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Förord

Esbo bildkonstskolas nya läroplaner grundar sig på Grunderna för läroplanen för den fördjupade 
lärokursen i grundläggande konstundervisning (Utbildningsstyrelsen, Föreskrifter och anvisningar 
2017:12b). Förnyelsen av läroplanen gäller alla läroanstalter för olika konstarter som fått tillstånd 
att ordna grundläggande konstundervisning. De nya läroplanerna tas i bruk från och med den 1 
augusti 2018 så att elever som inleder sina studier efter den 31 juli 2018 studerar i enlighet med 
den förnyade läroplanen. Hela skolan övergår till den nya läroplanen den 1 augusti 2019.

Bildkonstskolans nya läroplaner för design & teknologi samt bildkonst har utarbetats under läsåret 
2017–2018. I enlighet med Utbildningsstyrelsens anvisningar inkluderades även eleverna och 
deras föräldrar i processen. Under höstterminen gjordes en självutvärdering av bildkonstskolans 
verksamhet med hjälp av systemet Virvatuli. I samband med detta genomfördes en enkät, där 
eleverna och deras föräldrar fick bedöma undervisningens målsättningar, innehåll och effektivitet. 
I januari ordnades också diskussioner i undervisningsgrupperna, där man tillsammans med elev-
erna diskuterade skolans verksamhetskultur och förverkligandet av värderingar som anknyter till 
hållbar utveckling inom vår skola. De observationer som togs upp i utvärderingarna och diskussio-
nerna var till hjälp i arbetet med båda läroplanerna.

Den arbetsgrupp som utarbetade läroplanen för design & teknologi inledde sitt arbete den 16 
januari 2018. I arbetsgruppen ingick lärarna Laura Ikonen, Arja Rantala (från och med 6.2.2018), 
Satu Tikka (från och med 27.2.2018), Nina Ruokonen (från och med 27.2.2018) och Laura 
Pokela (från och med 27.2.2018), rektor Maritta Poijärvi, tf biträdande rektor Päivi Tierto (fram till 
10.3.2018) samt biträdande rektor Anu Hietala (från och med 5.3.2018). Läroplanens allmänna 
riktlinjer, såsom studiernas struktur och de delar som på ett mer allmänt plan berör skolan, baserar 
sig dock på arbetet inom en grupp som inlett sitt arbete redan tidigare och som i synnerhet arbetat 
med läroplanen för bildkonst. I denna grupp ingick förutom rektorerna och Laura Ikonen även 
lärarna Mari von Boehm (fram till 29.1.2018), Elisse Heinimaa, Ruusu Hulmi, Minttu Hyytiäinen 
(från och med 20.11.2017) och Nina Sarkima. Läroplanernas gemensamma delar diskuterades 
och bearbetades vid möten mellan lärarna. Texten i läroplanen för design & teknologi är skriven av 
Laura Pokela, Laura Ikonen och Arja Rantala och de delar som är gemensamma för hela skolan 
av Elisse Heinimaa, Minttu Hyytiäinen och Ruusu Hulmi. Arbetsgruppen för design & teknologi 
kommenterade också texten under bearbetningen. När den slutliga läroplanstexten färdigställts 
fick skolans direktion och lärarkår ge utlåtanden om den.

Som grund för läroplanen för design & teknologi genomförde Esbo bildkonstskola ett pilotprojekt 
med undervisning i design & teknologi åren 2015–2017. I pilotprojektet deltog två grupper inom 
grundundervisningen och två verkstadsgrupper. Grupperna inom grundundervisningen fortsätter. 
Pilotprojektet leddes av läraren Arja Rantala. År 2017 ordnades också en kurs i design & teknologi 
som ett pilotprojekt i samarbete med tre gymnasier i Esbo och Aalto-universitetet. Pilotprojektet 
genomfördes av läraren Jukka Itälä. Under pilotprojektet och i arbetet med läroplanen har man 
också strävat efter att bygga upp relationer med aktörer utanför skolan. 

Läroplanen ger grundläggande information om anordnandet av skolans formgivningsutbildning 
och ger ramar för skolans administrativa arbete. Lärarna utarbetar egna arbetsplaner för sina un-
dervisningsgrupper utifrån läroplanen. Under läsåret 2018–2019 ska man sammanställa en peda-
gogisk guide, som närmare beskriver läroplanens innehåll och målsättningar som stöd för lärarnas 
arbete. Läroplanen är ett verktyg, vars ändamålsenlighet utvärderas och utvecklas regelbundet.

Den som läser läroplanstexten bör börja med att bekanta sig med kapitlet Syn på lärande, lärmiljö-
er och arbetssätt, eftersom det gör det lättare att uppfatta de återkommande elementen i studier-
nas innehåll och målsättningar, som dock hanteras på olika sätt när studierna framskrider.

Esbo den 12 april 2018
På uppdrag av läroplansarbetsgruppen design & teknologi

Laura Ikonen     Laura Pokela  Arja Rantala
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1 Esbo bildkonstskolas verksamhet och värderingar

1.1 Esbo bildkonstskolas uppgift och verksamhetsidé

Esbo bildkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade 
lärokursen för barn och unga i åldern 5–20 år i Esbo. Grundläggande konstundervisning 
ordnas i bildkonst och hantverk. Undervisningen i hantverk erbjuds som design & teknolo-
gi-undervisning, som är formgivningsfostran där man använder sig av teknologi. Verksam-
heten baserar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (1998/633) och Grun-
derna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning. 
(Utbildningsstyrelsen, Föreskrifter och anvisningar 2017:12b).

Esbo bildkonstskola är en läroanstalt som drivs av en understödsförening. Vid sidan av 
grundläggande konstundervisning ordnar skolan även klubbar i samarbete med Esbo stad, 
samt kursverksamhet som är öppen för alla. Skolan har flera verksamhetsställen i olika 
delar av Esbo. 1 300 barn och ungdomar studerar inom skolans grundläggande konstun-
dervisning.

Bildkonstskolan har för närvarande sex heltidsanställda lärare och över 20 timlärare. Lärar-
na är till utbildningen bildkonstlärare och/eller yrkespersoner inom olika konstarter. Skolan 
leds av en rektor och en biträdande rektor i samarbete med direktionen för Esbo bildkonst-
skolas understödsförening. Skolan har även kontorspersonal och personal inom stödtjäns-
ter; en kundtjänstansvarig, en ekonomiansvarig, en vaktmästare och en koordinator.

Esbo bildkonstskolas grundläggande uppdrag enligt strategin är att ordna högklassig och 
inspirerande undervisning i kunskaper och färdigheter i visuell kultur enligt en fördjupad 
lärokurs. Skolans mål är att utveckla sin verksamhet som läroanstalt för att värna om och 
främja visuell kultur. Kärnan i undervisningen är utveckling av elevernas kunskaper och 
färdigheter samt stöd för individualisering och andlig tillväxt. Undervisningen utvecklas 
kontinuerligt och dess kvalitet hålls på en hög nivå. Traditionella och nya tekniker och tek-
nologiska lösningar används parallellt och integreras med varandra.
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1.1.1 Antagning av elever

Barn och unga i åldern 5–20 år kan ansöka till Esbo bildkonstskola. Studierna inleds i en 
undervisningsgrupp enligt den antagna elevens åldersgrupp.

Ansökan till bildkonstskolan görs med ett elektroniskt formulär i april varje år. Ansökan sker 
via en elektronisk tjänst. Nya elever antas till undervisningsgrupperna i anmälningsord-
ning. Det är också möjligt att ansöka vid andra tidpunkter än i april. Då fyller man platser 
som förblivit tomma i undervisningsgrupperna och tar in nya elever i stället för sådana som 
annullerat sina platser. Inga nya elever antas till grupperna efter mitten av februari.

1.1.2 Identifiering av kunnande och individualiserat tillgodoräknande av studier

Studierna vid bildkonstskolan kan inledas flexibelt i olika skeden av studiehelheterna. Elev-
en kan få tidigare studier som avlagts någon annanstans eller kunskaper som inhämtats 
på annat sätt tillgodoräknade i sina studier om de motsvarar målsättningarna och det cen-
trala innehållet. Identifieringen av kunnandet baserar sig på elevens utredning över sina 
tidigare studier eller demonstration av kunnande i förhållande till målen för och innehållen i 
den studiehelhet som räknas till godo.

Av motiverade skäl kan läroplanens mål också anpassas och tillämpas i enlighet med 
elevens eller gruppens förutsättningar. Inom Esbo konstskola kan studiehelheter inom bild-
konst och hantverk räknas till godo inom båda delområdena inom grundläggande konstun-
dervisning.

Rektorn bedömer de avlagda studierna och de kunskaper som inhämtats på annat sätt 
eller individualiseringen av behovet i samarbete med denna lärare samt godkänner formellt 
tillgodoräknandet.

1.2 Definition av grundläggande konstundervisning

Enligt Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 
är grundläggande konstundervisning målinriktad undervisning som framskrider från nivå till nivå, 
och som i första hand är avsedd för barn och unga. Den grundläggande konstundervisningens 
uppdrag är att ge eleverna möjligheter att studera konst långsiktigt, målmedvetet och i enlighet 
med sina egna intresseområden. Undervisningen främjar utvecklingen av ett förhållande till konst 
och ett livslångt intresse för en konstart. Undervisningen utvecklar det kunnande som är känne-
tecknande för konstarten och ger eleverna färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och hög-
skoleutbildning inom konstarten i fråga. (Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning 2017)
Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att med hjälp av konstens medel bygga en 
hållbar framtid. Undervisningen bygger på ett pluralistiskt kulturarv i förnyelse. Undervisningen i en 
konstart ska stärka elevens förmåga att uttrycka sig, tolka och värdera. Studierna stöder utveck-
lingen av elevernas kreativa tänkande och delaktighet. Den grundläggande konstundervisningen 
stärker utvecklingen av elevernas identitet och kulturella läskunnighet. (Grunderna för läroplanen 
för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017)

Den grundläggande konstundervisningen skapar förutsättningar för utveckling av konst och konst-
fostran i Finland. Den grundläggande konstundervisningens uppdrag uppfylls i samarbete med 
andra läroanstalter och aktörer som ger konstfostran lokalt, på riksnivå och internationellt. (Grun-
derna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017)
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1.3 Esbo bildkonstskolas värderingar

              Konsten som förmedlare av estetiska värden
Konsten är en oskiljbar del av människan, på både individ- och samhällsnivå. Konst är 
en integrerad del av den mänskliga kulturen och ett sätt för människan att uttrycka sig. 
Konstfostran som omfattar estetiska värderingar vidgar elevens uppfattning om samhället, 
kulturen samt sina egna andliga förmågor som en person som är kapabel till och njuter av 
skapande och uttryck.

              Fokus på eleven
Bildkonstskolans viktigaste resurs är eleverna, det vill säga barnen och ungdomarna, samt 
deras familjer. Eleven är en aktiv aktör i studierna och inlärningen. Undervisningen stöder 
också uppbyggandet av elevens identitet och individualitet.

