro-
cessen och undervisningen i musik. Dess syfte är att handleda eleven i att ställa 
upp egna mål och stödja eleven i att uppnå dem. Vid bedömning och respons ska 
man beakta utvecklingen av en god självkänsla och positiv självbild hos eleven. 
Bedömningen ska fokusera på elevens arbete och framsteg, inte på person eller 
egenskaper. I den mångsidiga fortlöpande bedömningen ingår olika sätt att ge 
respons och handledning för självvärdering och kamratvärdering.

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i musik omfattar
• att framföra musik och uttrycka sig
• att lära sig lära och övning
• att lyssna på och gestalta musik
• komposition och improvisation.

I grundstudierna fokuserar bedömningen på fortlöpande respons som främjar 
uppnåendet av de uppställda målen. Detta stöds genom att elevens färdigheter i 
självvärdering stärks.

I de fördjupade studierna stöds utvecklingen av elevens färdigheter i enlighet 
med inriktningen av elevens studier och slutarbete. Under de fördjupade studi-
ernas gång och vid genomförandet av slutarbetet utnyttjas de möjligheter som 
självvärdering och kamratvärdering erbjuder. Vid bedömningen av slutarbetet 
ska de mål som eleven ställt upp för sitt slutarbete beaktas.
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12  ORDKONST

Undervisningen i den fördjupade lärokursen i ordkonst i den grundläggande 
konstundervisningen baserar sig på synsättet att språket och litteraturen är 
grunden för konsten och för hela samhället. Undervisningen främjar elevernas 
kreativitet, kulturella och samhälleliga delaktighet samt sociala färdigheter. Ord-
konst är skapande användning av språket, vilket fördjupar elevernas språkliga 
färdigheter och uttrycks- och tankeförmåga samt ökar elevernas konstnärskap. 
Undervisningen stöder elevernas språkliga och kulturella mångfald. Ordkonsten 
utgör en grund för många andra konstarter som bygger på språket. Undervis-
ningen baserar sig på multilitteracitet och på ett vidgat textbegrepp, enligt vilket 
texter kan produceras exempelvis i skriven, talad, visuell, audiovisuell eller digi-
tal form. Skrivande uppfattas enligt det vidgade textbegreppet också som munt-
ligt berättande eller kroppsligt uttryck. Läsande uppfattas som mottagande av 
text också genom att man lyssnar, ser eller observerar på något annat sätt. 

Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsi-
digt med ordkonstens medel. Studierna stärker identiteten som skribent och 
konstnär samt ger eleverna en referensgrupp och en intressegemenskap, där 
man bekantar sig med olika sidor av skapande av ordkonst. Undervisningen 
ska främja ett koncentrerat, målmedvetet och långsiktigt arbete samt elevens 
aktiva lärande och konstruktiva verksamhet som individ och medlem i en grupp. 
Utgångspunkten för undervisningen är glädje, lek och upplevelser. Undervis-
ningen uppmuntrar eleverna att använda sin fantasi och få insikter. I undervis-
ningen i ordkonst utvecklar eleverna förmågan att skapa och finslipa olika typer 
av texter och att välja, bedöma och analysera stilar och texttyper. De ska också 
utveckla sin multilitteracitet. Undervisningen genomförs i växelverkan med 
andra konstarter. Studierna i ordkonst uppmuntrar till livslångt intresse, till stu-
dier och arbete inom området.

12 1  Ordkonst för småbarn 

Målet för fostran i ordkonst för småbarn är att uppmuntra barnet att använda sin 
fantasi, delta i lek och interaktion. I den fostran i ordkonst för småbarn får barnet 
bekanta sig med barnlitteraturen – dikternas, ramsornas och berättelsernas 
värld – och inspireras och uppmuntras att berätta egna historier och att lyssna 
och läsa. Utbildningsanordnaren beslutar om mål, innehåll och omfattning för 
potentiell fostran i ordkonst för småbarn.
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12 2  Grundstudierna i ordkonst

I grundstudierna i den fördjupade lärokursen i ordkonst bekantar sig eleverna 
med ordkonstens grunder. Studierna består av studiehelheter som förenar olika 
målområden och som besluts lokalt.

Mål

Att utvecklas som ordkonstnär

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att göra iakttagelser om fenomen i världen och att 

undersöka deras narrativitet
• uppmuntra eleven att finna och välja sådant som är viktigt för hen själv att 

berätta genom att använda sin intuition, sina olika sinnen och sin känslighet
• stödja elevens utveckling och konstnärliga syn i förhållande till den litterära 

traditionen
• erbjuda eleverna en gemenskap där man övar sig i att diskutera konst
• uppmuntra eleven att utveckla sin konstnärsidentitet.
 
Att finna sin egen röst i skrivandet

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att söka ett kreativt uttryck
• uppmuntra eleven att iaktta, tänka, skriva och berätta kreativt 
• uppmuntra eleven att med hjälp av ordkonstens medel gestalta och ge ord åt 

sina egna iakttagelser, tankar och känslor och att skapa helheter 
• uppmuntra eleven att utvidga sitt ordförråd och att använda ett mångsidigare 

språk och uttryckssätt
• ge eleven övning i att skapa och pröva på olika genrer och stilar i ordkonsten
• hjälpa eleven att förstå förhållandet mellan textens innehåll och form, dvs. 

hur olika stilar byggs upp.
 
Att läsa med inlevelse

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att leva sig in i det som hen läser och hör och att dela sina 

upplevelser av ordkonst
• uppmuntra eleven att bekanta sig med ordkonstens genrer och 

uttrycksmedel, med den litterära traditionen och samtidslitteraturen samt 
med multimodala texter

• uppmuntra eleven till kreativt läsande och till att finna olika sätt att läsa i 
förhållande till ordkonstens miljöer. 
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Konstprocessen och presentationen

Undervisningens mål är att
• inspirera eleven att bekanta sig med de olika skedena i processen för 

skapande av ordkonst
• öva eleven i att målinriktat skapa ordkonst samt beakta 

presentationskontexten och textens mottagare
• uppmuntra eleven att ge och ta emot respons samt att komma till rätta med 

att skapande av ordkonst är en pågående process 
• uppmuntra eleven att ifrågasätta sitt eget arbete utan nedslående självkritik 

och hjälpa eleven att hantera de känslor som hör ihop med skrivarbetet
• uppmuntra och sporra eleven att dela och presentera sina ordkonstverk.
 
Centralt innehåll

I grundstudierna i den fördjupade lärokursen i ordkonst bekantar man sig med 
olika textgenrer från skönlitteratur till medietexter samt deras språkliga och 
visuella uttrycksmedel. I ordkonsten lär man sig att komma på idéer för och 
bearbeta texter. Den egna konstuppfattningen och samspelet med konsten 
utvecklas. I studierna finner man medel för att upprätthålla arbetsmotivationen 
och utveckla färdigheten att på ett uppmuntrande sätt undersöka och bedöma de 
egna texterna. 

12 3  De fördjupade studierna i ordkonst

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i ordkonst gestaltar elev-
erna det egna konstnärskapets tillämpningsmöjligheter och fördjupar sin upp-
fattning om ordkonsten och dess möjligheter. Studierna består av studiehelheter 
som förenar olika målområden och som besluts lokalt. En del av de fördjupade 
studierna utgörs av slutarbetet och processen i samband med den.

