
BILDKONSTLINJEN VID
JAKOBSTADS GYMNASIUM

Bildkonstlinjen vid Jakobstads gymnasium 
erbjuder 25 studiepoäng i bildkonst: teckning, 
målning, grafik, skulptur, keramik, foto, video, 
animation, arkitektur, formgivning, tygtryck, 
grafisk formgivning med mera. I JG erbjuds två 
fördjupade perioder som alternerar vartannat år.

FÖRDJUPADE STUDIER
Bildkonstperiod 1 (KO8–KO9) är en traditionell bildkonst-
period med teckning, grafik, målning och skulptur med  åtta 
lektioner i veckan. 

Mediaperiod 2 (KO10–KO11) är en period med foto-
grafering, grafisk formgivning, animation och film med 
åtta lektioner i veckan.

Du kan avlägga gymnasiediplom i bildkonst under 
sista skolåret. Diplomet är bildkonstens motsvarighet till 
studentskrivningar. Du gör en uppgift från Utbildnings-
styrelsen som blir ett konstverk och en portfolio. 

Bildkonstlinjen samarbetar med Novia och en del av 
studierna hålls i Campus Allegro. Vissa studieavsnitt kan 
ge högskolepoäng.



URVAL
Varje år kan tio nya studerande antas till bildkonstlinjen. 
När du söker kan du gärna välja gymnasielinjen samtidigt 
på andra plats. Antagning sker på basen av grundskolbety-
gets medeltal och bildkonstbetyget.

VARFÖR BILDKONST OCH MEDIA?
För att det är roligt, för att du vill förkovra dig inom om-
rådet eller för att du vill förbereda dig för en utbildning 
inom det visuellt kreativa området som t.ex. arkitektur el-
ler inredningsarkitektur eller för att du vill bli möbelform-
givare eller designer inom beklädnads- och textilindustri. 
Andra visuella yrken är grafisk planerare, som gör layout 
för tryckalster och logotyper, fotograf, aktör i filmbran-
schen, bildkonstnär, bildkonstlärare o.s.v. Många bran-
scher behöver en visuellt kreativ och kunnig person.

UTBUDET I BILDKONST I JG

OBLIGATORISKA STUDIEAVSNITT
Egna bilder och kulturer (KO1)

Egna bilder och uttryckssätt, begrepp, bildtyper 
och bildsamlingar.  Repetition, övning och 
fördjupning av grundskolkunskap.

Rum, platser och fenomen i miljön (KO2)
Miljöplanering, arkitektur och design. 
Planeringsprocessen och produktplanering.

VALFRIA NATIONELLA STUDIEAVSNITT
Bilder kommunicerar och påverkar (KO3)

Digitalt arbete med foto, video, film, 
animation och grafisk formgivning. 

Konstens många världar (KO4) 
Konsthistoria, konstbegrepp,  bildsamlingar och 
praktiskt arbete med olika konststilar.

LOKALA STUDIEAVSNITT
Målning och skulptur (KO5) 

Materialkunskap och grunder i olika målningstekniker och 
skulpturtekniker. Övning i färg, form och fantasi för olika teman.

Teckning special (KO6) 
Teckning  med olika redskap som blyerts, kol och tusch samt 
digitalt arbete. Komposition, proportioner och valörer.

Parkkonst (KO7)
Naturen och miljön som tema för teckning, målning, stilisering, 
serigrafi och tygtryck. Mönsterproduktion och digitalt arbete.

Bildkonstperiod 1A och 1B (KO8–KO9)
Fördjupning av teckning, målning och 
skulptur. Samarbete med Novia.

Mediaperiod 2A och 2B (KO10–KO11)
Fördjupning av foto, video, film, animation och gra-
fisk formgivning. Samarbete med Novia.

Samtidskonst (KO12)
Inblick i samtidskonstens arbetsmetoder som street 
art, jord- och miljökonst, installationer m.m.

ÄMNESÖVERGRIPANDE KONSTSTUDIER 
Ord och bild  (TS4)

Modersmål och bildkonst samarbetar kreativt i ord och bild 
kring natur- och miljötema. Lukios studerande medverkar.

Arkitektur och miljö (TS8) 
Geografi och bildkonst samarbetar kring miljö, planering och 
arkitektur. Planeringsprocesser, studiebesök och gästföreläsare. 

Ekotänk och design (TS7) 
Biologi och bildkonst samarbetar kring ekologiska lösningar 
och produktplanering. Studiebesök och gästföreläsare.

GYMNASIEDIPLOM
Gymnasiediplom i bildkonst (KOGD2) 

Gymnasiediplom i bildkonst omfattar ett konstverk 
och en portfolio. Uppgifter publiceras årligen av 
Utbildningsstyrelsen. Arbetet bedöms av skolans lärare 
samt en utomstående sakkunnig enligt anvisningar. 

Gymnasiediplom i mediekunskap (MEGD5) 
Uppgifter publiceras av Utbildningsstyrelsen och 
görs enligt anvisningar. Arbetet bedöms av skolans 
lärare samt en utomstående sakkunnig.

MERA INFO HITTAR DU HÄR:
jakobstadsgymnasium.fi