              En välmående arbetsgemenskap
En fungerande och välmående arbetsgemenskap har en nyckelroll för skolans verksamhet. 
Arbetsgemenskapens välbefinnande reflekteras via lärarna och undervisningen i eleverna.

              En hållbar bildkonstskola i utveckling
Bildkonstskolan strävar efter att följa och i sin undervisning förmedla principerna för håll-
barhetstänkande, som omfattar ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

              Öppenhet och samarbete
Esbo bildkonstskola vill utveckla sin verksamhet genom interaktion med det omgivande 
samhället och med beaktande av verksamhetsmiljöns behov. Därför deltar skolan gärna 
i olika typer av samarbete mellan aktörer inom kultur och utbildning såväl i Finland som 
internationellt. Öppenhet står i centrum för skolans verksamhet och är en förutsättning för 
byggande av ett fruktbart samarbete.

2 Verksamhetskultur

Verksamhetskulturen påverkar all verksamhet inom skolan samt hur skolsamfundets 
medlemmar verkar tillsammans och interagerar med elever, vårdnadshavare och samar-
betsparter. Till verksamhetskulturen hör värderingar, verksamhetsmodeller samt officiella 
och inofficiella regler. Esbo bildkonstskola strävar efter att följa sina egna värderingar samt 
de värderingar som definieras i Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen 
i grundläggande konstundervisning (Utbildningsstyrelsen 2017) och Esbo stads strategi 
(Berättelsen om Esbo 2017). Till bildkonstskolans verksamhetskultur hör värdesättande av 
individualitet och mångfald, respekt och hänsyn för andra samt principerna för hållbarhets-
tänkande.

Bildkonstskolan har en trygg miljö och atmosfär samt nolltolerans för mobbning. Bildkon-
stskolans arbetsgemenskap mår du bra och personalen är motiverad och engagerad för 
sitt arbete, vilket är viktigt för skolans utveckling och verksamhet samt undervisningens 
kvalitet.

Såväl den psykiska som den fysiska arbetsmiljön måste vara trygg för att målsättningarna 
för studierna ska kunna uppnås. Detta påverkas av olika faktorer som berör säkerheten i 
arbetet, såsom lokalerna och arbetsredskapen samt åtgärder vid faro- och undantagssitua-
tioner och organisationens dataskydd.
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I de lokaler som skolan använder beaktas säkerhetsperspektivet, och lokalerna underhålls 
även med tanke på säkerheten. Man strävar efter att förutse risksituationer och hitta fung-
erande rutiner för att lösa dem. Personalen vet vilka åtgärder som krävs i faro- och undan-
tagssituationer, och det ordnas bland annat första hjälpen-utbildning för dem.

En trygg psykisk miljö ger varje elev och anställd på bildkonstskolan en individuell möjlig-
het att utvecklas. En atmosfär där man uppmuntrar och tar hänsyn till varandra betraktas 
som viktig i arbetsgemenskapen och elevgrupperna. Respekt och stöd för var och en samt 
värdesättande av individualitet ökar tryggheten. Diskussion och öppenhet ger möjlighet 
att ta upp missförhållanden samt behandla och åtgärda dem på ett konstruktivt sätt. I 
undervisningen framhålls interaktion och dialog med eleven. Utgångspunkten är att Esbo 
bildkonstskolas verksamhet ska vara rättvis och respektera människor och miljön.

Fungerande intern och extern kommunikation är central för verksamhetskulturen, och 
särskild uppmärksamhet fästs därför vid kommunikationens kvalitet. Fungerande kommu-
nikation såväl mellan eleverna och personalen som med vårdnadshavare och samarbets-
partner är en förutsättning för en öppen atmosfär. Kontakt kring aktuella frågor bygger upp 
ett förtroende och förbättrar interaktionen.

Hållbarhetstänkande hör till ansvarsfullheten i bildkonstskolans verksamhet. Skolans 
verksamhet utvärderas med tanke på hållbarheten. Hållbarhetsprinciperna är närvarande i 
skolans verksamhet och har även beaktats i utarbetandet av läroplanen.

I utställningar och olika projekt väcks tankar kring en hållbar livsstil hos både upphovsmän-
nen och besökarna, och vi utvidgar hållbarhetstänkandet utanför vårt eget skolsamfund.

Esbo bildkonstskola är en expertorganisation, där lärarna utvecklar undervisningen till-
sammans. Möten för lärarna ordnas regelbundet. Tankar och erfarenheter utbyts också 
i arbetsgrupper som utvecklar pedagogiken. I samband med utställningsprojekt ordnas 
gemensam tid för pedagogiska reflektioner kring temat. Skolan ordnar utbildning för perso-
nalen kring teman för undervisningen eller andra aktuella frågor.
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2.1 Kontinuerlig utveckling och utvärdering av skolans verksamhet

Skolans verksamhet utvärderas regelbundet. Tyngdpunkten i självutvärderingen ligger på 
utvärdering av undervisnings- och inlärningsprocessen, och utvärderingarna fokuserar 
därför på de mål som ställts upp för undervisningen och genomförandet av dem. I utvär-
deringen ingår förutom utvärdering av undervisningen även utvärdering av riskerna och 
välbefinnandet i arbetsmiljön. Till de områden som utvärderas hör också personalens 
yrkeskunskap och engagemang, lokalernas och undervisningsutrustningens kvalitet, an-
vändningen av resurser, förverkligandet av hållbar utveckling, utvecklingen av utbildnings-
utbudet samt utbildningens effekter på den lokala kulturen, det omgivande samhället och 
elevernas liv. Beroende på objektet för utvärderingen deltar hela skolans personal, elever-
na och/eller föräldrarna. Man begär också expertutlåtanden av aktörer utanför skolan. 

Målet med all utvärdering är att stöda utvecklingen av utbildningen. Utvärderingar kan 
göras med olika metoder: enkäter, samtal eller uppföljning och dokumentation av verksam-
heten. Även utställningar av elevers arbeten kan utvärderas.

Att tillämpa den nya läroplanen i praktiken är nästa steg i arbetet med läroplanen. Under-
visningen utvärderas ur den nya läroplanens perspektiv. Vid pedagogiska möten diskuteras 
god praxis för genomförande av undervisningens innehåll. Kontinuerlig utvärdering av un-
dervisningen och lärarnas gemensamma pedagogiska utvecklingsarbete är förutsättningar 
för framgång.
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Gemensamma diskussioner och utbildning om pedagogik behövs också för ännu mer 
medveten hantering av hållbarhetstänkandet i undervisningen. Man går igenom existeran-
de god praxis och skapar nya modeller för att komplettera den.

Förverkligandet av läroplanen utvärderas och följs upp även till övriga delar. För uppfölj-
ningen används enkäter riktade till föräldrar, elever och lärare. Vid behov görs ändringar 
och preciseringar av läroplanen i enlighet med grunderna för läroplanen.

3 Syn på lärande, lärmiljöer och arbetssätt

3.1 Syn på lärande

Detta kapitel berättar om synen på lärande inom undervisningen i design & teknologi, det 
vill säga hur formgivning lärs ut. Beskrivningen av synen på lärande tar upp faktorer som 
påverkar lärandet och beskriver hur eleven och läraren antas agera i en undervisningssitu-
ation. Hurdan är då formgivningsutbildningen?

              
              Formgivning studeras mångsidigt

Esbo bildkonstskolas undervisning i design & teknologi är framför allt en utbildning i 
formgivning. Den handlar om observation och undersökande av den omgivande världen, 
utveckling av fantasin, övning och utveckling av konstnärligt uttryck och kreativ pro-
blemlösning samt samarbete mellan eleverna och läraren. Studierna i formgivning är en 
helhetsprocess, som utvecklar förmågan till självständigt tänkande, samarbete och pro-
blemlösning. Inlärningen sker genom arbete med olika material, tekniker och teknologiska 
lösningar samt genom kommunikation i ord och bild. Övning är en central del av inlärnings-
processen. Nya kunskaper och färdigheter knyts till det man tidigare lärt sig, och genom 
repetition lär man sig att tillämpa dem i nya sammanhang. 

Bildkonstskolans formgivningsundervisning bygger på positiv pedagogik, och utgångs-
punkten för undervisningen är en accepterande och positiv atmosfär. Eleverna uppmuntras 
att lära känna och använda sina egna styrkor samt respektera och lyssna på andra. 
Inom formgivning talar man om en minnesregel med fem E:n, genom vilka formgivaren 
kan komma ihåg viktiga perspektiv i planering av produkter eller tjänster. Dessa fem E:n är 
ekologi, ekonomi, ergonomi, estetik och etik. Färdigheter enligt denna minnesregel övas 
också inom bildkonstskolans formgivningsfostran, där också ytterligare ett E – empati – 
läggs till på listan. Med hjälp av empatin övar man i formgivningsstudierna på att leva sig in 
i andras perspektiv. Andras perspektiv kan vara produktanvändarens eller en samarbets-
partners, till exempel en annan elevs eller lärarens, perspektiv.

           
              Aktiva elever lär sig att ställa upp mål

Undervisningen i formgivning är elevfokuserad, vilket innebär att man beaktar färdigheter-
na, motiven för inlärning och intresseområdena hos elever i olika åldrar. Eleven är en aktiv 
aktör, och de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som eleven tidigare fått utgör grun-
den för den nya inlärningen. Eleverna uppmuntras att aktivt berätta om sina tankar, idéer 
och mål. Genom diskussioner försöker man hitta gemensamma mål, som överensstämmer 
med målen för läroplanen. Planeringen av undervisningen sker genom samarbete mellan 
läraren och eleverna när inlärningsprocessen framskrider. 
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I undervisningen värdesätts självständighet hos eleverna i planeringen och genomförandet 
av egna verk, och eleverna uppmuntras att samarbeta och diskutera med varandra. Under-
visningen i formgivning stöder barnens naturliga nyfikenhet och påhittighet, och på så sätt 
skapas även motivation för studier. Inom formgivningsstudierna övar man på att presentera 
sina egna idéer och åsikter för andra samt ta emot respons. Samtidigt uppmuntras elever-
na att ge varandra konstruktiv och uppmuntrande respons. Med hjälp av dessa färdigheter 
lär sig eleverna att ta ställning till frågor i sin egen livsmiljö och omvärld. Samtidigt lär de 
känna sina egna styrkor och blir medvetna om sin inlärning. 

              Studier i grupp stärker samarbetsförmågan
Studierna sker i grupp, vilket innebär att även självständiga övningsarbeten alltid görs i an-
dras närvaro. Inom formgivningsstudierna är samarbete särskilt viktigt, eftersom en stor del 
av övningarna görs tillsammans med andra. I denna typ av studier har ömsesidigt lärande 
en viktig roll, eftersom man genom att diskutera med andra och studera deras verk lär sig 
att bedöma och se även sina egna tankar och verk ur nya perspektiv. Vid sidan av samar-
bete och diskussion behöver eleverna också lugn och ro och individuell handledning för att 
utveckla sitt arbete och sin problemlösningsförmåga. 

Studier i grupp främjar sociala relationer och interaktionsfärdigheter samt lär eleverna att 
förstå, tolerera och respektera olikheter. Genom ett arbetssätt som bygger på samarbete 
lär man sig empati, det vill säga att ta hänsyn till andra och leva sig in i deras situation. 
Centralt är att lära sig lyssna, respektera andras idéer och kompromissa. 

