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FÖRDJUPAD LÄROKURS I GRANKULLA KONSTSKOLA
Konstskolans lokala läroplan är utarbetad på basen av Utbildningsstyrelsens nationella
direktiv. Grankulla stads kulturutskott godkände konstskolans läroplan för den fördjupade
lärokursen 13.6.2018 (§22). Hösten 2018 startade konstskolan att stegvis följa den
fördjupade lärokursen i bildkonst från den tidigare allmänna lärokursen. Hela
studiehelheten i fördjupad lärokurs tar 8-12 år beroende på om man studerar bildkonst
parallellt i olika grupper och i vilken ålder studierna påbörjas. Studier i konstskolan kan
påbörjas i vilken ålder som helst, och tidigare studier kan räknas till godo enligt skolans
givna kriterier. Skolan har inte inträdesprov.
Fördjupad lärokurs ger möjlighet till ännu djupare bildkonststudier och den nya läroplanen
betonar bl.a. elevbaserad undervisning och fenomenbaserat lärande.
Elevbaserad undervisning betyder att uppgifterna närmas genom elevens egna
intressen. Detta kräver av läraren tankar och pedagogik som ger rum för elevens egna
världsbilder till stöd för att producera, värdera och bygga upp sitt eget sätt att uttrycka sig i
bilder. Genom att betrakta egna och andras bilder studerar eleven fortfarande världen och
dess fenomen och meddelar om iakttagelser kring dessa.
Genom att uttrycka sig i bilder kan man pröva på olika möjligheter, värdera och väga
värderingar, bygga sin identitet och dela tankar och idéer som hör i hop med sättet att
uttrycka sig eller bredare kring världens olika fenomen.
Fenomenbaserat lärande kunde beskrivas på följande sätt. Läran av det som är, grundar
sig på iakttagelse och erfarenhet. Undersökning om hur, varför, när och var någonting
finns. Eleven lär sig att använda olika områden i bildkonsten, som form, färg, rum,
perspektiv, kvalitet och substans och att tillämpa detta i sina egna verk.

Bildkonsten ger möjligheter till att studera intressanta fenomen och kan leda till intresse för
andra fenomen som i första hand kan kännas oväsentliga. Genom arbete lär sig eleven
konsten att skapa, riva ned och att bygga upp; forskande synvinkel leder konstruktivt mot
att kritiskt betrakta ting och fenomen.
Eleverna kan påbörja studierna vid 4 års ålder. I början är undervisningen lekbetonad,
mångkonstnärlig och prövande. När kunskap och skicklighet tilltar styrs inlärningen mot
målmedvetenhet och självständighet. Uppmuntran till skapandets glädje och det egna
sättet att uttrycka sig kvarstår genom hela studietiden. Vid 16 - 20 års ålder och som
avslutning av studierna utförs ett självständigt slutarbete. Slutarbetet preparerar för
kommande fortsatta studier. I framtiden kan skolan ordna prepkurser för sökande till
konstläroverk, om det finns tillräckligt med intresserade elever.

Konstskolans nya läroplan på finska finns på skolans hemsidor. Den svenska
översättningen publiceras under hösten.

KONSTIS 40 år ung! – KUVIS 40 vuotta nuori!
Konstskolan utkommer under jubileumsåret 2018 med skolans 40-årshistorik
Publiceringen sker i samband med födelsedagsfesten i Grankulla stadshus. Boken är rikt
illustrerad med bilder från skolan och elevarbeten åren 1978-2018. I boken finns
berättelser om hur allting började, viktiga händelser och evenemang, berättelser och
erfarenheter av grundande arbetsgruppen och andra verksamma personer i skolan genom
tiderna. Historiken är redigerad av skolans nuvarande rektor Hannamaija Heiska och
utkommer på två språk.
Boken är till salu för självkostnadspris: 30€ och den går att beställa från konstskolan.
Vi har tryckt 260 exemplar, så det lönar sig att vara snabb.

