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1. Beslut  

Kursplanen har fastställts av prefekt, efter förslag från ämnesråd, 2014-07-07. Reviderad 2015-06-03 

på förslag från ämnesråd 2015-05-29 

 

  

2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Grundläggande behörighet  

 

3. Lärandemål  

Textil introduktion 3 hp: 
Efter avslutat kursmoment ska den studerande:  

• visa på grundläggande kunskaper om metoder och tekniker som lämpar sig för att 

materialisera olika konstnärliga gestaltningsidéer.  



Färg, fiber, strukturer 9,5 hp  
Efter avslutat kursmoment ska den studerande:  

• visa förståelse för arbetsprocesser kopplade till gestaltning inom de textila fälten och deras 
tillämpning.  

  

Mönster/Yta 10 hp  
Efter avslutat kursmoment ska den studerande:  

• visa förmåga att förankra metoder i en för ämnet relevant begreppsapparat och historia.  

  

Supports System/Material och tekniker 4 hp  
Efter avslutat kursmoment ska den studerande:  

• visa förmåga att tillämpa arbetsprocesser kopplade till gestaltning inom de textila fälten och 

deras tillämpning.  

  

4. Kursens innehåll  

Under kursen kommer studenten introduceras i det textila fältet, samtal om textila 
konstnärskap och olika förhållningssätt samt textil produktion, textila material, verktyg och 
metoder. Studenten förväntas öppna dörren till den textila rikedomen och sin egen kreativa 
potential.  

  

5. Betygs- och examinationsformer (former för bedömning)  

För kursen används betygsskalan Underkänt, Godkänt.  

  

Löpande examination av kursens alla delar, huvudsakligen i slutexamination av momenten.   

  

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 ingår i kandidatprogrammet Konsthantverk med inriktning mot textil och är 

obligatorisk. 


