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- planera, genomföra och identifiera faktorer som leder fram till skilda, specifika konstnärliga uttryck
- föra kritiska resonemang kring konstnärliga spörsmål liksom kring egna och andras arbeten
- urskilja och välja relevanta begrepp, teorier, modeller, material och metoder inom konstnärliga 
områden för att på den grunden bedriva självständigt arbete
- inför andra presentera och redogöra för arbetsprocess och resultat
- på ett säkert sätt vårda och bruka material och verktyg inom det studerade verksamhetsområdet

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

Förstå de värden som är gemensamma för olika konstnärliga uttryck
Tillgodogöra sig kompetens för att göra urval, genomföra uppgifter och sammanställa dokumentation 
inför vidare studier inom flera kreativa områden med inriktning mot konst, design och pedagogik.
 Själständigt uppfatta och arbeta med olika konstnärliga uttryck. 
 Medvetandegöra individuella och gemensamma arbetesprocesser
överblicka studieområdet praktiskt och teoretiskt.
slutföra förelagda projekt och hitta lösningar för sammansatta konstnärliga och tekniska problem inom 
studieområdet

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

- metoder, material, tekniker, begrepp och uttrycksmöjligheter inom ämnesområdena, teckning, 
måleri, grafik, skulptur och grafisk design
- konsthistoriska influenser som varit betydelsefulla, begränsat till främst västerlandet på denna nivå  
- konstnärliga verksamhetsområden och hur de förhåller sig till varandra historiskt och i samtiden
- metoder för dokumentation och presentation av individuella och kollektiva projekt
-  de skilda yrkesområden som fordrar sådan konstnärlig kompetens som skolan ger grunden till
- erforderlig miljöhänsyn i det praktiska konstnärliga arbetet

K44

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i
Utbildningens mål

Kursnamn Veckor

Grafik 1,9

Grafiskdesign och illustration 3,4

Konsthistoria 1,5

Kroki 2,7

Obligatoriska kurser
Kursöversikt
K47

Faktauppgifter

Konstskolan Basis

Organisationsnummer
802006-3569

K1

Ansvarig utbildningsanordnare

Utbildningen
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Övriga utbildningsanordnare
Nej

K19

Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation

K41

Bunden

Studieform
K8

Tillträde

Summa: 40

Måleri 12,1

Presentation 3,8

Projektvecka 9,4

Skulptur 3,4

Teckning 1,8

Behörig att antas till en konst- och kulturutbildning är den som har genomgått gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som annars bedöms 
kunna tillgodogöra sig utbildningen, 24 § förordningen (2013:871) om stöd för konst- och 
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Behörighet

Ansökan görs med tre arbetsprover och en skriftlig motivering. Allt skickas digitalt till skolan för 
bedömning. Ett arbetsprov ska vara en teckning, de två övriga valfria. 

Skolan bedömer:
- hur den sökande skriftligt formulerat mål eller syfte med utbildningen och hur väl utbildningen 
motsvarar den sökandes förväntningar
- huruvida arbetsproverna avspeglar drivkraft och motivation för studierna
- den sökandes personliga utryck i arbetsproverna

.

Vad som mäts genom urvalsmetoderna

Diskussionerna som förs i juryn kring varje sökandes arbetsprover sammanfattas och dokumenteras. 
Sammanfattningarna sammanställs i en lista i poängordning. Listan innehåller även dokumentation av 
intervjuer med sökande som i förekommande fall görs i samband med bedömningen. 
Ledningsgruppen tar del av vilka som juryn föreslår ska antas och motiveringarna härför. Därefter 
beslutar ledningsgruppen om att anta studerande.

Dokumentation av behörighetsprövning, urval och antagning

Skriftlig motivering och Arbetsprover

Urvalsmetoder

K40

Urval

Krav på särskilda förkunskaper
Utbildningen ställer inte krav på särskilda förkunskaper

K39
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Undervisning på engelska
Utbildningen kommer inte att bedrivas på engelska.

