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Förslag på litteratur till gymnasieskolans byggprogram

Sammanfattning
Orsaken till mitt ämnesval för detta examensarbete uppkom på grund av att den teoretiska delen i
byggutbildningen på den skola där jag arbetar ofta uppfattas som tråkig och meningslös. Detta arbete
är ett försök att skapa ett nytt teorimaterial för byggprogrammet som eleverna skall kunna använda för
att ta till sig den teoretiska kunskapen på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Arbetet avgränsar sig till
en kurs för byggprogrammet och det är kursen Byggkunskap. I denna kurs så ingår det att eleverna
skall kunna utföra enklare praktiska byggövningar, få kännedom om lite olika byggmaterial, olika
byggtekniker samt ekologiskt byggande. Teorimaterialet i detta arbete är en handledning i hur man
kan bygga en lekstuga. Denna lekstuga som eleverna skall bygga kommer att säljas till en lokal
förskola.
För att få reda på vad lärarkollegor och elever tycker om det teorimaterial som idag finns för
byggprogrammet så har några intervjuer i enkätform genomförts. Deras svar visar att man generellt
tycker att de häften som finns idag är okey, men de behöver uppdateras. Detta arbete tar också upp
vad man skall tänka på när en pedagogisk facktext skall skrivas. Arbetet försöker bland annat att ge ett
svar på hur man kan lyfta fram det som är viktigt i en text och hur man fångar läsarens intresse. I
bilagorna till detta arbete så presenteras teorimaterialet och det är uppdelat i olika kapitel där man
stegvis kan följa hur man bygger de olika delarna till lekstugan. Till varje kapitel så finns det
diskussionsfrågor som eleverna skall arbeta med. I slutet så är ett slutbesiktningsprotokoll med så att
eleverna blir medvetna om kvalitetstänkande.
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Summary
The reason for my choice of topic for this thesis arose because of the theoretical part of the
construction education at the school where I work, often perceived as boring and pointless. This work
is an attempt to create a new theory of materials for construction program by the students to use to
listen to the theoretical knowledge in an efficient and educational way. Efforts to delimit a course for
the construction program and the Construction of Knowledge course. In this course it included the
students to perform simple practical building exercises, gain knowledge of different construction
materials, different construction techniques and ecological construction. The theory material in this
work is a tutorial on how to build a playhouse. This playhouse which students will build will be sold
to a local nursery school.
To find out what teaching colleagues and students think about the theory of materials currently
available for construction program, some interviews in the survey form has been implemented. Their
answers show that you generally think that the books that exist today are okay, but they need to be
updated. This work also addresses what to consider when an educational specialist text should be
written. The work is trying, among other things provide an answer to how to emphasize what is
important in a text and how to catch the reader's interest, etc. The annexes to this work as presented
theory and the material is divided into different chapters where you can follow step by step how to
build the different parts to playhouse. For each chapter there are discussion questions that students
will be working with. In the end this is a final inspection protocol so that students become aware of
quality.
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Abstract
Orsaken till mitt ämnesval för detta examensarbete uppkom på grund av att den teoretiska delen i
byggutbildningen på den skola där jag arbetar ofta uppfattas som tråkig och meningslös. Detta arbete
är ett försök att skapa ett nytt teorimaterial för byggprogrammet som eleverna skall kunna använda
för att ta till sig den teoretiska kunskapen på ett effektivt och pedagogiskt sätt. I denna kurs så ingår
det att eleverna skall kunna utföra enklare praktiska byggövningar, få kännedom om lite olika
byggmaterial, olika byggtekniker samt ekologiskt byggande. Detta arbete tar också upp vad man
skall tänka på när en pedagogisk facktext skall skrivas. Teorimaterialet i detta arbete är en
handledning i hur man kan bygga en lekstuga. Man kan I teorihäftet stegvis följa hur man bygger de
olika delarna till lekstugan.
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Förord
Detta examensarbete ingår som en kurs inom ykeslärarutbildningen på Kalmar högskola, Växjö
universitet samt Blekinge tekniska högskola. Examensarbetet är den sista avslutande kursen innan
gymnasielärarexamen kan avläggas. Ämnesvalet för detta examensarbete har vi studenter själva valt,