En aktiv lärare styr inlärningsprocessen
Inom formgivningsutbildningen är lärarens roll att handleda, uppmuntra och studera inlär-
ningen. Läraren sporrar eleverna att tänka självständigt och se saker ur många olika per-
spektiv samt även lyssna på andras synpunkter. Lärarens uppgift är att skapa en trygg at-
mosfär i gruppen och bygga upp ramar för lärandet samt möjliggöra inlärning med hänsyn 
till elevernas behov. Läraren uppmuntrar eleverna att diskutera och föra fram sina tankar, 
observationer, erfarenheter och kunskaper om det fenomen eller tema som studeras. 
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Läraren vidgar elevernas värld och är en brobyggare mellan barnens och ungdomarnas 
vardag och den kulturella mångfalden i omgivningen samt mellan formgivning, konst och 
vetenskap. Vid den aktiva elevens sida finns en aktiv lärare. Till lärarens roll i konstskolans 
gemenskap hör också att dela upplevelser, kunskaper och färdigheter med sina kolleger.

              Lärandets glädje och upplevelse
Motivationen för aktiviteten stärks när eleverna upplever att de lyckas. Inlärning kan kräva 
mycket tid och möda, men när arbetet eller projektet lyckas lär man sig att det är värt det. 
Övervinnande av svårigheter ger glädje i lärandet och utvecklar det långsiktiga tänkandet.

Även interaktionen och samhörigheten inom undervisningsgruppen bidrar till lärandets 
glädje. När man har arbetat tillsammans eller delat de olika skedena i arbetet med andra är 
också glädjen över framgången gemensam. Kreativt arbete förutsätter en avslappnad at-
mosfär och frihet för tanken, vilket man strävar efter genom att göra undervisningen lekfull. 
Lekfull undervisning stärker interaktionen inom gruppen. Genom lek strävar man efter en 
upplevelserik och uppmuntrande stämning i gruppen, där var och en vågar prova på och 
försöka och där det också är tryggt att misslyckas.

              Betydelsen av övning
I studier inom formgivning har övning stor betydelse. Övning innebär att gång på gång 
upprepa användningen av formgivningsprocessens skeden, tekniker, material och verktyg 
samt undervisningens innehåll. På detta sätt har eleven möjlighet att fördjupa sina kunska-
per och sin förståelse. Upprepning utvecklar uttrycket, problemlösningsförmågan, förståel-
sen för begrepp samt kunskapen om kultur och historia. 
Övning kräver också inlärning. De färdigheter man tillägnar sig genom övning gör det 
möjligt att ta fram idéer och presentera dem för andra. Övning ger också nya idéer. Interak-
tionsförmågan och förmågan att arbeta i grupp utvecklas genom övning och är en viktig del 
av formgivningsstudierna. 

3.2 Lärmiljöer

I undervisningen i formgivning avses med lärmiljöer de lokaler och platser (fysisk lärmiljö) 
samt de gemenskaper och den praxis (social lärmiljö) inom vilka studierna och inlärningen 
sker. Utgångspunkten är att lärmiljöerna är fysiskt, socialt och psykiskt trygga. De har en 
öppen och positiv atmosfär, och de uppmuntrar och inspirerar eleverna att utveckla sina 
kunskaper. Syftet med de mångsidiga lärmiljöerna är att stöda elevernas tillväxt, öppna 
upp nya perspektiv och sätt att bekanta sig med olika teman och fenomen samt inspirera 
till inlärning. 

6E-minnesregeln, som togs upp i kapitlet om synen på lärande, kan även tillämpas på bild-
konstskolans lärmiljöer och arbetssätt. Ekologi och ekonomi beaktas framför allt i utveck-
lingen av de fysiska lärmiljöerna och arbetsmetoderna samt användningen av material. 
Ergonomi och estetik beaktas också i planeringen och utvecklingen av de fysiska lärmiljö-
erna. Etik är en del av såväl arbetsmetoderna som verksamheten i den sociala lärmiljön. 
Det sjätte E:et, empati, har en central roll i skapandet och upprätthållandet av en trivsam 
social lärmiljö.

              Fysisk lärmiljö
I undervisningen i formgivning erbjuder lämpliga lokaler möjlighet till teoretisk undervisning 
och grupparbeten. En lämplig fysisk lärmiljö för undervisning i formgivning omfattar trygga 
och högklassiga verktyg och mångsidiga material för både två- och tredimensionellt arbete. 
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En idealisk lärmiljö för undervisning i formgivning erbjuder också möjlighet för ändamålsen-
lig användning av teknik. I undervisningen i formgivning används även närmiljön, såsom 
naturen, museer, bibliotek och andra offentliga lokaler. Mångsidiga miljöer stärker elever-
nas relation till naturen, lokalkännedom och aktiva aktörskap i miljön.

Målet för undervisningen i design & teknologi är att skapa förutsättningar för lärande 
som överskrider gränserna mellan konst och vetenskap samt för utveckling av lärmiljöer-
na. Dessa lärmiljöer utvecklas i samarbete med utomstående aktörer. I planeringen och 
utvecklingen av lärmiljöer beaktas även elevernas behov, färdigheter och intressen. Olika 
samarbetsprojekt med aktörer och organisationer inom andra områden för också in sam-
hällsperspektivet som en del av studierna.

              Social lärmiljö
Hela undervisningsgruppen deltar i skapandet av den sociala lärmiljön. Gruppen utarbe-
tar gemensamma regler som värnar om jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter 
samt garanterar välbefinnande, hälsa och säkerhet för alla medlemmar i gruppen, såväl 
eleverna som läraren. Man strävar efter en socialt hållbar, stimulerande och uppmuntrande 
atmosfär där alla trivs. 

3.3 Arbetssätt

Med arbetssätt avses de metoder och verksamhetssätt som används för att uppnå de mål 
som ställts upp för undervisningen och inlärningen. Olika arbetssätt ger eleverna möjlighet 
att visa sitt kunnande på olika sätt. I undervisningen strävar man efter att använda arbets-
sätt som lämpar sig för olika inlärningssituationer och för elever i olika åldrar.

Målet är att de valda arbetssätten och lärmiljöerna ska stöda en utforskande attityd till 
inlärning och utveckling av kritiskt tänkande. I arbetssätten beaktas material, tekniker 
och teman även ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom arbetssätten möjliggörs mångsidig 
användning av material, tekniker och uttryckssätt samt långsiktig övning och fördjupning av 
färdigheter. Man bekantar sig stegvis med olika arbetssätt, verktyg, material och teknolo-
giska lösningar på ett sätt som lämpar sig för åldern. Eleverna uppmuntras att prova på 
och improvisera.
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Med teknologiska lösningar avses traditionella och nya verktyg och tekniska processer för 
hantverk samt digitala verktyg och miljöer. Olika verktyg har sina välmotiverade platser i 
studiehelheterna. Användningen av digitala teknologiska lösningar grundar sig på använd-
ning av handverktyg, som främjar samspelet mellan öga och hand, förståelsen för form 
samt den tredimensionella och kinestetiska uppfattningsförmågan.

              Mångsidigt arbete genom formgivningsprocessen
Mångsidiga arbetssätt är på sätt och vis inbyggda i formgivningsstudierna på grund av 
formgivningens mångkonstnärliga och -vetenskapliga natur. Att öva på formgivningspro-
cessens olika skeden är centralt i formgivningsutbildningen. Inom ramen för detta bekantar 
man sig med olika arbetssätt. 

Formgivningsprocessen inleds med observation av omgivningen och utvecklande av idéer. 
För att lära sig observera omgivningen använder man olika sinnen och rör sig i lokaler, 
samt använder olika upplevelsebaserade, kroppsliga och aktivitetsbaserade arbetssätt. 
Man övar på att ta fram olika lösningar på upptäckta behov och problem genom olika 
metoder för brainstorming både individuellt och i grupp. Genom arbetssätten för brainstor-
ming övar man på sociala färdigheter samt att beakta och godkänna andras idéer och hitta 
gemensamma lösningar.
Processen fortsätter med ett skiss- och planeringsskede, under vilket arbetssätten omfattar 
utarbetande av skisser på egen hand eller i grupp, utformning av en visuell plan och olika 
typer av försök med material. Utarbetandet av skisser och en visuell plan kräver att elever-
na övar på och använder arbetssätt som anknyter till presentationstekniker som är bekanta 
från bildkonsten, såsom teckning och målning, samt visuell problemlösning. I försök med 
material behövs användning av sinnena samt experimentella, hantverksmässiga och ve-
tenskapliga arbetssätt. 

Därefter går formgivningsprocessen vidare till genomförandeskedet, där man framställer 
en prototyp, det vill säga en modell eller ett unikt exemplar som kan testas och med hjälp 
av vilken man kan vidareutveckla planen. I detta skede används arbetssätt som är typiska 
för hantverk och bildkonst, med hjälp av vilka eleverna lär sig tillverka tredimensionella 
miniatyrmodeller eller modellexemplar. 
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I det sista skedet av formgivningsprocessen går man tillbaka till processens tidigare 
skeden för att undersöka och bedöma de observationer som gjorts, idéerna, planerna 
och slutresultatet. Arbetssättet i detta skede är med andra ord reflektion kring den egna 
inlärningsprocessen samt analys och synliggörande av beslut och lösningar. Till det sista 
skedet hör också att presentera slutresultatet för resten av gruppen. Inom undervisningen i 
formgivning kan man öva på att presentera idéer och arbeten på många olika sätt, exem-
pelvis genom drama. Syftet med dessa arbetssätt är att på ett tryggt och lekfullt sätt öva 
på att uppträda för andra och stärka elevernas självkänsla och säkerhet när det gäller att 
agera i interaktiva situationer.

I olika skeden av formgivningsprocessen handleds eleverna att agera i olika roller, lära sig 
att dela upp uppgifter mellan sig samt ta ansvar för egna och allmänna mål.

4 Undervisningens struktur och omfattning

Den beräknade omfattningen på den fördjupade lärokursen i grundläggande konstunder-
visning är 1 300 timmar, varav grundstudiernas beräknade omfattning är 800 timmar och 
de fördjupade studiernas beräknade omfattning är 500 timmar. Den beräknade längden på 
en lektion är 45 minuter. Studierna består av förberedande studier, grundstudier och fördju-
pade studier i design & teknologi.

Den undervisning som ges möjliggör förverkligande av de målsättningar och innehåll som 
fastställs i läroplanen för lärokursen. Vid anordnande av grundläggande konstundervisning 
enligt den fördjupade lärokursen strävar man efter flexibilitet så att man beaktar konstar-
ten, elevens ålder, tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter samt de undervisnings-
metoder som används. 

Syftet med studierna i tidig ålder är att ge en grund för senare studier i design & teknologi. 
Syftet med grundstudierna är att utveckla målmedveten övning och långsiktig utveckling av 
centrala formgivningsfärdigheter hos eleven. De fördjupade studiernas syfte är att utöka 
studiemöjligheterna eller ge möjlighet att fördjupa sig i vissa områden. I de fördjupade stu-
dierna ingår ett slutarbete. Både grundstudierna och de fördjupade studierna kan innehålla 
olika alternativa studiehelheter.    

