
Fastställd av skolans direktionsmöte den 29 september 2022 
 

 
UNDERVISNINGSPLAN 2022–2023 

  

Skolåret började den 24 augusti 2022 och avslutas den 26 maj 2023. Vinterkursen omfattar 

169 arbetsdagar.  

 

ALLMÄNT OM SKOLANS VERKSAMHET  
Ålands Folkhögskola har en särställning bland landskapets skolor genom den frihet skolan har att 

själv utforma sin verksamhet. Skolan är examens- och betygsfri. I stället för betyg får de studerande 

ett intyg över studiernas innehåll och omfattning. Verksamheten vid skolan syftar särskilt till att göra 

det möjligt för studerande att påverka sin egen livssituation. I undervisningen beaktar vi gruppens 

och individens behov för att uppnå de olika linjernas målsättningar. Skolans linjer består i år av en 

studieförberedande linje och en specialiserad linje. Vi arbetar mycket med att utveckla 

samarbetsförmågan och förmågan att kommunicera. I våra undervisningsgrupper har de studerande 

möjlighet att utveckla sina kompetenser och hitta nya intresseområden.  

 

Kortare kurser och föredrag kan ordnas inom ramen för budgeterade medel.   

 

Undervisningen är indelad i fem perioder med ett fast veckoschema för respektive period.  

 

De studerande på skolans linjer har i medeltal mellan 29-36 lärarledda lektioner per vecka. Skolan 

arbetar normalt med femdagarsveckor. Under en skoldag har man fyra undervisningspass som går 

enligt följande block:  

 

UP 1 kl. 9.00-10.15 = 75 min = 1,66 lek  

UP 2 kl. 10.25-11.40 = 75 min = 1,66 lek  

UP 3 kl. 12.20-14.05 = 105 min = 2.33 lek  

UP 4 kl. 14.15-16.00 = 105 min = 2,33 lek  

 

Totalt: 8 lek  

 

BEDÖMNING  
Folkhögskolan utfärdar inga betyg utan ger intyg över godkända kurser. Studerande har närvaroplikt 

(minst 85 %/kurs). För att få ett intyg måste man vara godkänd i de kurser man valt, minst 969 

lektioner. För godkänd kurs krävs aktiv närvaro och utförda kursuppgifter innan bedömning 

fastställs.  
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NYALINJEN  
Linjen är studieförberedande. Undervisningen syftar till att utveckla de studerandes färdigheter i 

kommunikation, social kompetens, informationssökande, samarbete och ansvarstagande. En viktig 

målsättning är också att ge kunskap och inspiration inför framtida yrkesval och studier. NYAlinjen är 

ettårig och riktar sig till studerande som är mellan 15-20 år och som genomgått grundskolan. 

Undervisningen består av ämnesintegrerade projekt, valbara kurser och specialkurser. De studerande 

erbjuds även möjlighet att höja vissa grundskolevitsord.  

Nedan följer en redogörelse för linjens ämnesinnehåll och omfattning.   

  

OBLIGATORISKA KURSER  
Det här blocket är obligatoriskt för alla. Intentionen är att arbeta ämnesintegrerat för att skapa 

sammanhang som ger möjlighet till en större förståelse för samband mellan ämnen. Undervisningen 

är också verklighetsanknuten så långt som möjligt.  

 

IKT (PBe), 15 lektioner 

Informations- och kommunikationsteknologi. Grundkurs i datoranvändning. I kursen kommer 

följande delar att behandlas: filhantering, Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint) och 

internetanvändning. 

  

Personlig utveckling och mindfulness (MJ), 15 lektioner 

De studerande får lära sig hantera stress och utmaningar genom att lära sig en metod för mental 

avspänning. Diskussioner och samtal om hur kroppen och hjärnan fungerar under stress och 

avspänning. Jonglering och poesi är två metoder som används för övningar i att fokusera och samla 

sig inför en lite utmanande situation. 

 

Livskompetens (PL), 30 lektioner 

Livskompetens syftar till att ge de studerande inblick i vad som formar oss till de personer vi är och få 

möjlighet att utvecklas på ett personligt plan. Saker som behandlas är bland andra hur vi kan 

upprätthålla en sund självbild och skapa positiva relationer till andra. Övriga ämnen som diskuteras 

och behandlas via övningar och reflektioner är: självkänsla, självförtroende, kommunikation, mentala 

processer, våra känslor, värderingar och attityder.  

