i samarbete med projektet Korgen lyfter

Kursplan för Korg; utbildning i fyra korgtekniker
Utbildningsanordnare

Hemslöjden genom Hemslöjdens kurser och
projektet Korgen lyfter

Kursens namn

Korg; fyra korgtekniker

Språk

Svenska

Antal veckor

5 veckor – 200 timmar

Omfattning

25% distans

Betyg

intyg

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs genom praktiska övningar, demonstrationer, analyser av äldre
korgar, diskussioner och redovisning av eget arbete.
Det praktiska arbetet är utgångspunkten i lärandet. Kursen har obligatorisk närvaro vid
undervisning, de praktiska momenten och handledningen. Mellan träffarna sker nätbaserad
handledning i grupp och individuellt.
Lärar- och handledarledd tid
Denna kurs har fem obligatoriska träffar med sammanlagt 85 timmars undervisning och 20
timmars handledning via en digital plattform, ex Zoom eller liknande. Studenten behöver
själv tillhandahålla dator och tillgång till internet.
Timplan
Undervisning och
handledning

Nätbaserad
handledning

Självstudier

Totalt

85 timmar

20 timmar

95 timmar

200 timmar

Innehåll
Följande moment ingår i kursen:
Övergripande korghistoria med inriktning på våra inhemska korgtraditioner.
Diskussioner kring hållbarhetsfrågor, tillgång till lämpligt material, bevarande av kunskap
och kring vad som händer om ingen längre kan?

Kursen innehåller följande korgtekniker;
Hedaredskorg; tillverkning av korgar med träbotten och sidor flätade med furuspån.
Löbbindning, tillverkning av spiralbundna korgar i halm och med skenor av pil.
Granrotskorgar; tillverkning av korgar i revbensmodell i granrot och grangrenar.
Hasselkorgar; tillverkning av korgar i hassel av skäppemodell med grepe.
För de olika korgteknikerna ingår
•

Genomgång lämpligt material, teknik och verktyg

•

De olika stegen i arbetsprocessen från urval av lämpligt material till färdig korg.

•

Genomgång av lämpliga verktyg vid tillverkning av korg, skötsel av verktyg.

•

Analys av korgens funktionella och estetiska egenskaper där både äldre korgar i den
folkliga traditionen och samtida korgar studeras.

•

Diskussion och reflektion kring livslängd, materialval, estetiska uttryck, taktila
upplevelser mm.

Mål
Efter fullföljd kurs ska den studerande:
•

ha fördjupad kunskap om de genomgångna korgteknikerna

•

kunskap om hela arbetsprocessen i respektive korgteknik

•

kunna identifiera och utveckla en rationell arbetsmetod som är anpassad till den
personliga arbetsprocessen

•

kunna analysera form, funktion och tillverkningsmetoder hos de genomgångna
korgteknikerna

•

kunna göra medvetna material-och teknikval utifrån funktion och estetik

•

ha grundläggande kunskap om de verktyg som används och dess skötsel

Former för kunskapskontroll
Kunskapskontroller görs praktiskt genom löpande individuell handledning och muntliga
genomgångar och redovisningar av färdiga alster.

Efter färdig kurs erhålls intyg.
Förkunskaper
Utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper. Utbildningen vänder sig till studerande
som avser få fördjupande kunskaper inom olika korgtekniker.
Den studerande ska ha förkunskaper i form av relevant grundutbildning inom slöjd och
hantverk eller motsvarande erfarenhet. Den studerande ska ha grundläggande kunskap i
täljning, trä- eller korgslöjd.
Den som söker ska redovisa ovanstående kunskaper och genom ett personligt brev motivera
vilka mål den sökande har med utbildningen.
Max antal deltagare är begränsat till 8-10 personer. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter.

