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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
	

Kursens namn: 
Designprojekt III: konstruktion och skala 

Ladokkod: 
AX1DP3 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
DTDES17h Textildesign årskurs 2017, ExchangeVT19 Utbytesstudenter textildesign VT19 
	

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
< ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej> 
15 av 15 studenter har fyllt in kursutvärderingen, studentantalet inkluderar inga omregistreringar. 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
-  14 av 15 studenter är godkända på kursens alla delar. 
 
- Studenter arbetade i grupper av tre eller fyra för att skapa en kollektion av hand- och maskinvävda 
textilier avsedd för en viss rumslig kontext.  
 
- En grupp fick komplettera med att redovisa för sin process och proverna som de gjort under 
processen. 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
- Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga gestaltningsförmåga genom tekniska 
färdigheter inom vävteknik och experimentell vävning samt självständigt designarbete från idé till 
vävt material. Huvudinnehållet på kursen var experimentellt designarbete, konstruktion och 
framställning av vävt material på handvävstolar, skaft- eller jacquardmaskiner, kollektionsarbete från 
skiss för vävt material till formgivning av material i valfritt sammanhang (rum, kropp eller 
konst/textilmaterial), samt kollektionspresentation och argumentation.  
 
- Arbetet på kursen byggdes på en designuppgift där studenterna, i grupp, utvecklade och tog fram 
en kollektion av fyra hand- och maskinvävda textilier baserade på en bindning grupper själva 
bestämde på, avsett för en valfri kontext (kropp, rum eller konst/textilmaterial). Arbetet började med 
att studenter skrev en projekt plan, därefter utvecklade de sina idéer från skiss till färdigt material. 
Kursen avslutades med presentation av kollektion samt en individuell, skriftlig reflektion kring 
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utgångspunkt, process, resultat och viktigaste upptäcker. I år kändes begränsning av att bara arbeta 
med en bindning onödigt, kanske lämna bort det från uppgiften nästa år och hålla den ännu öppnare. 
Upplägget att studenterna själva valde kontext fungerade ok. 
 
- Största delen av arbetet var syftat mot självständigt gestaltande arbete (6 hp), dvs. projektplan och 
självständigt utvecklingsarbete på väv-kollektion kompletterad med dokumenterad presentation av 
och kritisk reflektion kring utgångspunkter, arbetssätt och resultat (1,5 hp), dvs. slutredovisning, 
studentopponering och skriftlig reflektion.  
 
- Undervisning på kursen drevs främst i form av regelbunden handledning i grupp med två lärare. 
Grupphandledning med en grupp, 3-4 studenter i tag, fungerade bra både enligt studenter och lärare. 
 
- Examinationen utfördes i form av presentation av kollektionen i dess avsett miljö. I samband med 
slutredovisningen fick studenter opponera på en annan grupp. Redovisningen tog en halvdag, med 
en halvdag innan för upphängning. Upplägget för examinationen med alla dess delar fungerade bra. 
 
- I kursen ingick också studiotid med Jan Berg för dokumentation av kollektioner i deras avsedda 
miljöer. I år hade vi bokat 2 hela dagar med Jan, dvs. en halvdag per grupp, vilket blev lite tajt i och 
med att studenter också behövde testa hur de vill presentera sina kollektioner, sätta upp dem osv. 
Nästa år, om möjligt, boka längre tid med Jan för fotograferingen. Tekniker hjälp i vävlabbet med 
maskiner och programvara vara också en viktig del av undervisningen.  
 
Forskningsanknytning 
- Ingen direkt forskningsanknytning förutom uppmuntran och behovet att experimentera 
systematisk speciellt i maskinväv för att kunna komma fram till ett fungerande resultat och att en del 
av uppgiften var att knyta eget arbete till referenser (som man själva får leta efter).  

Övriga kommentarer 
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< t.ex. förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts> 
 
- Godkänt resultat på teknikkursen AX1TE1 är förkunskapskrav för studenter att kunna registrera 
sig på denna kurs, vilket inte fungerade i praktik. Teknikkursen avslutade på fredag och denna kurs 
börjar direkt på följande måndag, så studenter måste ges dispans för att kunna registrera sig på denna 
kurs och komma åt kursen i PingPong. 
 
- Vävlabbet behöver veta i god tid hur mycket kurser komma att belasta labbet (timmar/tekniker), 
och när (vilka veckor), kommer inte fram i sekvenschemat. 

-> Antal kurser i vävlabbet (maskinväv), tidsplanering (vissa veckor väldigt bokade, andra 
mycket ledigt) måste tas upp med Pia, gäller för alla program som har kurser i väven. 

 

	

Eventuella förslag till förändringar 
- Maskinvävlabbet är väldigt bokad, så lägg schema i mycket god tid för att få tillräckligt med 
maskintid och att det inte blir rörigt.  
 
- I år arbetade studenter i grupper av 3 eller 4 (jämfört med året innan då de arbetade i par, vilket inte 
fungerade då det inte finns tillräckligt maskin- och teknikertid tillgängligt i maskinväv). De hade 
också 3 gånger experimentering + 1 gång för att väva ut det slutgiltiga (en gång mer experimentering 
jämfört med året innan), och efter första maskinvävstillfällen fick de välja en teknik (jacquard/skaft) 
att arbeta vidare med. Detta underlättade tidsplaneringen med maskiner och teknikernas tid. 
 
- Mer tid behövs däremot för att hjälpa studenter med mönster, bindningar och Scotweave utanför 
deras maskinvävtider. Nu finns det inte personal i vävlabbet för att kunna göra detta, utan de (som är 
kunniga i Scotweave) är schemalagda på heltid på andra kurser, vilket har lett till att andra 
lärarresurser har fått hoppa in för att hjälpa studenter.  
 
- Både studenterna och lärarna tyckte att arbete i grupper av 3-4 personer gav studenter för lite tid 
för själva experimentera och utveckla saker, plus det att det lätt blev att man ”specialiserade” på en 
sak istället för att skapa sig bred kunskap i både hand- och maskinväv. Det blev också svårare att 
bedöma vem i gruppen hade bidragit till arbetet på vilket sätt, vilket gjorde det svårare att bedöma 
studenternas individuella prestation vid examination. Det fungerade bättre att studenterna arbetade i 
par. Det verkar dock att 1,5 dagar per vecka är max maskinvävtid som går att få när kursen ligger på 
P3 där också många andra kurser belastar vävlabbet, så vi får se hur vi löser detta inför nästa år. 
 
- Studenterna skulle behöva en introduktion till maskinväv, speciellt jacquardväv för att ha bättre koll 
på K-värde osv. innan de sätter igång med sina egna bindningar och mönster. Kan detta läggas in i 
Ullas teknik-kurs innan denna kurs, alternativt på början av denna kurs? 
 
- Lägg till mer tid för skissande både på papper och i handväv i början av kursen + mer tid att 
förbereda mönster och material för maskinväv. Börja maskinväv lite senare, tex.tisdag på andra 
veckan. Ha en handledning på slutet av första veckan där studenternas skisser och idéer och deras 
lämplighet för olika maskiner kan diskuteras (för att de ska vara väl förberedda när de har vävtid, och 
för att de ska få en bättre överblick för vad det finns för möjligheter.). I år lades till en dag med 
Scotweave-stöd inför första maskinvävtid – detta behövs absolut även nästa år. 
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