Kursplan

Teknik och uttryck 3: väv
Technique and expression 3: weave
7,5 högskolepoäng
7,5 credits
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Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textildesign (G1N)
Utbildningsområde: Design
Ämnesgrupp: Design
Förkunskapskrav: Uppfyller antagningskraven till kandidatutbildningen i textildesign (eller motsvarande).
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga förmåga genom grundläggande kunskaper i vävteknik och experimentell
undersökning av olika vävteknikers uttrycksmässiga och funktionella möjligheter.
 Provväv på handvävstol
 Bindningslära och väveriteknik
 Vävnadsberäkningar
 Analysövningar
 Formgivning av väv
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för grundläggande kunskaper i bindningslära och väveriteknik,
2. redogöra för uppställning av handvävnadsberäkningar,
3. behärska provväv på handvävstol,
4. behärska analysmetoder av vävda prover,
5. tillämpa skisstekniker för översättning av vävt material,
6. använda experimentella skissmetoder i vävstol.
Undervisningsformer
Undervisningen på kursen består av föreläsningar, laborationer och handledning.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 Skriftlig tentamen, bindningslära, väveriteknik (mål 1-2,4) 3,5 Betygsskala: UG
 Inlämningsuppgift, provvävning (Mål 3, 5-6) 4 Betygsskala: UG
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel


Albers, Anni (2003[1965]). On weaving. Mineola, N.Y.: Dover Publications

Alderman, Sharon. (2004). Mastering weave structures: transforming ideas into great cloth. Loveland, Colo.:
Interweave
 Kärrman, Anders, Rydin, Evy (2010). An outline of weaving and woven fabrics. Borås: Högskolan i Borås
Referenslitteratur kan delas ut under kursens gång.


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 är i första hand en programkurs för Textildesignprogrammet.
Huvudfokus i kursen inriktas mot utbildningens lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b