Mål

Att utvecklas som ordkonstnär

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att utveckla sin egen konstnärsidentitet och tillämpa 

ordkonstens innehåll i sin egen verksamhet 
• sporra till ordkonstexperiment 
• inspirera eleven att arbeta målinriktat, engagera sig i att utveckla sitt eget 

uttryck och söka samarbete med andra konstnärer
• uppmuntra eleven att sätta ord på sin egen världsbild
• stödja eleven i att delta i diskussionen om ordkonst samt uppmuntra eleven 

att som utövare av ordkonst delta i litteratur- och konstevenemang
• uppmuntra eleven till ansvarsfullt och etiskt tänkande.
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 Att finna sin egen röst i skrivandet

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att modigt uttrycka sig själv och stärka sin konstnärliga syn 

genom att söka också utmanande sätt att utöva ordkonst 
• uppmuntra eleven att utvidga sitt ordförråd och att använda ett mångsidigare 

språk och uttryckssätt
• hjälpa eleven att fördjupa sin färdighet att göra iakttagelser och koppla dem 

till sina egna erfarenheter 
• ge eleven övning i att kombinera olika genrer inom ordkonsten och utveckla 

nya
• hjälpa eleven att förstå förhållandet mellan textens innehåll och form, dvs. 

hur stilar byggs upp.

Att läsa med inlevelse

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att leva sig in i det som de läser och hör och att dela sina 

läsupplevelser
• uppmuntra eleven att fördjupa sin kännedom om ordkonstens genrer, 

tradition och experimentell samtidslitteratur
• uppmuntra eleven att utvecklas i att läsa, bedöma och analysera multimodala 

ordkonsthelheter.

Konstprocessen och presentationen

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att tillämpa de olika skedena i ordkonstens 

produktionsprocess i sitt eget skapande av ordkonst och att utnyttja de medel 
som ingår i den

• ge eleverna övning i att skapa ordkonst målinriktat samt beakta 
presentationskontexten och textens mottagare

• ge eleverna övning i att målinriktat skapa ordkonst självständigt och 
tillsammans med andra

• hjälpa eleven att förstå textens organiska karaktär och hantera de känslor 
som hör ihop med att skapande arbete är en pågående process

• uppmuntra eleven att ge och ta emot respons
• uppmuntra och sporra eleven att dela och presentera sina ordkonstverk.
 
Centralt innehåll

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i ordkonst utvidgas känne-
domen om de olika textgenrerna och deras språkliga och visuella uttrycks medel. 
I studierna bekantar man sig med olika sätt att analysera litteratur. Då man 
skapar ordkonst övar man sig i att pröva sina egna och konstens gränser. Arbets-
motivationen utvecklas ytterligare och man behandlar den känslighet, frustation 
och rädsla som hör ihop med att skapa konst. Ordkonstverk kan presenteras 
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på olika publiceringsplattformer, som tryckta böcker eller häften, i många olika 
slags samhälleliga miljöer eller som en del av tvärkonstnärliga evenemang. I 
studierna bekantar man sig med skapande av ordkonst som ett arbete och i olika 
arbetsuppgifter samt med skribentens offentliga roll. 

12 4  Undervisning i ordkonst för vuxna

 I undervisningen i ordkonst för vuxna följs målen och det centrala innehållet i 
den fördjupade lärokursen i ordkonst. I undervisningen beaktas de studerandes 
intressen, erfarenheter och utbildning. Den studerande väljer bland grundstudi-
erna sådana helheter där färdigheterna ännu borde övas upp. Det centrala i stu-
dierna är att man finner sitt eget konstnärskap. I de fördjupade studierna stöds 
de studerandes egen inriktning och den studerande uppmuntras att hitta sitt eget 
personliga uttryckssätt i skapandet. De studerande uppmuntras skapa egna mål 
och aktivt försöka uppnå dem. I studierna kompletteras kännedomen om den 
litterära traditionen, samtidslitteraturen och olika genrer och de studerande väg-
leds att självständigt bredda sitt kunnande.

12 5  Arbetssätt i undervisningen i ordkonst

I studierna i ordkonst betonas samhörighet, upplevelsebaserat och aktivt 
lärande, fenomenbaserat lärande och mångkonstnärlighet. Det skrivna, hörda 
och lästa behandlas på olika sätt genom diskussion och aktivitet. De fördjupade 
studierna genomförs genom tvärkonstnärliga projekt som koncentreras till olika 
litteraturgenrer och stärker konstnärskapet. Projekten kan behandla teman som 
drama, lyrik, prosa eller deras undergenrer eller utgöra mångkonstnärliga hel-
heter.

12 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i 
ordkonst

Bedömningens uppgift är att stödja elevernas framsteg i studierna i ordkonst och 
att stödja eleverna i att uppnå de mål som ställs upp för studierna. Bedömningen 
av studierna i ordkonst baserar sig på iakttagelser och synen på språket som en 
grund för skapande av stil och betydelser. Bedömningen stöder utvecklingen av 
elevernas eget konstnärskap, uppställandet av egna mål och uppföljningen av 
framstegen i förhållande till dem. 

Studierna bedöms positivt och uppmuntrande både under studiernas gång och då 
studierna slutförs. En mångsidig och fortlöpande bedömning består av olika sätt 
att ge respons och av olika bedömningsmetoder: eleverna får personlig respons 
av sin lärare och får öva sig i självvärdering och kamratvärdering. Responsen 
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kopplas till målen för undervisningen och är handledande, fortlöpande och lång-
siktig. Bedömningen stöder samtidigt elevernas förmåga att lära sig lära och 
utvecklingen av självreglering. Bedömningen gäller endast arbetet och uppnå-
endet av det kunnande som eftersträvas, inte elevens person. Vid bedömning 
och respons beaktas utvecklingen av elevernas självkänsla och positiva självbild. 
Eleverna kan få offentlig respons i samband med att deras arbeten presenteras. 
Arbetena kan presenteras i form av t.ex. utställningar, föreställningar, evene-
mang, gemensamma publikationer och tävlingar.

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i ordkonst omfattar följande målom-
råden
• utvecklingen som ordkonstnär
• färdigheterna i att skapa ordkonst
• färdigheterna i att tolka ordkonst
• förmågan att lära sig lära, att reflektera och att hantera en process.

I grundstudierna är syftet med den fortlöpande bedömningen att stödja övningen 
i och utvecklingen av de grundläggande färdigheterna i ordkonst. I bedömningen 
betonas särskilt färdigheterna i att skapa och tolka ordkonst samt förmågan att 
lära sig lära. I de fördjupade studierna är syftet med den fortlöpande bedöm-
ningen att stödja fördjupningen av färdigheterna i ordkonst. I bedömningen beto-
nas förutom skapandet av ordkonst också utvecklingen som ordkonstnär samt 
färdigheterna i att reflektera och att hantera en process.

I bedömningen av slutarbetet i den fördjupade lärokursen i ordkonst betonas av 
bedömningsområdena särskilt färdigheterna i att skapa ordkonst och reflektera. 
I bedömningen av slutarbetet beaktas elevens egen röst i arbetet och kännedom 
om eller förnyelse av genren samt den entusiasm, det experimenterande och den 
uthållighet som kommer fram i arbetsprocessen.