K9

Antal lärar- eller handledarledda timmar
21

K22

Dokumentation av kunskapskontroll, studieresultat samt arkivering av 
studieresultat

Utbildningen består av ett antal kurser som är indelade i delkurser. Delkurserna innehåller olika 
moment som tillsammans utgör grunden för utbildningen. För att avgöra om en studerande slutfört en 
kurs genomförs kunskapskontroller genom individuell handledning under kursens gång samt i 
redovisningar av individuella uppgifter och opponering.
Ämneslärarna ansvarar för att dokumentera om de studerande slutfört delkurs- momenten eller ej.

Om den studerande, till följd av anmäld sjukfrånvaro, inte har slutfört kursen ges möjlighet till 
komplettering. 
Ämneslärarna sammanställer vilka kompletteringar som skall göras utifrån vad som saknas i varje 
delmoment.
Kompletteringar kan göras upp till 6 månader efter avslutad utbildning.

Vid avslutad utbildning erhåller de studerande ett utbildningsbevis där det framgår vilka kurser som är 

K41

Konstnärlig grundutbildning är en ettårig heltidsutbildning där eleverna får erfarenhet av många olika 
konstnärliga tekniker och uttryckssätt på en grundläggande nivå. Studierna i teckning och måleri sker 
till stor del utifrån modell och stilleben. Alla ämnen löper parallellt genom läsåret, de studerande kan 
då tydligare uppfatta faktorer som gemensamma över ämnesgränser och tekniker. Läsåret består av 
40 veckor varav 8 veckor och två halvdagar i veckan består av fördjupat självständigt arbete utifrån 
olika uppgifter som introduceras och redovisas under lektionstid. Undervisningen är förlagd till 
vardagar kl. 9.00–16.00.
Utbildningen består i huvudsak av lärarledd undervisning i grupp. Individuell handledning sker 
kontinuerligt under lektionstid. I varje moment förekommer en eller flera gemensamma genomgångar 
för att introducera uppgifter, synliggöra ett visst skede i processen och analysera egna och andras 
resultat, gemensamt med läraren, en kontinuerlig kunskapsuppföljning. Eleverna arbetar även i 
workshop-form för att undersöka olika material och teorier samt för att gemensamt hitta fram till en 
gestaltning av givna uppgifter. Vid två tillfällen per läsår deltar eleverna i en större publika utställningar 
och ett flertal mindre, inom och utanför skolan. Konsthistoria ges kontinuerligt i form av föreläsningar 
med moment av diskussion och grupparbete. Yrkesverksamma konstnärer och designers 
gästföreläser regelbundet. Under självständig arbetstid har de studerande tillgång till skolans lokaler 
och även i stor utsträckning utanför schemalagd tid.
Stort fokus läggs vid att handleda eleverna i deras arbetsprocesser och i sammanställningen av deras 
arbetsprover inför ansökan till olika konstnärliga högskolor. I början av läsåret genomförs  individuella 
samtal där elevernas drivkrafter och utvecklingsområden ringas in. I början av vårterminen följs dessa 
samtal upp med syfte att hjälpa eleven vidare efter avslutad utbildning. Vid dessa samtal framgår det 
hur eleven lyckats ta tillvara på utbildningen och om det behövs extra åtgärder och stödjande insatser. 

Utbildningen består av kurser som är indelade i delkurser dessa utgör grunden för utbildningen.
Skolan använder begreppet slutförd kurs när den studerande deltagit i individuell handledning under 
kursens gång, redovisat uppgiften och opponerat.  Kompletteringar kan göras upp till 6 mån efter 
avslutad kurs.
Den studerande erhåller vid slutförd utbildning ett studieintyg där det framgår vilka kurser den 
studerande slutfört.

Utbildningens upplägg

K8

Studietakt
Heltid

K5
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Kvalitetssäkring av utbildningen

Vi utser elevrepresentanter från alla utbildningar. Alla kurser utvärderas. Utvärderingarna 
sammanställs och förslag på utvecklingsplan tas fram utifrån vad som framkommit. Utvecklingsplanen 
beslutas tillsammans med ledningsgrupp och elevrepresentanter. Resultatet av de förändringar som 
genomförts utvärderas kommande läsår innan ny utbildningsplan beslutas.

K42

Kvalitetsarbete

slutförda.
Utbildningsbevisen arkiveras efter ledningsgruppens beslut.
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