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Kursplan  
 

Fördjupningsprojekt: Design-, konst-, och kropp/kläder, del 1, 22 hp 

(Advanced project: Design-, art-, and body/clothes, part 1, 22 ECTS) 

K3 

Kurskod: TXK301___________________________________________________________ 

 

 

1. Beslut och riktlinjer 
Kursplanen är reviderad och fastställd av utbildningsnämnden för Textil 2010-06-08 och är 

giltig från och med höstterminen 2010.  

 

 

Kursen är valbar. 

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 och andra år på Textil. 

 

 

 

3. Lärandemål 
 

 

 

 

1. Fördjupning: Design-, konst-, och kropp/kläder, 7,5 hp 

Efter genomgången provmoment ska studenten: 

 kunna identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 

 kunna använda metoder för skiss- och idéutveckling 

 kunna resonera om möjligheter med valda material och tekniker 

 kunna genomföra ett eget eller beställt uppdrag inom givna tidsramar 

 kunna relatera sitt arbete till andra designer/konstnärer 

 kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt 

 kritiskt analysera relevanta samhälleliga aspekter 

 kunna reflektera kring miljö- och etikfrågor  

Obligatoriska provmoment, DKK: 
 



2 

 

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

inför en grupp 

 

 

 

 

 

  

1. Textila tekniker, 5-14,5 hp 

Efter genomgången provmoment ska studenten:  

 visa exempel på ny kunskap i valfria material och tekniker. 

 kunna reflektera över möjligheter i valda material och tekniker och den egna 

 kunskapsnivån. 

 

 

2. Industriell väv,  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. 

 

3. Färgeritekniker B, 3 hp 

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 

 

 

4. Screentryck, 3 hp (Konst) 

 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 provmomentet.  

 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.  

 

Valbara provmoment, DKK och Konst: 



3 

 

 

5. Digital Media, Final Cut Pro - grundnivå, 3 hp (Konst) 

Efter avslutad prov ska studenten ha grundläggande kunskap om programvaran, förstå 

dess användningsområde behärska grundläggande verktyg och utveckla förmåga i vidare 

fördjupning/självstudier. 

 

6. Digital Media, 3D-Modellering med Rhino – grundnivå, 1,5 hp (Konst) 

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 

 

 

 

4. Kursens innehåll  
 

Under kursen behandlas följande ämnen: 

 Konstnärlig metod och process. 

 Yrkesorientering 

 Textil fördjupning 

 

 

 

 

1. Fördjupning: Design-, konst-, och kropp/kläder, 7,5 hp 

(Provkod: V200 (Design), V222 (Konst), V223 (Kropp/kläder)) 

 

Förtydligande: 

Detta är ett obligatoriskt provmoment med valbara alternativ. Det betyder att studenten 

måste välja en av fördjupningarna Konst, Design eller Kropp/kläder om vardera 7,5 hp. 

 

Provmomentets innehåll: 

 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 

Obligatoriska provmoment, DKK 
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1. Textila tekniker, 5-14,5 hp 

(Provkod, se tabell 1.) 

 

Provmomentets innehåll: 

 Tillämpning i textila material och tekniker. 

 Fördjupning i valfria material och tekniker. 

 Valbara provmoment. 

 Producent- och leverantörskontakter. 

 

Tabell 1, provkoder och poäng: 

Provkod Prov Poäng 

V301 Textila tekniker 5 hp 

V312 Textila tekniker 5,5 hp 

V313 Textila tekniker 6,5 hp 

V314 Textila tekniker 7 hp 

V315 Textila tekniker 8 hp 

V316 Textila tekniker  8,5 hp 

V317 Textila tekniker 9,5 hp 

V318 Textila tekniker 10 hp 

V309 Textila tekniker 11,5 hp 

V310 Textila tekniker 13 hp 

V311 Textila tekniker 14,5 hp 

 

Förtydligande poängberäkning: 

I projekten ingår valbara provmoment där studenten kombinerar moment som resulterar i 

totalt 14,5 hp, t ex: 

 

a) Textila tekniker 8 hp samt Industriell väv 5 hp samt Digital Media (IS) 1,5 hp =  

  14,5 hp eller 

b)  Screentryck 3 hp samt Textila tekniker 11,5 hp=14,5 hp etc. 

 

 

2. Industriell väv,  5 hp 

(Provkod: V214) 

Provmomentets innehåll: 

 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. 

Valbara  provmoment, DKK: 
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3. Screentryck, 3 hp 

(Provkod: V224) 

 Provmomentets innehåll: 

 Innovativt konstnärligt gestaltande projekt 

 Historik 

 Materiallära.  

 Miljö- och arbetsskydd  

 Presentationsformer  

 

 

4. Digital Media, Final Cut Pro - grundnivå, 3 hp 

(Provkod: V225) 

 Provmomentets innehåll: 

Föreläsningar: 

 Manus och Storyboard. 

 FCP inteface, arbetsytor, timeline, menyer 

 Capturing Video, 

 Editing i FCP 

 Compositing, titles, effekter  

 Ljud 

 Soundtrack 

 Export 

 Compressor 

 Dvd studio pro 

 

Frivillig handledning. 

 

 

5.  Digital Media, 3D-Modellering med Rhino - grundnivå, 1,5 hp 

 (Provkod: V226)  

Under provmomentet behandlas följande ämnen:  

 Programmets upplägg 

 Grundläggande verktyg för modellering i Rhino 

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

renderingsprogram 
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5. Betygskriterier och examination/former 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.  

 

Varje  provmoment, såväl obligatoriska som valbara, bedöms och betygssätts separat.  

 

Betygskriterier för : 

 

Fördjupning: Design-, konst-, och kropp/kläder, 7,5 hp 

Offentlig presentation. 

 

Affärsstrategi, 1 hp: 

Reflektion, diskussion och kritik. 

 

Industriell väv, 5 hp: 

Redovisning av process och resultat för gruppen samt inlämning av processdokumentation 

och vävprover i 2 ex. 

 

Screentryck, 3 hp: 

Muntlig genomgång av det erhållna arbetsresultatet, bildgenomgång med gruppdiskussioner. 

För godkänt krävs:  

- att känna till och behärska samtliga moment enligt särskild lista som erhålls vid 

kursintroduktionen 

- minst en egenhändigt tryckt serigrafi/screentryck med flera färger med passning 

- inlämnad digitalt skriven text med reflektioner över den egna processen 

- ifylld och inlämnad kursutvärdering 

 

Final Cut Pro – grundnivå, 3 hp: 

Formerna för bedömning av studenternas arbete ska relateras till provmomentets mål och 

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

 

3D-Modellering med Rhino – grundnivå, 1,5 hp: 

Genomförda övningsuppgifter och genomfört slutinlämningsprojekt. 

 

Textila tekniker, 5-14,5 hp: 

Visuell och muntlig redovisning 

 

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

 

 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Saknar obligatorisk kurslitteratur. 

 

 


