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Kursplan  

 
Fördjupningsprojekt 1, 30 hp 

K2 

Kurskod: TXK207 

 

 

1. Beslut och riktlinjer 
Kursplanen är fastställd av prefekt 110407. Giltig fr o m 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. Studenten skall ha genomgått och uppnått betyget godkänt i de obligatoriska 

kurserna under kandidatutbildningen första år på Textil. 

 

 

3. Lärandemål 
 

Fördjupning; Design eller Konst, del , 7,5 hp 

Efter avslutat provmoment ska studenten ha förmåga att: 

 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 designer/konstnärer 

 reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt i en konstnärlig praktik 

 kritiskt analysera relevanta samhälleliga aspekter 

 reflektera kring miljö- och etikfrågor i en konstnärlig praktik 

 presentera ett projekt, redogöra och argumentera för val, ståndpunkt och   

arbetsprocess inför en grupp 
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Affärsstrategi, 1 hp 

Efter avslutat kursmoment ska studenten ha förmåga att: 

 resonera om olika sätt att arbeta med konstnärlig verksamhet 

 reflektera över en vald konstnärlig verksamhet 

 

 

Konstnärliga processer – tematisk kurs, 4,5 hp 

Efter genomgången kurs ska studenten ha förmåga att: 

 identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 

 

 

Institutionsanpassad teori, 4,5 hp 

Efter genomgången kurs ska studenten ha förmåga att: 

 relatera sitt arbete till en teoretisk kontext 

 kritiskt analysera relevanta samhälleliga aspekter 

 

 

Konst-, design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp 

Efter avslutad kurs ska studenten ha: 

 kunskap om centrala teorier och samtida riktningar inom västerländska konst-, design- och 

konsthantverksområdet från slutet av 1900-talet och fram till idag. 

 förmåga att självständigt muntligt diskutera ett särskilt tema som tas upp i föreläsningarna 

och/eller seminarierna. 

 kunna redovisa och analytiskt resonera kring frågor som tagits upp på föreläsningarna och 

seminarierna. 

 kunna placera konst, design och konsthantverk i ett större estetiskt, historiskt och 

samhälleligt sammanhang. 

 

 

Textila tekniker (Obligatoriskt valbar), 1,5-9,5 hp 

Efter avslutat kursmoment ska studenten ha förmåga att: 

 planera och genomföra en individuell fördjupning inom det textila fältet. 

 

 

Industriell väv (valbar), 5 hp 

Efter genomförd provmoment ska studenten: 

 ha en djupare förståelse för hur bindningar påverkar vävens utseende, styrka och  

 känsla. 

 ha fördjupade kunskaper i bindningslära. 

 vara insatt i den industriella produktionens förlopp. 

 kunna relatera till hur det framtagna tyget klarar branschens kvalitetskrav. 

 föra en diskussion kring det egna resultatet och den egna utvecklingen samt 

 diskutera hur en fortsatt utveckling skulle se ut. 
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Färgeritekniker B, 3 hp (valbar) 

Efter genomförd kurs ska studenten: 

 självständigt kunna planera och genomföra en färgningsuppgift efter egen vald inriktning 

 kunna beskriva en teaters kostymateljé och hur en patinerare arbetar 

 förstå varje färggrupps särart och möjligheter på textilt material 

 kunna utföra en handfärgning med Kypfärg i valfri nyans 

 kunna utföra en handfärgning med Bafixan på polyestermaterial 

 kunna utföra fixeringsveck och skrynklor på polyestermaterial 

 vara orienterad i Indigofärgning och Växtfärgning 

 självständigt kunna använda Färgeriets utrustning och maskinpark 

 värdera och tillämpa de verkstadsregler Färgeriet har i färgkök och arbetsrum 

 

 

 

Screentryck 3 hp (valbar) 

Efter avslutad  provmoment skall studenten ha förmåga att: 

 använda grundläggande begrepp inom screentryckets material och tekniker och förstå dess 

praktiska betydelse såsom det presenteras i kursen.  

 tillämpa grundläggande tekniker inom screentrycket i en innovativt konstnärlig 

gestaltningsprocess och kunna genomföra egna laborationer.  

 presentera och diskutera den egna och andras arbetsprocesser samt bedöma det färdiga 

resultatet (med hjälp av kriterier eller begrepp presenterade i provmomentet). 

 insikt om screentryckets särskilda karaktär och förstå dess betydelse för den egna 

yrkesinriktningen samt utifrån detta formulera egna gestaltningsideér.  

