
 

     
 

Vestnorsk Kulturakademi (VKA) / Høgskolen i Bergen (HiB) 
FAGPLAN FOR FAGET TEKSTILKULTUR 

 
B15TKST1 – TEKSTILKULTUR 1 
B15TKST2 – TEKSTILKULTUR 2     Til sammen 30 studiepoeng 
 
Innledning 
Det forutsettes at studenter ved studiet gjør seg kjent med innholdet i denne fagplanen. Fagplanen er felles for Tekstilkultur 
del 1 og del 2 som hver gir 15 studiepoeng, fordelt over 2 semester. 
 
Tekstilfaget er omfattende og mangfoldig og har vært preget av internasjonale kontakter og handelssamkvem i århundrer. 
Vår generelle kunnskap om tekstil er synkende blant annet fordi industriell og handverksmessig tekstilproduksjon i Norge 
avtar. Samtidig øker vårt forbruk av tekstile materialer. Både det teoretiske og praktiske kunnskapsnivået synker, på tross av 
at alle har et forhold til tekstile materialer gjennom daglig bruk.  
 
Mange har behov for generell tekstilkunnskap i jobbsammenheng, og det er viktig å formidle kunnskap om den særegne 
norske tekstile kulturarven til nye generasjoner. Tekstilkunnskap utgjør i dag en svært liten del av kunnskapsformidlingen i 
grunnskole, ungdomsskole og videregående skole, mens mange voksne har uformell kunnskap fra kortere kurs og annen 
formidling. Høyskoletilbudet innen tekstilfeltet er begrenset til kunstnerisk og pedagogisk utdanning.  
 
Mål 
Studiet skal gi en innføring i tekstilfagets mangfold med hovedvekt på faget satt inn i allmenne kulturhistoriske rammer. 
Studentene skal 

- Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om tekstile råvarer, teknikker, produksjon, bruk og historie. 
- Vise innsikt i symbolbruk, mønsteroppbygging, form-, farge- og funksjonsproblematikk. 
- Opparbeide erfaring i en praktisk relevant teknikk for å kunne forstå verdien av handverksmessig 

erfaringskunnskap på feltet. 
- Sette kunnskapen inn i en bred kulturhistorisk og en kulturteoretisk ramme. 
- Vise innsikt i og forståelse for fagets betydning og verdi for individ og samfunn. 
- Utvikle evnen til opplevelse, kreativ tenkning, handling og refleksjon knyttet til tekstilfaget. 
- Sette seg inn i tanker, forestillinger og tradisjoner knyttet til utforming, produksjon og bruk av tekstiler. 
- Kunne reflektere over ressursmessige, handelspolitiske, globale, miljømessige og forbruksmessige 

problemstillinger innen faget. 
 
Innhold 
Undervisningstilbudet i Tekstilkultur er lagt opp som et deltidsstudium fordelt over to semester (del 1 og 2), og består av 
forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, gruppearbeid, veiledning, praktiske demonstrasjoner og utprøving. Undervisningen 
er konsentrert om fem samlinger hvert semester, hver samling går over 2 dager (torsdag – fredag), og omfatter 16 - 20 
undervisningstimer. Til sammen utgjør dette 90 timer pr. semester. Det søkes opptak til hvert semester som gir 15 sp hver, til 
sammen 30 sp. 
 
Tekstilkultur er et kunst- og kulturfag, et uttrykks- og kommunikasjonsfag, et erkjennelses- og dannelsesfag, og et praktisk 
ferdighetsfag. Faget er forankret i tekstil-kunst, -design, -håndverk, -industri, og tekstilt kunsthåndverk fra ulike tider og 
kulturer. Den pedagogiske grunntanken om læring gjennom handling står sentralt som i andre fag ved Vestnorsk 
Kulturakademi. 
 
Forkunnskaper og målgruppe 
Studiet retter seg mot alle som arbeider med, eller trenger kunnskap om tekstilfag, som for eksempel studenter ved 
universitet og høgskoler, lærere i alle skoleslag, ansatte i museum og offentlig kulturadministrasjon, håndverkere og andre. 
Søkerne må ha generell studiekompetanse eller tilsvarende. Det kan også søkes opptak på grunnlag av vurdering av 
realkompetanse. Studiet kan inngå i en 15 eller 30 studiepoengsenhet i en bachelorgrad avhengig av fagets relevans i 
forhold til andre studier ved universiteter og høyskoler. Tekstilkulturfag del 2 bygger på del 1, men søknader om direkte 
opptak til del 2 kan vurderes. 



