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BEHÖRIGHET: 
För att gå kursen skall kursen: Möbeltapetsering 3 vara genomförd och godkänd eller 
motsvarande kunskaper ha validerats. 
 
 
SYFTE: 
Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att pröva sina kunskaper, färdigheter 
och kompetens för att kunna förstå och praktiskt genomföra ett gesällprov som 
möbeltapetserare utifrån Hantverksrådets regler och ramar 
 
 
INNEHÅLL: 
Stoppning av valfri stoppad sits, med historiskt material och teknik 
Stoppning av modern sits, valfri stoppad sits, med modernt material. 
Färdigtillverkad plymå, med stoppning samt sömnad i valfritt klädselmaterial, tyg eller 
möbelläder. 
Klädselarbete av färdig produkt/möbel, maxstorlek av en fåtölj.  
Materialkännedom 
Klädsel av fyra stycken likadana sitsar. 
Tidsplanering / arbetsrapporter/ dokumentation /kostnadsberäkning  
Portfolioarbete med presentation av kundarbete ingår samt kort abstrakt på engelska eller 
annat språk max 1000 tecken. 

 
MÅL: 
Efter avslutad kurs skall studenten ha utvecklade kunskaper, färdigheter och kompetens i 
tapetsering av möbler för kommande gesällprov inom möbeltapetseraryrket och med gällande 
hantverksmässiga kvalitetskrav. 
Den studerande skall ha goda kunskaper om de analyser, problemställningar och 
ställningstagande som görs inom möbeltapetserartapetseraryrket. 
Den studerande skapar portfolio som väl visar presenterar och redovisar det utförde arbetet 
enligt möbeltapetseraryrkets mallar för dokumentation/kostnadsberäkning. Den studerande 
kan kommunicera kring sitt arbete en nationell och internationell miljö. 
 



 

UNDERVISNINGSFORM: 
Undervisning ges i samband med handledning och praktiska övningar. 
Kursens genomförande bygger i övrigt på Hantverksrådets regler och krav som gäller vid 
ett gesällprov inom möbeltapetseraryrket. 
 
Observera att närvaro i samband med undervisning underlättar för den studerande att 
uppnå kursens mål. All undervisning som innehåller moment av examination är 
obligatorisk. 

UNDERVISNING PÅ ENGELSKA 
Denna kurs kommer bedrivas delvis på engelska. 
 
 
 
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. 
 

 


