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Kursplan  

   
Fördjupningsprojekt 2, 30 hp 

K2 

Kurskod: TXK208 

 

 

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 kandidatutbildningens första år på Textil. 

 

 

3. Lärandemål  
 

Lärandemål för provmoment   

 

Fördjupning; Design eller Konst, del 2, 3 hp (obligatoriskt valbar) 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna reflektera över ett självständigt projektarbete. 

 

 

Presentationsteknik 2, Utställning, 1,5 hp 

Efter genomgången kurs ska studenten:  

 tillägnat sig kunskaper om och färdigheter i konkreta presentationsformer, 

 kännedom om villkor och betingelser inför en offentlig presentation. 

 

 

Konstnärliga metoder, 1,5 hp 

Efter genomgången kurs ska studenten: 

 ha metoder för researcharbete, 

 ha metoder för skiss och idéutveckling, 
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 känna till exempel på andra konstnärer och designers research -och 

 arbetsmetoder, 

 kunna reflektera över sitt eget researcharbete och metoder. 

 

 

Textila tekniker, 4,5 hp  

Efter genomgången kurs ska studenten:  

 visa ett konstnärligt verk eller en produkt/modell/prototyp inom det textila fältet, 

 visa exempel på ny kunskap i valfria material och tekniker. 

 

 

Eget projekt, 3,5-15 hp (obligatoriskt valbar) 

Efter genomförd kurs ska studenten:  

 formulera projekt som innehåller ramar, utmaningar och mål, både konstnärliga och 

tekniska inom det textila fältet och som bidrar till en utveckling av yrkeskunskap, 

 presentera resultatet av det egna projektet, 

 visa exempel på ny kunskap i valfria material och tekniker, 

 reflektera kring metoder och den egna arbetsprocessen, 

 reflektera kring det egna konstnärliga arbetet i relation till andras. 

 

 

Praktik 4,5 hp (valbar)  

Efter genomgången kurs ska studenten:  

 kunna reflektera över erfarenheterna av en konstnärlig verksamhet, 

 kunna reflektera över sin roll som yrkesverksam konstnär/designer. 

 

 

Examinationsföreläsningar (kandidat och master), 2 hp 

Efter genomgången kurs ska studenten: 

 kunna reflektera över muntlig och visuell presentation,  

 kunna reflektera över presenterade konst- och designprojekt 

 

Digitala media – InDesign, 1,5 hp 
Efter avslutad kurs skall studenten: 

 ha grundläggande kunskap om programvaran 

 förstå dess användningsområde 

 behärska grundläggande verktyg 

 ha utvecklat förmåga till vidare fördjupning/självstudier. 

 

 

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 
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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 

 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  
 

Fördjupning; Design eller Konst, del 2, 3 hp (obligatorisk valbar) 

Färdigställande av ett självständigt projektarbete. 

 

 

Presentationsteknik 2, Utställning, 1,5 hp 

 Samordningsprojekt 

 Konkreta byggmetoder 

 Principer för materialval och urvalsmetoder av dessa 

 Analys av rumsliga funktioner 

 Dokumentation 

 

 

Konstnärliga metoder, 1,5 hp 

 Konstnärlig metod 

 Researchmetod 

 Analys av eget och andra studenters researcharbete 

 Analys av ett antal konstnärers och designers arbete och research 

 

 

Textila tekniker, 3 hp (valbar) 

 Tillämpning och fördjupning i textila material och tekniker 

 Valbara teknikkurser 

 Producent- och leverantörskontakter 

 

 

Eget projekt, 3,5 -15 hp (valbar) 

 Konstnärlig fördjupning 

 Textila material och tekniker 

 

 

Praktik, 4,5 hp (valbar) 

Praktisk erfarenhet av konstnärlig verksamhet i arbetslivet 
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Examinationsföreläsningar (kandidat och master), 2 hp 

Analys och kritik av konstnärligt projekt, muntlig presentation och utställning 

 

 

Digitala media – InDesign, 1,5 hp 

 Föreläsningar; Flersidiga dokument, Typografi, Välja rätt typsnitt, Lägga till typsnitt, 

Import av text, bild, grafik, Sidnumrering, Färghantering, färgprofiler, RGB vs CMYK, 

Ritteknik med Berzierkurvor, Text till outlines, skuggeffekter m m, Skapa färgrutor, 

Skillnad mellan process- och dekorfärg, Genomskinlighet, övertoning, Exportera för webb 

och tryck, skapa pdf 

 Frivillig handledning 

 Uppgift; studenterna får till uppgift att göra 8-sidig folder för egen kollektion. 
 

 

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. 

 

Textiltryck B, 5 hp (valbar) 

– Textiltryck med reaktiva färger  

– Färgteori och kemikalieprocess 

– Miljöaspekter på färghantering och metoder 

– Materialutforskning 

– Sammanställande av eget referensmaterial 
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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 3,5hp fördelat på 2,5hp 

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

 

 

Obligatoriska provmoment, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

7000 Konstnärliga metoder 1,5 

6000 Presentationsteknik 2, Utställning 1,5 

3000 Examinationsföreläsningar – kandidat  1 

4000 Examinationsföreläsningar – master 1 

 Summa: 5 hp 

 

 

Obligatoriska provmoment med valbara alternativ, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

V227 Fördjupning; Design, del 2 3 

V228 Fördjupning; Konst, del 2 3 

 Summa: 3 hp 

 
1
Obligatoriska provmoment, Konst: 

Provkod Provmoment Hp 

1000 Digitala media - InDesign 1,5 

4000 Open Studio 4,5 

2000 Konst-, design- och konsthantverkshistoria II 1 

 Summa: 7 hp 

 
2
Valbara provmoment, DKK: 

Provkod Provmoment Hp 

V216 Textila tekniker 14 – Textiltryck B 3 

V121 Textila tekniker 19 – Textil konstruktion, Väv B 3 

5000 Textila tekniker 9 – Maskinstickning B 3 

V114 Textila tekniker 12 –Maskinbroderi 3 

V239 Praktik 4,5 

 Summa: 3-4,5 hp 

 

                                                           
1
 Kurserna ges av institutionen för Konst.  

 

 
2 Studenten kombinerar provmoment som resulterar i totalt 15hp, t ex Prakitk 4,5 hp samt Eget projekt 10,5 hp= 15 hp osv. 
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Valbara provmoment, Eget projekt, DKK: 

 

 

 

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 uttrycken Underkänt och Godkänt. 

 

 

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

 

 

9. 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.  

Provkod Provmoment Poäng 

V238 Eget projekt 1,5 

V231 Eget projekt  4,5 

V232 Eget projekt 6 

V233 Eget projekt 7,5 

V234 Eget projekt 9 

V235 Eget projekt 10,5 

V236 Eget projekt 12 

V237 Eget projekt 15 

 Summa: 15 