och mitt val av ämne föll på utveckling av läromedel. Detta arbete har lett mig in på lite olika vägar
och inneburit att jag fått kontakt med olika personer som hjälp mig genom detta arbete. En av de
personer som jag har fått kontakt med tack vare detta arbete arbetar på Liber förlag och det har
bestämts att jag skall vara med i skrivandet av en bok, en möjlighet som jag förmodligen inte fått om
inte detta arbete gjorts. Jag vill tacka en del personer som har biståt mig i detta arbete. Samir
Khoshaba har varit min handledare och hans positiva inställning samt glada humör har gett mycket
kraft åt mig när jag har behövt detta. Helene Ivarsson som har varit min mentor under utbildningen
har hjälpt mig mycket genom att hon lärt mig allt om hur man skriver rapporter samt hur man tänker
vetenskapligt. Hon har också alltid stöttat mig när det har gått tungt och trögt och utan henne så skulle
förmodligen denna rapport aldrig ha blivit skriven. Ett stort tack till min mentorsgrupp för goda
samtal och trevliga stunder när vi har träffats. Jag vill också rikta ett tack till Björn Nelson för all
hjälp och för att du avstyrde min första ide till examensarbete, den hade nog inte blivit så lyckad.
Tack även till min fru Susanne som stöttat mig igenom hela min utbildning, utan henne skulle
ingenting ha varit möjligt, tack till min rektor Anders Quist som gett mig tid att studera och stöttat
mig, tack till Martin Palm för översättningar och hjälp med bilder samt tack till alla andra som jag
har glömt. Ni har alla min eviga tacksamhet.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Orsaken till mitt val av ämne för detta examensarbete är att just den teoretiska delen i
byggutbildningen på min skola ofta uppfattas som tråkig och meningslös av eleverna. Detta
förbryllade mig, varför är det på detta viset? Som yrkesman med erfarenhet både som nickare och
byggnadsingenjör så är det självklart för mig att både teori och praktik är nödvändigt för att kunna få
rätt typ av kunskaper. Jag anser att detta motstånd som finns hos eleverna varje gång vi har ett
teoripass beror på att den litteratur som finns att tillgå för gymnasieskolans byggprogram är skriven på
ett sådant sätt att eleverna inte kan relatera till den. Den är inte heller aktuell och i vissa fall felaktig.
Då väcktes denna tanke att försöka skapa ett eget material som är mer pedagogiskt och aktuellt.
1.2 Mål
Mitt mål är att detta arbete skall vara ett teorimaterial som eleverna skall kunna använda för att ta till
sig den teoretiska kunskapen på ett effektivt och pedagogiskt sätt. De skall inte känna det tråkigt eller
påtvingat att läsa teori. Eleverna skall efter att ha läst detta häfte få en god förståelse om material,
metod och tillvägagångssätt, de skall mer eller mindre självständigt kunna utföra de praktiska
övningar som materialet avser, samt kunna bedöma det färdiga resultatet. En förhoppning som finns är
att kunna få möjlighet att prova detta material på några elever och få deras synpunkter.
1.3 Avgränsningar
Jag har valt att endast utveckla undervisningsmaterial för ett moment i byggutbildningen. Min
begränsning av detta arbete beror på att jag inte vill att detta arbete skall bli för omfattande och för att
jag vill testa ett mindre teorimaterial först innan det utvecklas till fler moment inom utbildningen. Det
område som jag har tagit fram ett undervisningsmaterial för är inom kursen byggkunskap. I
styrdokumenten för gymnasieskolan så står det att:
”Kursen skall också ge grundläggande kunskaper att utföra enkla övningar inom
byggprogrammets yrkesområden. Dessutom skall kursen utveckla kunskap om material, teknik,
kvalitet samt ett ekologiskt medvetande för byggnation”.
(Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för kurser i byggprogrammet, sid 47).
Detta material kommer alltså att fokusera på elevernas kunskaper när det gäller att utföra enklare
praktiska övningar samt deras kunskaper om vilka material som kan användas, olika byggtekniker,
kvalitetskrav samt ekologiskt byggande. Denna avgränsning av mitt arbete innebär att jag inte vet
exakt hur detta material fungerar på alla de olika moment som ingår i gymnasiets byggprogram, men
det bör gå att anpassa till de flesta delar med enklare justeringar.
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2. Teori
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När man gör en litteratursökning så bör man ha en viss systematik, man bör fundera över vilka
möjligheter man har, vilka bibliotek man har tillgång till samt hur lång tid man har på sig att få fram
materialet. Det är också bra att skriva ned var man har sökt och var man har hittat sitt material, detta
sparar mycket tid. Det svåra med en litteratursökning kan vara att det finns så många olika källor att