 

Studiehandledning (EE-A), 30 lektioner 

Vi går igenom våra styrkor, inlärningsstilar, studietekniker, hur vi blir motiverade och sätter upp mål- 

många bra saker att ha vetskap om för att kunna studera så smart som möjligt. Undervisningen sker 

både i helklass som i grupper och delvis integrerat med kursen Livskompentens. Vi gör 

försöksansökan och ansökan till nästa skola. Varje studerande har rätt till individuell handledning 

med eller utan vårdnadshavare. Aktiv närvaro krävs för godkänt. 

  

Återbruk (ML), 33 lektioner   

Användbara produkter och konstverk skapas, gamla föremål ges nytt liv. Under kursen återbrukar de 

studerande t.ex. papper, kartong, plast, metall, trä, naturmaterial och olika textilier.  Olika material 

kombineras, förvandlas och återanvänds fantasifullt.  
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ÄMNESÖVERGRIPANDE PROJEKT  
Det här blocket är obligatoriskt för alla. Intentionen är att arbeta ämnesintegrerat för att skapa 

sammanhang som ger möjlighet till en större förståelse för samband mellan ämnen. Undervisningen 

är också verklighetsanknuten så långt som möjligt. 

 

Världen jag lever i - Happy planet (PB, PL), 57 lektioner 

Ett projekt som integrerar svenska, engelska, historia, samhällskunskap, geografi, matematik och sociala 

ämnen. Som övergripande mål innefattar projektet återvinning, miljö och hållbar utveckling. I projektet 

ser vi på sociala och ekonomiska skillnader i världen. Vi nyhetsrapporterar för att hålla oss uppdaterade 

om vad som händer i omvärlden.  

För godkänd kurs krävs godkänd portfolio och aktivitet på lektionerna samt närvaro.  

 

Världen jag lever i - Kultur och konflikt (PB, PL), 47 lektioner  

Ett projekt som integrerar svenska, engelska, historia, samhällskunskap, geografi, matematik och 

sociala ämnen. Vi studerar kulturkretsar och olika kulturella uttryck. Vi ser på olika konflikter i 

världen, orättvisor och mänskliga rättigheter Vi nyhetsrapporterar för att hålla oss uppdaterade om 

vad som händer i omvärlden. Målet är att få studerandes världsbild att växa.  

För godkänd kurs krävs godkänd portfolio och aktivitet på lektionerna samt närvaro.  

 

Jag flyttar hemifrån (PB, PL), 45 lektioner 

Ett projekt som integrerar svenska, samhällskunskap, matematik, estetiska och sociala 

ämnen.  Under projektets gång skall studerande lära sig grundläggande privatekonomi, att inreda sitt 

hem och hur man söker arbete. Även relationer, konflikthantering och känslor som rör samliv tas 

upp. Målet är att ge studerande både ekonomiska och känslomässiga redskap för vuxenlivet.För 

godkänd kurs krävs godkänd portfolio och aktivitet på lektionerna samt närvaro. 

Att vara annorlunda, unik och sig själv (PB, PL), 47 lektioner  

Ett projekt som integrerar svenska, samhällskunskap, psykologi, sociala och kreativa ämnen. Målet är 

att studerande ska få förståelse för att vi alla är olika, på olika sätt, att det är viktigt att kunna visa 

medkänsla och empati för andra människor. Det är också ett mål att studerande ska förstå hur 

diskriminering motarbetas genom lagstiftning, t.ex. sociallagstiftning och jämställdhetslagen.  

För godkänd kurs krävs godkänd portfolio och aktivitet på lektionerna samt närvaro.  

 

Art Park (LN-H, RL, TK-S), 56 lektioner                   

Ett projekt som erbjuder stor frihet i kreativitet och genomförande. Projektet integrerar sociala 

kunskaper, olika hantverksämnen samt estetiska ämnen där den kreativa processen är i fokus. I 

blandade studerandegrupper arbetar vi tillsammans för det gemensamma målet att producera 

konstverk till skolans utomhuskonstpark. Projektet har ett övergripande tema som varierar från år till 

år. Arbetssättet är experimentellt och inrymmer olika konst- och hantverkstekniker där vi arbetar 

från idé, två- och tredimensionell skiss till förverkligandet av objekt/skulptur/installation.   
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VALBARA KURSER  
Valbara kurser finns i ämneskategorierna skapande, idrott, media och språk.  

