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Innledning: 
 
 
1  Fagskoleutdanningens navn:   Motedesigner og modellør 
 
2  Innledning: 
 
Formålet med utdanningen motedesigner og modellør, er at kandidatene skal kunne gå 
direkte inn i stillinger og roller i kles- og tekstilbransjen. Det overordnede tegn på 
læringsutbytte i dette fagskolestudiet er at studentene etterpå får jobb, og der er til nytte ut 
fra den kompetansen de har oppnådd gjennom opplæringen. En motedesigner og modellør 
skal ha oversikt over og selvstendig kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innenfor hele 
produksjonsforløpet, fra inspirasjon og idé til design og ferdig plagg/prototype. Innholdet i 
fagskoleutdanningen legges opp slik at det kan møte arbeidsmarkedets behov. 
En motedesigner og modellør kan påta seg stillinger og roller på ledernivå innen innkjøp, 
produktutvikling, produksjonsoppfølging, design og modellisme. En motedesigner og 
modellør kan også påta seg lederstillinger som stylist, kles/tekstil-selger og kles/tekstil-agent. 
Andre områder kompetansen til en motedesigner og modellør vil være attraktiv, er innen 
motejournalistikk og trendrapportering. En motedesigner og modellør er også kompetent til 
entreprenørskap. 
Begrepene «tekstilindustrien» og «motebransjen» brukes gjennomgående i studieplanen. 
Tekstilindustrien omfatter aktører og deler av bransjen som veveri, spinneri, fabrikker og 
produksjon. Motebransjen er et mer omfattende begrep som inkluderer tekstilindustrien, 
bransjeorganisasjoner, messer, agenter, distributører, modeller, motejournalistikk, og andre 
aktører som jobber med mote og trender. 

For å forberede kandidaten til å kunne gå direkte ut i arbeid etter endt utdanning, er et 
ufravikelig prinsipp i Fashion Mode’s læringsfilosofi at vi holder kontinuerlig kontakt med kles- 
og motebransjen og dens fagmiljøer. Studenter så vel som lærere, gis tilgang til relevante 
aktører i kles- og motebransjen gjennom skolens samarbeidsavtaler. Dette i tillegg til 
avtalene skolen gjør med den enkelte aktør om blant annet å holde foredrag, befare 
studentenes arbeider, være sensor og ta imot studentbesøk i egen bedrift. 
Fashion Mode’s fagskoleutdanning vil drives under logoen og merkevaren ESMOD, og 
markedsføres som ESMOD Oslo. Fagskolestudentene vil i det internasjonale ESMOD-
nettverket betegnes som ESMOD-studenter.  
Fashion Mode’s fagskoleutdanning benytter ESMOD’s teknikker i design og modellisme. 
Dette er yrkespraktiske teknikker for utførelse av design og modellisme. 
 
Om ESMOD: 
Institusjonen ESMOD har utviklet seg i takt med tekstil- og motemarkedets behov i over 170 
år. ESMOD’s teknikker innen motedesign og modellisme er patenterte og internasjonalt 
anerkjente. ESMOD utsteder sitt ESMOD Diplom til studenter som etter endt utdanning 
tilfredsstiller institusjonens krav. ESMOD Diplomen tilsvarer følgende internasjonale 
titler/nivåer: 
Tittel: “Fashion Designer” registrert på nivå II (2) i “The National Repertory of Professional 
Certificates”. 
Tittel: “Director of Commercial Fashion and Communication Strategy”, registrert på nivå II (2) 
i “The National Repertory of Professional Certificates 
Titles” innen ECTS (European Credits Transfer System). 
ESMOD Diplomen er innlemmet i systemet EUROPASS. 
Bachelor graden “Innovation Management in Fashion Companies” kan gis ved	kombinasjonen	
ESMOD Diplom med påbygning fra ”the National Conservatory of Arts and Metiers”. 
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ESMOD har et fullstendig pensum av teknikker for motedesign og modellisme, med 
tilhørende lærebøker og modelleringsbyste. ESMOD foreslår også oppgaver som årlig 
justeres for å svare til tekstil- og motebransjens utvikling. Fashion Mode’s fagskoleutdanning 
benytter ESMOD’s teknikker, lærebøker og modelleringsbyste. Fashion Mode benytter egen 
studieplan som er utarbeidet etter NOKUT’s krav og sikrer studentenes læringsutbytte i tråd 
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk fagskoleutdanning nivå 5.2  
Fashion Mode lar seg inspirere av ESMOD’s oppgaver i utviklingen av egne oppgaver 
tilpasset egen studieplan. 
ESMOD har skoler i: Beijing, Berlin, Bordeaux, Berlin, Beirut, Damaskus, Dubai, 
Genève, Istanbul, Jakarta, Kuala Lumpur, Lyon, Moskva, München, Osaka, Oslo, Paris, 
Rennes, Roubaix, São Paulo, Seoul, Sousse , Tokyo og Tunis. Dette nettverket gjør at 
ESMOD’s studenter kan tilbys internasjonale studieopplevelser ved å hospitere på andre 
skoler i studietiden. 
ESMOD samarbeider med Central Saint Martins School i London, San Diego University, 
Shanghai University og andre. 
Tidligere ESMOD studenter har stillinger hos blant andre: Balmain, Hugo Boss, Colette, Elle, 
Chanel, Celio, Showroom Privé, H&M, Grazia, Zara, Burberry, Vogue, Abercrombie & Fitch, 
Jean-Paul Gaultier, The Kooples, Dior, Swarovski, Descamps, Hermès m.f 
 
 
 
Vurdering av behovet for fagskoleutdanningen: 
I stortingsmeldingen av 2008-2009 går det frem at man satser på et nyskapende og 
bærekraftig Norge. I denne stortingsmeldingen ble det lagt et grunnlag for økt innovasjon ved 
å fremme et skapende samfunn, skapende mennesker og skapende virksomheter med en 
kultur som oppmuntrer til kreativitet. Innovasjonspolitikken utvikles og det etableres 
strategiske råd på enkeltområder. Norsk Designråd ble opprettet i 1963 og i statsbudsjettet i 
2013 ble det varslet sammenslåing med Norsk Form i stiftelsen Norsk design- og 
arkitektursenter. Norsk design- og arkitektursenter skal fremme bruk av design og arkitektur 
og stimulere til innovasjon.  
Motedesign er en del av norsk design og fagskoleutdanningen motedesigner og modellør er 
en viktig kompetanse for å styrke utviklingen av denne bransjen. 
 
Studenter som tar denne fagskoleutdanningen vil ha kompetanse som kan benyttes i 
forbindelse til scenekunst ved teater, opera, TV og andre kulturtjenester. Årets statsbudsjett 
viser en tydelig satsing på kulturelle aktiviteter, sentralt og regionalt. Dette viser at det 
fremover vil være behov for den kompetanse som fagskoleutdanningen gir.  
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3 Opptakskrav  
 
1. Formell kompetanse   
Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med svennebrev i: 

- kjole- og draktsyer  
- herreskredder  

 
2.  Opptak på bakgrunn av realkompetanse 
Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på 
grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er 
at søker fyller 19 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og 
daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn 
av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Realkompetansevurdering skjer etter 
følgende retningslinjer: 
 
Søkere:  

- må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått 
videregående opplæring i oppgitt svennebrev for formell kompetanse 

- må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i 
yrkesfaglige programområder. 

 
Søkere:  

- har kunnskap om søm og design 
- kan designe og sy klær som er tilpasset enkeltkunder  
- kan bruke symaskin og annet verktøy i fremstilling av klær 
- kan kommunisere på engelsk 
- kan vise kreativitet i bruk av form, farger og ulike tekstilstoffer 

 
Dokumentasjon: 

- må være utformet slik at den kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene 
/kompetansemålene i det oppgitte svennebrev for formell kompetanse 
og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder. 

 
Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant 
yrkeserfaring over 5 år.  
 
Oversikt som viser hva som godkjennes av realkompetanse: 
Svennebrev kostymesyer + 2 års relevant yrkeserfaring:  

 
Bestått studiespesialisering + privatisteksamen i programfagene for vg1 Design og tekstil og 
vg2 i et av nedenfor nevnte utdanningsprogram i tillegg til 2 års relevant yrkeserfaring: 

- kjole- og draktsyerfaget 
- kostymesyerfaget 

 
Relevant yrkeserfaring som godkjennes er medarbeider i: 

- klesbutikk 
- lager innen tekstilbransjen 
- styling av mote  
- styling av klær 
- design  
- modellisme  
- søm 
- kostymearbeid ved scenekunst 
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Tilstrekkelig norskkunnskaper: 
 
Formell kompetanse: 
Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 
yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.  Dokumentasjon av formell 
kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 
studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående 
opplæring.  
 
Ikke-formell kompetanse: 
Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon 
hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 
studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående 
opplæring    
 
Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge 
dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer 
Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i 
videregående opplæring eller ha bestått Norskprøve 3 som måler norskferdigheter på nivå 
B1, slik nivåene er beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere og Common Europeen Framework of Reference for Languages. 
    
 
Tilstrekkelig engelskkunnskaper fordi det meste av faglitteraturen er på engelsk: 
Formell kompetanse: 
Søkeren må ha kompetanse i engelsk skriftlig og engelsk muntlig tilsvarende Engelsk vg1 og 
vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell 
kompetanse i engelskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Engelsk 
vg1 studieforberedende eller Engelsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i 
videregående opplæring. 
 
 
Ikke-formell kompetanse: 
Søkere som ikke har formell kompetanse i engelskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon 
hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig engelskkunnskaper som tilsvarer Engelsk vg1 
studieforberedende eller Engelsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående 
opplæring    
 
 
3.  Utforming av realkompetansesøknad 
Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon legges ved. 
 
Krav til dokumentasjon av realkompetanse 
All dokumentasjon skal være skriftlig. 
Vurderingen av realkompetansen gjøres i forhold til følgende kriterier: 

1. relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest 
eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, 
stillingsprosent og /eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned 

2. utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis 
3. relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser. 

Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold. 
 
All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres 
med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent 
og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot 
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læringsutbyttebeskrivelsene/ kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell 
kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for 
å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren 
selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.  Realkompetanse vurderes i 
forhold til det formelle opptakskravet. 
 
 
4 Omfang og forventet arbeidsmengde  
 
Utdanningen har et omfang på 120 fagskolepoeng og er et fulltidsstudium over to år på 
heltid.  
 
Studiets oppstart er i uke 35 i år 1 og avsluttes i uke 24 i år 2.  
Det er undervisning i klasserom alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 16.00 med pause mellom kl. 
12.00 og kl.13.00. 
 
Totalt antall normerte arbeidstimer for studentene omfatter all lærerstyrt 
veiledning/undervisning og praktisk opplæring, praksis og beregnet egenarbeid for 
studentene. 
 
Det er totalt 3019 timer som er fordelt på 74 uker.  
FP= 

Fagskole-
poeng 

Emner Timer med 
faglærer/ ekstern 
foredragsholder 

Praktisk 
opplæring 
m/faglærer 

Timer 
egenarbeid 

utenom ord. 
skoletid 

Praksis 

 

Timer totalt 

Emne 1 

FP 40 

Design og 
produktutvikling 

97 t 449 t 457 t  1003 t 

Emne 2 

 FP 20 

Yrkes- og 
bransjeteori 

35 t 245 t 228 t  508 t 

Emne 3 

 FP 34 

Modellering og 
mønster-
konstruksjon 

69 t 394 t 378 t  841 t 

Emne 4 

 

FP 24 

Søm 38 t 293 t 276 t  607 t 

Emne 5 

 FP 2 

Praksis     60 t 60 t 

 

120 FP 

 

 

Sum 

 

239 t 

 

1381 t 

 

1339 t 

 

60 t 

 

3019 t 
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5 Oppbygning/organisering av utdanningen  
  
Fagskolestudiet er bygd opp over 5 emner. Disse er emne 1 design og produktutvikling, 
emne 2 yrkes og bransjeteori, emne 3 modellering og mønsterkonstruksjon, emne 4 søm og 
emne 5 praksis. 
 
  

 

 
 
 

Forklaring til periodeoppgavene 
Studenten skal utarbeide en oppgave i hver periode. Arbeidskrav for emne 1, 2, 3 og 4 
inngår alle i oppgavene for periode 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7. Periodeoppgavene er tverrfaglig og 
delt opp i to deler hvorav en del er innen motedesign og en del innen modellisme.  
For oppgavedelen i motedesign skal studenten utarbeide en portefølje med alt innhold for 
kleskolleksjonen som etterspørres i den aktuelle oppgaven. Denne oppgavedelen retter seg 
mot læringsutbyttebeskrivelsene i emne 1 og 2. 
For oppgavedelen i modellisme skal studenten utarbeide et ferdig oppsydd plagg med en 
tilhørende teknisk produksjonsmappe. Denne oppgavedelen retter seg mot 
læringsutbyttebeskrivelsene i emne 3 og 4.    
Studenten får tildelt oppgaven den dagen perioden starter, med periodeoppgavene følger 
kravspesifikasjon, kriteriene for hvordan denne vil bli vurdert, tidsfrist for innlevering og dato 
for tilbakemelding fra lærer/sensor.  
 

