
Kursbeskrivning  

Introduktion i Ädellabs verkstäder 2  

Kursansvarig lärare: Karolina Hägg 
 
V. 5, 6 och 7 
 
Delmoment/Uppgift 
V 5 och 6: Tillverka chanér med olika profiler 
Gör minst 4 funktionsdugliga broscher med egengjord mekanik 
 V 7: Föreläsning i kemirummet om syror och baser vi använder på Ädellab samt 
genomgångar och materialexperiment med tekniker som galvanoplastik, förgyllning, 
försilvring, etsning och patinering.  

Studenterna introduceras till broschmekanik i relation till funktion och uttryck, samt 
ytbehandling och patinering. De vanligaste kemikalierna tillhörande elektrolystekniker gås 
igenom. Studenten ges utrymme att utforska egna sätt att arbeta med momentets tekniker 
och processer. Efter avslutad kurs får studenterna access till kemirummet. 

Moment/Undervisningsformer:  Lärarledda teknik- och materialgenomgångar, individuell 
handledning och individuellt arbete. 
 
Lärande mål: Att kunna tillverka egna chanér med olika profiler. Att kunna integrera och 
applicera tekniska och funktionsdugliga mekaniska lösningar för tillverkning av broscher. 
Att kunna arbeta säkert i kemirummet och hantera tekniker som elektroformning, etsning 
och patinering.  
 
Examinationskriterier: Vid examination ska samtliga föremål och tekniker från de tre 
veckorna finnas representerade. Studenten demonstrerar 4 broscher med anpassad teknik 
till objektet och tar med alla materialexperiment vi gjort i kemirummet. 
Muntlig redogörelse för sitt eget uttryck i teknikerna. Obligatorisk närvaro vid löpande 
genomgångar under arbetsveckan.  
 
Former för examination: Examination sker löpande genom individuell handledning och 
handledning i grupp, samt genom muntlig presentation i slutet av kursen. 
 
Samtliga uppgifter ska vara klara fredag 14/2 
Spara alla objekt till terminsredovisningen 
 
 
/Karolina Hägg 
 
 
 
 
 



Schema (Rödmarkerade dagar är jag inte på plats) 
 
V 5 
Mån 27/1  
09.00 Samling i verkstaden 
Introduktion till kursen 
Genomgång tillverkning av chanér och broschnålar 
 
Tis 28/1 
Genomgång broschnålar och puksvets 
Individuellt arbete 
 
Ons 29/1 
09.00 Samling i ortrummet 
Genomgång lödning 
Eget arbete 
 
Tors 30/1 
09.00 Samling i ortrummet 
Genomgång mekaniska lösningar 
Individuellt arbete 
Handledning 
 
Fre 31/1 
Individuellt arbete 
 
V6 
Mån 3/1 
09.00 Samling i ortrummet 
Genomgång mekaniska lösningar 
Individuellt arbete 
 
Tis 4/1 
Individuellt arbete 
 
Ons 5/1 
Individuellt arbete 
 
Tors 6/1 
Individuellt arbete (jag har kurs med ba2) 
 
Fre 7/1 
13.00 presentation av broscher 
Städning i verkstaden.  
 
 
 



V7 
Måndag 10/1 
09.00 Samling utanför kemirummet 
Genomgång säkerhet, kemikalier, överblick av tekniker 
Uppgift galvanobad 
 
Tisdag 11/1 
09.00 Genomgång försilvring, förgyllning och etsning 
Individuellt arbete 
 
Onsdag 12/1 
09.00 Genomgång patinering 
Individuellt arbete 
 
Torsdag 13/1 
Individuellt arbete 
15.00 Presentation  av kemirumstekniker 
 
Fredag 14/1 
Individuellt arbete och städning (jag har kurs med ba2) 
 
 


