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Den grundläggande konstundervisningen i slöjd/handkonst vid Helsingfors stads svenska
arbetarinstitut baserar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och
förordningen om grundläggande konstundervisning (813/1998).

Den här läroplanen grundar sig på föreskriften 11/011/2005 fastställd av
Utbildningsstyrelsen 30.3.2005, Grunderna för läroplanen för den grundläggande
konstundervisningen, allmän lärokurs.
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1 Verksamhetsidé
Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad undervisning som riktar sig till
barn och unga och den byggs på från nivå till nivå. Den allmänna lärokursens syfte är att
lägga en grund för elevens känslomässiga, estetiska och etiska växande och skapa
förutsättningar för ett livslångt konstintresse. I undervisningen betonas harmonin mellan
tanken och handens rörelse. Undervisningen skall också utveckla elevens tankeförmåga
och kreativitet. Eleven skall utveckla sådana färdigheter och kunskaper som den behöver
inom olika livsområden och för att kunna söka sig till fortsatt utbildning.

2 Värdegrund och allmänna mål
Enligt den människosyn som ligger till grund för undervisningen är varje människa en unik
individ som samverkar med andra och aktivt påverkar sitt eget liv.

Undervisningens viktigaste uppgift är att främja elevernas förmåga till kreativt tänkande
och handlande. Det centrala är att få skapa med händerna och lära sig njuta av det.
Eleven ges handledning i att arbeta fokuserat, målmedvetet och långsiktigt och i att
fungera konstruktivt, både individuellt och i grupp.

3 Utgångspunkterna för undervisningen

3.1 Syn på lärandet
Att lära sig hantverk är en social, långsiktig och helhetsbetonad process som kräver
målinriktade studier. Inlärningen sker under lärarhandledning, i samspel med läraren och
gruppen, eller självständigt. Vid undervisningen beaktas elevens tidigare erfarenheter och
den värld den lever i. Eleven lär sig värdesätta sitt eget och de andra gruppmedlemmarnas
arbetsresultat.

3.2 Lärmiljön
En god lärmiljö är trygg såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Eleven får ställa upp egna mål
och uppmuntras till att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Lokaler,
arbetsredskap och material gör det möjligt att genomföra studierna i enligt läroplanen.

3.3 Elevantagning
Till hantverksskolans startgrupp antas 12 studerande. Ansökningen sker i augusti.
Registreringen till hantverksskolan görs för hela läsåret och elevplatserna fylls i
anmälningsordning. Det går också att söka till hantverksskolan under läsårets gång och
om det fortfarande finns lediga platser fylls de efterhand med elever som anses ha
motsvarande färdigheter och kunskaper som de övriga eleverna. Läraren gör
bedömningen.

En person som har inlett sina studier har rätt att fortsätta följande år. Fortsättningsanmälan
lämnas in i slutet av det pågående läsåret.

3.4 Tillgodoräknande av studier som fullgjorts på annat håll
Studiehelheter som har arrangerats av andra huvudmän kan tillgodoräknas i studierna. Det
kan handla om kurser vid konst- och hantverksskolor eller lämpliga kurser bland
medborgar- och arbetarinstitutens utbud. Eleven skall uppvisa ett betyg eller med ett
arbetsprov visa sina färdigheter. Den lärare som ansvarar för den grundläggande



konstundervisningen i slöjd/handkonst bestämmer om tillgodoräknande av studier.

3.5 Individualisering av undervisningen
Läroplanens mål kan individualiseras så att de motsvarar elevens förutsättningar, om
eleven på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller av andra orsaker inte kan studera
enligt läroanstaltens läroplan. I sådana fall utarbetas en individuell studieplan i vilken
studiernas mål och längd, undervisningens genomförande, behövliga stödåtgärder,
eventuella prestationer och bedömningsprinciperna fastställs.

4 Studiernas uppbyggnad och omfattning
Den allmänna lärokursen i slöjd/handkonst vid Arbis består av tio studiehelheter.
Undervisningen är planerad så att de kan avläggas på sex år. Den grundläggande
konstundervisningens allmänna lärokurs i slöjd/handkonst har en beräknad omfattning om
sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion. I
studierna ingår också studieresor, utställningsbesök och självständigt arbete (t.ex.
hemuppgifter).

4.1 Studiehelheternas mål och centrala innehåll
Målet för undervisningen i slöjd/handkonst är att eleven skall förstå slöjdens betydelse för
människans välbefinnande. Eleven lär sig uppskatta färdigheter och kunskaper i slöjd, och
att förstå slöjdens kulturella innebörd. Eleven lär sig förstå den finländska textil-,
bruksföremåls- och miljökulturen och betydelsen av att bevara och vidareutveckla
traditionella hantverksmetoder och arbetssätt.
Undervisningens syfte är att eleven genom sitt eget arbete skall utveckla en balanserad
och positiv självbild och en sund självkänsla. Eleven bekantar sig på ett mångsidigt sätt
med de uttrycksmöjligheter som erbjuds av material och tekniker och tillämpningen av de
här kunskaperna och färdigheterna i planerings- och tillverkningsprocessen. Eleven skall
lära sig att i sina slöjdprodukter kombinera visuella, ändamålsenliga, ekologiska,
ekonomiska och teknologiska egenskaper. I alla skeden av tillverkningsprocessen
uppmuntras eleven till miljömedvetenhet.