58 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 2017

13  CIRKUSKONST 

Målet för den fördjupade lärokursen i cirkuskonst är att ge färdigheter att själv-
ständigt utöva cirkuskonst samt att enligt elevens egna mål och möjligheter 
också söka sig till yrkesutbildning eller högre utbildning i cirkuskonst. Studierna 
i cirkuskonst är långsiktiga och undersökande och lärandet sker genom övning, 
erfarenhet och mångsidig aktivitet. Studierna hjälper eleven att förstå cirkus-
konst som en mångkonstnärlig helhet, där konstnärligt, fysiskt och socialt 
kunnande förenas. Att tillägna sig grundläggande motoriska färdigheter utgör 
grunden för träning i cirkuskonst. Framträdande och uttryck skapar en grund 
för utvecklingen av ett konstnärligt tankesätt och för kreativt undersökande. 
Målet för undervisningen i cirkuskonst är att eleven anammar cirkuskonsten och 
utvecklas med hjälp av den.

Att tillägna sig cirkuskonsten innebär att man på ett mångsidigt sätt långsiktigt 
övar in och utvecklar de kunskaper och färdigheter som behövs för utövande 
av cirkuskonst i olika cirkusgrenar. Undervisningen främjar elevens självstän-
diga övning och kroppsvård. Eleven bekantar sig med cirkuskonstens centrala 
begrepp, uttrycksformer, historia och nutid samt med betydelsen av internatio-
nalisering. En trygg och motiverande atmosfär i gruppen skapar förutsättningar 
för att eleverna ska lära sig och känna glädje över det de gör. 

Utveckling med hjälp av cirkuskonst betyder utveckling av kreativitet, kommu-
nikativa färdigheter och tankefärdigheter, emotionell och estetisk utveckling 
samt träning i långsiktigt, målinriktat arbete. Ett bra inlärningsklimat bygger på 
färdigheter i samarbete och i självständigt arbete. Undervisningen stöder utveck-
lingen av elevens självkänsla, glädje över att lära sig och känsla av delaktighet 
samt elevgruppens sociala samhörighet.

13 1  Cirkuskonst för småbarn

I fostran i cirkuskonst för småbarn bekantar sig eleven med cirkuskonst och 
handledd motionsträning i grupp. Utgångspunkten för undervisningen är leken.  
I undervisningen betonas utveckling av grundläggande motoriska färdigheter, 
dvs. balans, rörelse och hantering av redskap. Förutom att man övar cirkus-
nummer tränar man också mångsidigt dessa färdigheter. Samtidigt lär sig eleven 
cirkuskonstens terminologi. 

I undervisningen stöds eleverna i att göra iakttagelser med hjälp av sina sinnen 
och utveckla sin fantasi och initiativförmåga. De får också positiva erfarenheter 
av att uppträda. I undervisningen beaktas elevens ålder och utvecklingsnivå. 
Utbildningsanordnaren beslutar om mål, innehåll och omfattning för potentiell 
fostran i cirkuskonst för småbarn. 
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13 2  Grundstudierna i cirkuskonst

Syftet med grundstudierna är att eleven ska lära sig de grundläggande färdig-
heterna i olika cirkusgrenar och få erfarenheter av cirkus som en mångsidig 
konst art. Under grundstudierna bekantar sig eleven med cirkusteknik, kropps-
kännedom och -kontroll, kännedom om cirkuskonsten samt med uttryck och 
uppträdande. Syftet med grundstudierna i cirkuskonst är att stärka elevens 
grundläggande motoriska färdigheter och målinriktat och långsiktigt utveckla 
färdigheter i grenar som är centrala för cirkuskonsten. Under grundstudierna 
övar sig eleven mångsidigt i grundtekniken i olika cirkusgrenar.

Under grundstudierna bekantar man sig med cirkuskonsten, ser cirkusföreställ-
ningar och diskuterar dem samt lär sig grundbegreppen i cirkus. I studierna lär 
sig eleven att njuta av att träna cirkusfärdigheter självständigt eller tillsammans 
med gruppen. I studierna stöds elevernas utveckling till självständighet och del-
aktighet och särskilt de sociala färdigheterna utvecklas. Man tränar eget uttryck 
och framträdande samt stöder utvecklingen av kreativitet och initiativförmåga. 
I undervisningen skapas en motiverande och inspirerande atmosfär, där elev-
erna tryggt kan lyckas och misslyckas. Som avslutning på grundstudierna i den 
fördjupade lärokursen kan man ordna en föreställning, där eleverna får visa sitt 
kunnande.

Mål

Cirkusteknik          

Undervisningens mål är att eleven
• utvecklar de grundläggande motoriska färdigheterna
• mångsidigt prövar på olika cirkusgrenar och lär sig uppskatta särdragen i 

olika cirkusgrenar
• övar de olika cirkusgrenarnas grundteknik och framskrider stegvis
• lär sig ett tryggt sätt att öva och agera
• lär sig ställa upp mål och njuta av att uppnå dem. 

Kroppskännedom och -kontroll

Undervisningens mål är att eleven
• lär känna och behärska sin egen kropp och lita på den  
• bygger upp ett positivt förhållande till kroppen 
• lär sig ta hand om sin kropp och utveckla den målinriktat med beaktande av 

cirkusgrenarnas egenskaper
• lär sig agera ansvarsfullt som en del av en grupp och lita på andra
• övar sig i vighet, koordination, styrka och rörlighet samt lär sig slappna av.
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Kännedom om cirkuskonst

Undervisningens mål är att eleven
• blir intresserad av cirkus och av cirkusfenomen
• lär sig cirkuskunskap och om cirkusens historia samt lär sig att uppskatta 

cirkuskonst och andra konstformer
• bekantar sig mångsidigt med olika föreställningar 
• får en uppfattning om cirkusens olika uttrycksformer och bekantar sig med 

internationaliseringens betydelse i cirkuskonsten.

Att uttrycka sig och uppträda

Undervisningens mål är att eleven
• övar sig i att uttrycka sig naturligt, öppet och modigt
• lär sig njuta av att uttrycka sig med hjälp av cirkuskonstens medel 

självständigt och som en del av gruppen 
• lär sig utarbeta en föreställning och får erfarenheter av att uppträda
• lär sig förstå att en cirkusföreställning är ett samarbete mellan många 

konstformer. 

Centralt innehåll

I undervisningen i grundstudierna i den fördjupade lärokursen i cirkuskonst 
koncentrerar man sig på trygg träning och de grundläggande motoriska färdig-
heter som används i cirkuskonst dvs. balans, rörelse och färdighet att hantera 
redskap. Ett centralt innehåll i undervisningen är också långsiktig träning av 
grundteknikerna i cirkus. Kroppskännedom och -kontroll tränas självständigt 
och tillsammans genom mångsidiga övningar som utvecklar rörelsernas kvalitet, 
vighet, koordination, styrka, rörlighet och avslappning. Eleverna tränas i verk-
samhets- och säkerhetspraxis som är viktiga i cirkusen, får lära sig cirkustermi-
nologi, -kunskap och -historia, får se många olika föreställningar och lär sig att 
analysera dem genom att diskutera. Eleverna uppmuntras att uttrycka sig och 
uppträda genom att förbereda olika framträdanden ensamma och i grupp och 
genom att bekanta sig med skapandet av en cirkusföreställning som helhet. 

13 3  De fördjupade studierna i cirkuskonst

Syftet med de fördjupade studierna är att bredda och inrikta studierna. Eleven 
fördjupar sina tekniska färdigheter i den cirkusgren hen valt och lär sig utveckla 
sina färdigheter självständigt. Planering av framträdanden, uppträdande och 
utveckling av elevens personliga uttryck är en central del av de fördjupade studi-
erna i den fördjupade lärokursen i cirkuskonst. Som avslutning på de fördjupade 
studierna genomför eleven ett slutarbete inom den fördjupade lärokursen.
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Mål

Cirkusteknik

Undervisningens mål är att eleven
• väljer en eller flera cirkusgrenar och övar sig i att behärska grenens tekniker 
• prövar och utvecklar sitt eget rörelsematerial i den cirkusgren hen valt 
• fortsätter mångsidigt träna cirkusfärdigheter och bekantar sig med de 

konstarter som stöder cirkuskonsten 
• lär sig planera och genomföra sina egna övningar säkert och självständigt.