  

SKAPANDE  

Kurser att välja för studerande som vill prova på olika skapande aktiviteter och uttryckssätt.  

 

Sömnad (LN-H), 30 lektioner 

Vi har fokus på inredning och sömnad. Vi börjar med att göra en moodboard och utgående från den 

jobbar vi med mindre sömnadsprojekt.  

 

Vävning (LN-H), 30 lektioner 

Grunder i vävning. Vi går tillsammans igenom hur man lägger upp en väv samt väver enklare 

produkter så som mattor eller löpare.  

 

Refashion (LN-H), 40 lektioner 

Vi återanvänder material för att göra helt nya produkter. Du får också ta med kläder som du vill 

lappa, laga eller sy om. Vi pratar om textilindustrins negativa påverkan på miljön och den nya trenden 

”Slow fashion” som uppstått p.g.a. detta.  

 

Järnsmide (TS-K), 40 lektioner 

Studerande får bekanta sig med olika grundtekniker inom järnsmide, såsom sträckning, 

klyvning, vridning samt ytbehandling. Studerande får arbeta med uppgifter givna av läraren samt 

med egna projekt. 

 

Smyckedesign (TS-K), 30 lektioner  

Studerande provar på olika tekniker inom smyckestillverkningen. Vi arbetar med silvertråd, 

koppartråd och pärlor samt tillverkar egendesignade smycken, ringar, armband, m.m.   

  

Att arbeta i trä (RL), 60 lektioner 

De studerande får lära sig att arbeta med handverktyg i olika moment. Såsom att tälja, hyvla fram 

ämnen och bygga enklare projekt i trä. 

Även teori om hur trä beter sig ingår. 

 

Bygga lägerplats (RL), 40 lektioner 

Denna kurs lär ut hur man bygger en lägerplats av det som finns i skogen, olika vindskydd, bygga 

bänk av ett fällt träd som kapas o klyvs för hand, m.m. 

 

Grunderna i hur man böjer trä (RL), 40 lektioner 

De studerande får börja med att jobba med färskt trä för att kunna se skillnaden i olika stadier mellan 

färskt och torkat möbelvirke. Därefter får de tälja en krympask och sedan fortsätta med att bygga 

mall till att göra en svepask. Efterföljande moment är att basa och böja materialet till en svepask som 

sedan sys med granrötter, ett mönster på asken. 

 

Keramik (PB), 60 lektioner   

Vi lär oss de grundläggande teknikerna inom keramik; ringling, drejning, platteknik, dekorering och 

glasering. Under största delen av kursen lär vi oss skapa bruksgods i keramik – muggar, tallrikar, m.m. 
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Vi målar och dekorerar med olika tekniker och glaserar med tåliga stengodsglasyrer. Vi bränner 

föremål i rakuteknik, där glödhet keramik tas direkt från ugnen och efterbehandlas så att spännande 

effekter uppstår. 

 

Teckning del 1-2 (ML), 60+30 lektioner 

Det här är en grundkurs i teckning av olika motiv. Vi använder och prövar på olika tekniker 

och teckningsmaterial. Vi övar upp vår förmåga att se och iaktta form, struktur och volym. Under 

kursen avbildar vi föremål ur olika perspektiv och lär oss grunderna inom bildkomposition. De 

studerande tecknar mänskan och gör detaljstudier samt tecknar av mänskan i olika ställningar och 

lär sig se och mäta mänskans olika proportioner. Vi använder och tolkar olika sorters bilder, t.ex. 

kända konstverk ur konsthistorien samt använder konstnärers verk som inspiration. Förutom 

tekniker i färg med olika material skapar vi också i svartvitt och gråskala.  Vi övar upp vår förmåga att 

arbeta fram kontraster i ljus och mörker. Under teckningskursen utvecklar vi vårt bildseende och 

utgår från de studerandes egna idéer i den kreativa processen.   

  

Målning del 1-2 (ML), 60+30 lektioner  

Under kursen målar vi med akvarellfärger och täckfärger på papper. Vi utforskar akvarellens 

egenskaper, lär oss grunderna i färglära och användbara färgblandningar. De studerande använder 

akvarell i olika form t.ex. kakor, akvarellpennor och akvarellkritor. Vi utforskar också akrylens 

egenskaper och målar både med förtunnad färg och i tjocka lager. Under kursen målar vi på olika 

sorts papper, kartong och kanske testar underlag av andra material. Akrylfärger är mångsidiga och 

spännande att arbeta med och vi prövar olika sätt att måla för att få speciella effekter. Vi arbetar 

utgående från olika slags bilder, t.ex. bilder på konstverk ur konsthistorien, fotografier och andra 

intressanta motiv som inspiration för vårt skapande. Med utgångspunkt i de studerandes egna idéer 

skapar vi personliga och kreativa bilder.   

