
 

 

 
KURSPLAN/KURSBESKRIVNING 

 

Grundkurs i vävning  
Målet med denna kurs är att ge en grundläggande kunskap inom hantverket vävning.  Deltagarna 
arbetar med hela processen från idé och formgivning via val av material, vävteknik och beredning 
till montering av färdig produkt. Detta utvecklar den egna förmågan till kreativitet och praktiska 
problemlösningar. Kursen är en grund för fortsatta studier på påbyggnadskurs i vävning och 
högre utbildningar inom textil eller för att arbeta med t ex museiverksamhet, som cirkelledare i 
vävning eller med eget konsthantverk. 
 
Kursinnehåll 
Grundkursen arbetar under hela läsåret med teman där den teoretiska och praktiska kunskapen 
vävs samman. 

Praktisk vävning 
Kursen ger grundläggande kunskap i uppsättning samt i alla de praktiska moment som hör till 
vävningen. Den praktiska vävningen ökar också förståelsen för den teoretiska bindningsläran. 
Under läsåret ges olika slags temauppgifter där skickligheten och känslan för hantverket 
utvecklas. 

Bindningslära 
Den teoretiska kunskapen hur trådar flätas samman till ett tyg kallas bindningslära. 
Bindningsläran är nyckeln till förståelsen av bindningar och tekniker och hur vävstolen skall 
arrangeras för att ett tyg skall bli till. Deltagarna får även grundläggande kunskaper i 
dataprogrammet Weavepoint. 

Vävteori 
Inom vävteorin ges kunskap om redskap och om de olika momenten i uppsättningen av en väv 
samt att beräkna täthet på en vävnad, åtgång av material m.m. 
 

Färg och form 
Deltagarna får grundläggande kunskaper i färglära och praktiska formgivningsövningar.  
 

Materiallära i teori och praktik 
Deltagarna får en övergripande kunskap om material och dess användning inom vävning. 
 
Arbetssätt 
För att kunna sätta upp en varp krävs en hel del uträkningar och förberedelser. Under teoripassen 
ges kunskap om de olika momenten i vävning som utvecklar en djupare förståelse för hantverket. 
Deltagarna tränas i att ta egna initiativ samt att avsluta påbörjade projekt. Varje temauppgift 
avslutas med en redovisning. 

Det praktiska arbetet i vävsalen under handledning av en lärare, ger hantverksskicklighet och 
träning i att lösa de frågor som uppstår. Gruppens samlade erfarenheter blir en tillgång. Vävsalen 
är även tillgänglig under kvällar och helger. 



 

Under året besöker vi museer och utställningar i Borås och Sjuhärad. Bygdens rika textilhistoria 
och utbud ger inspiration och kunskap. 
 
Kurstider 
v. 34-22, en termin eller ett läsår 
 
Studietakt 

Helfart, alternativt deltid 
 
Efter avslutad kurs 
Kursen ger en bra grund för fortsatta studier eller egen verksamhet inom vävning och design. 
Grundkurs i vävning ger behörighet att söka till Påbyggnadskurs i vävning och Distanskurs i 
vävning på Fristads Folkhögskola. 
 
Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs 
Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar samt uppfyller närvarokravet så får du ett 
intyg vid kursavslut. 
 
Behörighetskrav 
Inga förkunskaper krävs  
 
Ansökan & antagning 
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska betyg laddas 
upp. Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på grundkurs 
i vävning. Lämna två referenser.  
I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart. 
 
Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.  
 
Alla deltagare får betala en serviceavgift på 1700 kr per termin där det ingår tillgång till 
olycksfallsförsäkring, Office 365, wifi, visst studiematerial samt tillgång till bibliotek, gym, bastu 
och idrottshall, förmiddagsfika varje skoldag, några festliga måltider under kurstiden,  
 
Materialkostnader tillkommer.  
Studieresor betalas till största delen av deltagaren själv 
 
 
  


