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Kursens indelning i delar:
1. Färg, fiber, strukturer 2
11,5 hp
2. Textila tekniker
15 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll:
Kursen syftar till att studenten ska vidga sin syn på de textila fälten: politiskt, kulturellt,
arkitektoniskt, sensoriskt, miljömässigt. Studenten ska träna färdigheter, diskutera egna och
andras arbeten, reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck. Studenten
kommer att prova olika diskussions- och presentationsformer för detta.
2. Lärandemål:
Färg, fiber, strukturer 2, 11,5 hp
Efter genomgånget moment ska studenten ha förmåga att:
• diskutera färg och ljus i relation till rumslighet, konstnärliga uttryck och kulturella
konventioner
• redogöra för svensk och internationell standard för beskrivning av färg- och ljuskvaliteter
• redogöra för relevant litteratur med anknytning till områdena färg, ljus- och rumsperception
• genomföra ett enklare undersökande arbete inom färg, ljus och perception
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på ett säkert, effektivt och miljömedvetet sätt kunna använda material och utrustning för
maskinstickning i vävsalen.
med maskinstickningsteknik gestalta och problematisera utifrån en given uppgift
utföra självständigt verkstadsbaserat arbete i maskinstickningsteknik, samt förstå relationen
mellan vald teknik och resultat

utifrån ett medvetet och aktivt förhållningssätt till aktuell samhälls- och
områdesspecifik diskurs diskutera tradition, förutsättningar och arenor inom en
textilkontext
demonstrera ett experimentellt, undersökande och kritiskt förhållningssätt till sitt
eget arbete
på ett konstruktivt sätt bidra till gemensamma diskussioner och genomgångar under
hela kursens gång
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom maskinstickningsteknik

Textila tekniker 15 hp
Efter genomgånget moment ska studenten ha förmåga att:
• formulera, planera och gestalta ett självständigt verkstadsbaserat arbete med fokus på
material och teknik inom huvudområdet för utbildningen; konsthantverk (med intriktning
mot textil).
• redovisa och motivera valet av material, metod, teknik och presentationsform som använts
för det aktuella arbetet
• identifiera tänkbara relevanta traditioner och/eller samtida strömningar som arbetet har
kopplingar till samt kritiskt reflektera över detta
• visa prov på ett experimentellt, undersökande och kritiskt förhållningssätt i sitt arbete
3. Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet.

4. Betygsskala:

För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

5. Former för examination
Examination sker löpande i handledning och seminarier samt i muntlig, skriftlig och gestaltande form.
Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på
intranätet.
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem 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 prefekt.

6. Kurslitteratur och övriga läromedel
Redovisas som bilaga till kursplanen.

7. Övrigt
Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och
betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
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.
Kursen är obligatorisk i Kandidatprogrammet textil.
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