söka från, då blir det extra viktigt att man är systematiserad i sitt sökande. Ett annat problem kan vara
att hitta rätt sökord. På internetsidan ”www.lub.lu.se” kan få mycket bra information om hur en
litteratursökning kan gå till. När jag sökte efter litteratur till detta arbete så letade jag efter material
med vissa nyckelord, till exempel: ”Pedagogiskt undervisningsmaterial”, ”utveckling av
kurslitteratur”, ”Pedagogiskt skrivande” samt ”byggbeskrivningar/anvisningar”. Det fanns inte så
mycket material att tillgå, utan endast en del titlar som delvis berörde ämnet.
Jag har studerat de häften som redan finns idag inom gymnasieskolans byggutbildning, dessa häften
har jag även använt i min teoriundervisning. Häftena som ges ut av Liber förlag är gamla och de
hänger inte med i utvecklingen. Jag har kontaktat kollegor på andra byggskolor för att få reda på deras
åsikt om Libers häften och hur de gör med sin teoriutbildning. Liber har utvecklat en tjänst som heter
”Bygg Online”, denna tjänst är ett online hjälpmedel som elever och lärare kan använda sig av och
som i stor del ersätter de gamla inbundna häftena. Detta onlineverktyg verkar vara ett stort steg framåt
när det gäller interaktiv litteratur för byggprogrammet, eleven kan själv sitta och jobba med
programmet i sin egen takt. Problemet för min del när det gäller denna online tjänst är att vi på vår
skola saknar datorer och en tillräckligt stor datorsal. Ett annat problem är att man kanske vill kunna ta
med sig ett litteraturhäfte ut på byggplatsen så att man har det tillgängligt om det skulle uppstå
problem.
Jag har varit i kontakt med Liber förlag och de hänvisar till denna onlinetjänst. Jag har även sökt efter
tidigare studier om hur man kan utveckla litteratur för gymnasieskolans byggprogram, men inte hittat
något relevant. Jag har även studerat upplägget på de faktaböcker som finns att tillgå för allmänheten,
alltså de böcker om byggteknik som är skrivna för dem som inte jobbar inom branschen. Det finns
många böcker i ämnet byggnadsteknik om hur man skall bygga, men de är oftast omfattande och är
inte skrivna för skolan. En av de böcker som har använts av mig av när denna rapport tillkommit
handlar om konsten att skriva, de har behandlat skrivprocessen. Den litteraturen har varit mycket
användbar i mitt arbete genom att jag har fått vetskap om hur man skall skriva för att texten skall bli
strukturerad, lättläst och intressant.
3. Metod
För att få reda på hur kollegor och elever tänker när det gäller teorin samt det teorimaterial som finns
för byggprogrammet idag så har några intervjuer i enkätform genomförts. Dessa intervjuer har varit
kvalitativa undersökningar, några elever fick frågor om vad som är viktigt att tänka på när man skriver
bygglitteratur så att den skall bli intressant och lättläst, se bilaga (2). Det har även genomförts en
kvalitativ enkätundersökning med kollegor på andra gymnasieskolor, se bilaga (3). För att hitta
information om mitt ämnesval så har både bibliotek och Internet använts, samt även min egen
erfarenhet. En av mina utgångspunkter för detta arbete har varit den litteratur som används idag inom
byggprogrammet, min tanke har varit att försöka hitta delar som kan utvecklas och förnyas.
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De intervjuer som gjorts är kvalitativa intervjuer utförda i enkätform. Enligt den litteratur som jag
har tagit del av så har denna metod många fördelar, en av fördelarna är att den är mindre tidskrävande
än andra intervjuformer, och ”tillvägagångssättet ger också en viss säkerhet för att man får en
uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra”.
(Jacobsen, JK. 1993). Kvalitativa intervjuer beskrivs i litteraturen på följande sätt: ”syftet med dessa
intervjuer är att upptäcka eller identifiera okända eller otillräckliga kända förseelser och egenskaper”.
(Ljungar, E. 2008). Det stämmer bra in på beskrivningen av det jag ville uppnå med mina
undersökningar. Nackdelen med denna metod är att man inte kan be respondenten att utveckla sina
svar lika enkelt som om intervjun hade gjorts personligen. En annan nackdel är att man inte kan vara
säker på att enkäterna kommer tillbaka, man vet inte hur många svar man kommer att få.
En enkät är en undersökningsmetod som i princip består av slutna frågor och därför så finns det ingen
berättelsestruktur i svaren. Den som svarar kan i princip svara ja eller nej eller eventuellt komma med
några korta kommentarer. (Jacobsen, JK. 1993). Jag var ute efter just detta med de undersökningar
som har gjorts, korta svar med enkla kommentarer. Enkätundersökningen kan innebära att
undersökaren måste lägga ned extra tid för att få in enkäterna så att det finns tillräckligt underlag för
undersökningen.
3.1 Urval av intervjupersoner
Kollegor valdes först och främst ut enligt följande kriterier:


De skall arbeta på en gymnasial skola med bygginriktning



Lärarna skulle i första hand vara bygglärare inom trä (yrkeslärare med inriktning mot trä)

Kriterierna formades utifrån min egen yrkesbakgrund och med tanken att kollegorna skulle arbeta på
en liknande arbetsplats som min egen. Detta urval gjorde att det blev enklare att relatera till deras svar
och därigenom kunna använda dessa svar i mina studier. De elever som blev intervjuade valdes ut för
att det var önskvärt att uppnå en spridning över olika årskurser och åldrar. Dessa elever studerar på
Mjölnergymnasiets lärlingsprogram, vilken även är min arbetsplats. Att intervjua elever på sin ”egen”
skola gjordes dels av praktiska skäl, dels för att där verkar att finns en negativ bild av den litteratur
som används idag.
Enkätundersökningarna genomfördes genom utskick via e-mail. Det skulle ha varit en fördel om det
funnits möjlighet att personligen intervjua kollegor, då kunde man ställt följdfrågor och be dem visa
hur de jobbar med litteraturen och eleverna i verkligheten. Under arbetes gång att har fel kunnat
uppstå i rapporten. De intervjuer som har gjorts kan feltolkas eller så kan respondenterna ha
formulerat sig på ett otydligt eller ofullständigt sätt, de frågor som har ställts kan också ha varit
otydligt formulerade. Det finns även ett bortfall av intervjuer på grund av att alla inte har svarat, detta
bortfall bidrar ju till att man får färre svar att bygga sina resultat på. Detta arbete bygger till viss del
på mina egna erfarenheter, jag är fullt medveten om att alla lärare arbetar på olika sätt. Det material
som presenteras i denna rapport är kanske inte i alla delar tillämpbart för någon annan kollega utan
kan ses mer som ett förslag på hur litteraturen kan utformas. De metoder och byggtekniska lösningar
som presenteras är inte heller det enda sättet att arbeta på, olika hantverkare arbetar på skilda sätt och
det finns många olika sätt att nå målen.
Min egen erfarenhet inom byggsektorn är ganska bred. De erfarenheter är bland annat fem års arbete
som lärare på gymnasiets byggprogram, både på en traditionell byggskola samt på en skola med
lärlingsprogram, en utbildning till snickare och arbete som detta i ca fem år, en utbildning till
byggnadsingenjör med inriktning mot produktion och projektledning.
3.2 Genomförande av enkätundersökningen
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En testintervju skickades ut till en gymnasieskola där jag tidigare arbetat. Orsaken till detta var att
prova frågorna för att se om de var otydliga, för långa eller svårförstådda. De åsikter som jag fick från
kollegorna på denna skola beaktades när jag utformade intervjufrågorna. För att hitta gymnasieskolor
med byggprogram att skicka enkäten till så sökte jag på Internet och hittade olika skolors hemsidor.
Alla intervjuade personerna kunde avböja att vara med om de så önskade, och detta informerades de
om i samband med intervjuerna. I intervjuerna så var deltagarna konfidentiella, inga namn eller
platser nämns i rapporten som gör att man kan härleda vem som har svarat. När svaren på enkäterna
kom tillbaka så började arbetet med att sammanställa resultatet. Svaren visade att den litteratur som
finns idag för byggprogrammet kan förbättras i en del avseenden. Svaren kommer att hänvisas till i
resultatdelen av denna rapport.
4. Resultat
4.1 Behovet av en uppdaterad litteratur för byggprogrammet.
Dagens moderna byggindustri förändras i snabb takt, det tillkommer ständigt nya material samt nya
metoder och som yrkesarbetare måste man hålla sig uppdaterad. Detta ställer krav på gymnasieskolans
yrkesutbildningar som måste ligga i framkant. Detta gäller både yrkeslärarnas kunskaper såväl som
maskiner och den litteratur som används. I programmålen för byggprogrammet så står det att skolan
skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:
”Har kännedom om informationsteknik och annan teknik och material av betydelse inom det bygg och
anläggningstekniska området.” (Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för
kurser i byggprogrammet 2000, sid 10)
Som nämnts innan så gjordes undersökningar med både kollegor och elever och deras svar visar på att
man generellt tycker att de häften som finns idag är okey, men de behöver uppdateras. En kommentar
från en kollega var:
”Den är alldeles för föråldrad så den hänger inte med i utvecklingen”
En annan kollega uttryckte liknande tankar när han sade:
”Detta material är ju ganska ålderstiget även om det är uppgraderat med vissa mellanrum.”
Vissa elever hade liknande tankegångar, en elev svarade:
”Behöver uppdateras till lite nymoderniheter för saker har ändrats.”
Ett förslag som några elever förde fram var att man även skulle göra häftena lite färggladare och
använda mer bilder. Även mina kollegor var inne på att man måste uppdatera teorin för att de skall
följa med i utvecklingen. En del svarade att de planerar att byta över till Libers onlinetänst (se sid 2,
stycke 1), och inte använda de gamla häften som finns. En fråga som ställdes var om eleverna tycker
att teorin i sin utbildning är viktig. Alla elever som blev intervjuade var överens om att det är mycket
viktigt att ha goda teorikunskaper för att lyckas i sin utbildning.
4.2 Hur man skriver pedagogiskt och strukturerat
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Enligt en källa i litteraturen så finns det två begrepp för inlärning, atomism och holism (Marton F,
Hounsell D, Entwistle N. 1986). Atomism innebär att man bryter ned ett problem i dess minsta
beståndsdelar, men tappar helhetsbilden. Holism innebär att man mer tittar på helheten istället för
detaljer. När det gäller mitt sätt att lära ut så föredrar jag att man ser till helhetsbilden, det är inte ofta
nödvändigt att vrida och vända på varje detalj. I byggtekniken så är det färdiga resultatet och
funktionen viktiga för ett bra resultat. I litteraturen så nämns också två andra typer av
inlärningsbegrepp, djupinlärning och ytinlärning. Dessa begrepp påminner mycket om det
atomisma och holistiska synsättet.
Om man skall skriva en pedagogisk facktext som någon annan skall läsa så bör man tänka på hur man
skriver. Det finns tre stycken egenskaper som är viktiga att tänka på när man utformar en text,
ekonomisering, strukturering och klarhet, (Dysthe, O 2002). Begreppet ekonomisering kan
förklaras som att man plockar bort orelevanta fakta i texten. När man skriver just facktexter så har
ofta läsaren en begränsad tid till förfogande att läsa materialet och därför så måste man fokusera på
det aktuella problemet eller frågeställningen. Att skriva strukturerat innebär att man skriver på ett
sådant sätt så att all information blir lätt att hitta. Man skall som läsare snabbt kunna se vad som står
var, det skall nästan vara övertydligt så att man lätt kan hitta just den information som man söker. Att
man visar klarhet när man skriver innebär att man skriver entydigt och begripligt. Läsaren är ute efter
information och vill inte fastna i krångliga eller svårskrivna texter.
Ett sätt att förenkla för läsaren är att man säger det viktigaste med en gång, (Åkerlund J-O 1992). Man
använder en metod som kallas för löpsedelsmetoden. Denna metod innebär att man säger det som är
viktigt i början av texten. Det finns flera fördelar med denna metod, dels så kan man snabbt fånga
läsarens intresse och dels så kan man se till så att läsaren får ta del av viktig information även om man
bara skulle läsa i början. Man underlättar också för läsaren genom att man gör det lätt att hitta det man
söker. Eftersom detta material riktar sig till elever på ett yrkesprogram så är det viktigt att man gör
litteraturen intressant och logisk. Det måste finnas ett sammanhang mellan de olika delarna i texten,
man måste kunna få en förståelse och se hela bilden. Man kan ha vissa ord som fungerar som länkar
mellan olika textdelar, dessa ord kan vara: ”på grund av, därför att, detta berodde på”, (Åkerlund J-O
1992). Ett annat sätt att skriva är att använda sig av rubrikmetoden, denna metod fungerar som så att
man skriver ned olika rubriker och fyller sedan på med information under varje rubrik. Denna metod
passar bra om man skall skriva en text med många olika delar. Man kan också inleda texten med att
ställa frågor, till exempel:
”Vad skall man tänka på när man bygger en grund”
Denna fråga kan väcka läsarens nyfikenhet och ge ökad motivation till vidare läsning. Som nämnts
innan så vill man göra texten lättläst och pedagogisk när man skriver facklitteratur, några tankar för
att åstadkomma detta kan vara:








Endast en mening per tanke, vilket innebär korta och enkla meningar
Börja med nyckelord, vad vill du lyfta fram i texten?
Fetmarkera gärna det som du tycker är extra viktigt
Undvik krångliga omskrivningar, kom till saken.
Använd bilder, det stämmer att en bild säger mer än tusen ord.
Ett bra sätt att göra uppräkningar är att göra dem i punktform
Använd ett språk som läsaren förstår. Facktermer skall användas när de kan bidra till ökad
förståelse, annars så kommer dessa fackuttryck göra texten svårläst.
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I utformningen av mitt teorimaterial så har rubrikmetoden i hög grad använts på grund av att det är
ganska mycket information och olika typer av kunskap som skall förmedlas, då passade
rubrikmetoden bra. Löpsedelsmetoden kommer dock att användas när något viktigt skall lyftas fram
och då kommer denna viktiga information i början av texten så att läsaren inte skall missa den. Att
inleda texten med en fråga kan förekomma, men endast isåfall vid ett fåtal tillfällen. Jag tror inte att
just den metoden är så tillämpbar i detta sammanhang för att den kan förvirra eleverna.
4.3 Fokusering på byggkunskap
Min fokus i denna rapport är hur man kan förbättra litteraturen för en kurs på byggprogrammet, och
den kurs som valts ut är kursen Byggkunskap. Denna kurs ges i början av utbildningen till nya elever
som skall få en grundläggande kunskap i yrket. Kursen Byggkunskap passade bra in med
projektarbetets uppsatta mål och därför valdes denna kurs. På skolverkets hemsida finns kursens mål
angivna. Det är väldigt viktigt att även eleverna får ta del av dessa mål, dels för att de skall veta exakt
vad som förväntas av dem och dels för att de skall veta på vilka grunder de blir betygssatta.

Mål för kursen
Kursen skall ge grundläggande kunskap om den roll byggandet har i samhället. Kursen skall även
utveckla grundläggande kunskap om olika arbetsområden som utbildningen inom byggprogrammet
leder fram till och de krav som ställs på arbetsutförande inom dessa områden. Kursen skall också ge
grundläggande kunskaper att utföra enkla övningar inom byggprogrammets yrkesområden. Dessutom
skall kursen utveckla kunskap om material, teknik, kvalitet samt ett ekologiskt medvetande av
betydelse för byggnation.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
känna till olika yrkesområden inom byggandet och förstå var i byggprocessen dessa ingår
känna till olika byggmaterial och deras användningsområden
kunna utföra praktiska övningar inom några yrkesområden
kunna hantera olika byggmaterial vid transport och förvaring
känna till den fysikaliska påverkan som ligger till grund för olika byggnadskonstruktioner
kunna använda verktyg och känna till maskinell utrustning
känna till miljömässiga, ekologiska och byggtekniska lösningar
kunna utföra tecken vid arbeten med kranar enligt fastställt signalschema.
(www.skolverket.se)

