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Slutarbete för fördjupade 
studier i bildkonst

Emmi Tuukkanen 2013-14

”I de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i bildkonst ingår 
ett slutarbete, som består av ett konstnärligt arbete, en beskrivning av 
arbetsprocessen och reflektioner över den egna lärprocessen. Vid bedöm-
ningen beaktas de mål som eleven ställt upp för sitt eget arbete och elevens 
inriktning i de fördjupade studierna.” 
(Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning/Utbildningsstyrelsen 2018) 

I slutarbetet ingår: 
• Konstnärligt arbete (verk/en serie av verk) 
• Skriftlig del/portfolio
• Deltagande i handledningstillfällen
• Deltagande och ordnande av en gemensam utställning för slu 
 tarbeten
• Deltagande i bedömningstillfället



Ellen Källström 2017-18

Slutarbetets omfattning är 140 timmar. I den ingår all den tid som 
används för slutarbetet: planering, genomförande, handledningstillfäl-
len, sammanställning av portfolion, upphängning av utställningen och 
bedömningstillfället. Slutarbetet görs i allmänhet under ett läsår.

När kan du börja med slutarbetet?

Du kan börja med slutarbetet då du har slutfört grundstudierna och del-
tagit i de fördjupade studierna i minst 2–3 läsår och du är minst 16 år. 
Slutarbetet kräver att du förbinder dig till att långsiktigt och självständigt 
arbeta med slutarbetet under ett helt läsår. Du väljer själv ämne och tek-
niker för slutarbetet. 

Slutarbetet görs i slutet av studierna men du kan fortsätta med dina 
studier i bildkonstskolan ännu efter slutfört slutarbetet tills du fyller 20 
år. 

Om du inte gör ett slutarbete kommer du att få ett intyg över deltagande 
med alla slutförda studier samt en verbal bedömning av ditt kunnande.



Ada Wennström 2017-18

Slutarbete

Slutarbetet består av ett verk eller en serie av verk och en portfolio som 
du gör självständigt. I portfolion ska du beskriva processen med slutar-
betet och göra en självvärdering av verket och ditt eget arbete. 

Det är skäl att välja ett ämne för slutarbetet som särskilt intresserar 
dig. Avsikten är att det ska vara intressant, krävande, givande och inspi-
rerande men också roligt att arbeta med slutarbetet!



•Välj verkstad så att det stödjer genomförandet av slutarbetet.
•Tänk ut vad du vill göra i ditt slutarbete. Gör en plan och avgrän-
sa ämnet noggrant. Du ska göra upp en plan för slutarbetet på 
förhand på en separat blankett (bilaga 1) där du anger dina idéer, 
mål, arbetets tidsmål, arbetssätt osv. 
•Verkstadens lärare hjälper dig med t.ex. tekniska aspekter och 
tillhandahåller materialen. Under lektionstid får du handled-
ning av läraren, precis som de andra eleverna, trots att du gör ett 
självständigt arbete. 
•Ansvarig för slutarbeten Kukka-Maaria Koskinen ansvarar för 
handledningen av slutarbeten och svarar på frågor som rör slu-
tarbetet.
•Slutarbetet görs i regel i den egna verkstaden men du kan också 
arbeta hemma eller vid bildkonstskolan på egen tid. Om du vill 
kan vi också ordna så att du kan arbeta i skolans lokaler utanför 
den egna verkstadsgruppens lektionstid.
•Du ska föra arbetsdagbok under hela tiden som du gör slutarbe-
tet där du beskriver olika skeden i din arbetsprocess på ditt eget 
unika sätt. Arbetsdagboken utgör stommen för hela portfolion.
•Du får fritt använda skolans basmaterial och arbetsredskap men 
om du behöver specialmaterial ska anskaffningarna diskuteras 
med den ansvarige för slutarbeten och rektorn.

Veikko 
Koski-
nen
2013-14



Anni Keskipoikela 2017-18 

Portfolio

Arbetsdagboken som du ska skriva under arbetets gång utgör stommen för 
din portfolio. Arbetsdagboken är ett dokument för ditt lärande där du samlar 
material från hela processen, redan från dina första tankar kring arbetet. Du 
ska sätta in t.ex. alla skisser, information om källmaterial och kompletteran-
de material, fotografier av olika skeden i arbetet, försök, misslyckanden och 
lyckanden, i din arbetsdagbok.

Portfolion som visas vid utställningen tillsammans med verket skrivs på 
basis av arbetsdagboken. I portfolion kan du diskutera bl.a. följande saker:
  Vilka är arbetets utgångspunkter?
  Varför valde du att göra det här verket?
  Vad vill du berätta med ditt verk? 
  Hur har arbetet framskridit?  
  Varför valde du det här arbetssättet för ditt verk? 
  Hur utvecklades dina idéer?
  Vilka källor har du använt och var har du hittat dem?
  Varifrån har du hämtat inspiration till ditt verk? (t.ex. böcker,  
  artiklar, andra konstnärer)
  Hur har du löst problem?
  Har något förändrat din plan, varför och på vilket sätt?
  Vad har känts enkelt och trevligt under processen, vad har  
  varit svårt?
  Vad har du lärt dig om dig själv och ditt eget konstnärliga  
  arbete under processen med slutarbetet?  
  Hur bra motsvarar det färdiga verket de mål som du ställt  
  upp?
  Vad har du lärt dig under processen med slutarbetet?