Emner og perioder 
 
Studiet er delt inn i 8 perioder. En periode betyr 
tidsrommet fra inspirasjon og idé, til det 
foreligger et ferdig produkt med prototype. 
Perioden starter med inspirasjon og idé og 
avsluttes når prototype er ferdig sydd.  
Fagskolestudiet er lagt opp med slike perioder 
for at studenten skal arbeide ut fra et 
virkelighetsnært perspektiv. Studenten skal i 
hver periode arbeide seg fra inspirasjon og idé, 
og frem til ferdig prototype.  
 
Emnene 1, 2, 3 og 4 inngår i alle perioder, mens 
emne 5 inngår kun i periode 2. 
 
Studenten besvarer en periodeoppgave for hver 
av periodene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Periode 8 er 
avsluttende eksamen.  
 
Emnene og oppgaveformene er gjennomgående 
for hele studiet. Slik erfarer studentene 
kontinuitet i læringsarbeidet. 
Progresjon oppnås ved at nivå og krav heves fra 
periode til periode.   
 
For å besvare periodeoppgavene og avsluttende 
eksamen, benytter studentene sine kunnskaper, 
ferdigheter og generelle kompetanse innen alle 
emnene: 1 design og produktutvikling, 2 yrkes 
og bransjeteori, 3 modellering og 
mønsterkonstruksjon, 4 søm og 5 praksis. 
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Det utarbeides undervisningsplan for hvert skoleår som viser hvordan periodene er 
organisert med de ulike emnene og som viser hva studenten skal gjøre. 

 
 
 

Figuren viser progresjonen fra periode til periode for 
emne 1 design og produktutvikling, emne 2 yrkes og 
bransjeteori, emne 3 modellering og 
mønsterkonstruksjon og emne 4 søm, og hvordan 
periodene bygges på hverandre.  

I periode 8 har studenten en avsluttende eksamen 
som gjennomføres som et fordypningsoppgave der 
studenten velger tema og fordypning i arbeid med 
klær for dame, herre eller barn. Studenten anvender 
læringsutbytte fra emnene 1, 2, 3, og 4 for å 
utarbeide og presentere sin avsluttende eksamen.  
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Timeplan for emnene ved studiet 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Emne 1 
Design og 
produktutvikling 

Emne 3 
Modellering og 
mønsterkonstruksjon 

Emne 4 
Søm 

Emne 2 
Yrkes og 
bransjeteori 

Emne 1 
Design og 
produktutvikling 

Emne 3 
Modellering og 
mønsterkonstruksjon 

Emne 4 
Søm 

 

Timeplanen viser hvordan emnene undervises pr. uke gjennom hele studieåret. Denne 
strukturen er gjennomgående for alle perioder.  
Unntak er: Inspirasjonsuke/ekskursjon/studietur/emne 5 praksis/eksamen med 
fordypningsoppgave. 

 

Tabellen viser en oversikt over innlevering, vurderingskriterier og progresjon i studiet. 

 

Periode Inn- 
levering 

Vurderingskriterier Karakter Progresjon 

Emne 1+2 Emne 3+4 

1 
Drakt med 
inspirasjon fra 
personlig univers 

Emne 1,2,3 og 4 
inngår i alle 
periodeoppgavene. 
Arbeidskravene for 
hvert av emnene er 
beskrevet under 
pkt.10 Arbeidskrav i 
studieplanen 

 
 

Uke:47 
 i år 1 

Felles for alle emner: 
-grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess 
Emne 1: 
-grad av modernitet/originalitet i 
produktutvikling 
-grad av teknisk, digital og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
-grad av originalitet og dybde i 
research 
-om studenten har kunnskap 
om mote og drakthistorie 
-om studenten har kunnskap 
om nasjonale og internasjonale 
designere 
- om studenten har kjennskap til 
trender, deres opprinnelse og 
påvirkning  
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 

A-F Studenten jobber med 
produktgrupper 
enkeltvis og som har 
lav teknisk 
vanskelighetsgrad. 
Kolleksjonsplaner pr. 
produkt og få tekstiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten jobber 
med produkter med 
få detaljer og lav 
teknisk 
vanskelighetsgrad i 
mønsterforming og 
montering/søm og 
stoffvalg. 
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-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Casual wear/jersey 

 

Emne 1,2,3 og 4 
inngår i alle 
periodeoppgavene. 
Arbeidskravene for 
hvert av emnene er 
beskrevet under 
pkt.10 Arbeidskrav i 
studieplanen 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Emne 5   Praksis 

Uke:7 i 
år 1 

Felles for alle emner: 
-grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess 
 Emne 1: 
-grad av modernitet/originalitet i 
produktutvikling 
-grad av teknisk, digital og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
-originalitet og dybde i research 
-om studenten har kunnskap 
om ulike tekstiler og deres 
framstillingsprosess 
-om studenten har kunnskap 
om ulike segmenter i markedet  
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 

A-F 

Uke:48 
og 49 
i år 1 

Emne 5: 
-møteplikt 
-vilje til læring, utvikling og 
vekst 
-samarbeidsvilje 
-utføre arbeidsoppgaver som 

Bestått/ 
ikke 
bestått 
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beskrevet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Yttertøy 

Emne 1,2,3 og 4 
inngår i alle 
periodeoppgavene. 
Arbeidskravene for 
hvert av emnene er 
beskrevet under 
pkt.10 Arbeidskrav i 
studieplanen 

 

 

Uke:15 i 
år 1 

Felles for alle emner: 
-grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess  
Emne 1: 
-grad av modernitet/originalitet i 
produktutvikling 
-grad av teknisk, digital og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
-originalitet og dybde i research 
-om studenten har kjennskap til 
standard for 
vedlikeholdsmerking av klær 
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 

A-F 

4 

Barn og Herre 

Emne 1,2,3 og 4 
inngår i alle 
periodeoppgavene. 
Arbeidskravene for 
hvert av emnene er 
beskrevet under 
pkt.10  

Arbeidskrav i 
studieplanen 

 

Uke:19 
i år 1 

Felles for alle emner: 
-grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess  
Emne 1: 
 -grad av modernitet/originalitet 
i produktutvikling 
-grad av teknisk, digital og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
-originalitet og dybde i research 
-om studenten har kjennskap til 
syklus i produksjonsprosess og 
ulike involverte aktører 
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 

A-F 
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5 

Kreative prosesser 

Emne 1,2,3 og 4 
inngår i alle 
periodeoppgavene. 
Arbeidskravene for 
hvert av emnene er 
beskrevet under 
pkt.10 Arbeidskrav i 
studieplanen 

 

Uke: 24 i 
år 1        

Felles for alle emner: 
-grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess 
 Emne 1: 
 -grad av modernitet/originalitet 
i produktutvikling 
-grad av teknisk, digital og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
-originalitet og dybde i research 
-kunnskap om kreative 
prosesser som grunnlag for ide 
og produktutvikling 
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Barn og Herre 

Uke: 45 i 
år 2 

Felles for alle emner: 
-grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess 
 Emne 1: 
-grad av modernitet/originalitet i 
produktutvikling 
-grad av teknisk, digital og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
-originalitet og dybde i research 
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 
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7 

Selskapstøy 

Emne 1,2,3 og 4 
inngår i alle 
periodeoppgavene. 
Arbeidskravene for 
hvert av emnene er 
beskrevet under 
pkt.10 Arbeidskrav i 
studieplanen 

 

Uke: 51 i 
år 2 

Felles for alle emner: 
 -grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess 
Emne 1: 
-grad av modernitet/originalitet i 
produktutvikling 
-grad av teknisk og kunstnerisk 
utførelse av elementene i 
porteføljen 
Emne 2: 
-originalitet og dybde i research 
-grad av funksjonalitet og 
originalitet i utvikling av kreativ 
metervare 
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produktet 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
produksjonsmappen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten jobber med 
flere produktgrupper 
samtidig av ulik 
teknisk 
vanskelighetsgrad. 
Multiprodukt-
kolleksjonsplaner og 
flere tekstiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten jobber 
med produkter av 
høy teknisk 
vanskelighetsgrad i 
mønsterforming og 
montering/søm og 
stoffvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Eksamen 
fordypningsoppga

ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Uke:23 
 i år 2 

Felles for alle emnene ved 
avsluttende eksamen er: 
-grad av refleksjon over valg og 
beslutninger tatt underveis i 
egen arbeidsprosess 
 -grad av selvstendighet i egen 
arbeidsprosess  
Emne 1: 
-grad av modernitet/originalitet i 
produktutvikling 
-grad av teknisk, digital  og 
kunstnerisk utførelse av 
elementene i porteføljen 
Emne 2: 
- grad av forståelse for 
produktutvikling og kommersiell 
verdi i forhold til valgt 
målgruppe 
Emne 3+4: 
-grad av forståelse for linjer, 
volum, proporsjoner og detaljer 
i framstilt plagg sett i forhold til 
tegning 
-stoffvalg 
-grad av søm- og presseteknisk 
utførelse av produkt 
-grad av teknisk utførelse av 
elementene i 
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Fabrikk-produksjon 
 

 

 

 

Motevisning 

produksjonsmappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er progresjon i 
vanskelighetsgrad og 
kompleksitet i 
produkt/produktgruppen
e studenten arbeider 
med i 
periodeoppgavene. 
Studenten jobber med 
utvikling og framstilling 
av enkeltprodukter til 
utvikling og framstilling 
av en mini-kolleksjon 
ved studieslutt.		
Dette gir progresjon 
gjennom studiet.	

 

 

 

 

 

 

 

Det er progresjon i 
vanskelighetsgrad og 
kompleksitet i 
produkt/produktgruppe
ne studenten arbeider 
med i 
periodeoppgavene. 
Studenten jobber med 
utvikling og framstilling 
av enkeltprodukter til 
utvikling og framstilling 
av en mini-kolleksjon 
ved studieslutt.		
Dette gir progresjon 
gjennom studiet.	

 

Plagg produsert ved fabrikk i 
perioden: 
-om studenten har kunnskap 
om kommunikasjon med fabrikk 
gjennom 
produksjonsspesifikasjoner for 
framstilling av prototyper 

Bestått/ 
ikke 
bestått 

Uke:24 
 i år 2 

-om studenten har deltatt i 
organisering, planlegging og 
gjennomføring av felles 
motevisning 

Bestått/ 
ikke 
bestått 
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6 Overordnet læringsutbytte  
 
Et læringsutbytte er en beskrivelse av hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som 
resultat av en læringsprosess. Læringsutbyttebeskrivelsene i henhold til kravene i det 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring er inndelt i kunnskap, ferdighet og 
generell kompetanse. For denne fagskoleutdanningen ligger læringsutbyttebeskrivelsene på 
nivå 5.2 i kvalifikasjonsrammeverket: 
 
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse 
Kandidaten... 

• har kunnskap om 
begreper, teorier, 
modeller, prosesser og 
verktøy som anvendes 
innenfor et spesialisert 
fagområde 

• kan vurdere eget arbeid i 
forhold til gjeldende 
normer og krav 

• kjenner til 
bransjens/yrkets historie, 
tradisjoner, egenart og 
plass i samfunnet 

• har innsikt i egne 
utviklingsmuligheter  

Kandidaten... 

• kan gjøre rede for 
sine faglige valg 

• kan reflektere over 
egen faglig 
utøvelse og justere 
denne under 
veiledning 

• kan finne og 
henvise til 
informasjon og 
fagstoff og vurdere 
relevansen for en 
yrkesfaglig 
problemstilling 

Kandidaten... 