4.1 Undervisning i tidig ålder, det vill säga förberedande studier i 

formgivning

Esbo bildkonstskola erbjuder studier i design & teknologi för barn i åldern 5–6 år i form 
av förberedande studier i formgivning. Undervisningen är förberedande till sin natur och 
utgör en separat studiehelhet före övergången till grundstudierna. Läsårets längd är 34 
studieveckor, sammanlagt 68 lektioner. Antalet lektioner per vecka är två. En lektion är 45 
minuter lång.
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4.2 Grundstudier i design & teknologi 

Den beräknade omfattningen för grundstudierna i design & teknologi är sammanlagt 800 
timmar. Läsårets längd är 34 studieveckor. En lektion är 45 minuter lång.

Studiehelhet 1: Basgrupper

Grundstudierna i design & teknologi för 7–11-åringar utgör grundstudiernas första studie-
helhet, som fördelas över fem läsår. Studierna framskrider från nivå till nivå, vilket innebär 
att man återkommer till och fördjupar kunskaper och färdigheter som man tidigare lärt sig. 
Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning 
enligt bildkonstskolans årliga läroplan. Undervisningen är experimentell och går ut på att 
öva på och lära sig behärska mångsidiga formgivningsprocesser, tekniker, teknologiska 
lösningar och material.

STUDIEHELHET 0
Förberedande 
studier i form-
givning

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 1 läsår

5–6 år 2 68

                                   läsåret sammanlagt:               68

STUDIEHELHET 1
Basgrupper

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 5 läsår
7 år 2 68

8 år 2 68

9 år 2 68

10 år 2 68

11 år 3 102

                                   5 läsår sammanlagt:                374
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Studiehelhet 2: Periodgrupper  

Den andra studiehelheten inom studierna i design & teknologi utgörs av periodgrupper, 
som varar i två år. Studierna ordnas så att eleverna genomgår två terminslånga perioder 
under varje läsår. På så sätt får eleverna möjlighet att under två läsår studera sammanlagt 
fyra olika helheter inom hantverk, formgivning och annat visuellt arbete. Studiehelheten 
kan inkludera projekt och temahelheter av olika omfattning enligt bildkonstskolans årliga 
läroplan. 

Studiehelhet 3: Basverkstäder

Den tredje studiehelheten inom design & teknologi omfattar två läsår och består av de 
första verkstadsstudierna, basverkstäderna. Studierna ordnas så att varje elev väljer en 
verkstad som varar hela läsåret. Det andra året kan eleven välja mellan att fortsätta i 
samma verkstad eller välja en annan verkstad. Verkstadsstudierna fortsätter även inom de 
fördjupade studierna, och en del verkstäder kan vara gemensamma för grundstudierna och 
de fördjupade studierna. Verkstäder att välja mellan erbjuds i enlighet med bildkonstsko-
lans årliga plan. Verkstäder som har tillräckligt många deltagare kan genomföras. Studie-
helheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning enligt 
bildkonstskolans årliga läroplan. 

Studiehelheterna 1, 2 och 3 inom grundstudierna i design & teknologi utgör tillsammans 
800 lektioner, då de 18 timmar som saknas i den beräknade omfattningen görs som hem-
uppgifter, dokumentation av det egna lärandet, utställningsbesök, studier i visuell kultur 
eller något annat sätt som skolan fastställer. 

STUDIEHELHET 2
Periodgrupper

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 2 läsår:  
helhet 
som 
omfattar 4 
terminer

12 år 3 102

13 år 3 102

                                   2 läsår sammanlagt:               204

STUDIEHELHET 
3
Basverkstäder

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 2 
läsår

14 år 3–4 beroende 
på verkstad

102–136

15 år 3–4 beroende 
på verkstad

102–136

                                                                2 läsår sammanlagt:                204–272
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4.3 Fördjupade studier i design &teknologi

Den beräknade omfattningen för de fördjupade studierna i design & teknologi är samman-
lagt 500 timmar. Läsårets längd är 34 studieveckor. En lektion är 45 minuter lång. 

De fördjupade studierna kan sammanställas individuellt till studiehelheter av olika längd så 
att de tillsammans består av minst 500 timmars studier. De fördjupade studierna kan inklu-
dera projekt och temahelheter av olika omfattning enligt bildkonstskolans årliga läroplan. I 
studierna ingår ett slutarbete.

Eleven får ett slutbetyg över grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade 
lärokursen efter att hen har avlagt de grundstudier och fördjupade studier, inklusive slutar-
betet, som ingår i den fördjupade lärokursen. 

Studiehelhet 4: Fördjupade verkstäder

Fördjupade studier inom design & teknologi utgör den fjärde studiehelheten inom studi-
erna. De fördjupade studierna ordnas så att eleverna efter grundstudierna väljer fördjup-
ningsområden, det vill säga verkstäder, enligt eget intresse. Verkstaden kan vara den-
samma som eleven studerat i redan under den sista studiehelheten inom grundstudierna. 
Eleven kan studera inom den verkstad som hen valt ett år i taget, och det är möjligt att byta 
verkstad varje läsår. Skolan rekommenderar dock att man studerar inom samma verkstad i 
minst två år. Eleven kan också arbeta inom två eller flera verkstäder under läsåret. 
De fördjupade studierna kan inkludera projekt och temahelheter av olika omfattning enligt 
bildkonstskolans årliga plan. 

I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete, som består av en produkt, ett verk eller en 
tjänst, dokumentation av skapandeprocessen i bild och/eller ord samt en självbedömning. 
Slutarbetet görs under läsåret inom ramen för en verkstad som eleven valt.

STUDIEHELHET 4
Fördjupade verkstäder

Åldersgrupp Lektioner/
vecka

Lektioner/
läsår

• 4–5 läsår

• Slutarbete, 
ingår i  
de fördjupade 
studierna

16 år

3–4
beroende på  

verkstad

102–136

17 år 102–136

18 år 102–136

19 år 102–136

20 år 102–136

                                                                                                                        5 läsår sammanlagt:                    500
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5 Undervisningens målsättningar och innehåll

Detta kapitel berättar om de olika studiehelheternas målsättningar och innehåll. Här be-
skrivs hur studierna framskrider i de olika studiehelheterna. Målen för studierna är samti-
digt närvarande i undervisningen och kopplas till det innehåll som studeras utifrån valda 
fokusområden. Både målen och innehållet återkommer i undervisningen när studierna 
framskrider.

5.1 Allmänt om målen för studierna

Inom undervisningen i design & teknologi kombineras formgivning med bildkonst samt 
traditionella och moderna hantverksmetoder och teknologiska lösningar. Undervisningen 
bygger i hög grad på konstnärligt och kreativt arbete med många olika material samt på 
samarbete. 

Målet är att stärka elevernas kreativa uttryck, interaktionsförmåga, naturliga påhittighet och 
förmåga att ta fram idéer. Inom studierna strävar man efter att upprätthålla ett kreativt och 
innovativt tänkande genom lekfulla aktiviteter under hela studietiden. Problemlösnings-
färdigheter som är centrala för formgivning utvecklas genom att man vågar prova på nya 
saker, använda humorn och experimentera fördomsfritt. Eleverna får lära sig att uttrycka 
sig genom hantverk och använda designtänkande i sin vardag. I studierna lär sig eleverna 
att beakta estetiska, ekologiska, ergonomiska, ekonomiska och etiska perspektiv. Arbete i 
grupp utvecklar även förmågan till empati.

I studierna utgår man från den egna miljön, aktuella fenomen, elevernas egna idéer och 
tankar samt bredare teman i stället för fokus på teknik. Undervisningens innehåll bygger på 
grunderna för läroplanen och är kopplat till Esbo bildkonstskolas gemensamma tema för 
det aktuella läsåret. 

Studierna framskrider från nivå till nivå
Elevernas kunskaper, färdigheter och tankar utvecklas i takt med att studierna framskrider. 
I början av studierna bekantar man sig med innehållet, och när de framskrider lär man 
sig mer om och fördjupar sig i samma teman. Repetition och fördjupning av sådant man 
tidigare lärt sig förbättrar också elevernas förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdig-
heter. Undervisningen planeras i samarbete med eleverna, med beaktande av gruppens 
sammansättning, kunskapsnivå och intressen. 

När studierna framskrider förbättras elevernas förmåga till långsiktigt tänkande. Den tid 
som ägnas åt undervisningstillfällen och uppgifter förlängs när studierna framskrider. Detta 
kräver god koncentrationsförmåga och långsiktighet av eleverna.
Elevernas medvetenhet om sin egen inlärning och sitt eget kunnande ökar. I formgivnings-
studierna får eleverna kontinuerligt bedöma och utveckla sina egna verk, vilket främjar 
medvetenheten om den egna inlärningen. Även olika typer av dokumentation av formgiv-
ningsprocessen från inledande idé till slutresultat hjälper eleverna att uppfatta sitt eget 
lärande.

När studierna framskrider ökar elevernas självständighet. När eleverna framskrider till 
studiehelhet 3 och 4 ökar deras valmöjligheter, men redan i tidigare skeden av utbildningen 
ingår uppgifter som kräver självständiga val och beslut. Under studieåren lär sig eleverna 
även att ställa upp egna mål för uppgifterna. De ställer frågor och utmaningar till sig själva 
utifrån sina egna intressen, och lär sig på så sätt att utarbeta svar genom eget arbete och 
samarbete.  
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Studierna i formgivning utvecklar uppfattningen om naturen, miljön och omvärlden. Under 
studierna ökar medvetenheten om och förståelsen för de egna påverkningsmöjligheterna.

Designtänkandet, såsom uppfinningsrikedom och kreativ problemlösningsförmåga, ut-
vecklas under studierna. Kunskapen om material samt förmågan till visuell framställning, 
skapande av modeller, presentation av projekt och andra färdigheter inom formgivning ut-
vecklas kontinuerligt genom övning. Även kunskapen om formgivningens teori och historia 
ökar under studieåren.
Under studierna utvecklar eleverna en personlig relation till formgivning, och dessutom 
formas och utvecklas deras egen identitet som formgivare och hantverkare. Eleven får 
olika erfarenheter av hantverk och användning av teknologi och kan därigenom utveckla 
sitt eget uttryck.