4.2 Slöjdens/handkonstens delområden
Följande tre delområden ingår i slöjdens/handkonstens allmänna lärokurs:

Planering och tillverkning av föremål
Metall, papper, keramik, glas, trä, återvinnings- och naturmaterial

Planering och tillverkning av textilier och kläder
Virkning, stickning och andra garntekniker, flätning och vävning, hand-

och maskinsömnad, yttekniker

Miljöplanering och -byggande
Naturmiljö, byggd miljö och kulturlandskap, miljömedvetenhet, medvetenhet
om arbetsskyddet



4.3 Slöjdens/handkonstens grunder, studiehelheterna 1-6
Eleverna lär sig uttrycka sig inom slöjdens/handkonstens tre olika delområden. I
studiehelheterna 1-3 ingår element från de olika delområdena och i studiehelheterna 4-6
betonas vart och ett av delområdena skilt för sig.
I slöjdens/handkonstens grunder bekantar sig eleven med redskapen och arbetssätten och
tränar sig i handens rörelse. Målet är att teman och uppgifterna väljs så att eleverna
upplever arbetsglädje och glädje över att lära sig. I takt med att elevernas kunskaper och
färdigheter utvecklas får de själva aktivt vara med i planeringen och utvärderingen av sitt
eget arbete.
Eleverna iakttar sin miljö och övar sig i att förstå rum och proportioner samt i
strukturkännedom och användning av visuella uttrycksmedel. De får lära sig kreativ
problemlösning. Eleverna övar sig i att koncentrera sig på arbetet och hålla ordning på sitt
arbetsutrymme och sina arbetsredskap. De får lära sig värdesätta sitt eget och gruppens
arbetande och arbeten. Eleverna får också bekanta sig med den lokala kulturens och
andra kulturers handarbete och formgivning.

4.4 Verkstadsstudier i slöjd/handkonst, studiehelheterna 7-10
I verkstadsstudierna fördjupas de kunskaper och färdigheter som eleven har tillägnat sig
inom grundstudierna på ett eller flera delområden. Eleven fördjupar sitt uttryck och
förbättrar sin interaktionsförmåga. I verkstäderna utvecklar eleven sin
problemlösningsförmåga. Under planerings- och tillverkningsprocessen övar sig eleven i
självständigt arbete, verbalisering av slöjdprocessen och självvärdering.

4.4 Studiernas tidtabell
Studierna fördelas över 6 år och i studierna ingår både terminskurser och sommarkurser. I
verkstadsstudierna som pågår under de två sista åren har eleven möjlighet att specialisera
sig och fördjupa sig i något av slöjdens/handkonstens delområden.

1 året Studiehelhet 1 Grunder 64 h Terminskurs
2 året Studiehelhet 2 Grunder 64 h Terminskurs
3 året Studiehelhet 3 Grunder 64 h Terminskurs

Studiehelhet 4 Grunder,
miljöplanering och byggnad

26 h Sommarkurs

4 året Studiehelhet 5 Grunder,
tillverkning av textilier och kläder

64 h Terminskurs

Studiehelhet 6 Grunder,
planering och tillverkning av föremål

30 h Sommarkurs

5 året Studiehelhet 7 Verkstadsstudier 64 h Terminskurs
Studiehelhet 8 Verkstadsstudier 30 h Valbar

sommarkurs
6 året Studiehelhet 9 Verkstadsstudier 64 h Terminskurs

Studiehelhet 10 Verkstadsstudier 30 h Valbar
sommarkurs



5 Bedömning
Bedömningens uppgift är att främja elevens framgång i studierna. Bedömningen ges i en
positiv och uppmuntrande anda och hjälper eleven att ställa upp egna mål. Eleven får
muntlig eller skriftlig respons under hela utbildningen.  Bedömningen görs enligt
portfoliemetoden. Eleven uppmuntras också till självvärdering. En skriftlig bedömning ges
då alla studiehelheter slutförts. I avgångsbetyget används inte sifferbetyg.

5.1 Avgångsbetyg
Eleven erhåller ett avgångsbetyg från den grundläggande konstundervisningens allmänna
lärokursen då den fullgjort tio studiehelheter inom den. I betyget antecknas alla de
studiehelheter som eleven fullgjort.

Avgångsbetyget innehåller följande uppgifter:
 utbildningsanordnarens och läroanstaltens namn
 uppgifter om den konstform och de studier som avgångsbetyget avser
 elevens namn och födelsetid
 uppgifter om studiernas längd (antal år)
 uppgifter om de studiehelheter som eleven fullgjort och antalet undervisningstimmar

inom dem (som beräkningsgrund används en 45 minuters lektion)
 rektorns underskrift och läroanstaltens stämpel
 uppgifter om den lagstiftning som utbildningen grundar sig på
 datum för då tillståndet att ordna utbildningen har utfärdats av

undervisningsministeriet eller kommunens beslut om godkännande av läroplanen
 omnämnande att den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs

består av minst tio studiehelheter
 omnämnande att utbildningens genomförts enligt de grunder som

Utbildningsstyrelsen har fastställt för läroplanen för den grundläggande
konstundervisningens allmänna lärokurs 2005.

5.2 Deltagarintyg
Eleven kan på begäran få ett intyg om deltagande i den grundläggande
konstundervisningen. Ur deltagarintyget framgår vilka studiehelheter eleven deltagit i och
deras omfattning.

6 Samarbete med övriga instanser
Helsingfors Arbis kan samarbeta med övriga instanser som erbjuder hantverkskurser och
tillgodoräkna sådana kurser i de valfria studiehelheterna i den grundläggande
konstundervisningen eller anteckna dem som extra kurser på betyget.


