
 
 
 
 
Kursplan  
Textil Workshop, Material och/eller Konstruktion, 0,5 hp 
Textile Workshop, Material and/or Construction, 0,5 ECTS 
K3 
Kurskod:  TXK306 
 
 
1. Beslut 
Kursplanen är fastställd vid prefektbeslut 2010-10-07. Giltig fr o m HT 2010. 
 
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 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

− Omsätta utvalt material och/eller teknik enligt föreskrivna ramar. 
− Granska hur materialet och/eller tekniken förhåller sig inom uppgiften. 
− Reflektera över resultatet individuellt och i grupp. 
− Tillägna sig kunskap om materialet och/eller tekniken. 
 
 

Specifikt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:  
− Tillämpa adekvat kunskap om materialet och/eller tekniken. 
− Dra nytta av möjligheten att samarbeta. 
− Reflektera över möjligheten att samarbeta. 
− Planera ett samarbete med en eller flera studenter. 



4. Kursens innehåll 
Under kursen behandlas följande ämnen: 

− Utvalt material och/eller teknik. 
− Gestaltning inom ramen för uppgiften. 
− Samarbete 

 
 
5. Kursens uppläggning och undervisningsform 
 
Kursens studietakt är 0,5 på 1 vecka. Undervisningen sker i form av workshop. 
 
 
6. Betygskriterier och examination/former för bedömning 
För godkänt resultat krävs att studenten/deltagaren kan visa att kursens förväntade studieresultat 
har uppnåtts samt ett aktivt deltagande i undervisningen.  
 
Som betyg i kursen används Godkänt (G) och Underkänt (U). 
 
 
7. Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur redovisas i bilaga.  
 
 
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 kursen har rätt att genomgå ytterligare kurs så länge 
kursen ges för att uppnå betyget Godkänt. Studerande kan begära att examination enligt denna 
kursplan genomförs högst två gånger under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. 
Framställan härom ska göras till prefekt. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. 
Studerande som fått betyget underkänt på kurs två gånger av en examinator har rätt att begära att 
en annan examinator utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till 
prefekt.  
 