Studier i  
tidig ålder

Grundstudier Fördjupade  
studier

Förberedande 
studier i form-
givning

bekanta sig

Studie- 
helhet 1
det vill säga  
basgrupper som går  
framåt år för år

bekanta sig och  
lära sig mer

Studie- 
helhet 2
det vill säga period-
grupper

lära sig mer

Studie- 
helhet 3 
det vill säga basverk-
städer

lära sig mer och förd-
jupa sig

Studie- 
helhet 4
det vill säga fördju-
pade  
studier och slutarbete

fördjupa sig och 
tillämpa

öva, observera, lära, dela

Det långsiktiga tänkandet ökar (mängden tid som används för en helhet blir längre)

Medvetenheten om den egna inlärningen och det egna kunnandet ökar

Självständigheten och ansvarstagandet ökar

Relationen till miljön och naturen utvidgas och kunnandet ökar

Designtänkandet, färdigheterna och kunskaperna om teorin ökar

Den personliga relationen till formgivning och identiteten som hantverkare utvecklas
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5.2 Målsättningar för och innehåll i grundstudierna i design & teknologi

Under grundstudierna utvecklas målmedveten övning och långsiktig utveckling av centrala 
formgivningsfärdigheter hos eleven. Studierna stöder utvecklingen av ett eget uttryck och 
elevens utveckling till en aktiv aktör. Studierna i design & teknologi stöder utvecklingen av 
elevens relation till formgivning, vetenskap, konst, hantverk och kultur. Studiernas mål är 
att eleverna ska få breda kunskaper om både materiellt och immateriellt skapande.

Studiehelheterna 1–3 inom grundstudierna är basgrupper, periodgrupper och basverkstä-
der. Inom grundstudierna upprepas samma målsättningar och innehållsområden under 
olika år. När studierna framskrider fördjupas och utökas formgivningsfärdigheterna och 
-tänkandet. Eleverna vänjs gradvis vid långsiktigare och självständigare arbete.

Målområdena enligt grunderna för läroplanen är färdigheter och formgivning, som omfattar 
mål som anknyter till grundläggande kunskaper i formgivning, samhälle och kultur, vars 
mål fokuserar på formgivningens betydelse, samt tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet, 
som omfattar mål som anknyter till tillämpning av formgivning. 

              Centrala innehåll och deras delområden
Innehållsområdena i den grundläggande undervisningen är enligt grunderna för läropla-
nen klädsel, föremåls- och textilmiljöer, servicemiljöer samt byggda och naturliga miljöer. 
Innehållsområdena behandlas i varje studiehelhet. Inom studiehelhet 1 repeteras de år för 
år så att kunskaperna fördjupas och de relaterade färdigheterna utvecklas. I studiehelhet 2 
och 3 behandlar man innehållsområdena genom att fördjupa sig i de olika innehållsområ-
dena i separata helheter.
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Studiehelhet 0: Förberedande studier i formgivning

Undervisningen i design & teknologi i tidig ålder, det vill säga de förberedande studierna i 
formgivning, omfattar ett läsår. Eleverna är 5–6 år gamla.

              Målsättningar
De förberedande studierna i formgivning skapar en grund för senare studier. Studiernas 
mål är att stärka elevens kontakt till och observation av den egna omgivningen samt för-
mågan att uttrycka sig och göra själv. Under studierna får barnet bekanta sig med formgiv-
ningens arbetssätt på ett sätt som lämpar sig för åldern. Redan från början av studierna 
strävar man efter att genom lek och fritt uttryck stärka det kreativa och konstnärliga ska-
pandet samt förmågan att arbeta i grupp. Undervisningen bygger i hög grad på konstnärligt 
och kreativt arbete samt stöder barnens naturliga påhittighet och förmåga att lära sig nytt. 
Verksamheten utvecklar barnets förmåga att komma på idéer och stöder det egna tänkan-
det. Redan i studierna i tidig ålder styrs undervisningens mål av principer som anknyter 
till grundläggande kompetens inom formgivning, formgivningens betydelse i miljön och 
mångsidig tillämpning av formgivning. Genom att bekanta sig med sin egen omgivning lär 
man sig att uppfatta föremålsmiljöer samt byggda och naturliga miljöer. På detta sätt lär 
sig barnet så småningom att förstå vad formgivning är och hur människan kan påverka sin 
egen miljö. 

              Innehåll
Undervisningen utgår från teman och fenomen i miljön och den visuella kulturen som berör 
barnets liv. Barnen själva samt deras erfarenheter, mognande självbild, upplevelser och 
fantasi står i centrum för aktiviteterna. I undervisningen behandlas olika områden inom 
formgivning genom beklädnad, föremål, tjänster samt byggda och naturliga miljöer. Man 
närmar sig uppgiftsområdena med alla sinnen och uppmuntrar barnet att uttrycka sig och 
fundera över sina observationer och tolkningar av det de sett, hört, känt och föreställt sig. 
Under läsåret lär sig eleverna grundläggande begrepp inom formgivning och visuell konst. 
Hit hör exempelvis form, färg, material, yta och utrymme.

Barnets aktiva aktörskap och mångsidiga relation till världen stärks genom undersökande, 
experimentella, vetenskapliga, teknologiska och konstnärliga arbetssätt. Motoriska färdig-
heter och långsiktighet övas genom att prova på varierande arbetssätt, som stöder bar-
nens olika sätt att vara och naturligt gestalta sin omgivning. Man bekantar sig med materi-
al, tekniker och verktyg på ett tryggt sätt som lämpar sig för åldersgruppen, och övar på att 
använda grundläggande och mekaniska verktyg. Undervisningen uppmuntrar eleverna att 
glädjas över sitt eget och andras arbete samt att arbeta i grupp med hänsyn till andra. 
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Studiehelhet 1: Basgrupper

Basgrupperna går framåt år för år. Studierna varar i fem läsår. Eleverna är 7–11 år gamla.

              Målsättningar
Målet med studierna i formgivning är att bekanta sig med grundläggande kunskaper om 
formgivning, formgivningens betydelse i vår miljö samt tillämpning av formgivning i andra 
sammanhang. I grunderna för läroplanen delas målen för undervisningen in i tre grupper: 
färdigheter och formgivning, samhälle och kultur samt tvärkonstnärlighet och -vetenskap-
lighet.

Färdigheter och formgivning. I basgrupperna utvecklas elevernas hantverksfärdigheter och 
tänkande, och de uppmuntras att uttrycka sina tankar i ord och bild. Eleverna uppmuntras 
att observera sin omgivning, och inom studierna övar man på att fundera över och lösa 
olika utmaningar i vardagen och omgivningen. Målet är att eleverna ska lära sig att värde-
sätta hantverk och inspireras att tillämpa sina kunskaper genom ändamålsenlig och säker 
användning av olika verktyg och tekniker. Genom att prova på olika arbetssätt kan elever-
na utveckla sin självkännedom och testa olika roller som en del av gruppen. Målet är att 
de ska lära sig att styra sitt eget agerande långsiktigt och identifiera sina egna styrkor och 
svagheter, samt hitta och utveckla arbetssätt som passar dem. I basgrupperna övar man 
redan från början på att observera formgivningsprocessen. 

Samhälle och kultur. I basgrupperna är målet att lära sig förstå formgivnings- och hant-
verkskulturen och fungera som en del av den genom att göra, diskutera, tolka och ta 
emot. Eleverna vänjer sig vid att förstå formgivningens betydelse för miljön ur många olika 
perspektiv (användbarhet, materialval, produkternas livscykel). Genom studierna lär sig 
eleverna också att förstå formgivning och hantverk som ett levande kulturarv samt se dem 
ur etikens, ekologins, ekonomins, ergonomins, estetikens och empatins perspektiv. Elev-
erna uppmuntras att förstå formgivning som såväl lokal som global verksamhet samt som 
företagande.

Tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet. I basgrupperna lär sig eleverna också att se 
formgivning som ett tvärkonstnärligt och -vetenskapligt fenomen. Eleverna uppmuntras att 
studera olika fenomen i omgivningen ur konstens och vetenskapens perspektiv med hjälp 
av olika formgivningsmetoder och teknologiska metoder. Eleverna stöds i innovativ och 
kreativ produktion av ny kunskap individuellt och i grupp. Ett centralt element i studierna är 
att studera olika fenomen framför allt med tanke på hållbar utveckling och cirkulär ekonomi 
samt ur såväl ett socialt och kulturellt som ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Innehåll
Under studierna bekantar man sig med och studerar formgivningsrelaterat innehåll enligt 
grunderna för läroplanen, som är klädsel, föremåls- och textilmiljöer, servicemiljöer samt 
byggda och naturliga miljöer. Inom studierna bekantar man sig med olika delområden inom 
innehållet och med grundläggande begrepp inom formgivning. I basgrupperna repeteras 
undervisningens innehållsområden år för år så att kunskaperna fördjupas och de relatera-
de färdigheterna utvecklas.

I basgrupperna behandlas studiernas innehållsområden enligt följande:

Klädsel studeras genom att man bekantar sig med modefenomen och klädsel i olika kul-
turer, och undersöker hur de påverkar grupptillhörigheten och formandet av identiteten. I 
studierna bekantar man sig med människans proportioner och de krav som de ställer på 
klädsel. I studierna bekantar man sig med beklädnadsteknologins grunder. 
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Föremåls- och textilmiljöer studeras genom observation av boende, föremålsmiljöer och 
teknologi i omgivningen. Man bekantar sig med dessa utifrån funktion, modefenomen och 
olika kulturer. 

Servicemiljöer studeras i basgruppernas studier framför allt ur upplevelsens och kundo-
rienteringens perspektiv. De studeras även ur välbefinnandets och företagandets perspek-
tiv. 

Byggda och naturliga miljöer studeras med tanke på hållbarhet, mångfald samt människors 
trivsel och välbefinnande. I studierna bekantar man sig också med miljöer ut delaktighe-
tens och gemenskapens perspektiv.

Grundläggande begrepp inom formgivning görs bekanta genom konkreta aktiviteter. Be-
greppens värld utvidgas när studierna framskrider.

De barn som deltar i basgrupperna är 7–11 år gamla och särskilt i början av studierna har 
man ett starkt fokus på lekens och fantasins värld. Elevernas kunskaps- och färdighets-
grund utökas under studieåren och genom ökad livserfarenhet. Fokus i basgruppens akti-
viteter flyttas så småningom från de förberedande studiernas jagcentrerade tänkande mot 
andra människor och det fokus på användare och behov som är centralt inom formgivning. 

Undervisningens innehåll går framåt år för år och det som eleverna tidigare lärt sig utvid-
gas. Genom att fördjupa sig i innehållet får eleverna nytt stoff för sitt tänkande vid sidan av 
den erfarenhetsbaserade kunskapen, på en nivå som är lämplig för deras ålder. 6E-per-
spektiven kommer med som begrepp, genom vilka man närmar sig formgivning. Det kritis-
ka tänkandet övas genom diskussioner, uppgifter och mångsidiga teman. Förståelsen för 
nuläget fördjupas genom att man bekantar sig med historien. Samtidigt skapas en grund 
för framtidens idéer.

Inom studierna bekantar man sig med formgivningsprocessen som ett redskap för ska-
pande av produkter och tjänster samt ett hjälpmedel för inlärning. Till formgivningsproces-
sen hör dokumentation av processens olika skeden med olika metoder (t.ex. skisser eller 
fotografier) samt att diskutera arbetet med gruppen. När studierna framskrider får eleverna 
öva på att dokumentera sina tankar och arbetsskeden. Eleven lär sig att reflektera kring sitt 
eget arbete samt sina lösningar och beslut. Medvetenhet om processens skeden är också 
till nytta när man diskuterar sitt eget arbete eller presenterar det för den övriga gruppen. 
Man övar på att presentera sitt arbete genom att berätta i ord och bild.

