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Kursplan 
 

Textila projekt och tekniker 2, 30 hp 

K1 

Kurskod: TXK120 

 

 

1. Beslut och riktlinjer 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Textil 2010-06-08. Reviderad av prefekt 

110407. Gäller från ht 2011. 

 

Kursen är obligatorisk. 

Nivå: Grundläggande 

 

 

2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Enligt VHS’ anmälningskatalog för sökande till Konstfacks kandidatutbildning i Textil eller 

motsvarande. 

 

 

3. Lärandemål 
 

Övergripande mål 

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att: 

 genomföra egna och givna projekt inom de generella bastekniker som ingår i det textila 

fältet, 

 självständigt arbeta i våra verkstäder samt hantera utrustning och material med säkerhet, 

såväl tekniskt som med hänsyn till hälsa och miljö, 

 redogöra för sina val av konstnärlig process och metod samt 

 presentera konstnärlig process och resultat verbalt och visuellt. 

 

 

Lärandemål för respektive provmoment anges i kursbeskrivningarna. 
Kursbeskrivningarna delas ut ca två veckor innan kursstart. 
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4. Kursens innehåll  
Förutom textila bastekniker såsom textiltryck och textil konstruktion/väv innehåller kursen 

dessutom fördjupningsprojekt, presentationsteknik, konstnärliga processer, perception/färg-

ljus-rum, digitala media samt konst-, design-, och konsthantverkshistoria. Innehållet i kursen 

kan variera något från läsår till läsår.  

 

Innehåll för respektive provmoment anges i kursbeskrivningarna.  

 

 

 

5. Kursens uppläggning  
Kursen är upplagd som ett längre projekt innehållandes flera provmoment (kursmoment), som 

bedrivs under olika former. Former för valbarhet anslås på intranätet vid höstterminens start. 

 

Obligatoriska provmoment, DKK: 

Provkod Provmoment  Hp 

O117 Examinationsföreläsningar – kandidat 1 

O118 Examinationsföreläsningar – master 1 

O119 Presentationsteknik 1, Utställning 3 

O120 Textila tekniker 18 – Maskinstickning 3 

 Summa: 8 hp 

 

 
1
Valbara provmoment, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

V121 Textila tekniker 19 – Textil konstruktion, Väv B 3 

V114 Textila tekniker 12 – Maskinbroderi 3 

V117 Textila tekniker 17 – Textiltryck B 3 

V118 Individuellt projekt  6,5 

V119 Individuellt projekt  9,5 

V120 Individuellt projekt 12,5 

 Summa: 12,5 hp 

 

Obligatoriska provmoment, Konst: 

Provkod Provmoment: Hp 

1000 Digitala media – Illustrator 1,5 

3000 Perception/Färg-Ljus-Rum 4,5  

2000 Konst-, design- och konsthantverkshistoria I 3,5 

 Summa: 9,5 hp 

 

                                                           
1
 Förtydligande poängberäkning: Studenten kombinerar provmoment som resulterar i totalt 12,5 hp, t ex: Textila tekniker 

19 (Textil konstr., Väv B), 3 hp samt Individuellt projekt 9,5 hp = 12,5 hp osv. Studenten kan välja enbart Individuellt projekt, 
12,5 hp.   
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6. Betygskriterier och examination/form för bedömning 
Examination sker i respektive kursmoment. 

 

Som betyg i kursen används Godkänt (G) och Underkänt (U). 

 

 

7. Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se separat lista. 

 

 

8. 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 som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fyra 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 prefekten. 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.  

 

 