Kroppskännedom och -kontroll

Undervisningens mål är att eleven
• hittar sitt eget sätt att röra sig
• lär sig njuta av den egna kroppens möjligheter och av att utveckla sig själv 
• utvecklar kontrollen av sin kropp så att den motsvarar de krav som den 

cirkusgren eleven valt ställer. 

Kännedom om cirkuskonst

Undervisningens mål är att eleven
• bekantar sig med nutida cirkuskonst
• fördjupar sin kännedom om den cirkusgren hen valt
• känner till säkerhetsaspekterna inom sin egen cirkusgren och lär sig 

underhålla sina egna redskap  
• förstår internationaliseringens betydelse som utgångspunkt för 

cirkuskonsten.

Att uttrycka sig och uppträda

Undervisningens mål är att eleven
• lär sig använda cirkusfärdigheter för att uttrycka sig själv och vidareutveckla 

egna idéer
• känner till hur en cirkusföreställning är uppbyggd, processen för att 

förbereda en föreställning och kan själv förbereda en föreställning eller en 
del av en föreställningshelhet

• utarbetar ett slutarbete som avslutning på de fördjupade studierna i den 
fördjupade lärokursen.

Centralt innehåll

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i cirkuskonst stärks 
kunnandet i en eller flera cirkusgrenar. Eleverna utvecklar sitt eget rörelse-
material samt övar sig mångsidigt i självständigt arbete och i cirkusgrenarnas 
grundtekniker, med tonvikt på att övningarna ska vara trygga. I undervisningen 
handleds eleverna i att beakta de krav som teknikgrenar ställer på kroppsvård 
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och -kontroll, fysiska egenskaper och självständig träning. Vighet, koordination, 
styrka, rörlighet och avslappning tränas mångsidigt och långsiktigt. Eleverna 
söker information om nutida cirkuskonst, om cirkusgrenarna och om cirkusen 
i förhållande till andra konstformer. I undervisningen fördjupas kunnandet om 
de säkerhetsredskap som används och underhållet av dem och eleverna får lära 
sig färdigheter i säkerhet i cirkusgrenar. Förståelsen av internationaliseringens 
betydelse för cirkuskonsten utvecklas genom att man ser på och analyserar olika 
föreställningar och studerar internationell terminologi inom cirkuskonst. Man 
övar uppträdande, kommunikativa färdigheter och rollspel i grupp med hjälp av 
olika övningar i att uppträda. Föreställningar förbereds med olika utgångspunk-
ter genom att utnyttja cirkuskonstens mångformighet och samarbetet mellan 
konstarterna. 

13 4  Undervisning i cirkuskonst för vuxna

Undervisningen för vuxna erbjuder en grund för ett livslångt intresse eller för att 
arbeta med cirkuskonst inom konstfältet. I undervisningen för vuxna följs målen 
och det centrala innehållet i den fördjupade lärokursen i cirkuskonst.

I undervisningen skapas ett uppmuntrande och socialt interaktivt inlärnings-
klimat. Den vuxna studeranden handleds i att långsiktigt studera cirkuskonst 
i enlighet med sin förmåga och sina möjligheter. I undervisningen beaktas de 
studerandes intresseområden och deras tidigare studier och erfarenheter av 
cirkuskonst. De studerande handleds till självständiga studier på eget initiativ, att 
ställa upp personliga mål, följa med sitt eget arbete och lärande samt till själv-
värdering.

13 5  Arbetssätt i undervisningen i cirkuskonst

Cirkuskonst undervisas mångsidigt i olika lärmiljöer som är trygga, lämpliga och 
ändamålsenliga för undervisning i cirkuskonst. Genom valet av arbetssätt stöder 
man utvecklingen av det kunnande och de egenskaper som behövs vid utövande 
av cirkuskonst och utvecklingen av förmågan att arbeta självständigt, kommu-
nicera och arbeta i grupp. I undervisningen utnyttjas mångsidigt olika former 
av individuell undervisning, gruppundervisning och arbetssätt som möjliggör 
individuella studievägar och flexibelt, fortgående lärande.

Lärprocessen främjas genom att man betonar arbetssätt som upprätthåller aktiv 
träning och gemenskap och ger möjlighet till uppmuntrande växelverkan och att 
hjälpa andra samt att verksamheten är trygg både psykiskt och fysiskt. Upplevel-
sen av att kunna och den sociala samhörigheten stöd genom elevorienterade och 
engagerade arbetssätt, uppgifter som lämpar sig för träningsskedet och upp-
muntrande respons. 
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13 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i 
cirkuskonst

Bedömningen av cirkuskonst är interaktiv. Elevernas studier, lärande och själv-
värdering stöds av den respons de får av gruppen och läraren. Responsen på 
lärandet och arbetet är uppmuntrande, handledande och fortlöpande. Bedöm-
ningen gäller det som eleven gör, inte hens egenskaper. Eleven bör under hela 
sin studietid få respons på sitt lärande och sitt arbete i olika undervisningssitua-
tioner. Bedömningen ges alltid i förhållande till de uppställda målen.  All respons 
och bedömning ges i en positiv anda som främjar studierna och lärandet.

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i cirkuskonst 
omfattar:

Elevens utveckling

Syftet med bedömningen är att stödja elevens framsteg i sina studier och i arbe-
tet tillsammans med andra. Bedömningen ska stödja utvecklingen av elevens 
självkänsla och uttrycksförmåga samt elevens vilja att utveckla sig själv i cirkus-
konst och med hjälp av cirkuskonstens medel.

Elevens självvärdering

I undervisningen stöds elevens förmåga att bedöma sitt eget och andras arbete. 
Eleven övar sig under hela studietiden i självvärdering och handleds i att doku-
mentera och följa upp det som hen lärt sig.

Lärprocessen och uppnåendet av målen

Bedömningen gäller både processen och slutresultatet. Bedömningsmetoderna 
väljs så att de främjar uppnåendet av målen, lämpar sig för de undervisningsme-
toder som används och stöder lärandet. Bedömningen berättar om hur eleven 
har uppnått målen för den fördjupade lärokursen i cirkuskonst.

Bedömning av slutarbetet

Eleven planerar, utarbetar och genomför självständigt som avslutning på den 
fördjupade lärokursen i cirkuskonst ett slutarbete ensam eller i grupp. Eleven 
uppträder själv i föreställningen. 

Slutarbetet i den fördjupade lärokursen i cirkuskonst är en konstnärlig lärpro-
cess, som består av en cirkusföreställning och en skriftlig del. De delområden 
i föreställningen som ska bedömas är förmågan att uppträda, cirkustekniken 
och föreställningen som helhet. Den skriftliga delen omfattar en förhandsplan 
för slutarbetet och en rapport. Slutarbetet bedöms i förhållande till de mål som 
eleven ställt upp och elevens självvärdering.
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14  DANS

Syftet med den fördjupade lärokursen i dans i den grundläggande konstunder-
visningen är att erbjuda eleven möjligheter att uppleva och värna om glädjen i 
dansen, studera dans målinriktat och långsiktigt samt utveckla de färdigheter 
som behövs i yrkesstudier och i studier på högre nivå. Målet är att eleven bygger 
upp ett eget förhållande till dans, vågar uttrycka sig kroppsligt och får en bred 
uppfattning om dansens former, uppgifter och möjligheter i olika verksamhets-
miljöer. 

