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Nationell läroplan: Översatt från Turkiska av Bulent Gökova 
 

VISUELL KONST, LÄROPLAN FÖR 6:OR, NYVUNNA KUNSKAPER        
 INLÄRNINGSOMRÅDE : FORMGIVNING I VISUELL KONST    
 
NYVUNNA KUNSKAPER 
 
1. Punkt och drageffekten används i 3 dimensionella arbeten. 
2. Diskuterar om hur ljus och skugga används för att platsen förtydligas.  
3. För att skapa en 3 dimensionell effekt i en komposition används ljus och skugga.   
4. Diskuterar balansen i konstverket. 
5. När man återspeglar känslor och stämningar, märks det att färgen är effektiv.  
6. I 2 och 3 dimensionella arbeten används likformighet, kontrast och repetition. 
7. Eleven märker att all färg har ett eget värde och att med färgens ljus och mörkvärden görs 

komposition.  
8. I  sina arbeten får man inspiration av andra områden som  musik, dikt, novell, saga, minne och myt 

m.m.  
9. Uppskattar att ställa ut sina arbeten och titta på andras utställningar.             
 
 
 
(1) AKTIVITETS EXEMPEL 
 
1. Rymdstege 
Små spett eller tandpetare som sticks i små bollar gjorda av färgad deg. Spetten eller tandpetarna ska vara 
i ojämna storlekar och användas i olika riktningar när de byggs ihop. Det är lämpligare att använda ett 
mjukt underlag under arbetet för att lätt kunna sticka i spetten. Eleverna arbetar i grupp när de bygger.  
 
3. Förarbete 
Elever samlar naturliga (växter, bark, hö m.m.) och konstgjort ( Plastbitar, kartong, flaska m.m.) material 
från den närmaste omgivningen. Ett av materialen väljs och skildras detaljerat med blyerspenna. Man gör 
så att belysta och skuggade områdena ska kännas, man kan även göra samma arbeten med färger.  
 
5. Starry Night 
 
Van Goghs tavla inspekteras. Sambandet mellan färgen, känslan och stämningen iakttags.  
 
7. En färgs historia.  
 
Läraren tar med en reproduktion till klassrummet och en svartvit kopia av den. De färger i reproduktionen 
ser man i svartvitt och grått i fotokopian. Då märker eleverna att den lila färgen har mörkt skuggvärde, 
men att den gula färgen har ljust skuggvärde. Efteråt gör dem ”lavi” arbeten och märker att alla färger kan 
ha olika skuggvärden inom sig.  
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FÖRKLARINGAR.  
 
(!) Färgarbeten måste göras efter att eleverna valt medel och verktyg.  
Man måste senast en lektion innan tala om för eleverna vilket medel och verktyg som ska användas.  
Under val av medel, verktyg och teknik tar man hänsyn till elevens önskan.  
 
2. Plats (tomrum), platsen kan vara 2 eller 3 dimensionell och kan betraktas som alla typ av samband 
mellan fond, föremål och figurer.  
 
5. Man måste kräva att eleven undersöker färgens psykiska effekt.   
 
 
 
 
2. INLÄRINGSOMRÅDE : KULTUREN AV VISUELL KONST.  
 
NYVUNNA KUNSKAPER.  
 
1. Talar om skillnaden mellan konstverk och industriel produkt.  
2. Ger exempel av nationella kulturarv.  
3. Väcker debatt om konstens vikt för att ge publicitet åt nationen.  
4. Utför visuellt arbete som ger publicitet åt nationella kulturen.  
5. Gissar dem idéer och känslor som framställs eller är möjligt att framställa i konstverken. 
6. Gör ett visuellt projekt med hjälp av de intryck eleverna fått av konstverken.  
7. Märker att det är människans hand och känslighet som avgör konstens karaktär.  
8. Jämför skönheten i naturen och konstens fägring.  
  
 
 
AKTIVITETS EXEMPEL 
 
2. Färgen som badar i vattnet. 
 
Eleven skaffar kunskap om den traditionella ”Ebru” konst och konstnärer. Man gör studier och förarbetar 
med en ”Ebru” konst i klassen. Man fyller en tvättbalja med vatten, sedan tar man salt i vattnet, för att 
göra vattnet kompakt. Oljefärger mosas med några droppar färglös terpentin och görs flytande i olika 
behållare. Detta droppas i vattnet med hjälp av en pensel.  Då sker en färgblandning på vattenytan. Man 
lägger papper på figurerna som bildats på vattenytan. Man kan upprepa detta med olika spridningar på 
vattenytan. När vattenytan bli smutsig kan man suga bort detta med hjälp av tidningspapper och  påbörja 
nya arbeten.  
 
2.4 Mitt vackra land.  
 
Man talar om för eleverna, en vecka i förväg, att dem tar med sig olika material som skrivelser och 
förklaringar som ger publicitet till landets historiska skönhet, kort, broschyrer m.m.  Efteråt med lärarens 
vägledning placeras materialen på en stor och tjock kartong eller klassens/skolans tavla. Detta görs med 
estetisk omtanke och med konstnärlig anordningsprincip. 
 