• kan planlegge og gjennomføre 
yrkesrettede arbeidsoppgaver 
og prosjekter alene og som 
deltaker i gruppe og i tråd 
med etiske krav og 
retningslinjer 

• kan utveksle synspunkter med 
andre med bakgrunn innenfor 
bransjen/ yrket og delta i 
diskusjoner om utvikling av 
god praksis 

• kan bidra til 
organisasjonsutvikling 

 
 
 
 
 
 
Overordnet læringsutbytte for motedesigner og modellør: 
 
Kunnskaper 
Kandidaten: 
 

• har kunnskap om begreper, metoder, prosesser og verktøy som anvendes innen 
motedesign og modellering 

• kan vurdere eget arbeid med utvikling av tekstilprodukter i forhold til gjeldende 
kvalitetskrav og valg av produksjonsmetoder  

• har kunnskap om motebransjen og kjennskap til tekstilindustriens yrkesfelt  
• kan oppdatere sin kunnskap innenfor motedesign og modellisme gjennom 

informasjonsinnhenting av trender, produksjonsmetoder og gjennom kontakt med 
fagmiljøet   

• kjenner til motebransjens og tekstilindustriens historie, tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet gjennom mote, drakthistorie og trendanalyser   

• har innsikt i egne muligheter for valg av markedssegment og videre utvikling innen 
motedesign og modellisme   
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Ferdigheter 
Kandidaten: 

• kan redegjøre for sine valg av tekstiler, metode, prosess og teknikk i utformingen og 
framstilling av et klesprodukt   

• kan reflektere over sin egen kreative, tekniske og visuelle utøvelse som motedesigner 
og modellør og justere denne under veiledning    

• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en 
motedesigner og modellørs problemstillinger ved produktutvikling, konstruksjon og 
produksjon av klær 

• kan identifisere design og modellismetekniske problemstillinger i et plagg og behov 
for utbedring av tekstiler, produksjonsmetode eller teknikk 

 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 
 

• kan planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innen motedesign, modellering 
og produksjon i en bedrift, alene eller som deltager i en gruppe og i tråd med etiske 
krav og retningslinjer innen tekstilindustrien   

• kan benytte tilegnede kunnskaper og ferdigheter i arbeid og prosjekter og utføre 
arbeidet etter motebransjens behov  

• kan bygge relasjoner med bransjekolleger innen ulike faggrupper i motebransjen slik 
som med motefotografer, tekstilagenter, innkjøpere og tekstilagenturer  

• kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mote og tekstilbransjen 
og delta i diskusjoner om utvikling av god produksjonspraksis   

• kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom bruk av kunnskaper om produktutvikling, 
produksjon, design og modellisme for bedrifter i tekstil- og motebransjen  

 
 
 
7  Læringsutbyttebeskrivelser for hvert emne med litteraturoversikt 
 
Emne 1  Design og produktutvikling  -  40 fagskolepoeng 
 
Arbeidskrav: 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene ved å lage fullstendige 
kolleksjoner med portefølje inneholdende moodboard, colourboard, fargekart med 
fargeskala, printdesign, material board, arbeidstegninger, motetegninger og illustrasjoner. 
 
Litteratur: 
The fashion design process 1. Creative approach  ISBN 978-2-909617-25-1 
Éric Rabiller/Nathalie Réveillé     4`th edition 2009 
Esmod Editions, Pais 
s. 41 – 95      
The fashion design process 2. Fashion drawing  ISBN 978-2-909617-38-1 
Sylvie Fagegaltier/ Isabelle Gonnet     4`th edition 2012 
Esmod Editions, Paris 
s. 2- 205        
The fashion design process 3. Graphic expressions  ISBN 978-2-909617-27-5 
Isabelle d`Argoeuves       4`th edition 2009 
Esmod Editions, Paris 
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s. 2 -93          
The fashion design process 4. Collection process  ISBN 978-2-909617-28-2 
Armelle Claudè/ Valerie Praquin     3`rd edition 2010 
Esmod Editions, Paris 
s. 28- 72       
The fashion design process 5. Products environment  ISBN 978-2-909617-29-9 
Armelle Claudè / Eric Rabiller     1`st edition 2010 
Esmod Editions, Paris 
s.1 - 95         
 
Kunnskaper 
Kandidaten:  

• har kunnskap om designprosessen fra idè til ferdig moteprodukt som anvendes i 
produktutvikling og design av klær og kolleksjoner 

• har kunnskap om inspirasjonskilder og kreative prosesser som anvendes som 
utgangspunkt for ideskisser til klær    

• har kunnskap om ulike teknikker som anvendes til motetegning og illustrasjoner av 
dame, herre og barn 

• har kunnskap om fargelære, fargeskala og fargekart som anvendes i design og 
produktutvikling av klær til dame, herre og barn 

• har kunnskap om collager, mood- og colourboard som anvendes i presentasjon av 
idè og konsept for klær til dame, herre og barn  

• har kunnskap om digitale og manuelle verktøy som anvendes i design, 
produktutvikling og presentasjon av tekstilprodukter   

• har kunnskaper om trykk, plasserte og gjennomgående, samt mønsterrapport som 
anvendes i design og produktutvikling av klær og tekstiler til dame, herre og barn 

• har kunnskap om kolleksjonsoppbygning og ulike kolleksjonsplaner som brukes i 
presentasjoner av kolleksjoner i tekstilindustrien   

• har kunnskap om arbeidstegninger, måleskjema, material og priskalkulering som 
anvendes i produksjon av plagg til dame, herre og barn 

• har kunnskap om krav til kvalitet og utforming av produksjonsspesifikasjon til fabrikant 
av klær 

• har kunnskap om salgsbøker, profil- og logomateriell som anvendes for framstilling av 
egen merkevare og kleskolleksjon til dame, herre og barn 

• har innsikt i egne muligheter for valg av spesialfelt, markedssegment og videre 
utvikling innen design og produktutvikling av klær til dame, herre og barn    

 
 
Ferdigheter 
Kandidaten: 

• kan redegjøre for sine valg av inspirasjonskilder, teknikk og kreative prosess i 
framstilling av et plagg eller en kleskolleksjon  

• kan reflektere over egen bruk av inspirasjonskilde og kreativ prosess i utvikling av et 
plagg eller en kleskolleksjon og justere under veiledning av produkt-ansvarlig   

• kan reflektere over egne valg av tekstiler, materialer, farger og trykk i design av et 
produkt eller en kleskolleksjon og justere denne under veiledning av produkt-
ansvarlig   

• kan identifisere problemer med volum, linjer, snitt og proporsjoner i et produktdesign 
og behov for utbedring av design og linjeføring   
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Generell kompetanse 
Kandidaten: 

• kan planlegge og gjennomføre produktutvikling- og oppbygging av kleskolleksjoner 
for dame, herre og barn og utføre arbeidet etter bedriftens, markedets og 
motebransjens behov   

• kan benytte tilegnede kunnskaper og ferdigheter om digitale verktøy i utarbeidelse av 
arbeidstegninger, kolleksjonsplaner og presentasjoner etter bedriftens behov 

• kan bygge relasjoner med bransjekolleger og modellør om valg av 
produksjonsmetode og sømteknikk for framstilling av plagg til dame, herre eller barn 

• kan bygge relasjoner med bransjekolleger og innkjøper om design og funksjonalitet i 
et plagg til dame, herre eller barn   

 
  
 

Emne 2  Yrkes og bransjeteori  -  20 Fagskolepoeng  

Arbeidskrav: 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 ved å 
lage inspirasjons- og skissebok for kreative prosesser. Denne skal fylles med utklipp, notater 
og skisser fra informasjonsinnhenting, inspirasjon fra historiske fakta, trendrapportering, 
research av motebutikker og merkevarer, mulige produksjonsprosesser og etiske ideer.  
Studenten skal utarbeide egne tekstilmaterialer som presenteres på material board og skal 
inngå i kolleksjonsportefølje. 
  

Litteratur: 
The fashion design process 1. Creative approach  ISBN 978-2-909617-25-1 
Éric Rabiller/Nathalie Réveillé     4`th edition 2009 
Esmod Editions, Pais  
s.1 – 41       
The fashion design process 4. Collection process  ISBN 978-2-909617-28-2 
Armelle Claudè/ Valerie Praquin     3`rd edition 2010 
Esmod Editions, Paris 
s. 2- 27, 73 – 95       
The grammar of Western clothing. Wearing the trousers ISBN 978-2-909617-39-8 
Mireille Tembouret       1`st edition 2012 
Esmod Editions, Paris 
s.2 - 127        
The grammar of Western clothing. Keep your shirt on  ISBN 978-2-909617-42-8 
Mireille Tembouret       1`st edition 2013 
Esmod Editions, Paris 
s.2 - 143       
The grammar of western clothing. All dressed up  ISBN 978-2-909617-42-2 
Mireille Tembouret       1`st edition 2014 
Esmod Editions, Paris 
s.2 – 143       
The grammar of western clothing. Cover it up !   ISBN 978- 2-9096617-36-7 
Mireille Tembouret       1`st edition 2012 
Esmod Editions, Paris 
s. 2- 143       
Textile guide         ISBN 978-2-909617-31-2 
Florence Ferrari       4`Th edition 2010 
Esmod Editions, Paris 
s.2 - 155       
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Fashion saga, 170 years of innovations    ISBN 978-2-909617-34-3 
Catherine Ørmen       1`st edition 2011 
Esmod Editions, Paris 
s.3 – 150     
Costume and fashion history, a concise history   ISBN 978-0-500-20348-4 
James Laver, Thames &Hudson Ltd, London    4`Th edition 2002 
Thames & Hudson Inc, New York, USA 
S. 7 – 291  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1340   
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=58
1076 
 
Kunnskaper 
Kandidaten: 

• har kunnskap om egenskaper og bruksområde for fiber og tekstiler som anvendes til 
framstilling av klær 

• har kunnskap om økologi og miljø i produksjon av tekstiler og klær 
• har kjennskap til forskrifter og symboler for vedlikeholdsmerking av tekstiler og klær 
• kan oppdatere sin kunnskap om tekstiler og materialer gjennom kontakt og besøk av 

leverandører og tekstilmesser   
• har kunnskap om mote- og drakthistoriens utvikling fra oldtiden og fram til i dag   
• har kjennskap til trender og trendbyråer  
• har kunnskap om målgrupper og markedsnivåer som anvendes for 

markedsposisjonering av designere og deres kolleksjoner   
• har kunnskap om ulike grupper av klesprodukter og deres karakteristiske kjennetegn 
• kan oppdatere sin kunnskap om aktuelle moteplagg, detaljer, særtrekk, tekstiler, 

farger og trykk gjennom trend- og markedsanalyser  
• kjenner til betydningen av motedesign og motebransjens plass i samfunnet gjennom 

visuell kommunikasjon av livsideal, samtidskunst og kultur   
• har kunnskap om motebransjen gjennom samarbeid med PR-byrå, modellbyrå, 

stylister, motefotografer og motejournalister 
• har kunnskap om mote- og tekstilmesser og kjennskap til tekstilindustrien gjennom, 

importører, agenter og leverandører av tekstiler og utstyr for tekstilproduksjon   
• har kjennskap til bransje- og kulturorganisasjoner gjennom foredragsholdere og 

samarbeid med design- og tekstilbedrifter  
• har kjennskap til produksjonsprosessen for et produkt og hvilke faktorer og aktører 

som er involvert i de ulike fasene fram til ferdig klesplagg i butikk 
• kan oppdatere sin kunnskap innenfor produksjon gjennom kontakt med fabrikk og 

produsent av tekstilprodukter 
 
Ferdigheter 

Kandidaten: 
• kan gjøre rede for sine valg av tekstiler og materialer i plagg med hensyn til 

funksjonalitet, bruksområde, kvalitet og uttrykk i et moteprodukt  
• kan gjøre rede for sine valg av metode for produksjon av plagg  
• kan identifisere problemstillinger i et plagg knyttet til valg av produksjonsmetode og 

behov for endring av produksjonsspesifikasjoner 
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om trender innen mote og tekstil 

gjennom trendbyråer og messer og vurdere relevans for en motedesigner og 
modellør 

• kan finne og henvise til informasjon om standard for kvalitet i produksjon av klær 
gjennom bransjeorganisasjoner og vurdere relevans for en motedesigner og modellør 
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Generell kompetanse 
Kandidaten: 

• kan planlegge og gjennomføre produksjon av plagg ved fabrikk, alene eller som 
deltager i en gruppe og i tråd med arbeid, miljø- og produksjonsetikk i tekstilindustrien   

• kan bygge relasjoner med produsent av klær gjennom kommunikasjon i 
produksjonsprosess for framstilling av plagg 

• kan utveksle synspunkter med andre i mote- og tekstilbransjen og delta i diskusjoner 
om etikk, miljø og samfunn med hensyn til produksjon av tekstiler og plagg 

• kan gjennom kunnskap om produksjonsprosesser for tekstiler og klær bidra til 
utvikling av en mer miljøbevisst profil for bedriften 

 
 
Emne 3 Modellering og mønsterkonstruksjon  -  34 fagskolepoeng 
 
Ved studiet undervises det i manuell mønsterkonstruksjon og gradering. 
 
Arbeidskrav: 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7 ved å 
konstruere og utarbeide sine egne mønsterbaser og mønster for dame, herre og barn. 
Studenten skal utarbeide ferdig mønster for prototype av gitt eller egendesignet modell med 
tilhørende teknisk produksjonsmappe. Til produksjonsmappen skal studenten utarbeide, 
mønster, noen utvalgte mønster også med gradering av størrelser.  
 