 

IDROTT  

Kurser att välja för studerande som vill få kunskap om hälsa och sport samt träna olika idrottsgrenar.  

 

Äventyrsaktivitet 1 (MJ), 40 lektioner 

Kursen innehåller sådana aktiviteter som passar gruppen och årstiden. Uteaktiviteter prioriteras och 

kajakpaddling, vandring, göra upp eld och använda stormkök är exempel på färdigheter som ingår. 

Ett visst utrymme finns för de studerandes egna förslag på aktivitet. 

 

Sport 1 och 2 (MJ), 60 + 30 lektioner 

De studerande får pröva på lite olika sporter som de annars kanske inte kommer i kontakt med. De 

får också spela och leka inom sitt bekvämlighetsområde för att få rörelse i vardagen. 

 

Cirkuskonster (MJ), 40 lektioner 

Discipliner som jonglering, balansering och enhjuling presenteras och demonstreras. De studerande 

får sen fördjupa sig i det de gillar bäst. Mål och inlärningsvägar anpassas efter individen, så att alla får 

en utmaning och lär sig något de inte kunde från början. 
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Styrketräning (MJ), 30 lektioner 

Tyngdpunkten i kursen är den fysiska träningen. Den teori som får plats görs tillgänglig genom 

praktiska demonstrationer. Styrketräning sker både utomhus och inomhus, med och utan redskap, 

för bygga upp kroppens alla muskelgrupper. 

MEDIA  

Kurser att välja för studerande som vill utveckla den kreativa förmågan i de olika mediala 

uttrycksformerna där teknik, teori och kreativitet möts.  

 

Foto- och bildredigering (PBe, AH), 40 lektioner 

En kurs där man lär sig fotografera både i studio och utomhus. Deltagarna lär sig hur 

digitalsystemkameran fungerar och hur man gör alla inställningar manuellt, för att kunna ta full 

kontroll över bildskapandet.  

Kursen består även av grundläggande digital bildbehandling (pixel) i programmet Adobe Photoshop 

eller motsvarande program. De studerande får orientering i verktyg, menyer, olika bildformat och 

hur man ritar sina egna bilder i programmet.  

 

Digitalt bildskapande (PBe), 40 lektioner 

Del 1 (20 lekt) består av grundläggande digital bildbehandling (pixel) i programmet Adobe Photoshop 

eller motsvarande program. De studerande får orientering i verktyg, menyer, olika bildformat och 

hur man ritar sina egna bilder i programmet. 

Del 2 (20 lekt) består av grundläggande digital bild- och textbehandling (vektor) i programmet Adobe 

Illustrator eller motsvarande program. De studerande får orientering i verktyg, menyer, olika 

bildformat och en introduktion till vektorgrafik och grafisk form. 

 

Webbdesign (PBe), 30 lektioner    

Kursen består av grundläggande digital bild- och textbehandling för webben. De studerande får 

orientering i olika webbaserade redigeringstjänster, olika bildformat och en introduktion till grafisk 

form för webben. I kursen ingår även en enklare teoridel samt typografi. 

 

SPRÅK  

Kurser att välja för studerande som vill utveckla sin språkliga förmåga.  

 

English for fun (PB), 30 lektioner 

Konversation på engelska, genomgång av klurigheter, titta på dokumentärer, läser nyheter och 

diskuterar dem. Egna texter skrivs, varigenom språkkunskaperna utvecklas. Aktuella händelser tas 

upp, både lokalt som globalt. 

 

SPECIALKURSER  
Kurserna är valbara och av varierande utbud, såsom första hjälp och datakörkort. Specialkurserna ger 

specifika intyg utöver skolans intyg.  

 

Datakörkort (PBe), 60 lektioner 

Undervisningen grundar sig på ECDL (European Computer Driving Licence). Datakörkortskursen hålls 

enligt ”Light”-modellen och består av följande moduler:  
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• Windows och den här datorn. 