 

3 
 

2.6 Genomskinliga färger.  
 
Elever skaffar kunskap, en vecka i förväg, om traditionell glasmålning. Man studerar reproduktioner i 
klassen. Sedan använder man en tjock spetsig penna (nr5) eller en tuchpena för att rita en odetaljerad 
komposition med förbindelselinjer.  Papperets vita delar klipps bort. På resterande delar av papperets 
baksida klistrar man genomskinliga färgpapper.  När man klistrar detta på fönstret ser man färgade figurer 
som släpper in ljuset.  
 
2.45.7 Nationella kulturprodukter.  
 
Miniatyr, kalligrafi, keramikmålning, mattvävning, textil m.m.  
Eleverna gör visuella projekt som grundas av de nationella kulturarven.  
 
 
 
 
 
Förklaringar.  
 
 
Konstverk: Teckning, skulptur, grafik, arkitektur som har konstnärlig karaktär.  
Industriell produkt: Produkt för vardagliga bruk som kan massproduceras. 
(!) Ämnen om Ataturk läran.  
(2 Nyvunna kunskaper, 8. ämne) 
(!) Saker som rör Ataturk läran. 
(3-4 nyvunna kunskaper 9.ämne) 
2. Mänskliga rättigheter, medborgarskap. 
6. Samlar kunskap om kultur, även i sin närmaste omgivning. 
2.3. SO ämnen, att lära kultur och kulturarvs område. Turkar i siden-vägen, de första turkiska staterna i 
centrala Asien, tar fram belägg om de turk-islamiska staternas  prägel på turkisk kultur, konst och estetisk 
åsikt. 
3. SO ämnen, globala förbindelser, inlärnings område, mitt land och världen, värdera internationell kultur, 
konst, mässor och den sportliga aktivitetens roll. Hur detta påverkar mellan nationer.  
(!) Läraren måste göra så att eleven prövar på så många material och tekniker som möjligt.    
 
 
 
3. INLÄRNINGSOMRÅDE: MUSEUM MEDVETENHET.  
 
 
NYVUNNA KUNSKAPER.  
 
1. Sambandet mellan konstverken i museum och denna tids konstinsikt.  
2. Respektera olika kulturer. 
3. Lär sig Anatoliska civilisationen genom konstverk.  
4. Använder konstverk från Anatolien civilisationen för sitt visuella projekt.  
5. Eleven diskuterar om att göra visuellt projekt efter att ha sett konstverk på museum berikar de 

kulturella kunskaperna. 
6. Känner sig stolt för den kulturella rikedom landet har som museer, historiska konstverk. Monument 

m.m.  
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Aktivitets exempel: 
 
Till vilken kultur tillhör detta verk? 
 
Efter besöket på museum visas bilder från olika kulturer. Eleverna gissar vilken kultur bilden tillhör.  
Ex: Mynt från Lydien, Hettitiska solur. 
 
3,4,5. Anatolien.  
Med hjälp av civilisationen från Anatolien (tvilling idol, solur), med knådmaterial (lera, lekdeg) antingen 
3 dimensionella eller på en yta ritas och sätts färg på och görs 2 dimensioenlla arbeten. 
 
4.5. Tillverkar gammeldags mynt.  
Eleverna ser olika mynt på museum eller på foto och får allmän kunskap om mynt. Med hjälp av det 
designar eleven med sin egen formgivning ett mynt med knådmaterial.    
 
5. Gör mask.  
 
Eleverna gör forskning om afrikanska urfolkets, indianernas och japanska masker genom att titta på foton, 
ta reda på vilken avsikt de hade med masken och vilka kännetecken som finns för tillhörande kultur. Man 
täcker en 2,5 liters petflaska med plast, blandar en pappersdeg som man sedan täcker ena flaskans halva 
med. Sedan penslar man det med blött finger och formar ett ansikte. Efteråt färgsätter man med akvarell, 
klisterfärg, guaj eller akryl. Man väntar 10 dagar för att undvika böjning. De kan göra animation med de 
masker dem skapat.  
 
Förklaringar.  
 
1.2.3 Om det är möjligt (18-24 maj) kan man besöka ett museum, historisk plasts(verk), eller monument. 
Om det inte är möjligt då, forskar man i visuellt dokument om museum i klassen.  
 
  
3. Civilisation.  
1. Människans tänkande, praxis, konstnärliga och moraliska framgångsnivå i en viss tidpunkt. 
2. De praxis, idéer, kunskap, verk, uppträdande i ett samhälle.  I alla inlärningsområdena kan man göra 

bedömningar genom att använda: Öppna spetsiga frågor, rangornings skala, kontroll listor, själv 
bedömning, grupp bedömning, iakttagelser , projekt läxor, process akt.    

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
       