Portfolion kan vara en kombination av bild och ord men också betona 
endera bild eller ord. Sätt in bildmaterial i din arbetsdagbok och foto-
grafera både ditt arbete och olika faser av verket. Du kan låna skolans 
digitalkamera för fotograferingen. Du kan också skriva ut fotografierna 
vid skolan. Om du använder citat eller andras bilder i portfolion ska du 
komma ihåg att nämna text- eller bildkälla (tidningar, böcker, webbad-
resser).

Arbetstid

• du kommer att arbeta med ditt slutarbete under 1 läsår
• när du gör upp en tidsplan beakta dina resurser och tänk noga  
 efter vad du orkar
• omfattningen av slutarbetet i timmar: ca 100 timmar utgörs av  
 arbete i din egen verkstadsgrupp och minst 40 timmar av självs 
 tändigt arbete på egen tid
• slutarbetet förutsätter att du deltar i infomöten och gemensam  
 handledning samt hjälper till att ordna en utställning för slutar 
 beten och presenterar ditt slutarbete vid bedömningstillfället



Tidsplan för slutarbeten

•Slutarbetets plan ska lämnas in i augusti till den ansvari  g e 
för slutarbeten

•vi informerar om det första infomötet i samband med läsord  
ningen; alla som gör slutarbetet ska delta i det här mötet eller   
om du är frånvarande ska du komma överens om det med lära  
ren som leder gruppen.

•vid det första mötet fastställs datumen för gruppens övriga gemensam-
ma möten 

Utställning och bedömning av slutarbetet 

De färdiga slutarbetena och portfolion ställs ut i april-maj i den utställ-
ningslokal som bildkonstskolan ordnar för utställningen av slutarbeten. 
Alla elever som gör ett slutarbete ska hjälpa till med att förbereda utställ-
ningen och hänga upp slutarbetena. Eleverna ska också hjälpa till med 
att ta ner utställningen på en överenskommen dag.  

Annu-Elina Erkkilä 2015-16



Vad bedöms i slutarbetet? Bedömningsskalan är utmärkt, berömlig, god, 
nöjaktig och godkänd. Förutom sifferbedömningen får eleven också en 
verbal bedömning. Slutarbetet bedöms av minst två bedömare. Vid be-
dömningen beaktas de mål som eleven ställt upp för sitt eget arbete samt 
kriterierna för de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen. 

I slutarbetet bedöms det färdiga verket, portfolion om arbetsprocessen 
samt verkets upphängning/utställning vid utställningen för slutarbeten.

Bedömningstillfälle 

Vid bedömningstillfället deltar den ansvarige för slutarbeten, bedömar-
na och de som utför slutarbetet. Eleven redogör kort för sitt eget slutar-
bete vid bedömningstillfället och bedömarna kan också ställa frågor till 
eleven. Diskussionen ger eleven möjlighet att precisera slutarbetets mål 
och arbetsprocess. 

Rättelse av bedömning

Eleven kan inom två månader efter att ha fått bedömningen begära att 
läraren eller lärarna som genomfört bedömningen gör en ny bedömning. 
Om eleven är missnöjd med den nya bedömningen som görs på elevens 
begäran eller avgörandet på basis av vilken elevens begäran avslås kan 
eleven begära rättelse av bedömningen av rektorn.

Wilma Pohjonen 2015-16



Bedömningskriterier

Utmärkt

Bedömning av verket: 
Verket förmedlar de mål som ställts upp på ett utmärkt sätt och utgör en effektfull och 
intressant helhet. Eleven kan uttrycka sig visuellt och har förmåga att välja material och 
metoder som är lämpliga för den egna konstnärliga processen. Utställningen av verket 
är genomtänkt. Eleven visar förmåga till självständigt tänkande i sitt verk. Eleven för-
medlar sina iakttagelser, tankar, tolkningar eller ställningstaganden i verket.

Bedömning av portfolion: 
Eleven visar förmåga att arbeta målinriktat och långsiktigt samt att reflektera över sitt 
eget konstnärliga arbete. Eleven kan motivera sina egna synpunkter och konstnärliga 
lösningar. Eleven använder konstbegrepp och återkopplar verket till konstfältet. Portfo-
lion är utseendemässigt väl genomtänkt och kompletterar slutarbetet som helhet.

God

Bedömning av verket:  
Verket är en intressant helhet. Verket förmedlar de uppsatta målen på ett bra sätt. Gen-
om verket förmedlas gott visuellt tänkande och uttryck. Eleven använder material och 
tekniker rutinerat.