• Word - Ordbehandling 

• Excel - Kalkyl och diagram  

• PowerPoint - Presentationer  

Varje modul avslutas med ett tentamenstillfälle. För ett intyg över godkänd kurs krävs godkänt i alla 

tentamenstillfällen. Tentamen sker i samarbete med ÅYG. 

 

HÖJA VITSORD  
Beskrivningar på lärokurserna baserar sig på grundskolans läroplan.  

 

Höja vitsord (EE-A, PL, PBl, NN), 60 lektioner i vardera ämne 

De studerande har möjlighet att höja sina slutvitsord i följande ämnen: svenska, engelska, historia, 

samhällskunskap, matematik och fysik. Kurserna följer helt grundskolans läroplaner för respektive 

ämne. Läroplanerna med centrala mål och bedömningskriterier finns här: 

https://www.laroplan.ax/amnesdelen. Kurserna bygger på aktiv närvaro, inlämnade uppgifter, 

muntliga och skriftliga redovisningar, förhör och prov beroende på ämne. Med en frånvaro oavsett 

orsak som överskrider 15 % avslutas kursen automatiskt. 

 

HANTVERKSLINJEN, GRUNDÅR/FÖRDJUPNINGSÅR   
Hantverkslinjen är en specialiserade linje. Under grundåret får de studerande möjlighet att bekanta 

sig med många olika tekniker, material och formspråk. De ges möjlighet att utveckla sin 

nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Det breda utbudet av tekniker ger de studerande beredskap 

att se möjligheter och kunna kombinera material.    

Efter avslutat grundår ges de studerande möjlighet att ansöka till ett fördjupningsår. Då väljs fyra 

ämnen av sex möjliga. Ämnen som kan väljas är textil, vävning, keramik, trä, metall och konst.   

 

GRUNDÅR  

Textil (LN-H), 150 lektioner   

Undervisningen ger grundläggande kunskaper inom olika textila tekniker. Grunderna inom sömnad 

och lappteknik gås igenom. De studerande får prova på olika sätt att tova ull samt olika tekniker för 

tygtryck och hur man blandar färger.  

 

Vävning (LN-H), 150 lektioner  

Undervisningen ger grundläggande kunskaper inom vävning. Studerande lär sig att väva band i 

bandgrind samt hela processen hur man planerar en väv, lägger upp en väv i vävstol, hur man väver 

och färdigställer väven.  

  

Keramik (PB), 150 lektioner   

Undervisningen omfattar grundteknikerna i keramik: tumning, ringling, platteknik och drejning. Raku-

keramik ger de studerande insyn i effekten av hög värme på keramiska material. Mer avancerade 

tekniker såsom papperslera presenteras senare under kursen. De studerande får tillfälle att utveckla 

sina personliga konstnärliga uttryck i keramik.   

Formgivning och formmakeri är ett inslag som innefattar modellmakeri i 3D program samt utskrift på 

3D skrivare.   

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laroplan.ax%2Famnesdelen&data=05%7C01%7Cmaria.sall-ofverstrom%40folkis.ax%7Ca460c6cd927c4f37fd3e08da8b271835%7C31db98346f8a4059ad3f3bb9b6003580%7C0%7C0%7C637975297275334787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BMuqWt%2FccKANzvKX2d1Yx09QZGidTM4eq%2F7EdQWyYcQ%3D&reserved=0
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Under hela året förväntas de studerande planera sina egna arbeten och presentera sina idéer visuellt 

innan de utför det praktiska arbetet i studion.  

 

Metall (TSK), 150 lektioner                           

Undervisningen ger grundläggande kunskaper inom metall. Studerande arbetar med 

olika tekniker, såsom järn-, koppar- och silversmide, luffarslöjd och metallåterbruk.  Övergripande 

tema är “från idé till färdig produkt”.  

   

Möbelsnickeri (RL), 150 lektioner                      

De studerande får börja med att tälja en krympask och att göra en svepask. 

Sedan kommer de att lära sig grunderna i möbelsnickeri samt gå igenom maskiner, träets 

egenskaper, grunderna i ritteknik, materiallära och grunderna i ytbehandling. Tillverkning av olika 

föremål med olika sammanfogningstekniker.    