4.4 Mitt upplägg med kursen
I kursen byggkunskap så skall eleverna få en grundläggande kunskap om olika byggmaterial och deras
egenskaper samt hur dessa material skall hanteras. De skall få kunskap om olika byggtekniska
lösningar samt en praktisk kunskap och förståelse hur allt hänger ihop. De skall också kunna använda
olika maskiner och verktyg och känna till vedertagna fackuttryck som används. Mitt mål är att
eleverna skall få denna kunskap på ett roligt och pedagogiskt sätt. För att åstadkomma detta så skall
eleverna bygga en lekstuga i trä som sedan skall säljas till en förskola på orten. När de bygger denna
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lekstuga så kommer de att uppfylla de kursmål som skolverket har bestämt skall finnas med i denna
kurs. De kommer också att kunna koppla ihop teori och praktik på ett bra sätt och förhoppningsvis få
ett sammanhang över byggprocessen.
Detta teorimaterial förklarar steg för steg hur man kan gå tillväga när man bygger en lekstuga. Det
kommer att finnas mycket bilder i häftet samt beskrivning av arbetsprocessen. Det kommer även att
finnas beskrivning av de maskiner som krävs till uppgiften. I varje del av texten så ställs relevanta
frågor allteftersom processen fortskrider. Dessa frågor eller uppgiftsformuleringar som det kallas i
boken ”skriva för att lära” kan presenteras på lite olika sätt. Det sätt som används i denna rapport är
att ställa en fråga och sedan låta eleverna diskutera fram svaret gemensamt två och två, eller fler. Att
diskutera en fråga har många fördelar,
”En diskussion kräver att du ser en sak ur olika synvinklar [...]”
(O Dysthe, F Hertzberg, T Lökensgard Hoel 2002, Sid 123).
Det kan ju vara så att dessa frågor kan ha flera svar beroende på situationen, elever kan också ha olika
erfarenheter med sig i bagaget som de kan dela med varandra. Under projektets gång så skall eleverna
göra en reflektion över arbetsprocessen, de skall tänka igenom vad de har gjort bra och vad som gick
mindre bra. Just vikten av att kunna reflektera kan beskrivas på följande sätt:
”Att reflektera är en process som leder till ny förståelse och insikt”
(O Dysthe, F Hertzberg, T Lökensgard Hoel 2002, Sid 67).
De skall skriva ned sina egna erfarenheter om projektet i en loggbok. Där skall de utvärdera sin egen
arbetsinsats och reflektera över sina införskaffade erfarenheter. Denna kurs har också som mål att
utveckla en gemenskap mellan eleverna och en känsla av att de gör något meningsfullt.

4.5 Teorimaterialets upplägg
Förstasidan
Mitt material skall ha en förstasida med en bild på det som skall tillverkas i kursen, en lekstuga. Där
skall också stå kursens namn och hur många poäng som kursen är på. På framsidan skall det också
finnas angivet skolan namn samt namnet på undervisande lärare.

Kursmål och betygskriterier
Nästa sida skall fokusera på vilka mål som eleverna skall uppnå med denna kurs, dessa mål är
hämtade från skolverkets hemsida. På denna sida så skall det också finnas vilka betygskriterier som
finns för denna kurs. Eleverna skall klart veta vad som krävs av dem för ett särskilt betyg.

Arbetsbeskrivning
Detta avsnitt beskriver vad som skall byggas och till vem det skall byggas. Vilka material som skall
användas, specifikationer m.m. Här finns även hänvisningar till olika företag och organisationer som
kan ha betydelse för detta projekt, det kan vara Boverket, olika materialleverantörer och dylikt. I
denna del skall alltså förutsättningarna för byggprojektet finnas med.

Verktyg och maskiner
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Här beskrivs det vilka maskiner och verktyg som skall användas för uppgiften. Dessa beskrivningar
skall förklara hur maskinerna och verktygen används och vilka säkerhetsföreskrifter som finns.
Eleverna skall också få tillfälle att prova på dessa maskiner innan de används i projektet. Här finns
också en lista på de handverktyg som behövs för uppgiften samt en kort beskrivning av hur de
används. Detta avsnitt är väldigt viktigt då det gäller elevernas säkerhet, de måste veta hur man skall
kunna hantera verktyg på ett säkert sätt och vilken skyddsutrustning som skall användas.

Byggprocessen
Nu inleds själva avsnittet om byggprocessen, det är nu som eleverna får börja bygga. Denna
arbetsprocess är indelad i olika delar som börjar med grundläggning och slutar med slutbesiktning. De
olika avsnitten som finns med i denna del är:














Grundläggning
Tillverkning av bottenbjälklaget
Tillverkning av väggar
Tillverkning av takstolar
Resning av takstolar, inbrädning av tak, pappläggning.
Montering av vindskivor
Beklädnad av ytterväggar
Montering av fönster och dörrar
Målning av ytterpanel
Inredningsarbete
 Invändig beklädnad
 Foder runt fönster och dörrar
 Golvlist samt taklist
 Invändig målning
Tillverkning av räcke, bänk.
Slutbesiktning