Bedömning av portfolion: 
Eleven beskriver sin arbetsprocess väl. Eleven berättar bra om sina visuella val. Eleven 
bedömer slutarbetet som helhet och sitt eget lärande på ett realistiskt sätt. Portfolions 
visuella utseende gynnar helheten. 

Godkänd

Bedömning av verket:
Verket är en begränsad helhet. Målen förmedlas inte och det visuella uttrycket är 
bristfälligt. Eleven behärskar inte de tekniker och material hen använder tillräckligt 
bra.
 
Bedömning av portfolion: 
Eleven beskriver sina mål, planeringen och genomförandet av verket mycket kortfattat. 
Eleven bedömer genomförandet av slutarbetet och sitt eget lärande snävt. 

Vitsordet Berömlig ligger mellan Utmärkt och God och vitsordet Nöjaktig mellan 
God och Godkänd.



Vem kan erhålla ett avångsbetyg?

Förutsättningen för att erhålla ett avgångsbetyg från den fördjupade lä-
rokursen i grundläggande konstundervisning är ett avgångsbetyg från 
grundstudierna, ett slutfört slutarbete samt minst fyra år av grundstu-
dier och två år av fördjupade studier. Undantag kan göras på basis av 
en bedömning som görs av rektorn eller lärarna om eleven kan visa sitt 
kunnande på ett annat sätt, t.ex. genom arbetsprov. Eleven ska också del-
ta i Grundstudier 3 samt delta på egen hand i minst sex utställningar 
eller föreläsningar om konstkännedom under de fördjupade studierna. 
Eleven får ett intyg över deltagande om eleven inte har de studier som 
krävs för ett avgångsbetyg från den fördjupade lärokursen i grundläg-
gande konstundervisning.

Slutarbetet anses ge en bild av elevens kunnande i den fördjupade läro-
kursen. Bedömningen av slutarbetet är bedömning av elevens färdighe-
ter i de fördjupade studierna i elevens slutbetyg.

Frågor som gäller slutarbetet ges förutom av din 
verkstadshandledare också av

•ansvarig för slutarbeten tfn 040 806 5327

•Bildkonstskolans rektor tfn 044 780 9526 



Tidtabell för slutarbetet:

Augusti
Planen för slutarbetet lämnas in till handledaren för slutarbetet. 
Första obligatoriska mötet för slutarbetet. På mötet ges all nöd-
vändig information för processen med slutarbetet. Eleverna pre-
senterar sina idéer för slutarbetet och de finslipas och preciseras 
tillsammans.

September
Idéerna för slutarbetet utvecklas och får mogna på basis av det 
första mötet och den egna planen. Försök och skisser. Kom ihåg 
att skriva i din arbetsdagbok från och med nu!
Septembermöte för slutarbetet 

Oktober
Eget arbete
Kom ihåg att skriva i arbetsdagboken och fotografera olika ske-
den i arbetet!
Oktobermöte för slutarbetet

November - 
December

Eget arbete
Kom ihåg att skriva i arbetsdagboken och fotografera olika ske-
den i arbetet!
Novembermöte (och kanske decembermöte) för slutarbetet

Januari
Eget arbete
Kom ihåg att skriva i arbetsdagboken och fotografera olika ske-
den i arbetet!
Januarimöte för slutarbetet

Februari
Eget arbete
Kom ihåg att skriva i arbetsdagboken och fotografera olika ske-
den i arbetet!
Februarimöte för slutarbetet

Mars Eget arbete
Kom ihåg att skriva i arbetsdagboken och fotografera olika ske-
den i arbetet!
Marsmöte för slutarbetet

April Arbetet blir färdigt! 
Portfolion blir färdig!
Aprilmöte för slutarbetet där man beslutar om frågor som gäller 
utställningen. 
Förberedelser kring upphängningen av verket, d.v.s. planera hur 
du vill ställa fram ditt verk och din portfolio i utställningslokalen 
(t.ex. passepartouter, ramar, stafflier).

Maj Gruppen hänger upp verken tillsammans, utställningens öppning 
och nedtagning.
Slutarbetets bedömningstillfälle där alla ska delta. 

Juni En skriftlig bedömning av slutarbetet skickas hem per post.



KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA   

PLAN FÖR SLUTARBETET

NAMN____________________________________       FÖDELSETID_________________

TELEFON_____________________              E-POST__________________________

VERKSTÄDER HITTILLS ______________________________________________________
____________________

BÄRANDE IDÉ I DITT SLUTARBETE, ÄMNE, INNEHÅLL, BUDSKAP? MOTIVERA OCK-
SÅ VARFÖR DU VALDE JUST DET HÄR!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________

ARBETSSÄTT, ETT ELLER FLERA; MOTIVERA OCKSÅ DINA VAL!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VILKA MATERIAL KOMMER DU ATT ANVÄNDA I DITT SLUTARBETE? _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________

TIDSPLAN
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________