I basgrupperna får eleverna möjlighet att arbeta med olika material som lämpar sig för de 
olika uppgiftshelheterna på ett tryggt sätt som lämpar sig för åldersgruppen, samt bekanta 
sig med olika tekniker och redskap. Materialen och teknikerna är redskap för förverkli-
gande av egna idéer, kreativ problemlösning och utveckling av tänkandet. I samband 
med uppgifterna bekantar man sig med materialens egenskaper och livscykeltänkande i 
enlighet med principerna för hållbar utveckling. Inom studierna fokuserar man på använd-
ning av handverktyg. När eleverna använder mekaniska verktyg får de en uppfattning 
om materialens egenskaper och struktur samt bearbetningsteknikernas fysiska principer. 
Bearbetning av material för hand utvecklar samspelet mellan öga och hand samt förmågan 
att uppfatta och tänka tredimensionellt. När grundstudierna framskrider bekantar man sig 
med maskinella och digitala verktyg. Inom formgivningsstudierna studerar man teknologi 
som ett medel för aktivitet och uttryck.
Under studierna i basgrupperna bildar sig eleverna så småningom en mångsidig uppfatt-
ning om olika materials uppträdande och användning i olika sammanhang. 
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En bred uppfattning om material berikar elevernas upplevelsevärld samt stöder förmågan 
att läsa av omgivningen och den kulturella förståelsen. Ökande kunskaper om material, 
utveckling av färdigheter och behärskande av arbetsredskapen uppmuntrar till experiment 
och självständigt arbete.  
Under studierna strävar man efter att stöda elevernas delaktighet i platser i omgivningen. 
Detta sker genom att man använder närliggande lokaler eller naturen som lärmiljöer, kopp-
lar ihop innehållet i undervisningen med platser i elevernas vardagsliv eller samarbetar 
med aktörer utanför skolan.

I studierna ingår hemuppgifter, utställningsbesök och andra besök samt i mån av möjlighet 
samarbetsprojekt med utomstående aktörer i slutskedet av studiehelheterna.

Studiehelhet 2: Periodgrupper

Periodgrupperna varar i två år. Studierna ordnas i fyra terminslånga perioder. Inom peri-
odstudierna studerar man hantverk, formgivning och andra visuella områden. Eleverna är 
12–13 år gamla.

              Målsättningar
Studiernas mål är att bekanta sig med grundläggande kunnande inom formgivning, form-
givningens betydelse i vår miljö och tillämpning av formgivning i olika sammanhang, samt 
att fördjupa elevernas kunnande inom dessa områden i förhållande till tidigare studier. I 
grunderna för läroplanen delas målen för undervisningen in i tre grupper: färdigheter och 
formgivning, samhälle och kultur samt tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet.
I denna studiehelhet sker studierna enligt målsättningarna i fyra periodgrupper som 
fokuserar på olika områden och som alla omfattar en termin. Målen enligt grunderna för 
läroplanen behandlas enligt samma principer som i den föregående studiehelheten (se 
studiehelhet 1). I periodgrupperna fördjupar man sig dock mer i färdigheterna, teknikerna 
och sakinnehållet.  
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              Innehåll
Under studierna bekantar man sig med formgivningsrelaterat innehåll enligt grunderna 
för läroplanen, som är klädsel, föremåls- och textilmiljöer, servicemiljöer samt byggda 
och naturliga miljöer. I periodgrupperna fördjupar man sig i dessa teman inom en separat 
helhet för varje innehållsområde. Inom studierna fördjupar man sig i aktuella grundläggan-
de begrepp inom formgivning. Inom formgivningsstudierna studerar man teknologi som ett 
medel för aktivitet och uttryck.

Periodgrupperna kan fokusera på ett visst innehållsområde eller utgöra helheter som kom-
binerar olika innehållsområden. Under studiehelheten (två läsår) behandlas innehållsområ-
dena i periodgrupperna åtminstone enligt följande:

Klädsel studeras utifrån fysiologi, mode och kultur samt som en del av grupptillhörighet och 
formandet av en identitet. Inom studierna fördjupas kunskaperna och färdigheterna inom 
beklädnadsteknologi. I föremåls- och textilmiljöer studerar man boende, formgivning och 
teknologi utifrån funktion, modefenomen och olika kulturer. Servicemiljöer studeras i studi-
erna ur upplevelsens och kundorienteringens perspektiv samt med tanke på välbefinnande 
och företagande. Man bekantar sig med byggda och naturliga miljöer utifrån hållbarhet, 
mångfald samt människors trivsel, välbefinnande, delaktighet och gemenskap.

I valet av innehåll för periodgrupperna beaktas fenomen som är betydelsefulla för elever-
na, som behandlas utgående från egna erfarenheter mot allmännare fenomen i världen. 
Eleverna i periodgrupperna berörs av den begynnande puberteten, som lyfter fram den 
egna självbilden och identiteten på ett nytt sätt, och man strävar efter att beakta detta även 
i planeringen av uppgifternas innehåll. 

Det ökande kunskapsstoffet om de behandlade temanas tematik, historia och fenomen 
fördjupar elevens förståelse och erbjuder stimulans och inspiration för det egna arbetet. 

Utställningsbesök och andra besök samt hemuppgifter kan höra till studierna. 

Studiehelhet 3: Basverkstäder

Basverkstäderna varar i två år. Studierna är valbara verkstadsstudier som varar i ett läsår. 
Eleverna är 14–15 år gamla. 
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              Målsättningar
Målet för studierna i basverkstäderna är att genom det område inom formgivning som 
eleven valt fördjupa det grundläggande kunnandet inom formgivning och kunskapen om 
formgivningens betydelse samt tillämpa formgivning tillsammans med konst och veten-
skap. Målet är att ytterligare fördjupa kunnandet inom formgivning i förhållande till tidigare 
studier. I grunderna för läroplanen delas målen för undervisningen in i tre grupper: färdig-
heter och formgivning, samhälle och kultur samt tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet. I 
varje verkstad fördjupar man sig i dessa mål (samma som tidigare under grundstudierna, 
läs mer under studiehelhet 1) ur ett perspektiv som utgår från det aktuella området inom 
formgivning. Mer information om verkstädernas innehåll och målsättningar ges årligen i 
verkstadsguiden.

Ett gemensamt mål för alla basverkstäder är att utveckla elevens kunnande mot ett 
självständigt och mer målmedvetet arbete. Genom större samarbetsprojekt stärks elever-
nas förmåga att behärska formgivningsprocessen ytterligare. Genom självständigt arbete 
stärks elevernas uttrycksförmåga och de blir mer rutinerade.

I basverkstäderna används det förfarande för dokumentation av och reflektion kring 
processen som är bekant från formgivningsprocessen även på ett bredare plan för att 
reflektera kring det egna lärandet med hjälp av portfolioarbete. Inom verkstadsstudierna får 
eleverna möjlighet att bekanta sig med yrkespersoners arbete inom formgivning och andra 
visuella branscher. 

              Innehåll
Under studierna bekantar man sig med och fördjupar sig i formgivningsrelaterat innehåll 
enligt grunderna för läroplanen, som är klädsel, föremåls- och textilmiljöer, servicemiljöer 
samt byggda och naturliga miljöer. I basverkstäderna behandlar man dessa genom att 
fördjupa sig i de olika innehållsområdena i separata helheter. Inom studierna fördjupar man 
sig i aktuella grundläggande begrepp inom formgivning. 

Basverkstäderna behandlar teman kring olika områden inom formgivning, och därför 
fördelas också behandlingen av innehållsområden huvudsakligen mellan olika verkstäder. 
I enlighet med grunderna för läroplanen ska alla innehållsområden dock behandlas under 
alla grundstudier, så i verkstäderna förverkligas detta genom att tillämpa de olika innehålls-
områdena på den aktuella verkstadens tema. De behandlas åtminstone på följande sätt:

Klädsel studeras utifrån fysiologi, mode och kultur samt som en del av grupptillhörighet och 
formandet av en identitet. Inom studierna fördjupas kunskaperna och färdigheterna inom 
beklädnadsteknologi. I föremåls- och textilmiljöer studerar man boende, formgivning och 
teknologi utifrån funktion, modefenomen och olika kulturer. Servicemiljöer studeras i studi-
erna ur upplevelsens och kundorienteringens perspektiv samt med tanke på välbefinnande 
och företagande. Man bekantar sig med byggda och naturliga miljöer utifrån hållbarhet, 
mångfald samt människors trivsel, välbefinnande samt delaktighet och gemenskap.

I basverkstäderna studerar man planering av olika produkter, verk och tjänster. I pro-
duktplanering är utgångspunkterna lämpliga material och produkternas användbarhet. I 
skapandet av unika verk fungerar materialen och teknikerna däremot som uttrycksmedel. 
I planering av tjänster utgår man från delaktighet, gemenskap och välbefinnande. Inom 
formgivningsstudierna studerar man teknologi som ett medel för aktivitet och uttryck. 
6E-perspektiven är med i studierna som begrepp, som man alltid beaktar som en del av 
planeringsprocessen. 
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I valet av innehåll för verkstäderna beaktar man fenomen som är betydelsefulla för elev-
erna. Man närmar sig dessa fenomen genom elevernas erfarenheter och studerar dem 
också på ett allmännare plan. Man fäster vikt vid självständiga planeringsprojekt och före-
tagarperspektivet.

I basverkstäderna använder man i högre grad än tidigare även portfolioarbete, som framför 
allt görs med tanke på dokumentation av lärandet. I studierna ingår hemuppgifter, utställ-
ningsbesök och andra besök samt i mån av möjlighet samarbetsprojekt med utomstående 
aktörer. Eleverna kan redan under basverkstäderna delta i föreläsningar om visuell kultur 
som ordnas i skolan, och som kan vara till nytta för elevens slutarbete senare. Genom 
dessa föreläsningar om visuell kultur som hör till de fördjupade studierna får eleverna på 
ett mångsidigt sätt bekanta sig med aktuell formgivning och konst samt personer som 
arbetar inom visuella branscher. 

5.3 Målsättningar för och innehåll i de fördjupade studierna i design 

& teknologi

Syftet med de fördjupade studierna är att utvidga studierna i formgivning eller fokusera 
på ett område som eleven valt. Målet är att eleverna ska ta till sig kritiskt tänkande och 
konstruktivt övervägande som en del av formgivningsprocessen. Eleverna uppmuntras att 
observera, fundera över, bedöma, konceptualisera och dela samt uttrycka och tolka sina 
egna upplevelser. 

