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BEHÖRIGHET:
För att gå kursen skall kursen Möbeltapetsering 1 och 2 vara genomförd eller motsvarande
kunskaper ha validerats.
INNEHÅLL:
Resårsnörning samt resårstoppning av sits, rygg och arm
Fördjupning inom möbelrestaurering, stoppning och stoppningsmaterial, klädsel och
specialklädslar, historiska samt moderna tekniker.
Användandet av- och skötsel av handverktyg och maskiner, samt säkerhet och
arbetsmiljöfrågor. Arbetsplanering och tidsberäkning. Arbetsplatsförlagd studietid hos externa
företag. Tapetsering för kunds räkning. Kunduppdragen är riktade efter den av studentens
individuella kunskapsbehov och behov av progression. Studenten tillämpar sina kunskaper i
tapetseringsteknik och material, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Tränar på hur man
diagnostiserar och analyserar problemställningar och problemlösningar i förhållande design
och/eller kulturhistoria, samt etiska sammanhang. Utförande av arbetsrapport med
dokumentation, materialval och konsekvenser av olika materialanvändning samt miljö och
etiska ställningstaganden belyses samt tidsplanering och kostnadsberäkning utifrån det givna
uppdraget. Utveckling av portfolio, fotografering och digital behandling. Engelska manualer
och instruktioner mm. används när det är relevant. Affärsidé, egen drivkraft och kompetens,
marknads- och konkurrensanalys, organisation och administration, företagsformer,
administrativa rutiner, försäkringar, grundläggande affärsjuridik, budget,
finansieringsmöjligheter, offertgivning, skattelagstiftning, kundrelationer och kundkontakter.
Verkstadsundervisning, genomgång av hantverksmoment samt entreprenörskap ses som
labbar och har därför obligatorisk närvaro.
Delmoment:
Resårsnörning fördjupning, sits, rygg och arm
Resårstoppning fördjupning, sits, rygg och arm
Möbelrestaurering historisk och modern, fördjupning
Stoppning och stoppningsmaterial, historiska och moderna material samt tekniker fördjupning

Klädsel, historiska och moderna material samt tekniker fördjupning
Tidsplanering
Portfolio / Fotografering / Digital bildbehandling
Arbetsplatsförlagd studietid

Design och Stilhistoria?
Entreprenörskap

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
Tapetsering av möbler för kunds räkning
MÅL:
Den studerande skall ha kunskaper och kunna utföra utvalda tapetseringstekniker som
används inom området historiska som moderna.
Den studerande skall ha kunskap om de analyser, problemställningar och ställningstagande
som bör beaktas inom området. Kunskaper om arbetsplanering, tid- och kostnadsberäkning.
Den studerande använder manualer eller instruktioner på engelska där det förekommer. Den
studerande skall ha erfarenhet av arbete i verkstad eller motsvarande utanför skolmiljön.
Den studerande har grundläggande kunskaper om hur man startar ett företag och hur ett
företags drivs samt vilka lagar och regler som gäller för företag och företagare. Efter
genomgången kurs skall den studerande förstå och kunna utforma en affärsplan. De
studerande skall kunna presentera sig och sina arbeten samt visa på sin kompetens via en
portfolio.
FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL
Kunskapskontroller genomförs genom löpande handledning, aktionsstudier, redovisning
individuellt eller i grupp, självvärdering i förhållande till kursens mål. Teoretiska och
praktiska prov.
PRINCIPER FÖR BETYGSÄTTNING
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G), eller Väl godkänt (VG).
Icke godkänt(IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte uppfyllt kraven för Godkänt i
kursen.
Godkänt Den studerande uppfyller kursens mål
Väl Godkänt Den studerande har nått samtliga mål för kursen
Den studerande uppfyller utöver grundläggande kunskaper, en analytisk, reflekterande
förmåga och visar självständighet genom att formulera egna problemlösningar.
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