Litteratur: 
Become a pattern drafter. Women’s garments 1.   ISBN 978-2-909617-22-0 
Isabell Gonnet/ Claire Wargnier, Esmod Paris   14`th edition 2009 
Esmod Editions, Paris 
s. 18- 19, 30- 31, 34- 39 
Become a pattern drafter. Women’s garments 2.  ISBN 978-2-909617-23-7 
Isabell Gonnet / Claire Wargnier, Esmod Paris   12`th edition 2009 
Esmod Editions, Paris 
s.12- 13, 18- 19, 36- 41, 48- 109, 116- 137, 142- 145, 148- 157, 164- 165, 172- 173,178- 199 
Become a pattern drafter. Grading women’s garments. ISBN 978-2-909617-35-0 
Nathalie Coppin/ Isabelle Gonnet     2`nd edition 2012 
Esmod Editions, Paris 
3- 17, 38- 41, 66- 67, 98- 99 
Become a pattern drafter. Men`s garments   ISBN 978-2-909617-30-5 
Claire Wargnier       2`nd edition 2010 
Esmod Editions, Paris 
s. 12- 19, 30- 31, 34- 69, 90- 95, 104- 105, 118- 121, 128- 129, 132- 133, 140- 141, 146- 
149,170- 177, 182- 194, 200- 215, 234- 239, 260- 261 
Become a pattern drafter. Grading men`s garments  ISBN 978-2-909617-40-4 
Nathalie Coppin       1`st edition 2013  
Esmod Editions, Paris 
20- 21, 38- 43, 96- 97   
Become a patter drafter. Children`s garments   ISBN 978-2-909617-47-3 
Claire Wargnier       1`st edition 2014 
Esmod Editions, Paris 
s. 38- 39, 42- 43, 74- 77, 90- 99, 121- 125, 134- 137, 152- 153, 178- 179, 201, 214- 215, 
224- 230, 238- 239 
Become a pattern drafter. Grading children`s garments ISBN 978-2-909617-21-3 
Claire Wargnier       1`st edition 2009 
Esmod Editions, Paris 
s. 20-21, 38, 66- 69, 77- 78  
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Kunnskaper 
Kandidaten: 

• har kunnskap om bruk av ulike typer linjaler og verktøy som anvendes under 
tilvirkning av mønster til klær  

• har kunnskap om grunnbaser til over og underdel for dame, herre og barn som 
anvendes under tilvirkning av mønster til klær  

• har kunnskap om ulike manipuleringsmetoder for endring av snitt, linjer og volum i 
modellering og konstruksjon av mønster for klær til dame, herre og barn 

• har kunnskap om modelleringsteknikker og konstruksjonsmetoder som anvendes 
under tilvirking av mønster til skjørt, kjoler, skjorter, bukser og yttertøy til dame, herre 
og barn  

• har kunnskap om konstruksjon av mønster til ermer, krager, lommer, lukninger og 
aktuelle detaljer og funksjoner i plagg for dame, herre og barn 

• har kunnskap om utarbeidelse av mønster til fòr for ulike plagg til dame, barn og 
herre  

• kan oppdatere sin kunnskap innenfor modellisme ved å studere aktuelle produkter og 
deres karakteristiske konstruksjons- og modelleringstekniske særtrekk og detaljer   

• har kunnskap om industrimønster med spesifikasjoner og gradering av størrelser for 
produksjon av plagg i ulike størrelser 

• har kunnskap om arbeidstegninger med beskrivelse av modell, materialer, detaljer og 
måleskjema som anvendes under tilvirkning til mønster av klær   

• kan vurdere eget arbeid med utvikling av mønster til klær til dame, herre og barn etter 
krav til kvalitet for industrimønster med spesifikasjoner for produksjon av klær 

• har kunnskap om modellering og drapering som en kreativ prosess som anvendes i 
skissearbeid for produktutvikling   

• har kunnskap om ulike designere og kjennskap til deres bruk av modellering og 
mønsterkonstruksjon som konsept for en kolleksjon   

• har innsikt i egne muligheter for valg av spesialfelt, markedssegment og videre 
utvikling innen konstruksjon og modellering av mønster for klær til dame, herre og 
barn    

 
Ferdigheter 
Kandidaten: 

• kan redegjøre for sine valg av konstruksjons- og modelleringsteknikk ved utforming 
av mønster til dame, herre og barn for tekstilproduksjon 

• kan reflektere over egen tekniske utførelse og valg av metode for mønsterforming og 
justere denne under veiledning av produktansvarlig   

• kan identifisere problemer med volum, linjer, detaljer, proporsjoner, balanse og 
passform i et plagg og behov for korrigering av konstruksjon eller modellering  

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 

• kan planlegge og gjennomføre konstruksjon eller modellering av mønster til stoff og 
fòr til plagg for dame, herre og barn, alene eller som deltager i en gruppe og i tråd 
med etiske krav og retningslinjer innen tekstilindustrien   

• kan benytte tilegnede kunnskaper og ferdigheter i konstruksjon og modellering i 
arbeid og prosjekter etter bedriftens, markedets og motebransjens behov   

• kan bygge relasjoner med produksjonsansvarlig om valg av metode for utforming av 
mønster til plagg  
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Emne  4   Søm  -  24 fagskolepoeng 

 
Arbeidskrav: 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7 ved å 
sy eller iverksette produksjon av prototype på fabrikk med monteringsbeskrivelser, 
måleskjema, produksjonsrekkefølge og gjøre kostnadsberegning som skal inngå i 
produksjonsmappe med tilhørende oppsydde detaljer. 
 
Litteratur: 
Focus on fashion details 1      ISBN 978-2-909617-16-9 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     3`rd edition 2008 
Esmod Editions, Paris       
s. 56- 84, 102-179 
Focus on fashion details 2      ISBN 978-2-909617-17-6 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     1`st edition 2008 
Esmod Editions, Paris 
s. 16- 26, 60- 97, 113- 143, 152- 195 
Focus on fashion details 3      ISBN 978-2-909617-18-3 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     3`rd edition 2008 
Esmod Editions, Paris  
s. 15- 92, 103- 104, 135- 179 
Focus on fashion details 4      ISBN 978-2-909617-19-0 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     3`rd edition 2008 
Esmod Editions, Paris       
s. 10- 40, 48- 65, 79- 109, 112- 227 
The Art of Tailoring       ISBN 978-2-909617-43-5 
Yukio Kakita        1`st edition 2014 
Esmod Editions. Paris 
s.5 - 175 
 
 
Kunnskaper 
Kandidaten:  

• har kunnskap om symaskiner, presseutstyr, redskaper og verktøy som anvendes 
innen tekstilproduksjon og søm av klær  

• har kunnskap om tekstiler og innleggsstoffer som benyttes i framstilling av plagg til 
dame, herre og barn   

• har kunnskap om ressursbesparende utnyttelse av tekstiler og materialer i 
tilskjæringsprosessen 

• har kunnskap om arbeidstegninger for dame, herre og barn med beskrivelser av 
modell, materialer og detaljer som anvendes i tekstilproduksjon  

• har kunnskap om produksjonsrekkefølge og monteringsbeskrivelser med universelle 
symboler som anvendes i tekstilproduksjon   

• har kunnskap om stoff, material- og kostnadsberegning av tekstilprodukter som 
anvendes i produksjon av klær  

• har kunnskap om søm, monterings– og presseteknikker som anvendes i produksjon 
av skjørt, skjorter, kjoler, bukser og ytterplagg til dame, herre og barn  

• har kunnskap om fôring av ulike plagg til dame, barn og herre som anvendes i jakker, 
skjørt, kjoler og yttertøy 

• kan vurdere eget arbeid i forhold til krav til kvalitet av sømteknisk utførelse av 
tekstilprodukter i produksjon    

• kan vurdere eget arbeid i forhold til krav til kvalitet av presseteknisk utførelse av plagg 
i produksjon 
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• kan vurdere eget arbeid i forhold til monteringsrekkefølge i produksjon av plagg 
 
Ferdigheter 
Kandidaten: 

• kan gjøre rede for sine valg av monteringsprosess, søm- og presseteknikk i 
framstilling av et plagg 

• kan reflektere over egen sømteknisk utførelse i framstilling plagg og justere denne 
under veiledning fra kolleger eller produktansvarlig 

• kan indentifisere problemer med montering i dame, herre og barneplagg og behov for 
iverksetting av utbedring av søm- og monteringsprosess  

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 

• kan planlegge og gjennomføre produksjon av plagg til dame, herre eller barn alene, 
eller som del av en gruppe i en bedrift og i tråd med tekstilindustriens etiske krav og 
retningslinjer for miljø og samfunn 

• kan benytte tilegnede kunnskaper og ferdigheter i søm og produksjon i arbeid og 
prosjekter med framstilling av klær til dame, herre og barn etter bedriftens, markedets 
og motebransjens behov 

• kan bygge relasjoner med designer og produksjonsansvarlig gjennom 
kommunikasjon om valg av søm- og monteringsmetode for plagg til dame, herre og 
barn 

 
 
 
Emne 5 Praksis  -  2 fagskolepoeng 
 
 
Kunnskaper 
Kandidaten: 

• har kunnskap om organisering, struktur og arbeidsfordeling i en bedrift i 
tekstilbransjen 

 
 
Ferdigheter 
Kandidaten: 

• kan reflektere over egen organisering og gjennomføring av arbeidsoppgaver tildelt 
under praksisperioden, og justere denne under veiledning av praksisveileder 

 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 

• kan bygge relasjoner og nettverk med designere, produktutviklere, innkjøpere og 
kolleger i bedriften under praksisperioden 
 
 
 
Gjennomføring av emne 5 er beskrevet i Studieplanens vedlegg 2. 
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8 Den indre sammenhengen i utdanningen 
 

Beskrivelse av sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og 
det totale læringsutbytte for utdanningen: 
 
Læringsutbyttet beskriver de kvalifikasjoner kandidaten skal ha oppnådd etter endt utdanning 
og er sortert i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
Læringsutbyttet er brutt ned til læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå for hvert enkelt emne 
i fagskoleutdanningen.  
 
Tabellen under viser sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og 
det totale læringsutbytte for utdanningen.  
 
NKR 
Fagskole 5.2 

Overordnet LUB for 
utdanningen motedesigner 
og modellør 

LUB for utdanningens ulike 
emner 
Rød     = emne 1 
Turkis = emne 2 
Gul      = emne 3 
Grønn  = emne 4 
Lilla     = emne 5 

KUNNSKAP   
Kandidaten: Kandidaten: Kandidaten: 
har kunnskap om begreper, 
teorier, modeller, prosesser og 
verktøy som anvendes innenfor 
et spesialisert fagområde 

har kunnskap om begreper, 
metoder, prosesser og verktøy 
som anvendes innen 
motedesign og modellering 
 

-har kunnskap om 
designprosessen fra idè til 
ferdig moteprodukt som 
anvendes i produktutvikling og 
design av klær og kolleksjoner 
-har kunnskap om 
inspirasjonskilder og kreative 
prosesser som anvendes som 
utgangspunkt for ideskisser til 
klær    
-har kunnskap om ulike 
teknikker som anvendes til 
motetegning og illustrasjoner 
av dame, herre og barn 
-har kunnskap om fargelære, 
fargeskala og fargekart som 
anvendes i design og 
produktutvikling av klær til 
dame, herre og barn 
-har kunnskap om collager, 
mood- og colourboard som 
anvendes i presentasjon av idè 
og konsept for klær til dame, 
herre og barn 
-har kunnskap om digitale og 
manuelle verktøy som 
anvendes i design, 
produktutvikling og 
presentasjon av 
tekstilprodukter   
-har kunnskaper om trykk, 
plasserte og gjennomgående, 
samt mønsterrapport som 
anvendes i design og 
produktutvikling av klær og 
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tekstiler til dame, herre og barn 
-har kunnskap om 
kolleksjonsoppbygning og ulike 
kolleksjonsplaner som brukes i 
presentasjoner av kolleksjoner i 
tekstilindustrien 
-har kunnskap om 
arbeidstegninger, måleskjema, 
material og priskalkulering som 
anvendes i produksjon av 
plagg til dame, herre og barn 
- har kunnskap om krav til 
kvalitet og utforming av 
produksjonsspesifikasjon til 
fabrikant av klær 
-har kunnskap om salgsbøker, 
profil- og logomateriell som 
anvendes for framstilling av 
egen merkevare og 
kleskolleksjon til dame, herre 
og barn 
-har kunnskap om egenskaper 
og bruksområde for fiber og 
tekstiler som anvendes til 
framstilling av klær 
-har kunnskap om økologi og 
miljø i produksjon av tekstiler 
og klær 
-har kjennskap til forskrifter og 
symboler for 
vedlikeholdsmerking av 
tekstiler og klær 
-har kunnskap om mote- og 
drakthistoriens utvikling fra 
oldtiden og fram til i dag 
-har kjennskap til trender og 
trendbyråer 
- har kunnskap om målgrupper 
og markedsnivåer som 
anvendes for 
markedsposisjonering av 
designere og deres 
kolleksjoner 
- har kunnskap om ulike 
grupper av klesprodukter og 
deres karakteristiske 
kjennetegn 
- har kunnskap om bruk av 
ulike typer linjaler og verktøy 
som anvendes under tilvirkning 
av mønster til klær  
-har kunnskap om grunnbaser 
til over og underdel for dame, 
herre og barn som anvendes 
under tilvirkning av mønster til 
klær 
 -har kunnskap om ulike 
manipuleringsmetoder for 
endring av snitt, linjer og volum 
i modellering og konstruksjon 
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av mønster for klær til dame, 
herre og barn 
-har kunnskap om 
modelleringsteknikker og 
konstruksjonsmetoder som 
anvendes under tilvirking av 
mønster til skjørt, kjoler, 
skjorter, bukser og yttertøy til 
dame, herre og barn  
-har kunnskap om konstruksjon 
av mønster til ermer, krager, 
lommer, lukninger og aktuelle 
detaljer og funksjoner i plagg 
for dame, herre og barn 
-har kunnskap om utarbeidelse 
av mønster til fòr for ulike plagg 
til dame, barn og herre  
-har kunnskap om 
industrimønster med 
spesifikasjoner og gradering av 
størrelser for produksjon av 
plagg i ulike størrelser 
-har kunnskap om 
arbeidstegninger med 
beskrivelse av modell, 
materialer, detaljer og 
måleskjema som anvendes 
under tilvirkning til mønster av 
klær   
-har kunnskap om modellering 
og drapering som en kreativ 
prosess som anvendes i 
skissearbeid for 
produktutvikling 
-har kunnskap om symaskiner, 
presseutstyr, redskaper og 
verktøy som anvendes innen 
tekstilproduksjon og søm av 
klær  
-har kunnskap om tekstiler og 
innleggsstoffer som benyttes i 
framstilling av plagg til dame, 
herre og barn   
-har kunnskap om 
ressursbesparende utnyttelse 
av tekstiler og materialer i 
tilskjæringsprosessen 
-har kunnskap om 
arbeidstegninger for dame, 
herre og barn med beskrivelser 
av modell, materialer og 
detaljer som anvendes i 
tekstilproduksjon  
-har kunnskap om 
produksjonsrekkefølge og 
monteringsbeskrivelser med 
universelle symboler som 
anvendes i tekstilproduksjon   
-har kunnskap om stoff, 
material- og kostnadsberegning 
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av tekstilprodukter som 
anvendes i produksjon av klær  
-har kunnskap om søm, 
monterings– og 
presseteknikker som anvendes 
i produksjon av skjørt, skjorter, 
kjoler, bukser og ytterplagg til 
dame, herre og barn  
-har kunnskap om fôring av 
ulike plagg til dame, barn og 
herre som anvendes i jakker, 
skjørt, kjoler og yttertøy 
-har kunnskap om 
organisering, struktur og 
arbeidsfordeling i en bedrift i 
tekstilbransjen 