I de fördjupade studierna handleds eleverna att arbeta självständigt, ta egna initiativ och 
fatta egna beslut. Studierna stärker elevernas förmåga att använda formgivning som ett 
verktyg för att delta och påverka sin omgivning. De fördjupade studierna kännetecknas av 
en approach som bygger på interaktion och aktivt aktörskap. Genom större samarbets-
projekt stärks elevernas förmåga att behärska formgivningsprocessen ytterligare. Inom 
verkstadsstudierna dokumenterar och reflekterar eleverna över sin egen inlärning genom 
portfolioarbete. Inom verkstadsstudierna får eleverna möjlighet att bekanta sig med yrkes-
personers arbete inom formgivning och andra visuella branscher.
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De fördjupade studierna består av verkstäder. Man strävar efter att erbjuda fördjupade 
verkstäder inom design & teknologi inom läroplanens centrala innehållsområden. Mer 
detaljerade målsättningar och innehåll för de olika verkstäderna utarbetas årligen. De be-
skrivs i en verkstadsguide som publiceras varje läsår, där de verkstäder som finns att välja 
mellan presenteras. I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete. 
Studiehelhet 4: Fördjupade verkstäder

Studierna inom de fördjupade verkstäderna varar i 4–5 år. Eleverna är 16–20 år gamla.

              Målsättningar
Målet för studierna i de fördjupade verkstäderna är att genom det område inom formgiv-
ning som eleven valt fördjupa och tillämpa det grundläggande kunnandet inom formgivning 
och kunskapen om formgivningens betydelse samt tillämpa formgivning tillsammans med 
konst och vetenskap. Målet är att ytterligare fördjupa kunnandet inom formgivning i förhål-
lande till tidigare studier och lära sig använda detta kunnande på ett mer självständigt sätt. 
I grunderna för läroplanen delas målen för undervisningen in i tre grupper: färdigheter och 
formgivning, samhälle och kultur samt tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet.

Färdigheter och formgivning. I de fördjupade verkstäderna handleds eleverna mot ännu 
självständigare arbete och behärskande av formgivningsprocessen. Eleverna uppmuntras 
att självständigt utveckla och öva på designtänkande och kreativa färdigheter samt hitta 
lösningar på utmaningar i vardagen och omgivningen. I verkstäderna uppmuntras elever-
na att tillämpa sina kunskaper och uttrycka sig själva. I verkstäderna fördjupas elevernas 
hantverksfärdigheter och kunskaper om material och tekniker. De lär sig att ännu mer med-
vetet använda verktyg och skapa högklassig och hållbar formgivning. I verkstäderna övar 
man på att ställa upp egna mål och får njuta av glädjen i att uppnå dem.

Samhälle och kultur. I de fördjupade verkstäderna uppmuntras eleverna till aktivt arbete 
med formgivning och hantverkskultur samt att själva göra, ta emot, tolka och se möjlighe-
terna att delta och påverka i omgivningen. Eleverna handleds att genom formgivningen 
anpassa produktens användbarhet och materialvalen, med hänsyn till produktens livscykel 
och effekter på miljön. Genom studierna fördjupas förståelsen för formgivning och hantverk 
som levande kulturarv, och man studerar dem ur etikens, ekologins, ekonomins, ergo-
nomins, estetikens och empatins perspektiv. Inom studierna uppmuntras eleverna att se 
kopplingarna mellan det egna arbetet och lokal och global verksamhet samt yrkesarbete 
och företagande.

Tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet. I de fördjupade verkstäderna tillämpas konstarter, 
naturvetenskaper och teknologi i samband med formgivningen. Målet är att stärka elever-
nas intresse och uppmuntra dem till dialog mellan områdena. I verkstäderna uppmuntras 
eleverna att producera och tillämpa ny kunskap självständigt och gemensamt. Eleverna 
handleds att tillämpa principerna för cirkulär ekonomi samt socialt, kulturellt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar utveckling i sitt arbete.

               Innehåll
Under studierna fördjupar man sig i formgivningsrelaterat innehåll enligt grunderna för läropla-
nen, som är klädsel, föremåls- och textilmiljöer, servicemiljöer samt byggda och naturliga mil-
jöer. I de fördjupade verkstäderna behandlas dessa i varje innehållsområdes separata helhet. 
Inom studierna fördjupar man sig i aktuella grundläggande begrepp inom formgivning.  
De fördjupade verkstäderna behandlar teman kring olika områden inom formgivning, och 
därför fördelas också behandlingen av innehållsområden huvudsakligen mellan olika verk-
städer. 
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Enligt grunderna för läroplanen ska alla innehållsområden dock behandlas även inom de 
fördjupade studierna, så i verkstäderna förverkligas detta genom att tillämpa olika inne-
hållsområden på den aktuella verkstadens tema. De behandlas åtminstone på följande 
sätt:

Klädsel studeras utifrån fysiologi, mode och kultur samt som en del av grupptillhörighet och 
formandet av en identitet. Inom studierna fördjupas kunskaperna och färdigheterna inom 
beklädnadsteknologi. I föremåls- och textilmiljöer studerar man boende, formgivning och 
teknologi utifrån funktion, modefenomen och olika kulturer. Servicemiljöer studeras i studi-
erna ur upplevelsens och kundorienteringens perspektiv samt med tanke på välbefinnande 
och företagande. Man bekantar sig med byggda och naturliga miljöer utifrån hållbarhet, 
mångfald samt människors trivsel, välbefinnande samt delaktighet och gemenskap.

I de fördjupade verkstäderna studerar man planering av olika produkter, verk och tjänster. 
I produktplanering är utgångspunkterna lämpliga material och produkternas användbarhet. 
I skapandet av unika verk fungerar materialen och teknikerna däremot som uttrycksme-
del. I planering av tjänster utgår man från delaktighet, gemenskap och välbefinnande. 
Inom formgivningsstudierna studerar man teknologi som ett medel för aktivitet och uttryck. 
6E-perspektiven är med i studierna som begrepp, som man alltid beaktar som en del av 
planeringsprocessen.

I valet av innehåll för verkstäderna beaktar man fenomen som är betydelsefulla för elev-
erna. Man närmar sig dessa fenomen genom elevernas erfarenheter och studerar dem 
också på ett allmännare plan. Man fäster vikt vid självständiga planeringsprojekt och före-
tagarperspektivet.

Genom föreläsningar om visuell kultur som hör till studierna får eleverna på ett mångsidigt 
sätt bekanta sig med aktuell formgivning och konst samt yrkespersoner som arbetar inom 
visuella branscher. I de fördjupade verkstäderna fokuserar man särskilt på portfolioarbete, 
som framför allt görs med tanke på dokumentationen av det egna arbetet. I studierna ingår 
hemuppgifter, utställningsbesök och andra besök samt i mån av möjlighet samarbetspro-
jekt med utomstående aktörer.
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Slutarbete

I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete. Ett slutarbete måste göras om eleven vill ha 
ett slutbetyg över avläggande av grundstudier i design & teknologi enligt den fördjupade 
lärokursen. Elever som inte gör något slutarbete kan på begäran få ett intyg över alla sina 
studier på bildkonstskolan.
     
Eleven gör slutarbetet självständigt enligt en egen plan och får handledning för detta. Elev-
en kommer överens om målen för och genomförandet av slutarbetet med den handledan-
de läraren. Slutarbetet består av en produkt, ett verk eller en tjänst och relaterad dokumen-
tation av kunnandet. Dokumentationen innehåller skriftligt material och/eller bildmaterial 
samt självbedömningar. I slutarbetet lyfter eleven fram sitt kunnande och sin utveckling 
inom formgivningsområdet samt sin förmåga att tillämpa det hen lärt sig. Elever som gör 
slutarbeten presenterar arbetsprocessen och sina verk. Verken visas i en slutarbetsutställ-
ning i slutet av läsåret.
     
Slutarbetet bedöms av två bedömare, varav en är en lärare på Esbo bildkonstskola och 
den andra är en utomstående bedömare. Grunderna för bedömningen klargörs för eleven 
redan när slutarbetet inleds. 
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6 Bedömning av den fördjupade lärokursen i design & teknologi

Detta kapitel berättar om principerna och objekten för bedömningen. Inom Esbo bildkonst-
skola bedöms läroanstaltens verksamhet på allmän nivå i enlighet med tanken om konti-
nuerlig utveckling (se kapitlet Verksamhetskultur). Förverkligandet av målen för undervis-
ningen bedöms på elevbedömningens nivå. Formerna för givandet av intyg och principerna 
för elevbedömningen definieras i Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i 
grundläggande konstundervisning 2017.

6.1 Bedömningens uppgift

Syftet med bedömningen av inlärningen är att stöda elevens framsteg i formgivningsstudi-
erna. Bedömningen uppmuntrar till inlärning och stöder elevens utveckling, samt är rättvis 
och etiskt hållbar. Bedömningen stärker elevens grundläggande kunskaper inom formgiv-
ning (färdigheter och formgivning), förståelsen för formgivningens betydelse (samhälle och 
kultur) samt tillämpningen av formgivning (tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet).
För att bedömningen ska vara ändamålsenlig och till nytta för eleverna utvecklas den konti-
nuerligt i samarbete med eleverna. Eleverna får kunskap om principerna för bedömningen 
och kan delta i dokumentationen av sin egen arbets- och inlärningsprocess i enlighet med 
sin åldersnivå. Elevernas vårdnadshavare får årligen närmare information om studiernas 
innehåll. I slutet av läsåret får eleverna ta med sig sina verk hem, och i samband med 
detta skickar läraren med en beskrivning av undervisningsgruppens målsättningar och 
studiernas innehåll under det gångna läsåret. Information om undervisningen och dess 
innehåll ges också i samband med utställningar av elevarbeten.

Utvärderingen av läroanstaltens verksamhet syftar till att säkerställa att undervisningen 
överensstämmer med läroplanen samt att den utvecklas i enlighet med de målsättningar 
som definieras i läroplanen.

6.2 Former av bedömning

              Kontinuerlig bedömning vid undervisningstillfällena och självbedömning
Bedömningen, det vill säga responsen, gäller framför allt arbetsprocessen. Kontinuerlig 
bedömning sker i samband med aktiviteter vid undervisningstillfällena, när verk och arbets-
processer granskas i deras olika skeden. I granskningen fästs uppmärksamhet vid för-
verkligandet av de mål som ställts upp för uppgiften/processen, lösandet av problem som 
uppstått under processen samt nya insikter.
I det interaktionsförhållande som råder under inlärningsprocessen får eleven och läraren 
respons av varandra och av gruppens övriga medlemmar. Eleven instrueras också att 
bedöma sig själv. Viktiga former av självbedömning är portfolior och arbetsdagböcker. De 
kan bestå av färdiga verk, beskrivningar av arbetsskeden, skisser eller beskrivningar av 
processen, eller innehålla skriftliga kommentarer om inlärningsprocessen. Det är viktigt att 
eleverna kan utforma dem på ett personligt sätt och på många olika sätt. Observation av 
den egna inlärningsprocessen gör inlärningen mer medveten och hjälper eleven att förstå 
hur ett visst slutresultat har kommit till. Inom studierna övar man på att ge och ta emot 
respons redan från de första studiehelheterna. 
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              Offentlig bedömning
Genom utställningar, samarbetsprojekt och andra framträdanden kan eleverna och läroan-
stalten även få offentlig respons.