4.6 Utvärdering och examination
När eleverna jobbar med de olika praktiska momenten så skall de hela tiden utvärdera sin egen
arbetsprocess. I programmålen för skolverket så står det att eleverna:
”Kritiskt kan granska och utvärdera det egna arbetet med utgångspunkt i gällande
kvalitetssäkringssystem”
(Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för kurser i byggprogrammet, sid 10)
Denna utvärdering skall det finnas utrymme för i kursmaterialet, det kan handla om några rader som
finns tillgängliga efter varje avsnitt där eleven kan utvärdera och reflektera över sitt arbete. En sådan
utvärdering skall göras efter att ett moment färdigställts. En sådan här utvärdering är viktig därför att
eleven skall kunna förstå hur olika delar har ett samband och förstå ”kraven på kvalitet i var och en
av dessa”, (Skolverket 2000). Eleverna skall också efter att kursen avslutats reflektera över
slutresultatet för att repetera arbetsprocessen en gång till, de skall fokusera på hur de har gått till väga
och vad som var viktigt att komma ihåg.
I bilaga (1) så presenteras mitt teorimaterial och det är ett förslag på hur det kan se ut när det är
färdigt. Upplägget av teorimaterialets olika avsnitt är likadana och skall ha samma utformning. När
det gäller hur betygsättning och bedömningar skall göras i denna kurs så kommer bedömningen att ske
både genom teoretiska och praktiska moment. Det finns olika sätt att examinera elever, ett sätt är att
Per-Olof Alvunger
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ge dem ”alternativa” prov. Helena Korp ger en förklaring till vad alternativa prov kan vara, hon
skriver:
”alternativa” betecknas då istället ofta sådana prov som:
– snarare än av skriftliga frågor, består av praktiska uppgifter,
där eleven får demonstrera sin kunskap i handling, eller
genom någon produkt som är resultatet av deras handlingar
– ofta är inriktade mot divergent tänkande, vilket innebär att
svarsutrymmet inte definieras i förväg, utan sätten att lösa
uppgifterna med tillfredsställande resultat i princip kan variera
i det oändliga;
– är inriktade mot högre kognitionsnivåer och metakognition
–processkunskap, strategisk kunskap snarare än faktakunskap
– inkluderar även kreativa och affektiva aspekter på kunskap
En av de vanligaste formerna av ”alternativa prov” är s.k.
tillämpningsprov (Cunningham, 1998). Principen för dessa är
att eleverna bedöms på basis av hur de praktiskt handlar i en
situation, vars bemästrande fordrar att eleven använder och
därigenom visar upp den aktuella kompetensen.
Korp Helena, (2003, sidan 94)
Det som har betydelse för betygssättningen i denna kurs när det gäller de praktiska momenten är:
•

Elevens iniativförmåga

•

Hur noggrann man är

•

Motivation och intresse

•

Elevernas förmåga att hålla tider

•

Reflektionsförmåga

Jag kommer att anpassa denna kurs till varje enskild elevs individuella förutsättningar så långt det är
möjligt. Alla elever visar sin kunskap på olika sätt och lär sig på olika sätt och detta måste man ta
hänsyn till i betygssättningen. Givetvis så kommer eleverna att ha möjlighet att diskutera sitt betyg
innan det bestäms slutgiltigt.
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5. Diskussion
Jag tycker att det teorimaterial som presenteras i denna rapport är bra, men det kan förbättras på en
del punkter. Om det hade funnits mer tid att arbeta med detta material så kunde man ha lagt mer tid på
att ge fler lösningsförslag på de olika byggmomenten. Det kunde också ha lagts mer tid på att hitta
lämpliga bilder till arbetet. Layouten i rapporten kan säkert förbättras även den, men i stort sett så är
det en godkänd rapport. Tiden för detta arbete är en faktor som påverkat slutresultatet, men även
bristen på tidigare publicerat material är en faktor som spelar in. Det fanns inte mycket litteratur som
beskrev hur man skriver pedagogiska böcker. För att förbättra detta material så skulle man behöva
arbeta med det en längre period samt göra djupare efterforskningar. Förhoppningsvis så kan denna
rapport bli ett underlag till en ny och mer pedagogisk litteratur för gymnasieskolans byggprogram.

1111
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BILAGA (1)

Projekt lekstuga

Bild 1. Lekstuga

Byggkunskap 50 Poäng
Mjölnergymnasiet

Undervisande lärare: Peo Alvunger
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Mål för kursen samt betygskriterier
Här beskrivs målen för denna kurs, här presenteras också de betygskriterier som gäller. Målen
och betygskriterierna är hämtade från skolverkets hemsida (www.skolverket.se).