 

Konst (ML), 150 lektioner   

Undervisningen ger grundläggande kunskaper i bildskapande genom olika övningsuppgifter i 

teckning, målning och grafiska tekniker. Kursen omfattar färg-, perspektiv- och kompositionslära 

samt arbete med stilisering, bild- och formspråk. Undervisningen ger kännedom om olika material 

och tekniker samt stilinriktningar inom konstämnet. De studerande utvecklar sin kreativitet och 

förmåga att avbilda och uttrycka sig bildmässigt. Utställningsproduktion ingår i undervisningen samt 

studiebesök på konst- och hantverksutställningar.   

   

Verkstadsarbete, 75 lektioner    

Studerande arbetar självständigt i skolans verkstäder.   

  

Art Park (LN-H, RL, TK-S), 56 lektioner                    

Ett projekt som erbjuder stor frihet i kreativitet och genomförande. Projektet integrerar 

svenska, psykologiska och sociala kunskaper samt olika hantverks- och estetiska ämnen där den 

kreativa processen är i fokus. Blandade studerandegrupper arbetar tillsammans för det 

gemensamma målet att producera konstverk till skolans utomhuskonstpark. Projektet har ett 

övergripande tema som varierar från år till år. Arbetssättet är experimentellt och inrymmer olika 

konst- och hantverkstekniker. Arbetet utgår från idé via två- och tredimensionella skisser till 

förverkligandet av objektet/skulpturen/installationen. 

   

Kommunikation & dokumentation (PBe), 45 lekt        

I kursen ingår att dokumentera arbetsprocesser och produkter i text och bild i en portfolio. Kursen 

innehåller handledning i datorkunskap, grundkurs i bildbearbetning, layout och design i Adobe CC 

eller motsvarande program. De studerande får även bekanta sig med olika bildspelslösningar samt 

webbaserade redigeringsverktyg, webbplanering och grafisk design för webb. 

  

Digitalfotografering (AH), 21 lektioner 

En kurs där deltagarna lär sig fotografera både i studio och utomhus. Deltagarna lär sig hur 

digitalsystemkameran fungerar och hur man gör alla inställningar manuellt, för att kunna ta full 

kontroll över bildskapandet. Grunderna i bildbehandling och komposition gås igenom. Ett eget 

mindre handlett fotoprojekt ingår också i kursen.  
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IKT (PBe), 15 lektioner 

Informations- och kommunikationsteknologi. Grundkurs i datoranvändning. I kursen kommer 

följande delar att behandlas: filhantering, Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint) och 

internetanvändning. 

 

FÖRDJUPNINGSÅR   

Textil (LN-H), 150 lektioner   

Undervisningen ger fördjupade kunskaper inom sömnad, tovning och tygtryck. Kunskaper i batik och 

reserveringstekniker, sömnad enligt mönster samt detaljsömnad.  

   

Vävning (LN-H), 150 lektioner   

Undervisningen ger fördjupade kunskaper inom vävning och möjlighet att självständigt praktisera 

vävningens otaliga möjligheter. Kunskaper i materiallära och ekologiskt tänkande.     

 

Metall (TSK), 150 lektioner   

Undervisningen ger fördjupade kunskaper inom metallhantverket, både vad gäller 

materialkännedom, produktplanering, verktygslära, ytbehandling och olika tekniker.  

 

Möbelsnickeri (RL), 150 lektioner                           

Undervisningen ger fördjupande kunskaper inom materialkännedom, ritteknik och planering, 

sammanfogningar, verktygslära och ytbehandling. 

 

Keramik (PB), 150 lektioner  

Undervisningen ger fördjupade kunskaper inom alla aspekter av keramik. De studerande 

ska genomföra egna projekt inom olika teman under året och, med lärarens handledning, få 

fördjupad kunskap inom de områden som intresserar mest.  

 

Konst (ML), 150 lektioner   

Undervisningen ger fördjupade kunskaper i bildskapande genom olika övningsuppgifter i teckning, 

målning och grafiska tekniker. De studerande fördjupar sina kunskaper om materialens egenskaper 

och möjligheter inom konstämnet. Undervisningen omfattar idéutveckling och formgivning genom 

olika uppgifter i bildbearbetning och förverkligande i olika tekniker och material. 

Konstundervisningen betonar skapandeprocessen, visuell kommunikation, att utveckla och fördjupa 

det egna bild- och formspråket samt att hitta sitt eget uttryckssätt. Utställningsproduktion ingår i 

undervisningen samt studiebesök på konst- och hantverksutställningar.   

