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Allmänt 

Kursen ”Material och teknik” är en introduktion till IA:s möbelsnickeri och ger efter godkänt 
studieresultat studenten behörighet till snickeriet. Tag med tumstock/talmeter och blyertspennor till 
kursstarten + oömma kläder. 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska studenten: 
- grundläggande kunna redogöra för krafters rörelse och beteende i olika konstruktioner och material 
- presentera grundläggande kunskaper om vilka modelltekniker, ritningar som lämpar sig i olika 
skeden av en arbetsprocess 
- använda modell och ritning för att analysera och beskriva form och geometri, konstruktion, 
sammansättning och detalj 
- behärska grundläggande snickeriteknik 
- tillämpa de rutiner och regler som råder vid institutionens träverkstad och metallverkstad, och 
arbeta på ett ur arbetsmiljösynpunkt säkert och ansvarsfullt sätt. 
- självständigt sammanställa och presentera sitt arbete om material, konstruktion och detalj, samt 
reflektera kring sin arbetsprocess 
- reflektera över sitt lärande 

Kurskrav 

Det är obligatoriskt att närvara vid samtliga genomgångar av maskiner, dessa genomgångar sker 
fortlöpande och dagligen. 
Vid kursslut redovisar studenten sin ”pall”. 

Kursens uppläggning och undervisningsformer:  

Vi går igenom snickeriverkstadens samtliga maskiner, utrymmen och säkerhet. 
Genom att varje student tillverkar en pall, lär vi oss praktiskt hur dom vanligast förekommande 
maskinerna fungerar. 
Vi kommer även att prata om material, konstruktioner, hållfasthet och träinformation. 

Examination 

-Studenten genomför de olika maskinmomenten på ett säkert och ansvarsfullt sätt fortlöpande under 
kursens gång. 



-Studenten uppvisar genom redovisning av genomförd arbetsuppgift/ pall  förmåga att tillämpa de 
grundläggande snickerikunskaper som kursen omfattar. 

-Löpande examination under obligatoriska seminarier. 

Betygskriterier 

För betyg Godkänt krävs: 
- att student andväder genomgångna maskiner på ett ansvarsfullt sätt. 
- deltar i samtliga seminarier. 
- uppvisar genomförd uppgift (pallen). 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Tillverkningsritning: Konstfackspallen 2020 
 

Schema 

Kursen sker i halvklass, med start grupp 1 V40 28/10 kl.09.00 i Konstfacks snickeri. Gruppindelning 
meddelas separat. Ramtiderna för undervisningen är kl.09.00-16.00. se separat schema för båda 
grupperna. 

 

 

 

 