kan vurdere eget arbeid i 
forhold til gjeldende normer og 
krav 

kan vurdere eget arbeid med 
utvikling av tekstilprodukter i 
forhold til gjeldende 
kvalitetskrav og valg av 
produksjonsmetoder  
 

-kan vurdere eget arbeid med 
utvikling av mønster til klær til 
dame, herre og barn etter krav 
til kvalitet for industrimønster 
med spesifikasjoner for 
produksjon av klær  
-kan vurdere eget arbeid i 
forhold til krav til kvalitet av 
sømteknisk utførelse av 
tekstilprodukter i produksjon  
 -kan vurdere eget arbeid i 
forhold til krav til kvalitet av 
presseteknisk utførelse av 
plagg i produksjon 
-kan vurdere eget arbeid i 
forhold til monteringsrekkefølge 
i produksjon av plagg 

har bransjekunnskap og 
kjennskap til yrkesfeltet 

har kunnskap om motebransjen 
og kjennskap til 
tekstilindustriens yrkesfelt  
 

-har kunnskap om 
motebransjen gjennom 
samarbeid med PR-byrå, 
modellbyrå, stylister, 
motefotografer og 
motejournalister 
-har kunnskap om mote- og 
tekstilmesser og kjennskap til 
tekstilindustrien gjennom, 
importører, agenter og 
leverandører av tekstiler og 
utstyr for tekstilproduksjon – 
--har kjennskap til bransje- og 
kulturorganisasjoner gjennom 
foredragsholdere og samarbeid 
med design- og tekstilbedrifter 
- har kjennskap til 
produksjonsprosessen for et 
produkt og hvilke faktorer og 
aktører som er involvert i de 
ulike fasene fram til ferdig 
klesplagg i butikk 
-har kunnskap om ulike 
designere og kjennskap til 
deres bruk av modellering og 
mønsterkonstruksjon som 
konsept for en kolleksjon   
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kan oppdatere sin yrkesfaglige 
kunnskap 

kan oppdatere sin kunnskap 
innenfor motedesign og 
modellisme gjennom 
informasjonsinnhenting av 
trender, produksjonsmetoder 
og gjennom kontakt med 
fagmiljøet   
 

-kan oppdatere sin kunnskap 
om tekstiler og materialer 
gjennom kontakt og besøk av 
leverandører og tekstilmesser   
-kan oppdatere sin kunnskap 
om aktuelle moteplagg, 
detaljer, særtrekk, tekstiler, 
farger og trykk gjennom trend- 
og markedsanalyser  
-kan oppdatere sin kunnskap 
innenfor produksjon gjennom 
kontakt med fabrikk og 
produsent av tekstilprodukter 
-kan oppdatere sin kunnskap 
innenfor modellisme ved å 
studere aktuelle produkter og 
deres karakteristiske 
konstruksjons- og 
modelleringstekniske særtrekk 
og detaljer   

kjenner til bransjens/yrkets 
historie, tradisjoner, egenart og 
plass i samfunnet 

kjenner til motebransjens og 
tekstilindustriens historie, 
tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet gjennom mote, 
drakthistorie og trendanalyser   
 

-kjenner til betydningen av 
motedesign og motebransjens 
plass i samfunnet gjennom 
visuell kommunikasjon av 
livsideal, samtidskunst og 
kultur   

har innsikt i egne 
utviklingsmuligheter 

har innsikt i egne muligheter for 
valg av markedssegment og 
videre utvikling innen 
motedesign og modellisme   
 

-har innsikt i egne muligheter 
for valg av spesialfelt, 
markedssegment og videre 
utvikling innen design og 
produktutvikling av klær til 
dame, herre og barn   
-har innsikt i egne muligheter 
for valg av spesialfelt, 
markedssegment og videre 
utvikling innen konstruksjon og 
modellering av mønster for 
klær til dame, herre og barn    

FERDIGHET   
kan gjøre rede for sine faglige 
valg 

kan redegjøre for sine valg av 
tekstiler, metode, prosess og 
teknikk i utformingen og 
framstilling av et klesprodukt   
 

-kan redegjøre for sine valg av 
inspirasjonskilder, teknikk og 
kreative prosess i framstilling 
av et plagg eller en 
kleskolleksjon  
-kan gjøre rede for sine valg av 
tekstiler og materialer i plagg 
med hensyn til funksjonalitet, 
bruksområde, kvalitet og 
uttrykk i et moteprodukt  
-kan gjøre rede for sine valg av 
metode for produksjon av plagg  
-kan redegjøre for sine valg av 
konstruksjons- og 
modelleringsteknikk ved 
utforming av mønster til dame, 
herre og barn for 
tekstilproduksjon 
-kan gjøre rede for sine valg av 
monteringsprosess, søm- og 
presseteknikk i framstilling av 
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et plagg 
kan reflektere over egen faglig 
utøvelse og justere denne 
under veiledning 

kan reflektere over sin egen 
kreative, tekniske og visuelle 
utøvelse som motedesigner og 
modellør og justere denne 
under veiledning    
 

-kan reflektere over egen bruk 
av inspirasjonskilde og kreativ 
prosess i utvikling av et plagg 
eller en kleskolleksjon og 
justere under veiledning av 
produkt-ansvarlig 
-kan reflektere over egne valg 
av tekstiler, materialer, farger 
og trykk i design av et produkt 
eller en kleskolleksjon og 
justere denne under veiledning 
av produkt-ansvarlig   
-kan reflektere over egen 
tekniske utførelse og valg av 
metode for mønsterforming og 
justere denne under veiledning 
av produktansvarlig  
-kan reflektere over egen 
sømteknisk utførelse i 
framstilling plagg og justere 
denne under veiledning fra 
kolleger eller produktansvarlig 
-kan reflektere over egen 
organisering og gjennomføring 
av arbeidsoppgaver tildelt 
under praksisperioden, og 
justere denne under veiledning 
av praksisveileder 

kan finne og henvise til 
informasjon og fagstoff og 
vurdere relevansen for en 
yrkesfaglig problemstilling 

kan finne og henvise til 
informasjon og fagstoff og 
vurdere relevansen for en 
motedesigner og modellørs 
problemstillinger ved 
produktutvikling, konstruksjon 
og produksjon av klær 
 

-kan finne og henvise til 
informasjon og fagstoff om 
trender innen mote og tekstil 
gjennom trendbyråer og 
messer og vurdere relevans for 
en motedesigner og modellør 
-kan finne og henvise til 
informasjon om standard for 
kvalitet i produksjon av klær 
gjennom bransjeorganisasjoner 
og vurdere relevans for en 
motedesigner og modellør 

kan kartlegge en situasjon og 
identifisere faglige 
problemstillinger og behov for 
iverksetting av tiltak 

kan identifisere design og 
modellismetekniske 
problemstillinger i et plagg og 
behov for utbedring av tekstiler, 
produksjonsmetode eller 
teknikk 
 

-kan identifisere problemer 
med volum, linjer, snitt og 
proporsjoner i et produktdesign 
og behov for utbedring av 
design og linjeføring   
-kan identifisere 
problemstillinger i et plagg 
knyttet til valg av 
produksjonsmetode og behov 
for endring av 
produksjonsspesifikasjoner 
-kan identifisere problemer 
med volum, linjer, detaljer, 
proporsjoner, balanse og 
passform i et plagg og behov 
for korrigering av konstruksjon 
eller modellering  
-kan indentifisere problemer 
med montering i dame, herre 



31	
	

Fashion	Mode	AS	
	

og barneplagg og behov for 
iverksetting av utbedring av 
søm- og monteringsprosess  

GENERELL KOMPETANSE   
kan planlegge og gjennomføre 
yrkesrettede arbeidsoppgaver 
og prosjekter alene og som 
deltager i gruppe og i tråd med 
etiske krav og retningslinjer 

kan planlegge og gjennomføre 
oppgaver og prosjekter innen 
motedesign, modellering og 
produksjon i en bedrift, alene 
eller som deltager i en gruppe 
og i tråd med etiske krav og 
retningslinjer innen 
tekstilindustrien   
 

-kan planlegge og gjennomføre 
produktutvikling- og 
oppbygging av kleskolleksjoner 
for dame, herre og barn og 
utføre arbeidet etter bedriftens, 
markedets og motebransjens 
behov 
- kan planlegge og 
gjennomføre produksjon av 
plagg ved fabrikk, alene eller 
som deltager i en gruppe og i 
tråd med arbeid, miljø- og 
produksjonsetikk i 
tekstilindustrien  
 -kan planlegge og 
gjennomføre konstruksjon eller 
modellering av mønster til stoff 
og fòr til plagg for dame, herre 
og barn, alene eller som 
deltager i en gruppe og i tråd 
med etiske krav og 
retningslinjer innen 
tekstilindustrien   
-kan planlegge og gjennomføre 
produksjon av plagg til dame, 
herre eller barn alene, eller 
som del av en gruppe i en 
bedrift og i tråd med 
tekstilindustriens etiske krav og 
retningslinjer for miljø og 
samfunn 

kan utføre arbeidet etter 
utvalgte målgruppers behov 

kan benytte tilegnede 
kunnskaper og ferdigheter i 
arbeid og prosjekter og utføre 
arbeidet etter motebransjens 
behov  
 

-kan benytte tilegnede 
kunnskaper og ferdigheter om 
digitale verktøy i utarbeidelse 
av arbeidstegninger, 
kolleksjonsplaner og 
presentasjoner etter bedriftens 
behov 
-kan benytte tilegnede 
kunnskaper og ferdigheter i 
konstruksjon og modellering i 
arbeid og prosjekter etter 
bedriftens, markedets og 
motebransjens behov   
-kan benytte tilegnede 
kunnskaper og ferdigheter i 
søm og produksjon i arbeid og 
prosjekter med framstilling av 
klær til dame, herre og barn 
etter bedriftens, markedets og 
motebransjens behov 

kan bygge relasjoner med 
fagfeller og på tvers av fag, 
samt med eksterne målgrupper 

kan bygge relasjoner med 
bransjekolleger innen ulike 
faggrupper i motebransjen slik 
som motefotografer, 
tekstilagenter, innkjøpere og 

-kan bygge relasjoner med 
bransjekolleger og modellør om 
valg av produksjonsmetode og 
sømteknikk for framstilling av et 
plagg til dame, herre eller barn 
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tekstilagenturer  
 