 
Organisering og arbeidsformer 
Studietilbudet er på høyskolenivå, og fagplanen er bygget opp på samme måte som andre studier ved Vestnorsk 
Kulturakademi i samarbeid med enten universitetet i Bergen, eller Høyskolen i Bergen. Studiet i Tekstilkultur er et samarbeid 
med Høgskolen i Bergen. Forelesere vil ha bakgrunn fra høyskoler, kunsthøyskoler og universitet, i tillegg til ulike 
handverkere og andre aktører på tekstilfeltet. Tekstilfaglige ressurser ved museer i Hordaland, og andre tekstilmiljøer vil bli 
brukt i undervisningen. Undervisningen vil være forskningsbasert.  
Undervisningen foregå individuelt og i grupper. Individuell veiledning blir gitt i forbindelse med oppgaven. Studiet er delvis et 
selvstudium. Praktisk erfaring skal opparbeide en viss handverksmessig ferdighet, ikke resultere i et kunstnerisk arbeid. Det 
er obligatorisk studiedeltagelse. 
Studiet har kursavgift og semesteravgift og utgifter til reise, opphold, litteratur og materialer må påregnes. 
 
Vurderingsform 
Tekstilkultur 1 avsluttes med en teoretisk og skriftlig 6 timers eksamen som evalueres etter karakterskala A - F. 
Tekstilkultur 2 avsluttes med en skriftlig semesteroppgave (8 – 14 A4-sider med linjeavstand 1,5) med en teoretisk og en 
praktisk del som forsvares muntlig. Oppgaven skal henvise til den litteratur og de kilder som er brukt i skriveprosessen. 
Oppgaven skal medbringes på muntlig eksamen. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er ved månedsskifte 
november/desember. Den skal leveres i to eksemplarer til administrasjonen, Vestnorsk Kulturakademi. Eksamen evalueres 
bestått/ikke bestått, begge eksamensformer må bestås. 

Ved ikke bestått ordinær eksamen, skal første utsatt/ny eksamen være en individuell bearbeidet semesteroppgave 
og nytt muntlig forsvar av oppgaven.  Deretter skal utsatt/ny eksamen avvikles som en 6 t skriftlig skoleeksamen. 

 
Pensum 
Pensum har et omfang på ca. 800 sider pr. semester, inkludert bøker, kompendier, artikler samt kopier. Det omfatter 
teoretisk og kulturhistorisk kunnskap om tekstile råvarer, teknikker, bruk og vedlikehold, og sammenhengen mellom disse i 
tillegg til bøker om kulturvitenskaplige metoder. 
Særskilt pensumliste for hver del av studiet deles ut ved semesterstart. I forbindelse med oppgaven forventes det at 
studenten innhenter relevant litteratur. 
 
Emneoversikt 
Studiet består av to deler og svarer til et semesters arbeid på fulltid. Studiet gir til sammen 30 studiepoeng, hver del utgjør 15 
studiepoeng. Hver del blir avsluttet med egen eksamen. 
 

Emnekode B15TKST1 B15TKST2 

Navn Tekstilkultur 1: 
Innføring i grunnleggende kultur-
vitenskapelige metoder. Kunnskap om tekstile 
råvarer, teknikker, konstruksjon. Fiber, tråd, 
vev/strikk/toving/farging/ trykking/søm/broderi. 
Tekstil belyst regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Praktiske demonstrasjoner og 
utprøving. Avsluttende skriftlig eksamen. 

Tekstilkultur 2: 
Konstruksjon, funksjon i forhold til krav ved bruk og 
vedlikehold. Bærekraftig forbruk. Mønster, farger, 
taktilitet, form og dimensjons-problematikk. Den 
tekstile kulturarven, opphav, handel, organisering, 
kunst og kulturhistorie. Konservering og bevaring. 
Terminologi. Aktører i bransjen. Praktisk og teoretisk 
arbeid med semesteroppgave, muntlig eksamen. 

Vekting 15 studiepoeng 15 studiepoeng 

Undervisning Vår Høst 

Eksamen Vår Høst 

 
Emneansvarlig 
Faglig kontakt høyskolelektor Lise Finne E-post: lise.finne@khib.no, tlf. 905 69 541. 
 
Kontaktinformasjon: 
Vestnorsk kulturakademi v/Bridget Penny  E-post: post@kulturakademi.no,  tlf. 901 83 631, 

Postadresse: Magasinvegen 26, 5705 Voss.  
 
Informasjon og søknadsskjema kan hentes på hjemmesiden: www.kulturakademi.no 
 
Evaluering av studietilbudet 
Opplegget og undervisningen blir evaluert i slutten av hvert semester. 
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