 

Portfolio (PBe) 30 lektioner   

Varje studerande på hantverkslinjens fördjupningsår gör en egen personlig portfolio, både fysiskt och 

digitalt. Vi går igenom hur man bygger upp en berättande portfolio med bild, text och layout i form 

av en pärm, en bok eller en digital portfolio. Vi fotograferar av våra alster och skriver bildtexter och 

konstnärspresentationer.  

 

Slutarbete/Mitt projekt (LN-H), 60 lektioner   

Efter två års studier är det dags att visa hur man vill presentera sig som hantverkare. Projektet består 

av en teoretisk och en praktisk del och avslutas med utställningar.    
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Digitalfotografering (AH), 21 lektioner  

En kurs där deltagarna lär sig fotografera både i studio och utomhus. Deltagarna lär sig hur 

digitalsystemkameran fungerar och hur man gör alla inställningar manuellt för att kunna ta full 

kontroll över bildskapandet. Grunderna i bildbehandling och komposition gås igenom. Ett eget 

mindre handlett fotoprojekt ingår också i kursen.   

 

Verkstadsarbete, 300 lektioner   

Studerande arbetar självständigt i skolans verkstäder.   

 

GEMENSAMT FÖR GRUNDÅR OCH FÖRDJUPNINGSÅR  

 

Ergonomi och hälsa (MJ), 15 lektioner 

De studerande får genom rörelse och exempel lära sig olika metoder för att hålla kroppen i form. Allt 

från naturvandringar till vanlig gruch styrketräning är med på schemat. 

 

Studieresor och studiebesök (LN-H), 40 lektioner    
Under hösten planeras en studieresa till Syfestivalen i Stockholm och under vårterminen en resa till 
Helsingfors och Fiskars bruk.   
                                 

LÄRARE OCH UNDERVISNING    
Ämneslärare:   

Paul Bradley, M.Ed. och keramiker. Undervisar i ämnesintegrerade projekt,    

keramik och English for fun. Skolans prorektor.   870 tim 

    

Eva Ekström-Andersen, M.Ed. Undervisar i språk och studiehandledning 

(nedsatt undervisningsskyldighet, undervisning i svenska och engelska).   870 tim   

  

Andrew Horner, BA och fotograf. Undervisar i foto   

(tjänstledig under läsåret 2022-2023)     

 

Marie Johansson, Fil.mag. Undervisar i friskvård och hälsa. 

  

Lina Nyberg-Heiniö, Ped. mag. Undervisar i textila ämnen.           870 tim  

 

Pernilla Lindroos, B.Ed, grundskollärare. Undervisar i livskompetens, matematik,  

historia och ämnesintegrerade projekt 

(nedsatt undervisningsskyldighet i matematik, historia och samhällskunskap).  870 tim   

 

Timlärare i huvudsyssla:                

Peter Bergström. MFA, yrkeslärare. Undervisar i IKT och mediaämnen.                           16 tim/vecka   

     

Monique Lundberg, Ped. mag. och konstnär. Undervisar i konstämnen.                            16 tim/vecka 

 

Tanja Spormann-Karlsson, Hantverkare. Undervisar i metall och smide.  16 tim/vecka  
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Robert Lignell, Möbelsnickare. Undervisar i träslöjd.                        16 tim/vecka 

 

Lärare för kortkurser:    

Gästlärare/föreläsare engageras under läsåret i skilda ämnen.   

  

De heltidsanställda lärarna kan utöver ovannämnda undervisning medverka i övrig undervisning, 

hålla helg- och kvällskurser, sommarkurser, m.m. Lärarna skall också i den utsträckning som deras 

arbetsskyldighet förutsätter enligt överenskommen fördelning sköta andra uppgifter.  Enligt gällande 

avtal skall en lärares undervisningsskyldighet vara minst 2/3 av den totala arbetsskyldigheten om inte 

landskapsregeringen av särskilda skäl beslutar att sänka undervisningsskyldigheten till hälften av den 

totala arbetsskyldigheten.  

  

I den totala undervisningsskyldigheten ingår huvudsakligen undervisning samt annat arbete.   

En undervisningstimme är 45 minuter lång. I undervisningstimmarna ingår för- och efterarbete av 

undervisning samt deltagande i lärarmöten.  

  

LINJEANSVARIGA   
NYAlinjen Paul Bradley och Pernilla Lindroos  

Hantverk Lina Nyberg-Heiniö   

 