Undervisningen i den fördjupade lärokursen i dans stöder elevens helhetsmäs-
siga utveckling, kreativitet och konstnärliga uttrycksförmåga. Eleven handleds i 
att utveckla de färdigheter som behövs i dans på ett balanserat sätt med beak-
tande av elevens individuella och kulturella förutsättningar. Genom studierna 
lär sig eleven allt bättre sköta om sitt holistiska välbefinnande och fungera som 
medlem i en grupp och en gemenskap. Undervisningen uppmuntrar eleven att 
delta i olika dans- och konstevenemang och föreställningar både som artist och 
åskådare. Undervisningen vidgar elevens uppfattning om dansens mångfald både 
som konst och som ett kulturellt och samhälleligt fenomen och stöder elevens 
uppväxt till en bildad, tolerant medborgare som respekterar allas olikheter. 

14 1  Dans för småbarn 

Målet för dansfostran för småbarn är att utveckla barnets kreativitet och kropps-
kännedom. Verksamhet i form av lek utvecklar barnets grundläggande färdigheter 
i dans, förmåga att agera i en grupp och förutsättningar för lärande. Syftet med 
undervisningen är att väcka dansens glädje och stödja utvecklingen av ett eget 
uttryck och självförtroende i en trygg lärmiljö. Det erfarenhets- och upplevelse-
baserade i undervisningen stärks genom att man i verksamheten beaktar flera 
sinnen och de möjligheter som andra konstarter erbjuder. Utbildningsanordnaren 
beslutar om mål, innehåll och omfattning för potentiell dansfostran för småbarn. 

14 2  Grundstudierna i dans 

Syftet med grundstudierna i dans är att eleven skapar ett personligt, erfaren-
hetsbaserat förhållande till dans och på så sätt engagerar sig för ett långsiktigt 
arbete med dans. Under studiernas gång tränar och utvecklar eleven centrala 
fysiskt-motoriska färdigheter och uttrycksfärdigheter i den eller de dansformer 
hen valt. Utbildningsanordnaren fastställer studiehelheterna inom grundstudi-
erna, deras mål, innehåll och omfattning utgående från läroplansgrunderna. En 
enskild studiehelhet kan innehålla mål från olika målområden inom grunderna.  
I grundstudierna kan ingå studiehelheter som är alternativa sinsemellan. 
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Mål

Välbefinnande och kroppslighet

Målet är att eleven 
• upplever dansens glädje 
• förhåller sig positivt till sin egen kropp och till att utmana den
• lär sig sköta om sin kropp och iaktta hälsosamma levnadsvanor 
• lär sig ställa upp realistiska mål inom dansens olika delområden.

Växelverkan och kulturellt kunnande

Målet är att eleven
• respekterar sitt eget och andras kroppsliga uttryck och dans 
• kan fungera i grupp och delta i en kreativ, konstnärlig process som utgår från 

gruppen
• ger rum åt andra och anpassar sin egen rörelse till rummet och andra
• övar sig i att ta emot och ge konstruktiv respons
• kan verbalisera och dela sina upplevelser av dans och konst.

Färdighet och konst 

Målet är att eleven 
• förstår betydelsen av långsiktigt arbete i utvecklingen av färdigheterna i dans
• övar kroppslig artikulation, motoriska färdigheter och uttrycksformer samt 

musikkännedom och -tolkning som ansluter sig till den dansform eller de 
dansformer eleven valt

• använder sin fantasi och kreativitet i dansen 
• tränar sig i färdigheter som hör till rörelse- och dansimprovisation
• vidgar sin uppfattning om dans genom att bekanta sig med kulturella element 

och fenomen inom danskonsten
• förstår dansens förhållande till andra konstformer.

Uppträdande

Målet är att eleven 
• övar sig i att uppträda i olika föreställningssituationer och -miljöer 
• tar ansvar för sin egen andel av en föreställningshelhet
• kan förbereda sig för situationer då hen ska uppträda 
• övar sig i helhetsmässigt uttryck
• får tillfällen att genomföra och framföra en egen konstnärlig process.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet i grundstudierna är övningar som stöder kroppsmedve-
tenhet och välbefinnande. De ansluter sig bl.a. till linjering av kroppen, kinetiska 
rörelsekedjor, uppvärmning och återhämtning. 
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I studierna bekantar man sig med stilen, rörelsevokabulären, de motoriska fär-
digheterna, uttrycksgenrerna och den kroppsliga artikulationen i varje dansform. 
Under grundstudierna studerar eleven självständigt arbete på eget initiativ både 
under övningar och uppträdanden. De övningar som främjar förmågan att arbeta 
i grupp ansluter sig till interaktion, kommunikation och uttryck. Också praktisk 
kunskap och verksamhet som gäller uppträdande är en del av innehållet i grund-
studierna. 

14 3  De fördjupade studierna i dans 

Syftet med de fördjupade studierna är att inrikta dansstudierna på det sätt eleven 
valt. Under studiernas gång planerar och genomför eleven under lärarens hand-
ledning ett slutarbete inom den fördjupade lärokursen i dans. I de fördjupade 
studierna kan ingå alternativa studiehelheter och utbildningsanordnaren kan 
planera olika inriktningsalternativ som eleverna kan välja mellan. De alternativa 
studiehelheterna och inriktningsalternativen planeras så att de stöder genom-
förandet av elevernas slutarbeten. Utbildningsanordnaren fastställer på basis av 
dessa läroplansgrunder de lokala studiehelheterna, deras mål och innehåll samt 
omfattning. En enskild studiehelhet kan innehålla mål från olika målområden 
inom grunderna.

Mål

Välbefinnande och kroppslighet

Målet är att eleven 
• känner till dansens inverkan på det egna välbefinnandet
• kan hitta den rätta rytmen mellan vila och träning 
• känner sina egna styrkor och utmaningar 
• själv kan söka information om sådant som gäller välbefinnande och en 

hälsosam livsstil.

Växelverkan och kulturellt kunnande

Målet är att eleven
• respekterar vars och ens individualitet, olika synsätt och unika kroppsliga 

erfarenhet 
• deltar aktivt och konstruktivt i en skapande process som utgår från gruppen
• kan sätta ord på de erfarenheter som dansverk och konst skapar och på sina 

egna tolkningar av dem 
• utvecklar ett holistiskt medvetande om gruppens gemensamma rörelseverk
• kan sätta ord på de erfarenheter som dansverk och konst skapar och på sina 

egna tolkningar av dem 
• lär sig göra kamratvärderingar på ett konstruktivt sätt.
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Färdighet och konst 

Målet är att eleven 
• fördjupar den kroppsliga artikulationen, de motoriska färdigheterna och 

uttrycksformerna samt den musikkännedom och -tolkning som ansluter sig 
till den dansform hen valt

• utvecklar sin kroppsmedvetenhet och -kontroll 
• fördjupar sina färdigheter i rörelse- och dansimprovisation 
• kan inrikta sina studier och ställa upp mål på kort och lång sikt för sig själv
• söker sig på egen hand till konstupplevelser och bekantar sig med några 

viktiga dansverk
• förstår dansens väsen och förhållande till andra konstformer och till 

samhället.