              Intyg
Elevens framsteg bedöms, men inga vitsord ges. Esbo bildkonstskola ger eleverna ett 
intyg efter avlagda grundstudier och efter avlagda studier i enlighet med den fördjupade 
lärokursen i design & teknologi (grundstudier, fördjupade studier och slutarbete). Den 
bedömning av utvecklingen av elevernas kunnande som skrivs in i intyget grundar sig på 
bedömningskriterier som har utarbetats i enlighet med Grunderna för läroplanen för den 
fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning. (Intyg och uppgifter som ska 
anges i dem, bilaga 2)

Elevernas studieprestationer bokförs och ett register förs över dem. Om studierna avbryts 
eller eleven av någon annan orsak behöver ett intyg får eleven på begäran ett deltagar-
intyg, som anger elevens godkända prestationer på Esbo bildkonstskola. Till övriga delar 
tillämpas anvisningarna i Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grund-
läggande konstundervisning på intyg, slutarbeten och arbetsböcker.

6.3 Bedömning inom studiehelheterna

Föremålen för bedömning inom alla studiehelheter som hör till den fördjupade lärokursen 
är målområdena enligt grunderna för läroplanen, det vill säga färdigheter och formgivning, 
samhälle och kultur samt tvärkonstnärlighet och -vetenskaplighet.

6.3.1  Studier i tidig ålder

Studiehelhet 0, Förberedande studier i formgivning
Inom de förberedande studierna i formgivning sker bedömningen vid undervisningstillfälle-
na. Eleverna får uppmuntrande respons för sina färdigheter, sitt samarbete och sina egna 
initiativ. Eleverna får stöd i att bedöma sitt eget och andras arbete.

6.3.2 Grundstudier

              Studiehelhet 1: Basgrupper
Bedömningen sker under undervisningstillfällena i arbetssituationer, där eleverna uppmunt-
ras att ge och få respons i samtal med läraren och undervisningsgruppen. Samtidigt får 
eleverna öva på självbedömning och på att dokumentera sitt eget arbete. 

Under det sista året av studiehelheten får eleven en skriftlig bedömning av övandet av 
formgivningsfärdigheter, det egna uttrycket och dess utveckling samt förmågan att arbeta 
i grupp. I denna bedömning ingår också elevens självbedömning. En skriftlig bedömning 
används även senare i samband med bedömningen av hela den fördjupade lärokursen.

              Studiehelhet 2: Periodgrupper
Bedömningen sker genom samtal i samband med arbetet vid undervisningstillfällena. I slu-
tet av perioden diskuterar undervisningsgruppen hur målen för perioden uppnåddes, vad 
man lärt sig och vad man ännu behöver öva på. I självbedömningen används dokumenta-
tion i ord och bild.
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I slutet av varje period får eleven en skriftlig bedömning av uttrycks- och arbetsfärdig-
heterna inom det hantverks-, formgivnings- eller visuella område som behandlats under 
perioden, kunskapen om begreppen inom det aktuella området samt förståelsen för hållbar 
utveckling när det gäller det visuella område som perioden representerar. I denna bedöm-
ning ingår också elevens självbedömning.

              Studiehelhet 3: Basverkstäder
Bedömningen sker genom samtal i samband med arbetet vid undervisningstillfällena, då 
man lyfter fram hur tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter kan användas i verk-
stadsstudierna. Medlemmarna i gruppen ger och tar emot respons på ett konstruktivt sätt.

Genom respons stöder man elevens självständiga arbete och förmåga att hitta egna mål. 
Portfolioarbete övas som en metod för självbedömning. Som avslutning på studiehelheten 
får eleven ett intyg över grundstudierna enligt den fördjupade lärokursen. I intyget ges ett 
verbalt omdöme gällande grundstudierna enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande 
konstundervisning. Den verbala bedömningen fokuserar på styrkorna i elevens inlärning i 
förhållande till målen för den grundläggande undervisningen.

6.3.3 Fördjupade studier

              Studiehelhet 4: Fördjupade verkstäder och slutarbete
Inom de fördjupade studierna fokuserar bedömningen på elevens arbetsprocess.  Elevens 
uppställande av mål, reflektion, självstyrning och utveckling av förmågan att lära sig att lära 
kan följas upp med hjälp av elevens egen dokumentation av sitt arbete. I bedömningen 
granskas hur eleven uppnått de mål hen ställt upp för sig själv och fördjupar sitt kunnande.

Eleverna uppmuntras till interaktiv bedömning. Utställningar och olika samarbetsprojekt är 
till hjälp för eleverna i självbedömningen. Samtidigt kan eleven också få respons från ak-
törer utanför sin grupp. På detta sätt kan eleverna även påverka det omgivande samhället 
genom sitt eget deltagande. Elevens färdigheter inom självbedömning och användning av 
bedömningen för att fördjupa sitt eget uttryck är också föremål för bedömning.

Bedömningens syfte är att stöda elevens arbete och synliggöra inlärningen. Bedömningen 
uppmuntrar eleverna att fördjupa och utöka sitt kunnande samtidigt som den uppmuntrar 
till självständigt uppställande av mål och utvärdering av uppnåendet av dem.

              Slutarbete
Slutarbetet består av en produkt, ett verk eller en tjänst och relaterad dokumentation av 
kunnandet. Dokumentationen innehåller skriftligt material och/eller bildmaterial samt själv-
bedömningar. Eleven kommer överens om målen för och genomförandet av slutarbetet 
med läraren.

I slutarbetet bedöms på ett brett plan elevens utveckling som skapare av formgivna pro-
dukter och tjänster, utvecklingen av elevens färdigheter inom framställning, formgivning 
och teknologi samt förmågan att tillämpa det inlärda. I bedömningen av slutarbetet beaktas 
de mål som eleven ställt upp för sitt eget arbete och elevens inriktning inom de fördjupade 
studierna. Slutarbetet bedöms av två bedömare, varav en är en lärare på Esbo bildkonst-
skola och den andra är en utomstående bedömare. För slutarbetet ges ett verbalt omdö-
me, och även elevens självbedömning inkluderas. Grunderna för bedömningen klargörs för 
eleven redan när slutarbetet inleds.
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Ett slutarbete måste göras om eleven vill ha ett slutbetyg över avläggande av grundstudier 
i design & teknologi enligt den fördjupade lärokursen. Elever som inte gör något slutarbete 
kan på begäran få ett intyg över alla sina studier på bildkonstskolan.

Som avslutning på de fördjupade studierna får eleven ett intyg över studierna i bildkonst 
enligt den fördjupade lärokursen och en verbal bedömning av den fördjupade lärokursen. 
Bedömningskriterierna för den fördjupade lärokursen är:

• Eleven behärskar de material och arbetssätt som hen använder.
• Elevens uttryck förmedlar ett självständigt designtänkande.
• Eleven känner till formgivningens historia och nutid samt kan använda begrepp inom 

området och koppla sitt arbete till den omgivande världen. Eleven kan granska omgiv-
ningen och den visuella kulturen kritiskt.

• Elevens målsättningar är realistiska i förhållande till hens kunnande.
• Eleven förstår betydelsen av dokumentation och kan genomföra den i samband med 

formgivningsprocessen och självbedömningen. Eleven beskriver och strukturerar sin 
arbetsprocess, sina tankar och sina egna framsteg i inlärningen på ett begripligt sätt.

• Eleven kan bedöma effekterna av sitt eget formgivningsarbete på omgivningen ur eti-
kens, estetikens, ekologins, ergonomins, ekonomins och empatins perspektiv.



35

Bilagor

Intyg och uppgifter som ska anges i dem 

Intyg över grundstudier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning

Intyget över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 
ska innehålla följande uppgifter:
 • intygets namn 
• utbildningsanordnarens namn
• läroanstaltens namn
• konstart
• elevens namn och personbeteckning
• studietid i år
• de grundstudier inom den fördjupade lärokursen som eleven avlagt – varje studiehelhets 
namn och omfattning
• en verbal bedömning av de grundstudier inom den fördjupade lärokursen i den konstart 
som eleven avlagt
• rektorns underskrift och läroanstaltens stämpel
• om utbildningen ordnas med tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet anges i 
intyget datumet för ministeriets beviljande av tillstånd för utbildningen samt det datum 
då utbildningsanordnaren har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grund-
läggande konstundervisning • för grundläggande konstundervisning som ordnas enligt 
kommunens eget beslut anges datumet för godkännande av läroplanen för den fördju-
pade lärokursen i grundläggande konstundervisning i intyget • om en kommun eller en 
utbildningsanordnare som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning av det 
berörda ministeriet köper sådana tjänster som avses i lagen om grundläggande konstun-
dervisning av en offentlig eller privat sammanslutning eller en stiftelse, anges i intyget över 
den grundläggande konstundervisning som sammanslutningen eller stiftelsen erbjuder i 
enlighet med detta avtal avtalets datum samt det datum då kommunen eller utbildnings-
anordnaren som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning av det berörda 
ministeriet har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstun-
dervisning
• information om att utbildningen har ordnats i enlighet med de grunder för läroplanen för 
den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning som Utbildningsstyrelsen 
fastställt 2017.

Intyg över grundstudier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning kan innehålla bilagor. 
Slutbetyg över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning

Slutbetyget över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning ska innehålla följande uppgifter
• intygets namn
• utbildningsanordnarens namn
• läroanstaltens namn
• konstart
• elevens namn och personbeteckning
• studietid i år
• de grundstudier inom den fördjupade lärokursen som eleven avlagt – varje studiehelhets 
namn och omfattning
• de fördjupade studier som eleven avlagt inom den fördjupade lärokursen – varje studie-
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helhets namn och omfattning – tema för det slutarbete som ingår i de fördjupade studierna 
inom den fördjupade lärokursen
• en verbal bedömning av den fördjupade lärokursen i den konstart som eleven avlagt
• rektorns underskrift och läroanstaltens stämpel
• om utbildningen ordnas med tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet anges i 
intyget datumet för ministeriets beviljande av tillstånd för utbildningen samt det datum 
då utbildningsanordnaren har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grund-
läggande konstundervisning • för grundläggande konstundervisning som ordnas enligt 
kommunens eget beslut anges datumet för godkännande av läroplanen för den fördju-
pade lärokursen i grundläggande konstundervisning i intyget • om en kommun eller en 
utbildningsanordnare som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning av det 
berörda ministeriet köper sådana tjänster som avses i lagen om grundläggande konstun-
dervisning av en offentlig eller privat sammanslutning eller en stiftelse, anges i intyget över 
den grundläggande konstundervisning som sammanslutningen eller stiftelsen erbjuder i 
enlighet med detta avtal avtalets datum samt det datum då kommunen eller utbildnings-
anordnaren som fått tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning av det berörda 
ministeriet har godkänt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstun-
dervisning
• information om att utbildningen har ordnats i enlighet med de grunder för läroplanen för 
den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning som Utbildningsstyrelsen 
fastställt 2017.

Slutbetyget över studier enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervis-
ning kan innehålla bilagor. 

Intyg över deltagande i grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen 
Eleven ska på begäran få ett intyg över deltagande i studier inom den fördjupade lärokur-
sen i konstarten, om studierna avbryts eller eleven behöver intyget av något annat skäl. 
Deltagarintyget kan innehålla bilagor.

En jämlikhets- och jämställdhetsplan bifogas till läroplanen som en separat bilaga.


