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KURSPLAN 

Fördjupningsprojekt 3, inriktning Design 

Advanced project 3, alignment Design 

30 högskolepoäng / 30 ECTS credits 
 

Kurskod: TXK313  

Kursens indelning i delar: Obligatoriska: 

  Terminsintroduktion 1,5 hp 

  Konstnärliga processer 4,5 hp 

  Processbeskrivning – introduktion 1,5 hp 

 

  Valbara: 

  Fördjupningsprojekt, del 1 7,5 hp 

  Industriell väv  4,0 hp 

  Färgeritekniker B  3,0 hp 

  Performance  3,0 hp 

  Digitala media – Final Cut pro 1,5 hp 

  Digitala media – Rhino 1,5 hp 

  Valbara textila tekniker –  

  individuell fördjupning 0,5-15 hp 

 

 

Nivå: Grundnivå 

Ange tilldelad fördelning av utbildningsområde:   

DE 100% 
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: DE1 Design/21410 Design  

Fastställd: 2012-06-27  

Gäller från: HT12 

Ersätter kursplan fastställd: - 

 

1. Beslut 

Kursplanen har fastställts av prefekt, 2012-06-27. Reviderad 2014-09-01. 
 

2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Grundläggande behörighet 

 
  



 

3. Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
- identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
- använda metoder för skiss- och idéutveckling 
- resonera om möjligheter med valda material och tekniker 
- genomföra ett eget eller beställt uppdrag inom givna tidsramar 
- relatera sitt arbete till andra designers 
- kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt 
- kritiskt analysera relevanta samhälleliga aspekter 
- reflektera kring miljö- och etikfrågor 
- presentera ett projekt, redogöra och argumentera för val, ståndpunkt och arbetsprocess inför en 
grupp. 
- visa exempel på ny kunskap i valfria material och tekniker 
- presentera erfarenheter av producent- och leverantörskontakter 
 
Möjlighet till vissa valbara kursmoment såsom screentryck och digitala media kan komma att 
erbjudas med varierande innehåll. 
 
 

4. Kursens innehåll 

- studieorientering 
- redovisning av och reflektion över egna projekt 
- textil workshop 
- konstnärligt projekt i specifik kontext 
- konstnärlig metod och process 
- skiss- och idéutveckling 
- val av och experiment med material och tekniker 
- samtida konst och design 
- miljö- och etikfrågor 
- dokumentation och presentation 
- tillämpning i textila material och tekniker 
- fördjupning i valfria material och tekniker 
- producent- och leverantörskontakter 
 

 

5. Betyg och examinationsformer (former för bedömning) 

För kursen används betygsskalan Underkänt, Godkänt. 
 

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på 
intranätet. 
 
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så 
länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två 
gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg 
på provet. Framställan görs till prefekt. 

 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Ingen obligatorisk kurslitteratur 



7. Övrigt 

Kursen får inte tillgodoräknas i kandidatexamen samtidigt med sådan inom eller utom landet 

genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i 

kursen. Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger 

under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan görs till prefekten. Med prov 

jämställs också andra obligatoriska kursdelar. 

Kursen är obligatorisk. Inriktningen är valbar. 

 

 

 