Uppträdande

Målet är att eleven 
• självständigt kan förbereda sig inför uppträdanden
• tar ansvar i olika uppträdandesituationer och -miljöer
• anpassar sitt uttryck till stilen och den inre världen i det verk hen framför 
• övar sig i planeringen och genomförande av koreografier och kompositioner
• får erfarenheter av och kunskap om bland annat ljudets och visualitetens 

betydelse som delfaktorer i ett dansverk.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet i de fördjupade studierna är övningar som stöder kropps-
medvetenhet och välbefinnande. De ansluter sig bl.a. till linjering av kroppen, 
kinetiska rörelsekedjor, uppvärmning, återhämtning och förebyggande av belast-
ningsskador. Kunskap om hälsosam kost samt om anatomins och kinesiologins 
grunder hjälper eleven att främja sitt eget välbefinnande. 

I studierna fördjupar man kunskaperna om dansformens stil och rörelsevoka-
bulär samt utvecklar de motoriska färdigheterna och de visuella och kroppsliga 
uttryckssätten. De övningar som främjar den skapande process som utgår från 
gruppen ansluter sig förutom till interaktion och uttryck också till komposition 
och till den koreo grafiska processen. Också praktisk kunskap och verksamhet 
som gäller uppträdanden är en del av innehållet i de fördjupade studierna i dans. 
Till det hör t.ex. betydelsen av vila och kost i förberedelserna för ett uppträdande 
och hantering av nervositet inför att uppträda. I studierna ingår dans- och musik-
kännedom samt kunskap om dansformernas kulturella och historiska bakgrund. 
Tvärkonstnärliga projekt och evenemang ordnas i den mån det är möjligt. Utbild-
ningsanordnaren kan utvidga studiernas innehåll utgående från de lokala under-
visningsmålen och behoven. 
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14 4  Undervisning i dans för vuxna

I undervisningen i dans för vuxna följs målen och det centrala innehållet i den 
fördjupade lärokursen i dans. 

14 5  Arbetssätt i undervisningen i dans

Utgångspunkten för undervisningen i den fördjupade lärokursen i dans är 
lärokursens mål samt elevernas behov, förutsättningar och intresseområden. 
Undervisningen bygger på växelverkan och gemensamt lärande. Gruppunder-
visning ger möjligheter till mångsidigt uttryck, lärande genom upplevelser och 
påvisande av kunskap. Dessutom får eleverna tillfällen att arbeta individuellt och 
på egen hand. Man främjar mångsidiga arbetssätt bland annat genom att utnyttja 
teknologi på ett ändamålsenligt sätt. Vid genomförandet av undervisningen ska 
man sträva efter att identifiera och förändra könsbundna attityder och rutiner. 

14 6  Bedömningen av lärandet i undervisningen i dans 

Bedömningens syfte i den grundläggande undervisningen i dans är att motivera 
eleven under undervisningen och uppmuntra eleven till självreglering, till att lära 
sig lära, till växelverkan och samarbete. Dessutom ger bedömningen läraren 
information om hur undervisningen i framtiden borde inriktas. Bedömningen är 
en viktig del av den dagliga lärprocessen och undervisningen. Det är en interaktiv 
förhandlingssituation, där man granskar hur lärprocessen framskrider, de fakto-
rer som påverkar den och utvecklingen av kunnandet.

I grundstudierna är syftet med bedömningen av lärandet att stödja eleven sär-
skilt i utvecklingen av de kommunikativa färdigheterna och dans- och uttrycks-
färdigheterna. Att stärka elevens färdigheter i självvärdering och kamratvärde-
ring spelar här en viktig roll. 

I de fördjupade studierna är bedömningens syfte att stödja och inrikta elevens 
dansstudier med beaktande av elevens egna mål för studierna och för slutarbe-
tet. All bedömning och respons ges i en positiv anda med inriktning på framtiden 
och så att den är motiverande för studierna. Under de fördjupade studierna och 
vid genomförandet av slutarbetet utnyttjas de möjligheter som självvärdering och 
kamratvärdering ger. 

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i dans omfattar
• välbefinnande och kroppslighet
• växelverkan och kulturellt kunnande
• färdighet och konst
• uppträdande.



69GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 2017

De bedömningsområden som fastställs i läroplansgrunderna kan preciseras 
lokalt. Utbildningsanordnaren beskriver i sin läroplan på vilka sätt bedömningen 
ges.

Vid bedömningen av slutarbetet beaktas de mål som eleven ställt upp för sitt 
slut arbete.
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15  TEATERKONST

Syftet med den fördjupade lärokursen i teaterkonst i den grundläggande 
konstundervisningen är att stärka elevernas aktiva aktörskap och djupa förstå-
else för teaterkonst. I undervisningen stöds eleverna i att själva utöva konst och 
i personlig tolkning. Undervisningen uppmuntrar eleven till konstruktiv verk-
samhet som individ och till interaktion som medlem av en grupp. Teaterkonst 
kan studeras med olika utgångspunkter, olika arbetssätt och synvinklar, t.ex. 
genom framställning, skådespelarkonst, manusförfattande, föreställningsdra-
maturgi, regikonst och visualisering. Teaterkonst är till sin natur en konstform 
som uppdelas i olika delar och omfattar flera genrer och där olika konstarter 
förenas. Den kan utövas i olika gemenskaper och miljöer. I grunderna för läro-
planen för den fördjupade lärokursen förverkligas teaterkonsten i form av olika 
föreställningar och framställningsformer.

I undervisningen stöder man elevernas glädje, nyfikenhet och motivation att 
studera genom att beakta deras individuella behov och mål. Målet för studierna 
i teaterkonst är att stärka elevernas kulturella kunnande genom mångsidig 
utveckling av deras färdigheter och kunskaper. Eleven handleds i att reflek-
tera över sitt eget lärande, i självreglering och till ett engagerat och långsiktigt 
arbete. Studierna i den fördjupade lärokursen ger färdigheter för fortsatta stu-
dier på olika områden, till samhällelig delaktighet och beredskap för det förän-
derliga arbetslivet. 

15 1  Teaterkonst för småbarn

Målet för teaterfostran för småbarn är att uppmuntra och inspirera barnen att 
uttrycka sig genom teaterlekens och teaterkonstens medel samt få erfarenheter 
och upplevelser av att skapa och uppleva teater. Utbildningsanordnaren beslutar 
om mål, innehåll och omfattning för potentiell teaterfostran för småbarn.

15 2  Grundstudierna i teaterkonst

Målet för grundstudierna i den fördjupade lärokursen i teaterkonst är att elev-
erna bekantar sig med olika inriktningar och praxis i teaterskapande och med 
teatern som konstart. Studierna består av studiehelheter som förenar olika mål-
områden och som besluts lokalt.
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Mål

Uppträdande och interaktion

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att fungera som en ansvarsfull medlem av gruppen
• uppmuntra eleven till interaktion och kontakt med de andra skådespelarna 

och med publiken
• handleda eleven i att förstå betydelsen av närvaro i uppträdandet
• handleda eleven att öva sig i ett helhetsmässigt uttryck
• uppmuntra eleven att reflektera över sitt eget arbete
• handleda eleven i att iaktta samband med andra konstarter.
 