 

 

Final Cut 3 hp (valbar) 

Efter avslutad prov ska studenten: 

 ha grundläggande kunskap om programvaran, förstå dess användningsområde  

 behärska grundläggande verktyg och  

 utveckla förmåga i vidare fördjupning/självstudier. 

 

 

Rhino 1,5 hp (valbar) 

Efter genomgången prov ska studenten: 

 Omsätta provmomentets innehåll i praktiskt arbete.  

 

Specifikt förväntas studenten efter genomgången prov kunna:  

 Skissa och modellera objekt i rhinoceros  

 Förstå och kunna bearbeta komplexa tredimensionella geometrier 

 Rendera enklare bilder 

 

 

Textiltryck B (valbar), 5 hp 

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att: 

 utföra textiltryck med reaktivfärg på olika material och kvalitéer 

 förstå och använda sina kunskaper i hela processen: uträkning, färgblandning, tryck,  

fixering, urtvätt 



4 

 

 göra nyansblandningar och genom egna erfarenheter, ha insikt i färgernas visuella 

egenskaper  

 inta ett reflekterande förhållningssätt till hur färgen beter sig på olika material  

 självständigt arbeta i textiltrycksverkstaden, och hantera utrustning och material med  

säkerhet, såväl tekniskt som med hänsyn till hälsa och miljö. 

 

 

 

 

4. Kursens innehåll 
 

Terminsintroduktion, 0,5 hp 

 Studieorientering 

 Redovisning av och reflektion över egna projekt 

 Textil workshop 

 

 

Fördjupning; Design eller Konst, del 1, 7,5 hp (obligatorisk valbar) 

 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 

 

 

Textila tekniker 1,5-9,5 hp(obligatorisk valbar) 

 Tillämpning i textila material och tekniker, exempel på textila tekniker är t ex: 

färgeritekniker, industriell väv, maskinstickning. 

 Fördjupning i valfria material och tekniker 

 Producent- och leverantörskontakter 

 

 

Affärsstrategi, 1 hp 

Konstnärlig verksamhet: 

 Möten med konstnärer och designer 

 Besök på arbetsplatser för konstnärlig verksamhet 

 

 

Konstnärliga processer – tematiskt kursmoment, 4,5 hp 

- Konstnärlig metod och process 

 

 

Institutionsanpassad teori, 4,5 hp 

 Teori kring relevant tematik 
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Konst-, design- och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp  

Kursen är en bred genomgång av centrala teorier och samtida riktningar inom de västerländska 

konst-, design –och konsthantverksfälten från slutet av 190-talet och fram till idag.  

Kursen är indelad i två block. Det inledande blocket är gemensamt för studenter inom konst, 

design och konsthantverk, medan det avslutande blocket består av tre serier med 

föreläsningar/seminarier. Serierna är inriktade mot områdena konst, design och konsthantverk. 

Studenten följer en given inriktning och har möjlighet att även följa de övriga inriktningarna. 

Former för valbarhet anges i kursbeskrivningen. 

 
 
 

Industriell väv 5 hp (valbar) 

 Den industriella vävningens möjligheter och begränsningar. 

 Jacquardvävstol kontra skaftvävstol. 

 Bindningslära – två inslags- och eller varpsystem. 

 Rita och lägga på bindningar på mönstret. 

 Anpassa mönstret till vävstolens förutsättningar. 

 Utvävning på fabrik. 

 Studiebesök på väverier. 

 

 

Färgeritekniker B, 3 hp (valbar) 

Eget färgningsprojekt enligt projektbeskrivning: 

 Möjligheten att mönstra tillsammans med färgning 

 En teaters kostymateljé, studiebesök hos patinerare 

 Krypfärgning på cellulosamaterial och silke 

 Bafixanfärgning på polyester 

 Fixeringsveck o fixeringsskrynklor på syntetmaterial 

 Översikt Indigofärgning och Växtfärgning 

 Färgningsmetoder 

 Lämpliga textila material 

 Inspirationsexempel i böcker och textil från olika kulturområden 

 Praktiskt utförande av handfärgningar och maskinfärgningar 

 Färg och kemikaliehantering i Färgeriet, hälso- och miljöaspekter 

 

 

Screentryck 3 hp (valbar) 

 Innovativt konstnärligt gestaltande projekt 

 Historik 

 Materiallära.  