-kan bygge relasjoner med 
bransjekolleger og innkjøper 
om design og funksjonalitet i et 
plagg til dame, herre eller barn    
- kan bygge relasjoner med 
produsent av klær gjennom 
kommunikasjon i 
produksjonsprosess for 
framstilling av plagg 
-kan bygge relasjoner med 
produksjonsansvarlig om valg 
av metode for utforming av 
mønster til plagg 
-kan bygge relasjoner med 
designer og 
produksjonsansvarlig gjennom 
kommunikasjon om valg av 
søm- og monteringsmetode for 
plagg til dame, herre og barn 
-kan bygge relasjoner og 
nettverk med designere, 
produktutviklere, innkjøpere og 
kolleger i bedriften under 
praksisperioden 

kan utveksle synspunkter med 
andre med bakgrunn innenfor 
bransjen/yrket og delta i 
diskusjoner om utvikling av god 
praksis 

kan utveksle synspunkter med 
andre med bakgrunn innenfor 
mote og tekstilbransjen og 
delta i diskusjoner om utvikling 
av god produksjonspraksis   
 

kan utveksle synspunkter med 
andre i mote- og tekstilbransjen 
og delta i diskusjoner om etikk, 
miljø og samfunn med hensyn 
til produksjon av tekstiler og 
plagg 

kan bidra til 
organisasjonsutvikling 

kan bidra til 
organisasjonsutvikling gjennom 
bruk av kunnskaper om 
produktutvikling, produksjon, 
design og modellisme for 
bedrifter i tekstil- og 
motebransjen  
 

-kan gjennom kunnskap om 
produksjonsprosesser for 
tekstiler og klær bidra til 
utvikling av en mer miljøbevisst 
profil for bedriften 
	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Undervisningsformer og læringsaktiviteter  
Fagskoleutdanningens undervisningsformer og læringsaktiviteter bygger på nærhet til tekstil- 
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og motebransjen. Læringsaktivitetene likner de prosessene og arbeidsoppgavene som møter 
studenten etter endt utdanning i et yrke innen tekstil- og motebransjen. De ulike 
undervisningsformene og læringsaktivitetene er praktisk orienterte for å gi studenten en 
forståelse av teorien omsatt i praktiske aktiviteter. Gangen i en periode er lagt opp slik at det 
tilnærmet er likt et reelt produktutviklingsforløp i tekstil- og motebransjen. 
Undervisningsformene og læringsaktivitetene er valgt for å oppnå en slik tilnærmet likhet.  
Vårt mål er at undervisningen er lagt opp slik at studenten fokuserer på selve 
produktutviklingsforløpet frem til endelig produkt. Faglærerne benytter og tilpasser derfor 
undervisningsformene og læringsaktivitetene på en slik måte at nytt læringsstoff naturlig 
tillegges og umiddelbart benyttes av studenten, og smeltes sammen med tidligere innlært 
stoff. Med bredden vi har valgt å ha innen undervisningsformer og læringsaktiviteter, kan 
faglærer gjøre individuelle tilpasninger for den enkelte student.   
 
Det legges vekt på varierte undervisningsmetoder der studentens aktive deltagelse i 
læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, i gruppearbeid og i individuelle oppgaver. 
Bruk av den pedagogiske metoden SMTTE skal ivareta behovet for innføring i nye emner og 
knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. I studiet vektlegges et sosiokulturelt 
læringssyn i tilretteleggingen for studentenes læring, slik at samarbeid og interaksjon med 
andre studenter skal bidra til at den enkelte student kan tilegne seg kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse i eget arbeid med design og modellisme. Et slikt perspektiv 
innebærer tilrettelegging for at studentene skal kunne delta aktivt i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av sin egen læringsprosess. Samhandling med andre er 
sentralt i læringsprosessen, og dette er noe som gjenspeiles i studiets arbeids- og 
undervisningsformer. Tilegnelse av teoretisk kunnskap og samhandlingsferdigheter vil skje 
gjennom studentaktiv samhandlingslæring samt ved bruk av forelesninger. 
Det legges også opp til obligatoriske øvinger i mange av emnene. Disse øvingene skal løses 
individuelt eller i grupper. 
 
Forelesning 
Faglærer eller eksterne foredragsholder fra tekstil- og motebransjen, foreleser. For å støtte 
forelesningen benytter vi oss av notater/tegning på tavle, notater/illustrasjoner vist med 
projektor eller fremvisning av faktiske eksempler (slik som tekstiler, farger, plagg, detaljer, 
sømprøver, konstruksjoner og tegninger) I tillegg anvender man tegninger, fotografier og film 
for å fremme forståelsen av stoffet som foreleses. 
 
 
Demonstrasjon med etterfølgende øvelse 
I emne 1 Design og produktutvikling, emne 3 Modellering og mønsterkonstruksjon og emne 4 
Søm, er det grundig opplæring i metoder, teknikker og utførelse gjennom demonstrasjoner 
og trening i et spesialtilpasset undervisningsrom. Faglærer demonstrerer metoder, teknikker 
og utførelse og etterpå skal studenten gjøre akkurat det samme for å lage tilsvarende 
produkt.  
  
Praktisk utførelse av eget produkt  
Studenten bruker det han/hun har lært gjennom faglærers demonstrasjon etterfulgt av egen 
øvelse. Studenten utvikler kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom å 
utarbeide eget produkt. Der hvor studenten utførte nøyaktig det samme som faglæreren 
demonstrerte, er det ved praktisk utførelse av eget produkt vesentlig at studenten utarbeider 
produktet med variasjoner. Dette for å bli kjent med at ulike metoder og teknikker fører til 
liknende resultat, og erfare hvilke som er mest hensiktsmessige ved ulike utfordringer. På 
denne måten utvikler studenten selvstendighet til å ta egne valg for å oppnå ønsket uttrykk.  
 
Gruppearbeid 
Gruppearbeid benyttes i deler av en periode, til deler av oppgaveløsningen. Nye grupper 
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settes sammen for hvert nytt gruppearbeid slik at studentene utfordres til å samarbeide med 
ulike medstudenter. Gruppene består av 3 - 10 studenter. Faglærer setter sammen gruppene 
alene eller i samarbeid med studentene. Gruppen utarbeider sammen et produkt, eller en del 
av et produkt. Dette gir studentene trening i å kommunisere tydelig med andre, gi og motta 
konstruktiv kritikk.  
 
Ekskursjoner 
Skolen gjennomfører ekskursjoner til motemesser, aktører og bedrifter i tekstil- og 
motebransjen for at studentene skal få et innblikk i og opplevelse av, bransjens praktiske 
virkelighet. Der får de kjenne igjen emnene de arbeider med i fagskolestudiet og se 
læringsutbyttene utført i reelle arbeidsoppgaver. 
Ekskursjoner til relevante museer, utstillinger, gallerier og/eller teater/opera gjennomføres 
både for impulser og inspirasjon til studentens eget arbeid og for informasjon som gir 
forståelse for variasjonene innenfor tekstil- og motebransjen.  
I ekskursjoner inngår to internasjonale studieturer i løpet av fagskolestudiet. Den ene 
studieturen går til ESMOD Paris og besøk på stoffmessen Premiere Vision, den andre 
studieturen går til Hong Kong der man er på fabrikkbesøk og møter leverandører for ulike 
tekstilsegment. Studieturene er ikke obligatorisk. For studenter som velger å bli igjen på 
skolen, er det lagt opp ekskursjoner i Oslo i samarbeid med våre samarbeidspartnere. 
 
Egenarbeid 
Det er beregnet i gjennomsnitt pr. uke ca.14 timer til egenarbeid for studenten utenom 
skoletiden. I egenarbeid inngår innhenting av inspirasjon og research for oppgaver, teori for 
tekstillære, mote- og drakthistorie i forkant av forelesning, samt egenarbeid med 
periodeoppgavene.  
 
Deltakelse i internasjonalt nettverk 
Gjennom ESMOD er fagskolen del av et internasjonalt nettverk. Dette består av lærere, 
faglig ansvarlig, pedagogisk ansvarlige, annet personell, studenter, tidligere studenter og 
samarbeidspartnere. Nettverket er verdensomspennende og favner bredt innen tekstil- og 
motebransjen. Nettverket brukes aktivt av skolenes ledelse og lærere til å utveksle fagstoff, 
fag- og bransjenyheter og erfaringer. Studentene får med dette direkte kontakt med 
nettverkets resurser. Dette bidrar til at utdanningen får et internasjonalt preg og til at den 
holdes internasjonalt oppdatert. Utover dette stilles nettverket til studentenes disposisjon og 
benyttes blant annet til utveksling. Studentene utveksler nyttige erfaringer ved selv å besøke 
en annen skole i nettverket, eller å motta besøk av studenter fra en annen skole.  
 
Læringsplattformen Itslearning 
Som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning vil studentene gis tilgang til å 
benytte Itslearning som læringsplattform. Studentene får ved oppstart av utdanningen 
opplæring i bruk av læringsplattformen. Itslearning er et samlende sted for administrasjon av 
informasjon og data, som bestandig er tilgjengelig for fagskolens studenter og personale. I 
tillegg er dette en mulighet for rektor, lærere, studentrådet og studenter til å kommunisere, 
felles eller én til én. Ved henvendelse fra student, skal faglærer/rektor svare innen utgangen 
av påfølgende arbeidsdag.  
 
Området for generell informasjon og dokumentasjon inneholder fagskolens reglement, 
studentkontrakten og tilgang til det internasjonale ESMOD nettverket. Her legges også 
evalueringsskjema ut to ganger årlig slik at studentene og lærere kan gi sin tilbakemelding 
anonymt og digitalt. I tillegg ligger det informasjon om Fashion Mode`s kontakter og 
samarbeidspartnere. 
 
Området for utdanningen inneholder studieplanen og kalender for fagskolestudiet med 
oversikt over perioder, oppgaver, timeplaner, undervisningsrom og faglærere. 
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Området for emner inneholder grundig forklaring av hvert emne med 
læringsutbyttebeskrivelser. Herunder ligger også periodeoppgavene. Med periodeoppgavene 
følger kravspesifikasjon, kriteriene for hvordan denne vil bli vurdert, tidsfrist for innlevering og 
dato for tilbakemelding fra lærer/sensor. Studentene skal levere deler av 
produktene/besvarte teoretiske oppgaver via leverings fil på Itslearning. 
 
I Itslearing’s biblioteket er det ressurser som støtter undervisningen av emnene. Dette er i 
form av bilder av aktuelle plagg, eksempler på illustrasjonsteknikk, filmsnutter om 
motebransjen, linker til nettsteder med motebransjeinformasjon, referanser for fagstoff m.m. I 
tillegg ligger det kontaktinformasjon over leverandører/fabrikker som studentene kan benytte 
under sin avsluttende eksamen.  
 
Itslearing’s oppslag oppdateres kontinuerlig med aktuelle kunstutstillinger, 
kulturarrangementer, nyheter fra tekstil- og motebransjen og annen informasjon som 
studentene skal ha. 
Itslearing benyttes til loggføring av studentenes fremmøte og studentenes karakterer. 
 
Studentrådet har et eget lukket område der de kan kommunisere samt lagre møteagendaer, 
sakslister og referater. 
 
Praksis 
Emne 5 praksis er en obligatorisk del av utdanningen og strekker seg over 2 uker med 60 
timer i periode 2. Emne 5 praksis gjennomføres i første semester. Dette for å gi studentene 
et innblikk i fremtidige arbeidsoppgaver som motedesigner og modellør. 
Fashion Mode AS har ansvaret for å sørge for relevante praksisplasser. Dette ivaretas ved 
samtaler mellom rektor og samarbeidspartnere. Veiledning i emne 5 praksis er en 
forutsetning for å nå målet med praksis. Formalisert veiledning og selvrefleksjon bidrar til å 
bevisstgjøre studenten på egen utvikling. Dette medfører at det må avtales praksisveileder 
med relevant fagbakgrunn for fagskoleutdanningen. Relevant fagbakgrunn for denne 
fagskoleutdanningen kan være designer, modellør, motekonsulent, innkjøper, 
produksjonsansvarlig, stylist, kostymør eller motejournalist. Veileder på praksisplassen må 
ha tilsvarende eller høyere utdanning. Før emne 5 praksis starter avtales det ved samtale 
mellom rektor og leder ved praksis hvem som skal være praksisveileder. Rektor har ansvar 
for å gi informasjon om praksis til praksisveileder og leder i bedriften. Det navngis hvilken 
faglærer fra Fashion Mode som skal følge opp den enkelte student i praksis. Faglærer følger 
opp studentene med besøk i praksis. Praksisveileder har ansvar for kontinuerlig veiledning 
gjennom praksisukene samt for å vurdere studenten ut ifra de ulike vurderingsområdene. 
Praksisveileder er aktiv deltaker ved vurderingsmøtene. Studenten har ansvar for egen 
læring, for å ta opp problemstillinger i praksis med praksisveileder samt for å fullføre 
arbeidskravene i praksis. Studenten skal skrive praksisrapport fra praksis som skal vurderes 
av praksisveileder. Det gis karakteren bestått/ikke bestått på praksisrapporten. 
Praksisrapporten skal beskrive: 

- Arbeidsoppgaven studenten har fått 
- Hvordan studenten utførte arbeidsoppgaven med begrunnelse for sine valg 

Fravær utover 10 % av praksistiden fører til ikke bestått emne 5 praksis. Fashion Mode vil 
sørge for praktisk tilrettelegging for at studenter med legalt fravær utover 10 % av 
praksistiden kan gjennomføre emne 5 praksis innenfor normert studietid. Aktuell 
tilrettelegging må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan for eksempel bestå i organisering 
av praksis i helger, utsatt eksamen eller liknende.  
 