Teaterföreställningen

Undervisningens mål är att 
• motivera eleven att arbeta långsiktigt och målinriktat
• uppmuntra eleven att pröva på olika uppgifter i övningsprocessen inför 

föreställningarna
• handleda eleven att tillägna sig teaterns begrepp och bekanta sig med 

teaterns olika delområden
• handleda eleven att känna igen och förstå de olika skedena i 

övningsprocessen inför olika slags föreställningar
• handleda eleven att bekanta sig med olika former av teaterföreställningar och 

pröva på dem.

Den egna konstnärliga processen

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven till skapande verksamhet och nyfikenhet samt till att 

modigt pröva på teaterns medel
• uppmuntra eleven att tro på sig själv, hitta sina egna styrkor och 

utvecklingsområden
• uppmuntra eleven att ställa upp mål för sig själv och reflektera över sitt eget 

arbete
• handleda eleven i att iaktta olika fenomen och verkligheten omkring sig med 

hjälp av sin egen erfarenhetsvärld och sina olika sinnen.
 
Teaterkonsten som en del av samhället

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att iaktta teater och teaterkonst som en del av sitt eget liv 

och som ett samhälleligt fenomen
• handleda eleven i att bekanta sig med teatern som konstform
• handleda eleven i att analysera det som hen upplever och ser
• handleda eleven i att bekanta sig med teaterns traditioner
• handleda eleven i att bekanta sig med teaterns mångsidiga arbetsroller.
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Centralt innehåll

I grundstudierna bekantar sig eleverna på ett mångsidigt sätt med teaterkons-
ten genom olika övningar och processer för att skapa teater. I studierna övar 
eleverna sig i olika teaterfärdigheter, såsom de olika delområdena i uppträdande 
och färdigheterna i att uppträda (tal, fysiskt uttryck, röstanvändning). Under stu-
dierna diskuterar, analyserar och agerar eleverna interaktivt i grupp. Eleverna 
skapar själva källmaterial för föreställningarna som en del av övningsprocessen 
och bekantar sig med källmaterial av olika slag, t.ex. pjäser, dikter, sagor, filmer, 
medietexter, bilder, ljud eller livsberättelser. Under studierna övar man sig i att 
ge och ta emot respons samt i att reflektera på olika sätt.

15 3  De fördjupade studierna i teaterkonst

Målet för de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i teaterkonst är 
att fördjupa kunskapen i hur man skapar teater och synen på teatern som konst. 
Studierna består av studiehelheter som förenar olika målområden och som 
besluts lokalt. I slutet av de fördjupade studierna gör eleverna ett slutarbete.

Mål

Uppträdande och interaktion

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att fungera som en ansvarsfull medlem av gruppen
• uppmuntra eleven till interaktion och kontakt med de andra skådespelarna 

och med publiken
• handleda eleven på att förstå betydelsen av närvaro i uppträdandet
• handleda eleven att fördjupa sitt helhetsmässiga uttryck
• uppmuntra eleven att reflektera över sitt eget och andras arbete
• uppmuntra eleven att själv bygga upp en fungerande grupp.
 
Teaterföreställningen

Undervisningens mål är att
• motivera och engagera eleven att arbeta långsiktigt och målinriktat
• uppmuntra eleven att pröva på olika uppgifter i övningsprocessen inför 

föreställningen
• handleda eleven att tillägna sig teaterns begrepp och olika delområden
• handleda eleven att bekanta sig med olika former av teaterföreställningar och 

pröva på dem
• handleda eleven att bekanta sig med dramalitteraturen och öva sig i att läsa 

pjäser
• handleda eleven i att känna igen förhållandet mellan en föreställnings 

innehåll och form
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• handleda eleven i att se en teaterföreställnings karaktär som en unik 
händelse som bygger på interaktion mellan skådespelarna och publiken.

 
Den egna konstnärliga processen

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att vidga och byta sin synvinkel och att tänka på ett nyfiket, 

kritiskt och ifrågasättande sätt
• handleda eleven att iaktta sig själv, olika fenomen och verkligheten omkring 

sig med hjälp av olika sinnen samt att mångsidigt följa medierna
• uppmuntra eleven att stärka sitt självförtroende och sin förmåga att hantera 

osäkerhet
• uppmuntra eleven att hitta sina egna styrkor och utvecklingsområden och att 

uttrycka sig själv
• inspirera eleven att ställa upp mål för sig själv och att reflektera över sitt eget 

arbete
• uppmuntra eleven att stärka sitt eget konstnärliga tänkande och sitt 

förhållande till teaterkonsten.
 
Teaterkonsten som en del av samhället

Undervisningens mål är att
• uppmuntra eleven att iaktta teater och teaterkonst som en del av det egna 

livet och som ett samhälleligt fenomen
• handleda eleven att bekanta sig med teaterns historia, traditioner och aktuella 

fenomen inom scenkonsten
• handleda eleven att bekanta sig med teaterns mångsidiga arbetsuppgifter, att 

utnyttja teaterfärdigheter i olika yrken, i sökandet av arbete och i studierna 
samt att mångsidigt syssla med teater som hobby

• handleda eleven att bekanta sig med teatern och dess tillämpningar som 
konstform och med teaterkonstens samband med andra konstarter

• handleda eleven att kritiskt analysera det hen upplever och ser, också med 
tanke på samhället och delaktighet.

Centralt innehåll

I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i teaterkonst fördjupar sig 
eleverna i teaterkonsten med hjälp av olika övningar och processer för att skapa 
teater. I studierna deltar eleverna i uppsättningen av föreställningar, bekantar sig 
med de olika skedena i teaterprocessen och med arbetet på scenen. Under studi-
erna övar eleven sig i att ge och ta emot respons samt i att reflektera på ett sätt 
som är naturligt för eleven.

Kunnandet och förståelsen för teaterkonst fördjupas enligt elevens intresse 
och läroanstaltens resurser: i studierna sätter man sig in i teaterkonstens olika 
delområden, såsom uppträdande, skådespelarkonst, regikonst, föreställnings-
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dramaturgi, manusförfattande, scenografi eller visualisering. Interaktions- och 
gruppfärdigheterna utvecklas genom en fördjupning av förståelsen för grupp-
dynamik och genom att eleverna uppmuntras att upprätthålla en öppen atmosfär. 
Under studierna bekantar man sig med dramalitteraturen, olika dramaturgiska 
former och teaterns tradition. Under studierna bekantar man sig med källmate-
rial och producerar själv källmaterial. Under studierna besöker man olika teatrar 
och bekantar man sig med yrken och arbetsbeskrivningar inom teaterbranschen. 
Eleven handleds också att bekanta sig med olika utbildningsområden där man 
kan dra nytta av studierna i teaterkonst.

15 4  Undervisning i teaterkonst för vuxna

I undervisningen i teaterkonst för vuxna följs målen och det centrala innehållet i 
den fördjupade lärokursen i teaterkonst. 

15 5  Arbetssätt i undervisningen i teaterkonst 

Undervisningen i teaterkonst sker i grupp och i undervisningen betonas förmå-
gan att arbeta i grupp och kommunikativa färdigheter. Man studerar teaterkonst 
genom att pröva och öva. Engagemang och motivation att delta i lektionerna är 
viktiga. Eleverna handleds i att arbeta ansvarsfullt både i sitt eget agerande och 
för gruppens gemensamma mål. Det är av central betydelse att öva upp elever-
nas egen uttrycks- och iakttagelseförmåga och där beaktas också deras olika 
kroppsliga upplevelser. Arbetssätten väljs så att de stöder elevernas förmåga 
att förstå sitt eget lärande och sin kroppslighet, reflektera över de färdigheter 
de lärt sig och vidareutveckla dem i sitt eget konstnärliga arbete. I arbetssätten 
betonas fortlöpande uppföljning av elevens utveckling genom respons.

