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SVERIGES HANTVERKSRÅD
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
PROVBESTÄMMELSER
Godkända av Sámi Duodji, Samernas Utbildningscentrum, Samernas slöjd- &
konsthantverksförbund och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2010 02 11

FÖR MÄSTARBREV
Yrke: Duodji - Duodje -Vätnoe - inriktning trä & horn
eller skinn & textil
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
GENERELLA KRAV FÖR MÄSTARBREV
• För den som ansöker om mästarbrev skall uppfylla de krav som finns angivna i lag och
förordning om mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255; SFS 1995: 1256/1995 12
13 (information bifogas den sökande).
• Samt uppfyller de specifika krav som branschen angett i gällande provbestämmelser
för yrket.

Lämplig bakgrund/yrkeserfarenhet:
Minst sex års dokumenterad yrkesverksamhet i yrket. För den som ansöker om mästarbrev i
yrket krävs att den sökande genomfört ett godkänt mästarprov eller har motsvarande,
redovisade kunskaper (uppvisande av tillverkade objekt) och då avlägger ett prov enligt II &
II / se sid. 2).

PROVBESTÄMMELSER
Följande generella regler gäller:
• Povet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning av branschen kan fastställas
att den sökande är väl insatt i yrket och har uppnått de krav för att erhålla mästarbrev som är
angivna i provbestämmelserna utarbetade av branschen och fastställda av Sveriges
Hantverksråd.
• En objektbeskrivning (5 bilder ur sökandes produktion, planering, material, skisser etc.) ska
inlämnas in tillsammans med anmälan för godkännande av branschens granskningsnämnd
innan arbetet med mästarprovet kan påbörjas.
• Mästarprovet utförs under närmaste 12 månaderna efter det att objektbeskrivningen är
godkänd av branschens granskningsnämnd.
Forts sid. 2>

Provbestämmelser Duodji forts.
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Mästarprov Duodji/Duddje/Vätnoe:
Provet består av ett teoretiskt och två praktiska prov samt en muntlig redovisning. Det ena
provet utförs i egen ateljé/verkstad eller annan verkstad. Det teoretiska provet och det andra
praktiska provet genomförs under fem dagar i juni månad på Samernas utbildningscentrum,
Jokkmokk. Den muntliga redovisningen genomförs i Jokkmokk efter det praktiska provet.
Praktiskt prov (I)
• Provtagaren väljer ett föremål i bifogad lista. Provet genomför i egen ateljé/verkstad eller
annan verkstad. Provet levereras i samband med provveckan. Till detta prov ska också en
dokumentation av processen i form av loggbok och fotografier samt arbetsbeskrivning
objektbeskrivning presenteras.
• Provet utförs självständigt efter egen förlaga och ska visa hög yrkesskicklighet där färg, form,
teknik, täthet, material och funktion är anpassade till det tillverkade objektet samt ha en
avslutning som är väl anpassat till yrkesprovets kvalité, funktion och användningsområde.
Teoretiskt prov (II)
•

Det teoretiska provet består av frågor om t ex slöjdtermer, material, tillverkningsprocesser/
tekniker, verktyg/maskiner, samisk tradition/historia, samiska språk.
Praktiskt prov (III)

• Under provveckan i Jokkmokk tilldelas en praktisk detaljuppgift som ska tillverkas på plats.
Material för provet kommer att finnas tillgängligt på plats.
MUNTLIGA REDOVISNING
• Den muntliga redovisningen sker i Jokkmokk dagen efter det praktiska provet. Den muntliga
redovisningen ska visa processen av provet som har utförts i egen ateljé. Den muntliga
redovisningen ska också innehålla historia kring föremålet, annan kunskap som är viktig för
utförandet etc.
GRANSKNING/ BEDÖMNING
• Mästarprovet granskas av 2-3 opartiska granskare utsedda av branschen och genomförs i nära
anslutning till att mästarprovet slutförts.
• Kontrollant (ej granskare) ska följa arbetet under provets genomförande (prov I), i egen
ateljé/verkstad eller annan verkstad, ska intyga att det är egenhändigt utfört i enlighet med de
fastställda provbestämmelserna och följa arbetet (t ex närvara då arbetet påbörjas och då
väsentliga moment utförs).

forts. sid. 3 >

Provbestämmelser Duodji forts.
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Mästarprovet granskas med avseende på:
-

Provets art och omfattning och svårighetsgrad
Noggrannhet
De av branschen angivna momenten i mästarprovet
Sammanfattande helhetsbedömning
Resultatet av det teoretiska provet

Granskningsprotokoll
Efter genomförd granskning skickar granskarna in ett granskningsprotokoll i original till
Gesäll- och mästarbrevskansliet.

Ansökan
Ansökan om mästarbrev görs på särskild blankett som skickas till Gesäll- och mästarbrevskansliet alternativt till branschen

Avgift
Avgift för mästarbrev (2013-01-01) är 2000:- + moms (2500:-). Avgiften betalas
i samband med att ansökan inlämnas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
Kostnader
Övriga kostnader står den sökande står själv för: t ex materialkostnader i samband med det
praktiska provet som görs i egen ateljé/verkstad. Resa och logi till Jokkmokk i samband med
provtillfället i juni står den sökande själv för om ingen annan överenskommelse träffats.
Branschavgift: 8000:- kr.

Utställning
Efter att mästarprovet är granskat och godkänt kommer mästarprovet att ställas ut hos
För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147, 793 23 LEKSAND
Tfn 0247 – 369 50
E-post: info@hantverksrad.se
Branschorganisation:
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4, 962 31 JOKKMOKK
Tfn: 0971-128 94
info@sameslojdstiftelsen.com www.sameslojdstiftelsen.com
Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till:
Nationell utvecklare Sameslöjd – Kulturarvsfrågor
info@sameslojdstiftelsen.com
0971-128 99, 070-394 93 06