 

Tabellen viser en oversikt over hvilke undervisningsformer og læringsaktiviteter som 
benyttes i de ulike emnene.  

Emnene 1,2,3 og 4 er gjennomgående i alle periodeoppgavene ved utdanningen. 
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Emne 1.Design og 
produktutvikling 

2.Yrkes og 
bransjeteori 

3.Modellering og 
mønsterkonstruksjon 

4.Søm 

 Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt 
Egenarbeid. 
Veiledning og 
oppfølgning.  
 

Forelesning. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Gruppearbeid. 
Egenarbeid. 
Veiledning og 
oppfølgning. 
Ekskursjoner. 
Deltagelse i 
internasjonalt 
nettverk. 
Its Learning.  
 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Egenarbeid. 
Veiledning og 
oppfølgning.  
 
 
 
 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Egenarbeid. 
Veiledning og 
oppfølgning. 
  
 
 

 
 
 

Tabellen viser en oversikt over undervisningsformer og læringsaktiviteter i de ulike 
periodene i studiet. 

Periode 1. Design og 
produktutvikling 

2.Yrkes og 
bransjeteori 

3.Modellering og 
mønsterkonstruksjon 

4.Søm 

1. Drakt, inspirert 
av personlig 
univers 

 

Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	 
Praktisk utførelse 
av eget produkt 
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt.	
Veiledning og 
oppfølgning.	
Gruppearbeid.	
Egenarbeid. 	
Its Learning. 	

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

 

2. Casual-
wear/jersey 
 
Emne 5 
PRAKSIS i 2 
uker er lagt til 
denne perioden  
 

Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt	
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Gruppearbeid.	
Egenarbeid.Its 
Learning. 	

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

3. Yttertøy  Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt 

Forelesning. 
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Gruppearbeid.	
Egenarbeid.	
Ekskursjoner.	

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
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Egenarbeid. Its Learning. 	 Egenarbeid. 

 

4. Barn og herre Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt 
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Gruppearbeid.	
Egenarbeid.	
Ekskursjoner.	
Its Learning. 	

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

5. Kreative 
prosesser og 
trykk 

Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt 
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid.	
Its Learning. 	

 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

6. Barn og herre, 
produktutvikling 

	

	

Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt 
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Egenarbeid.	
Its Learning. 	

 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 

Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid.	

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 

Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid.	

7. Selskapstøy 
med kreative 
materialer 

Forelesning. 
Demonstrasjon 
med 
etterfølgende 
øvelse. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt 
Egenarbeid. 

Forelesning. 
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Gruppearbeid.	
Ekskursjoner. 
Deltagelse i 
internasjonalt 
nettverk	
Egenarbeid.	
Its Learning. 	

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende øvelse. 
Praktisk utførelse av 
eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 

 

Forelesning. 
Demonstrasjon med 
etterfølgende 
øvelse. 
Praktisk utførelse 
av eget produkt. 
Veiledning og 
oppfølgning.	
Egenarbeid. 
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8. Eksamen med 
fordypningsopp
gave 

Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt	
Egenarbeid.	

Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk 
utførelse av 
eget produkt 
Egenarbeid. 
 Its Learning.  

Veiledning og 
oppfølgning.		
Praktisk utførelse av 
eget produkt	
Egenarbeid.	

Veiledning og 
oppfølgning.	
Praktisk utførelse 
av eget produkt	
Egenarbeid.	

 
 
 
 
 

Pedagogisk opplegg 
Fashion Mode bruker SMTTE-modellen som pedagogisk metode. SMTTE-modellen skal, 
overfor den enkelte student, benyttes i sin helhet for hver periode. På denne måten blir 
studenten og hans/hennes arbeid og utvikling fulgt opp målrettet, individuell og nøyaktig.   
SMTTE-modellen betegnes som en struktur for faglig oppmerksomhet og det dreier seg om å 
klargjøre viktige faktorer som bestemmer vilkårene for den perioden en skal gå i gang med. 
  
Det gjelder å finne en presis formulering som beskriver den tilstanden en vil oppnå og det 
dreier seg om å tenke seg fram til synlige og hørbare tegn på at målet er i ferd med å nærme 
seg. 
  
Hva skal vi se og høre, som vi vil tolke som tegn på at den måltilstanden vi søker, trolig er i 
ferd med å nærme seg? 
Tiltak: Tiltak omfatter både konkrete tiltak og det som mer har å gjøre med oppmerksomhet 
og valg av ordbruk. 
Hvilke handlinger må vi gjennomføre for å nå målet? 
Evaluering: Det kan skje når som helst underveis og til slutt: 
Hva er bra? 
Hva kunne gjerne vært annerledes? 
Hva trenger vi nå? 
  
SMTTE-modellen brukes også som utgangspunkt for å lage en plan for perioden for 
studentene. 
Studentene orienterer seg om vilkårene og mulighetene for periodeoppgaven de skal gå i 
gang med. Her er det vidsyn som gjelder. Egne ønsker og ideer er bare en del av det som 
skal tas med i betraktning. 
Hva vil jeg gjøre noe med? 
Hvilke typer ressurser står til min disposisjon? 
Hvilke krav og bestemmelser må jeg holde meg innenfor? 
Studentene skal tenke seg fram til det tidspunktet når det de vil i gang med er i ferd med å 
avsluttes på en vellykket måte: 
Hva vil jeg kunne være helt fornøyd med? 
Å finne fram til et kort svar på dette spørsmålet, kan være periodens mest krevende 
utfordring. Det er sjelden fort gjort. Det er krevende å lage presise mål, og de fleste vil endre 
sine mål underveis. Det er typisk for å arbeide kreativt. 
Studenten skal også her tenke framover mot målet, og finne fram noe som kan tjene ”små 
veivisere”, altså syns- eller hørselsinntrykk som kan være med å fortelle at målet er 
underveis. 
Hva skal jeg se eller høre og som kan være med å fortelle at målet nå nærmer seg? 
Tiltak: Dette er et punkt for hard realisme: 
Hva må jeg gjøre for å nå mitt mål? 
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Hva og hvem kan være til hjelp? 
Her er det ikke med å tenke på hva som kan bidra til målet, tiltakene må også være 
tilstrekkelige. Noe krevende, noe moro, noe uvant og noe til og med ubehagelig.  
 
Evaluering: Evaluering handler om å vurdere og føre tilsyn med det en holder på med og ta 
stilling til hvordan perioden eller prosjektet ligger an i forhold til målet. Evaluering kan skje 
når som helst. 
 
  
Veiledning og oppfølging  
Studentene i felleskap har til enhver tid to faglærere tilgjengelig i undervisningstiden. En av 
faglærerne er tilgjengelig for gruppen samlet, mens én av faglærerne er tilgjengelig for 
individuell oppfølging. Veiledningen og oppfølgingen foregår i undervisningsrommene. 
 
Veiledning og oppfølging av studenten under arbeidet med periodeoppgaver vil bli gitt til 
gruppene og individuelt både underveis og på innlevert oppgave/produkt. 
 
Individuell veiledning av periodeoppgave gis direkte under studentens utførelse. Studenten 
arbeider kontinuerlig med periodeoppgaven i løpet av perioden og har hver skoledag 
tilgjengelig mulighet til individuell veiledning og oppfølging. Det er hver skoledag en 
veilednings- og oppfølgingsliste på tavlen, der studentene kan skrive seg opp. Listene skal 
være fullført av faglærerne i løpet av samme dag eller senest innen kl 12 neste dag. Dette for 
at studentens arbeid med periodeoppgaven ikke skal stoppe opp, men hele tiden være i 
kontinuerlig utvikling. Individuell veiledning og oppfølging kan vare fra 5 minutter til 30 
minutter. Faglærer kan om han/hun mener det er behov for det, henvende seg til studenten 
selv om studenten ikke har kommunisert et behov for veiledning og oppfølging.   
For periodene 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 7 er det 8 timer individuell veiledning for hver student for 
hver periode.  
 
For periode 8 som er avsluttende eksamen i form av fordypningsoppgave, er det 38 timer 
veiledning for hver student. 
 
10 Arbeidskrav  

Det føres fremmøte for studentene mellom kl 9 og kl 12 og mellom kl 13 og kl 16 alle 
skoledager.  
 
Obligatoriske oppgaver 
Arbeidskrav for studenten er en oppgave for hver av de 7 periodene som beskrives i punkt  
5 Oppbygning/organisering av utdanningen. 
 
Arbeidskrav for hvert av emnene: 
 
Emne 1 Design og produktutvikling 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene ved å lage fullstendige 
kolleksjoner med portefølje inneholdende moodboard, colourboard, fargekart med 
fargeskala, printdesign, material board, arbeidstegninger, motetegninger og illustrasjoner. 
 
Emne 2 Yrkes og bransjeteori 

Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7 ved å 
lage inspirasjons- og skissebok for kreative prosesser. Denne skal fylles med utklipp, notater 
og skisser fra informasjonsinnhenting, inspirasjon fra historiske fakta, trendrapportering, 
research av motebutikker og merkevarer, mulige produksjonsprosesser og etiske ideer.  
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Studenten skal utarbeide egne tekstilmaterialer som presenteres på material board og skal 
inngå i kolleksjonsportefølje. 
 
Emne 3 Modellering og mønsterkonstruksjon 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7 ved å 
konstruere og utarbeide sine egne mønsterbaser og mønster for dame, herre og barn. 
Studenten skal utarbeide ferdig mønster for prototype av gitt eller egendesignet modell med 
tilhørende teknisk produksjonsmappe. Til produksjonsmappen skal studenten utarbeide, 
mønster, noen utvalgte mønster også med gradering av størrelser.  
 
Emne 4 Søm 
Studenten skal utarbeide 1 periodeoppgave for hver av periodene 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7 ved å 
sy eller iverksette produksjon av prototype på fabrikk med monteringsbeskrivelser, 
måleskjema, produksjonsrekkefølge og gjøre kostnadsberegning som skal inngå i 
produksjonsmappe med tilhørende oppsydde detaljer.      
 
Forklaring til periodeoppgavene 
Studenten skal utarbeide en oppgave i hver periode. Arbeidskrav for emne 1, 2, 3 og 4 
inngår alle i oppgavene for periode 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 og 7. Periodeoppgavene er tverrfaglig og 
delt opp i to deler hvorav en del er innen motedesign og en del innen modellisme.  
 
For oppgavedelen i motedesign skal studenten utarbeide en portefølje med alt innhold for 
kleskolleksjonen som etterspørres i den aktuelle oppgaven. Denne oppgavedelen retter seg 
mot læringsutbyttebeskrivelsene i emne 1 og 2. 
 
For oppgavedelen i modellisme skal studenten utarbeide et ferdig oppsydd plagg med en 
tilhørende teknisk produksjonsmappe. Denne oppgavedelen retter seg mot 
læringsutbyttebeskrivelsene i emne 3 og 4.    
 
Studenten får tildelt oppgaven den dagen perioden starter, med periodeoppgavene følger 
kravspesifikasjon, kriteriene for hvordan denne vil bli vurdert, tidsfrist for innlevering og dato 
for tilbakemelding fra lærer/sensor.  
 
Emne 5 Praksis  
Emne 5 Praksis er over 2 uker i periode 2. 
 
11 Vurdering og eksamen 
 
Emnevurdering 
Det kreves at studenten har møtt til minimum 90% undervisning for å få emnevurdering. 
 
Periodeoppgavene for periode 1, 2, 3 ,4, 5, 6, og 7 danner grunnlaget for emnevurdering: 
- emne 1 design og produktutvikling 
- emne 2 yrkes og bransjeteori  
- emne 3 modellering og mønsterkonstruksjon  
- emne 4 søm 
 
Emnekarakterene for hvert enkelt emne som oppgis på vitnemålet er gjennomsnittskarakter 
for hvert enkelt emne for periodeoppgavene i periodene 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 7. 
 
Vurderingskriterier for emnevurdering 
Periodeoppgavene for periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 7 har tydelige kravspesifikasjoner for 
hvordan studenten skal besvare oppgaven og hva studenten skal levere inn.  
Oppgavekriteriene studenten mottar sammen med oppgaven: 

- tidsfristen for levering 
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- hvilken måte oppgaven skal leveres 
- hvordan besvarelsen blir vurdert  
- når studenten mottar sensors vurdering  

 
Periodeoppgavene er utformet med helt konkrete og presise oppgavekrav som er målbare 
for hvert emne slik at det er mulig for studentene å vise at de har denne kompetansen. 
Studenten skal utarbeide og levere produkter som helt konkret besvarer forespørslene. Dette 
gjør det målbart for sensor å vurdere i hvilken grad hvert emne i oppgaven er besvart. Videre 
vurderer sensor på hvilket nivå hvert emne i oppgaven er besvart.  
 
Vurderingsmåte for emnevurdering 
Emnene vurderes ut fra bokstavkarakterene A, B, C, D, E og F, der A er høyeste karakter og 
E er laveste karakter og F er strykkarakter. 
 