15 6  Bedömning av lärandet i undervisningen i 
teaterkonst

Bedömningen av studierna i teaterkonst ska baseras på iakttagelser. Bedöm-
ningens uppgift är att stödja elevernas framsteg i studierna och att stödja 
eleverna i att uppnå de mål som ställts upp för studierna. Bedömningen stöder 
utvecklingen av elevernas eget konstnärliga tänkande och utvecklingen av 
färdigheterna i uppträdande och interaktion, uppställandet av egna mål och 
uppföljningen av framstegen i förhållande till dem. 

Studierna bedöms positivt och uppmuntrande både under studiernas gång och då 
studierna slutförs. En mångsidig och fortlöpande bedömning består av olika sätt 
att ge respons och olika bedömningsmetoder: eleverna får personlig respons av 
sin lärare och eleverna får öva sig i självvärdering och kamratvärdering. Respon-
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sen kopplas till målen för undervisningen och är till sin natur handledande, fort-
löpande och långsiktig. Bedömningen stöder samtidigt eleverna i förmågan att 
lära sig lära och utvecklingen av självreglering. Bedömningen gäller endast elev-
ens arbete, framsteg och utveckling av teaterfärdigheter, inte elevens person. Vid 
bedömning och respons beaktas utvecklingen av elevens självkänsla och positiva 
självbild. 

Bedömningen av den fördjupade lärokursen i teaterkonst omfattar alla målområ-
den för undervisningen: uppträdande och interaktion, teaterföreställningen, den 
egna konstnärliga processen och teaterkonst som en del av samhället. 

I grundstudierna är syftet med den fortlöpande bedömningen att stödja övningen 
i och utvecklingen av de grundläggande färdigheterna i teaterkonst. I bedöm-
ningen läggs huvudvikten vid uppträdande och interaktion samt vid processen att 
slutföra en teaterföreställning. I de fördjupade studierna är syftet med den fort-
löpande bedömningen att stödja fördjupandet av färdigheterna i teaterkonst.  
I bedömningen betonas särskilt den egna konstnärliga processen och förståelsen 
för teaterkonsten i samhället.

Slutarbetet i den fördjupade lärokursen i teaterkonst är en konstnärlig lärpro-
cess, som genomförs som en föreställning eller som en del av en föreställning. 
Eleven planerar, förbereder och genomför slutarbetet ensam eller i grupp under 
de fördjupade studiernas gång. Eleven skriver på basis av slutarbetet en rapport, 
där hen reflekterar över och bearbetar sitt eget lärande och sin konstnärliga 
verksamhet. I slutarbetet bedöms elevens konstnärliga arbete och process samt 
rapporteringen över dem. 



9 789521 364297

Tryckt
ISBN 978-952-13-6429-7 
ISSN 1798-887X

Online
ISBN 978-952-13-6430-3
ISSN 1798-8888

Utbildningsstyrelsen 
www.oph/svenska/bokhandel

Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning 2017 är en av Utbildningsstyrelsen utfärdad föreskrift, 
enligt vilken utbildningsanordnarna planerar och utarbetar en läroplan 
för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning inom 
olika konstarter. Grunderna för läroplanen fungerar som ett gemensamt 
underlag för de lokala läroplanerna. 


	Innehåll
	1 	LÄROPLANEN
	1.1 	Läroplanssystemet och grunderna för läroplanen
	1.2 	Utarbetandet av läroplanen
	1.3 	Läroplanens innehåll

	2 	ALLMÄNNA MÅL FÖR DEN
GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 
	2.1 	Den grundläggande konstundervisningens uppdrag
	2.2 	Värdegrund 	
	2.3 	Synen på lärande
	2.4 	Gemensamma mål för den fördjupade lärokursen

	3 	UNDERVISNINGEN
	3.1 	Lärmiljöer
	3.2 	Verksamhetskulturen		

	4 	STUDIERNAS OMFATTNING OCH UPPBYGGNAD
	4.1 	Studiernas omfattning
	4.2 	Studiernas uppbyggnad

	5 	INDIVIDUALISERING AV LÄROKURSEN
	6 	BEDÖMNING AV LÄRANDE
	6.1 	Bedömningens syfte
	6.2 	Bedömningen under studierna
	6.3 	Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier
	6.4 	Bedömningen av lärokursen  
	6.5 	Betyg och betygsanteckningar 

	7 	ARKITEKTUR
	7.1 	Arkitektur för småbarn
	7.2 	Grundstudierna i arkitektur 
	7.3 	De fördjupade studierna i arkitektur 
	7.4 	Undervisning i arkitektur för vuxna
	7.5 	Arbetssätt i undervisningen i arkitektur
	7.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i arkitektur

	8 	BILDKONST
	8.1 	Bildkonst för småbarn
	8.2 	Grundstudierna i bildkonst	
	8.3 	De fördjupade studierna i bildkonst 
	8.4 	Undervisning i bildkonst för vuxna
	8.5 	Arbetssätt i undervisningen i bildkonst
	8.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i bildkonst

	9 	SLÖJD 
	9.1 	Slöjd för småbarn
	9.2 	Grundstudierna i slöjd 
	9.3	De fördjupade studierna i slöjd 
	9.4 	Undervisning i slöjd för vuxna
	9.5 	Arbetssätt i undervisningen i slöjd
	9.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i slöjd

	10 	MEDIEKONST
	10.1 	Mediekonst för småbarn
	10.2 	Grundstudierna i mediekonst 
	10.3 	De fördjupade studierna i mediekonst 
	10.4 	Undervisning i mediekonst för vuxna
	10.5 	Arbetssätt i undervisningen i mediekonst
	10.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i mediekonst

	11 	MUSIK
	11.1 	Musik för småbarn 
	11.2 	Grundstudierna i musik 
	11.3 	De fördjupade studierna i musik 
	11.4 	Undervisning i musik för vuxna
	11.5 	Arbetssätt i undervisningen i musik
	11.6 	Bedömning av lärandet i musikundervisningen

	12 	ORDKONST
	12.1 	Ordkonst för småbarn 
	12.2 	Grundstudierna i ordkonst
	12.3 	De fördjupade studierna i ordkonst
	12.4 	Undervisning i ordkonst för vuxna
	12.5 	Arbetssätt i undervisningen i ordkonst
	12.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i ordkonst

	13 	CIRKUSKONST 
	13.1 	Cirkuskonst för småbarn
	13.2 	Grundstudierna i cirkuskonst
	13.3 	De fördjupade studierna i cirkuskonst
	13.4 	Undervisning i cirkuskonst för vuxna
	13.5 	Arbetssätt i undervisningen i cirkuskonst
	13.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i cirkuskonst

	14 	DANS
	14.1 	Dans för småbarn 
	14.2 	Grundstudierna i dans 
	14.3 	De fördjupade studierna i dans 
	14.4 	Undervisning i dans för vuxna
	14.5 	Arbetssätt i undervisningen i dans
	14.6 	Bedömningen av lärandet i undervisningen i dans 

	15 	TEATERKONST
	15.1 	Teaterkonst för småbarn
	15.2 	Grundstudierna i teaterkonst
	15.3 	De fördjupade studierna i teaterkonst
	15.4 	Undervisning i teaterkonst för vuxna
	15.5 	Arbetssätt i undervisningen i teaterkonst 
	15.6 	Bedömning av lärandet i undervisningen i teaterkonst


