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BEHÖRIGHET: 
För att gå kursen skall kursen: Möbeltapetsering 3 vara genomförd och godkänd eller 
motsvarande kunskaper ha validerats. 

 
 
INNEHÅLL 
Examensarbete 
Klädsel och stoppning av möbler eller objekt direkt för kund. Kunduppdragen är riktade efter 
den av studenten valda inriktning, behov av kunskap och progression. Under examensarbetet 
tillämpar studenten sina kunskaper i tapetsering och material, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. 
Tränar på hur man diagnostiserar och analyserar problemställningar och problemlösningar, 
samt hur man utifrån analysen väljer tekniker i förhållande design och/eller kulturhistoriska 
sammanhang. Studenten utför en fullständig arbetsrapport och kostnadsberäkning. Studenten 
arbetar självständigt utföra uppdrag direkt mot kund. Den studerande skall ha goda kunskaper 
om de analyser, problemställningar och ställningstagande som görs inom området med vald 
inriktning. 
Portfolioarbete med presentation av kundarbete ingår samt kort abstrakt på engelska eller 
annat språk max 1000 tecken. 

 
 
Delmoment: 
Tidsplanering / arbetsrapporter / offertkalkyl och kostnadsförslag  
Portfolio 
Arbetsmetoder för tapetsering 
Entreprenörskap 
Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 
Restaurering/tillverkning möbler objekt för kunds räkning 
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MÅL: 
Att självständigt utföra uppdrag direkt mot kund. Den studerande skall ha goda kunskaper om 
de analyser, problemställningar och ställningstagande som görs inom området med vald 
inriktning. 
Den studerande skapar portfolio som väl visar presenterar och redovisar det utförde arbetet 
mot kund. Den studerande kan kommunicera kring sitt arbete en nationell och internationell 
miljö. 

 
 
FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL 
Kunskapskontroller genomförs genom löpande handledning, aktionsstudier, redovisning 
individuellt eller i grupp, självvärdering i förhållande till kursens mål. Teoretiska och 
praktiska prov ingår examensarbetet. 

 
 

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. 

 
BESLUTAD AV LEDNINGSGRUPP: 190508 

 
 

Omfattar följande utbildningsomgångar: 
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