 Miljö- och arbetsskydd  

 Presentationsformer  

 

 

Digital Media, Final Cut Pro – grundnivå, 3 hp (valbar) 

Föreläsningar: 

 Manus och Storyboard. 

 FCP inteface, arbetsytor, timeline, menyer 

 Capturing Video, 
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 Editing i FCP 

 Compositing, titles, effekter  

 Ljud 

 Soundtrack 

 Export 

 Compressor 

 Dvd studio pro 

 

Frivillig handledning. 

 

 

Digital Media, 3D-Modellering med Rhino - grundnivå, 1,5 hp (valbar) 

 Programmets upplägg 

 Grundläggande verktyg för modellering i Rhino 

 Rendering av bilder med Rhino, Flamingo, Vray eller annat lämpligt renderingsprogram 

 

 

 

5. Kursens uppläggning 
Kursen är upplagd som ett längre projekt med flera provmoment som bedrivs under olika 

former. Former för valbarhet anslås på intranätet vid höstterminens start .  

 

Konst-, design –och konsthantverkshistoria II; kursen ger sammanlagt 3,5 hp fördelat på 2,5hp 

på höstterminen och 1hp på vårterminen. Former för valbarhet anges  i kursbeskrivningen. 

 

Obligatoriska provmoment, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

O230 Terminsintroduktion 0,5 

O201 Affärsstrategi, del 1  1  

 Summa: 1,5 hp 

 

Obligatoriska provmoment med valbara alternativ, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

V200 Fördjupning; Design, del 1 7,5 

V222 Fördjupning; Konst, del 1 7,5 

 Summa: 7,5 hp 

 
1
Obligatoriska provmoment, Konst : 

Provkod Provmoment Hp 

3000 Konstnärliga processer 4,5 

4000 Institutionsanpassad teori 4,5 

1000 Konst-, design –och konsthantverkshistoria II 2,5 

 Summa: 11,5 hp 

 

                                                           
1
 Kurserna ges av institutionen för Konst. 
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2
Valbara provmoment, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

V214 Textila tekniker 13 - Industriell Väv 5 

V240 Textila tekniker 15 – Färgeritekniker B 3 

 Summa: 3 el 5 hp 

 
1o2

Valbara provmoment, Konst: 

Provkod Provmoment Hp 

V224 Screentryck 3 

V225 Digitala media - Final Cut Pro 3 

V226 Digitala media- Rhino 1,5 

 Summa: 1,5 - 4,5 hp 

 
2 

Valbara provmoment – Textila tekniker, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

V202 Textila tekniker - Individuell fördjupning  1,5 

V211 Textila tekniker - Individuell fördjupning 2 

V212 Textila tekniker - Individuell fördjupning 3 

V213 Textila tekniker - Individuell fördjupning 3,5 

V215 Textila tekniker - Individuell fördjupning 4,5 

V230 Textila tekniker - Individuell fördjupning 5 

V217 Textila tekniker - Individuell fördjupning 6,5 

V209 Textila tekniker - Individuell fördjupning 8 

V210 Textila tekniker - Individuell fördjupning 9,5 

 Summa: 1,5-9,5 

 

 

6. Kursens undervisningsformer 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, uppgifter enskilt och i 

grupp, eget arbete, handledning och redovisningar i grupp. 

 

 

7. Betygskriterier och examination/form för bedömning 
Formerna för bedömning av studenternas arbete och lärande ska relateras till målen och 

beslutas av ansvarig lärare i samråd med studenterna i anslutning till kursstarten.  

 

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

 

 

 

8. Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur fastställs i förekommande fall av kursansvarig lärare för varje provmoment. 

 

 

9. Övrigt 

                                                           
2
 Studenten kombinerar provmoment som resulterar i totalt 9,5 hp, t ex: Industriell väv, 5 hp samt Individuell 

fördjupning, 3 hp och Rhino, 1,5 hp = 9,5 hp osv. 



8 

 

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.  

 


