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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Form och Material 1 
Ladokkod: 

51FM10 
 

 
Antal högskolepoäng: 
15 hp 

 

Period (ex P1 2018): 

P1 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Modedesign 

 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
Mycket låg 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Mestadels presenterade studenterna hög nivå i praktiskt utförande och tankar kring de olika 
designövningarna. Dock hade vissa studenter svårt att komma igång och fick därför svårighet att 
möta utsatta deadlines. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Studenterna får en bred teknisk bas i form av färg och materiallära, samt en grundlig genomgång 
av mönster, drapering och sammanfogningstekniker. Genom strukturerade arbetsmoment där de 
arbetar självständigt lär de sig hur detta tillsammans påverkar form och material. Vidare drivs en 
genomgående diskussion om hur man kan tänka runt begreppen form och material och hur detta 
tänkande, görande och reflekterande utvecklar en förståelse för vad design är och vad det innebär 
formge med hänsyn och till, och genom material och teknik. 
 
 
 
 
 
 
 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Nej 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Kursen presenterar grundläggande tankar i och om design i relation till form och material och 
teknik. Kursen har nyligen kortats och basmoment i sömnad, konstruktion och drapering har 
flyttats till en förberedande kurs. Då denna förberedande kurs ej är obligatorisk uppstod 
svårigheter att genomföra vissa moment i kursen Form och Material 1 då alla studenter inte hade 
mottagit samma introduktion. 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Resurserna har upplevts som goda. 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Kursen innehåller momenten färglära och materiallära. I år låg dessa separat och samkördes inte 
med design moment. Detta möjliggjordes genom att grundläggande design och sömnadsövningar 
fått en fristående förberedande kurs (som nämnts). Då denna ej är obligatorisk kan nya ändringar 
föreligga inför 2019. 

Eventuella förslag till förändringar 

Att göra den förberedande kursen obligatorisk. Om detta inte är möjligt kan moment från denna 
kurs behöva flyttas tillbaka till form och material 1. Då behöver tidsplan eller kursinnehåll att 
behöva revideras. 

 

Kursansvarig: Karin Peterson 

 
 

 