Sensors vurdering av emnene  
Vurderingen av periodeoppgavene inneholder karakter for hvert av emnene 1 design og 
produktutvikling, 2 yrkes og bransjeteori, 3 modellering og mønsterkonstruksjon og 4 søm. 
Ved emnevurdering av periodeoppgavene, brukes læringsutbyttebeskrivelsene for det 
enkelte emne som grunnlag for å angi kvaliteten på læringsutbyttet i forhold til trinnene i 
karakterskalaen som sensor skal bruke.  
 
Sammen med karakterene skal studenten motta en skriftlig eller muntlig kommentar for hvert 
emne. Kommentaren sier hva studenten bør vektlegge og/eller forbedre i sitt arbeid med 
emnet for neste periodeoppgave, og/eller til avsluttende eksamen. Hensikten med sensors 
kommentar er at studenten skal kunne oppnå en så god som mulig kvalitet på læringsutbytte 
i forhold til trinnene i oppgitt karakterskala. 
 
Studenten skal motta sensors vurdering innen én arbeidsuke etter at besvarelsen er levert 
inn. Dermed kan studenten nyttiggjøre seg kommentarene i påfølgende periode, og/eller til 
avsluttende eksamen. 
 
 
Vurdering emne 5 praksis 

Emne 5 Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. 
 
Vurderingskriterier for emne 5 praksis 
Kriteriene som må være tilstede for å få bestått: 
       - studenten skal møte opp til avtalt tid for praksis.  
       -  studenten viser vilje til læring, utvikling og vekst 
       -   studenten er samarbeidsvillig 
       -   studenten utfører arbeidsoppgavene som beskrevet  
 
Praksisveileders vurdering av emne 5 praksis  
Praksisveileder vurderer studenten og gir bestått/ikke bestått for emne 5 praksis. 
 
Avsluttende eksamen  
Avsluttende eksamen gjennomføres i form av en fordypningsoppgave. Studentene velger 
selv tema for fordypningsoppgaven. Fordypningsoppgaven danner grunnlaget for 
avsluttende eksamen. Fordypningsoppgaven består i å utvikle eget konsept til en kolleksjon 
og gjennomføring av dette fra idè til ferdige produkter. Studentene får opplyst hvilke kriterier 
de skal gjennomføre fordypningsoppgaven etter. Som en deI av fordypningsoppgaven skal 3 
av plaggene produseres på fabrikk for å gi studenten praktisk erfaring i å kommunisere med 
fabrikk for framstilling av prototyper. Til dette kan studentene benytte seg av Fashion Mode`s 
kontakter for ulike produsenter eller studentene kan bruke eget nettverk. Gjennom 
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fordypningsoppgaven vil studenten planlegge og gjennomføre design, produktutvikling og 
produksjon av prototyper for en kolleksjon som vil være klar til å settes i produksjon hos 
fabrikk og for markedsføring og salg på motemesser. I fordypningsoppgaven inngår det at 
studentene skal planlegge, organiser og gjennomføre en felles ekstern motevisning av 
kolleksjonene i fordypningsoppgaven for motebransjen og publikum.  
 
Vurdering avsluttende eksamen 
Det kreves at studenten har bestått følgende for å kunne avlegge avsluttende eksamen: 
- emne 1 design og produktutvikling 
- emne 2 yrkes og bransjeteori  
- emne 3 modellering og mønsterkonstruksjon  
- emne 4 søm 
- emne 5 praksis 
 
Fordypningsoppgaven danner grunnlaget for vurderingen av avsluttende eksamen. 
Karakter for avsluttende eksamen oppgis på vitnemålet. 
 
Vurderingskriterier for avsluttende eksamen 
Avsluttende eksamen har tydelige kravspesifikasjoner for hvordan studenten skal besvare 
oppgaven og hva studenten skal levere inn.  
Fordypningsoppgaven har tydelige kriterier for: 

- tidsfrist for levering 
- hvilken måte oppgaven skal leveres og presenteres for sensorer 
- vurderingskriterier  
- når studenten mottar sensorenes vurdering  

 
Eksamensoppgaven er utformet med helt konkrete og presise oppgavekrav som er målbare 
for læringsutbyttet slik at det er mulig for studentene å vise at de har denne kompetansen 
etter fullført og bestått utdanning. 
Studenten skal utarbeide og levere produkter som helt konkret besvarer oppgaven. Dette 
gjør det målbart for sensorene å vurdere på hvilket nivå avsluttende eksamen er utført og 
hvilken karakter studenten får. 
 
Studentene mottar vurderingskriterier sammen med eksamensoppgave. 
 
Vurderingskriteriene: 
- grad av refleksjon over valg og beslutninger tatt underveis i egen arbeidsprosess 
- grad av selvstendighet i egen arbeidsprosess  
- grad av modernitet/originalitet i produktutvikling 
- grad av teknisk, digital og kunstnerisk utførelse av elementene i porteføljen 
- grad av forståelse for produktutvikling og kommersiell verdi i forhold til valgt målgruppe 
- grad av forståelse for linjer, volum, proporsjoner og detaljer i framstilt plagg sett i forhold til     
  tegning 
- stoffvalg 
- grad av søm- og presseteknisk utførelse av produkt 
- grad av teknisk utførelse av elementene i produksjonsmappen 
 
Plagg produsert ved fabrikk i perioden:  
- om studenten har kunnskap om hvordan man kommuniserer med fabrikk gjennom 
produksjonsspesifikasjoner for framstilling av prototyper 
 
Felles motevisning: 
- om studenten har deltatt i planlegging, organisering og gjennomføring av felles motevisning 
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Vurderingsmåte for avsluttende eksamen  
Avsluttende eksamen vurderes ut fra bokstavkarakterene A, B, C, D, E og F, der A er 
høyeste karakter og E er laveste karakter og F er strykkarakter. 
Plagg produsert ved fabrikk vurderes til bestått/ikke bestått. 
Felles motevisning vurderes til bestått/ikke bestått. 
 
Sensorenes vurdering av avsluttende eksamen 
Ved vurdering av avsluttende eksamen brukes vurderingskriteriene som grunnlag for å angi 
kvaliteten på læringsutbyttet i forhold til trinnene i karakterskalaen som er oppgitt nedenfor. 
Avsluttende eksamen skal framlegges og begrunnes for et panel av sensorer fra mote- og 
tekstilbransjen samt en representant for ESMOD International. 
Sammen med karakterene skal studenten motta en skriftlig eller muntlig kommentar for hvert 
emne. Studenten skal motta sensors vurdering innen én arbeidsuke etter at besvarelsen er 
levert inn. 
 
Karakterene på vitnemålet 
På vitnemålet står det bokstavkarakter for hvert emne.  
Emnekarakter er en gjennomsnittskarakter for hvert emne for de syv periodeoppgavene.  
-Emnekarakter for emne 1 design og produktutvikling 
-Emnekarakter for emne 2 yrkes og bransjeteori  
-Emnekarakter for emne 3 modellering og mønsterkonstruksjon  
-Emnekarakter for emne 4 søm 
 
På vitnemålet står det Bestått for emne 5 Praksis. 
 
Studenten mottar vitnemål som viser karakter på avsluttende eksamen. Karakteren er en 
gjennomsnittskarakter for emnene 1, 2, 3 og 4 som inngår i eksamensoppgaven. 
For å få karakter på avsluttende eksamen må plagg produsert på fabrikk og felles 
motevisning være bestått. 
 
I tillegg mottar studenten ESMOD diplom ved bestått fagskoleutdanning. 
 
 
Karakterskalaen: 
 
A Fremragende  Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor 

grad av selvstendighet.  
B Meget godt  Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser 

evne til selvstendighet.  
C God  Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de 

fleste områder.  
D Nokså god  Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige 

mangler.  
E Tilstrekkelig  Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller 

ikke mer.  
F Ikke bestått  Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.  

 
 
I skolens reglement er eksamen og vurderingsordninger beskrevet i §3 Eksamensreglement 
 
 
 
12 Litteraturliste/læremidler  
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Litteraturliste for utdanningen designer og modellør som viser oppsett over de lærebøker 
som benyttes. De oppgitte sidetall er obligatorisk mens resterende litteratur er beregnet som 
oppslagsverk. 
 
Listen er ført med: 
Tittel og ISBN 
Forfatter og årstall 
Utgiver, utgiversted og antall sider 
 
Become a pattern drafter. Women’s garments 1.  ISBN 978-2-909617-22-0 
Isabell Gonnet/ Claire Wargnier, Esmod Paris   14`th edition 2009 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 239 
   
Become a pattern drafter. Women’s garments 2.  ISBN 978-2-909617-23-7 
Isabell Gonnet / Claire Wargnier, Esmod Paris   12`th edition 2009 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 239 
 
Become a pattern drafter. Grading women’s garments. ISBN 978-2-909617-35-0 
Nathalie Coppin/ Isabelle Gonnet     2`nd edition 2012 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 111 
 
Become a pattern drafter. Men`s garments   ISBN 978-2-909617-30-5 
Claire Wargnier       2`nd edition 2010 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 286 
 
Become a pattern drafter. Grading men`s garments  ISBN 978-2-909617-40-4 
Nathalie Coppin       1`st edition 2013  
Esmod Editions, Paris       s. 2 – 111 
 
Become a patter drafter. Children`s garments   ISBN 978-2-909617-47-3 
Claire Wargnier       1`st edition 2014 
Esmod Editions, Paris      s. 3 – 239 
 
Become a pattern drafter. Grading children`s garments ISBN 978-2-909617-21-3 
Claire Wargnier       1`st edition 2009 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 95 
 
Become a pattern drafter. Women`s underwear   ISBN 978-2-909617-33-6 
Najah Ouahab Rassas      2`nd edition 2011 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 191 
   
Focus on fashion details 1      ISBN 978-2-909617-16-9 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     3`rd edition 2008 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 191 
 
Focus on fashion details 2      ISBN 978-2-909617-17-6 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     1`st edition 2008 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 207 
 
Focus on fashion details 3      ISBN 978-2-909617-18-3 
Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     3`rd edition 2008 
Esmod Editions, Paris      s 2 – 191 
 
 
Focus on fashion details 4      ISBN 978-2-909617-19-0 
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Claire Wargnier/ Isabell Gonnet     3`rd edition 2008 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 239 
 
The Art of Tailoring       ISBN 978-2-909617-43-5 
Yukio Kakita        1`st edition 2014 
Esmod Editions. Paris      s. 5 – 175 
 
The grammar of Western clothing. Wearing the trousers ISBN 978-2-909617-39-8 
Mireille Tembouret       1`st edition 2012 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 127 
   
The grammar of Western clothing. Keep your shirt on  ISBN 978-2-909617-42-8 
Mireille Tembouret       1`st edition 2013 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 143 
 
The grammar of western clothing. All dressed up  ISBN 978-2-909617-42-2 
Mireille Tembouret       1`st edition 2014 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 143 
 
The grammar of western clothing. Cover it up !   ISBN 978- 2-9096617-36-7 
Mireille Tembouret       1`st edition 2012 
Esmod Editions, Paris      s. 2- 143 
 
The fashion design process 1. Creative approach  ISBN 978-2-909617-25-1 
Éric Rabiller/Nathalie Réveillé     4`th edition 2009 
Esmod Editions, Pais       s. 1 – 95 
  
The fashion design process 2. Fashion drawing  ISBN 978-2-909617-38-1 
Sylvie Fagegaltier/ Isabelle Gonnet     4`th edition 2012 
Esmod Editions, Paris      s. 2- 205 
   
The fashion design process 3. Graphic expressions  ISBN 978-2-909617-27-5 
Isabelle d`Argoeuves       4`th edition 2009 
Esmod Editions, Paris      s. 2 -93 
    
The fashion design process 4. Collection process  ISBN 978-2-909617-28-2 
Armelle Claudè/ Valerie Praquin     3`rd edition 2010 
Esmod Editions, Paris      s. 2- 95 
The fashion design process 5. Products environment  ISBN 978-2-909617-29-9 
Armelle Claudè / Eric Rabiller     1`st edition 2010 
Esmod Editions, Paris      s.1 - 95  
    
Textile guide         ISBN 978-2-909617-31-2 
Florence Ferrari       4`th edition 2010 
Esmod Editions, Paris      s. 2 – 155 
 
Fashion saga, 170 years of innovations    ISBN 978-2-909617-34-3 
Catherine Ørmen       1`st edition 2011 
Esmod Editions, Paris      s.3 – 150 
 
The art of draping       ISBN 978-2-909617-32-9 
Nils-Christian Ihlen-Hansen      2`nd edition 2011 
Esmod Editions, Paris      s. 2 - 111  
  
Costume and fashion history, a concise history   ISBN 978-0-500-20348-4 
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James Laver, Thames &Hudson Ltd, London    4`th edition 2002 
Thames & Hudson Inc, New York, USA    S. 7 – 291 
 
Une annèe de styles       ISBN 978-2-909617-41-1 
Ioannis Guia        1`st edition 2013 
Esmod Editions, Kina       1 – 123 
 
Elektronisk: 
SF-Forskrift 2004-10-01-1340 
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