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Innehåll
Kursen syftar till att ge ett grundläggande estetiskt perspektiv på kläders och textiliers historiska utveckling med avseende på
form-, material- och begreppsstudier genom rekonstruktions-, skiss- och textstudier. Kursens huvudsakliga innehåll:







Textil, kostym och dräkthistoria från antiken till nutid
Västerländsk klädedräkt och textil formgivning under 1700-2000-talet
Samtida mode- och textildesign, konst och konsthantverk
Form och konstruktionsanalys av textilier eller plagg
Skiss och rekonstruktion av textilier eller plagg
Informationssökning

Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
1.
2.
3.

beskriva, relatera och reflektera över olika epokers sihuett, material, mönster, färger samt dess formmässiga
utveckling genom text och bild samt praktiskt designarbete,
demonstrera tvärvetenskapliga kunskaper i textil-, kläd- och designhistoria,
identifiera olika epokers och formgivares formspråk samt självständigt studera och analysera designarbete genom
praktiskt designarbete, skiss, begreppsstudier och rekonstruktion.

Undervisningsformer
Seminarier, föreläsningar och handledning.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 Presentation av projektarbeten (Mål 1, 3) 5 hp, Betygskala: U/G.
 Dokumenterad presentation av och reflektion kring utgångspunkter, arbetssätt och resultat (Mål 2) 2,5 hp, Betygsskala
U/G.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen kan bedrivas på svenska i de fall inga internationella studenter är antagna.
Kursen är i första hand en programkurs för kandidatprogrammet i Textildesign och kandidatprogrammet i Modedesign.
Huvudfokus i kursen inriktas mot utbildningens lärandemål: 3a-b och 4a-b.