Mål för kursen
Kursen skall ge grundläggande kunskap om den roll byggandet har i samhället. Kursen skall även
utveckla grundläggande kunskap om olika arbetsområden som utbildningen inom byggprogrammet
leder fram till och de krav som ställs på arbetsutförande inom dessa områden. Kursen skall också ge
grundläggande kunskaper att utföra enkla övningar inom byggprogrammets yrkesområden. Dessutom
skall kursen utveckla kunskap om material, teknik, kvalitet samt ett ekologiskt medvetande av
betydelse för byggnation.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
känna till olika yrkesområden inom byggandet och förstå var i byggprocessen dessa ingår
känna till olika byggmaterial och deras användningsområden
kunna utföra praktiska övningar inom några yrkesområden
kunna hantera olika byggmaterial vid transport och förvaring
känna till den fysikaliska påverkan som ligger till grund för olika byggnadskonstruktioner
kunna använda verktyg och känna till maskinell utrustning
känna till miljömässiga, ekologiska och byggtekniska lösningar
kunna utföra tecken vid arbeten med kranar enligt fastställt signalschema.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven utför sina arbetsuppgifter efter uppgjord plan med stöd av handledare.
Eleven hanterar och vårdar verktyg och utrustning på ett lämpligt sätt.
Eleven ger exempel på faktorer som påverkar materialval
Eleven ger exempel på miljöanpassad byggprocess.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven redogör för byggprocessens olika yrkesområden samt planerar och utför med visst stöd av
handledare arbetsuppgifter inom några av dessa områden.
Eleven ger exempel på byggverksamhet och dess betydelse för samhället.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven diskuterar olika byggtekniska lösningar som är lämpliga för olika typer av byggobjekt.
Eleven ger exempel på materialval med hänsyn till teknik, kvalitet och resurshushållning.
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Arbetsbeskrivning
I denna kurs så skall vi bygga en lekstuga som skall säljas till en förskola på orten. Lekstugan skall
byggas av trä med stående panel samt en takbeläggning av papp. Lekstugan skall ha två fönster på var
långsida som består av plexiglas. Plexiglas används för att det inte skall bli en massa glassplitter som
man kan skada sig på om rutan går sönder.
Lekstugan skall byggas i delar, detta innebär att man börjar med att bygga golvet, sedan så bygger
man de olika väggarna separat och när de är färdiga så ställer man de på plats och skruvar fast hela
väggsektionen. Sedan så byggs takstolarna och de placeras uppe på väggarna osv. Det finns många
fördelar med att bygga såhär, dessa fördelar är:


Det förenklar byggprocessen

 Det går snabbare
 Det är ett bra arbetssätt ur ergonomisk synvinkel
De material som vi skall använda till lekstugan är:
Regelvirke 45 x 70

Regelvirke 45 x 95

Panelbrädor 22 x 120

Spikläkt 34 x 45

Foderbrädor 22 x 95

Råspont 22 x 95

Plywood 12 x 122 x 250

Pärlspont 17 x 95

Sockellist 12 x 43

Foderlist 12 x 43

Takpapp YAM 2000

Vattenbaserad utomhusfärg samt inomhusfärg

Plexiglas

Byggbeslag, gångjärn

Träskruvar 40mm – 80 mm Dyckertspik 45 mm
Pappspik

Plåt

Läs mer om de olika materialen på:
www.skogsindustrierna.org, www.traguiden.se, www.beijersbygg.se, www.grabber.se,
www.byggbeslag.se, www.icopal.se.
Intressanta länkar som berör detta projekt:
www.boverket.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.byggfaktadocu.se,
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Verktyg och maskiner
Här följer en beskrivning av de verktyg och maskiner som används i detta projekt.
Elektriska maskiner som används i detta projekt
Borrmaskin/Skruvdragare används för att skruva i skruvar samt borra.
Maskinen drivs med ett 12, 14,4 eller 18 volts batteri. Maskinen har en
”snabbchuck” vilket innebär att man inte behöver några verktyg när man
skall byta borr eller bits (Bits sitter i skruvdragaren och används till skruven
för att få den att snurra runt)
Bild 2. Batteridriven borrmaskin

Sticksåg Används till att såga ut svängda detaljer i trä. Bra att använda om
man vill såga ut rundade former eller såga ut hål. Man kan byta
sticksågbladet snabbt genom ett snabbfäste på sågen. För att undvika
skaderisk så används sticksågen med två händer.

Bild 3. Sticksåg

Cirkelsåg används för att klyva och kapa brädor, plankor m.m. Består av en
motor och en klinga som roterar i hög hastighet. Används med två händer för
att undvika skador. Klingan byts med ett specialverktyg. Hörselskydd samt
skyddsglasögon är obligatoriskt när man använder en cirkelsåg.
Bild 4. Cirkelsåg

Handverktyg som används i detta projekt
Hammare används för att slå i spik
Handsåg används till mindre kapningar av brädor, reglar, plankor m.m.
Morakniv används till utskärningar av olika slag
Snörslå används för att markera linjer, innehåller krita som ger markeringen av linjen
Snickarpenna används för markering av linjer och mått.
Tumstock används för att mäta ut olika mått
Vinkelhake används för att få räta vinklar i en konstruktion.
Vattenpass används för att få konstruktionsdelar vågräta eller lodräta
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1. Grundläggning av lekstugan
Material som behövs till denna uppgift:
 6 styck marksten
 Fint grus (sättgrus)

Verktyg som behövs till denna uppgift
 Spade och skyffel
 Måttband eller tumstock
 Vattenpass eller avvägningsinstrument
Vattenpass eller avvägningsinstrument

Det är viktigt med en stabil grund till lekstugan
När man skall bygga ett hus så är det viktigt att grunden blir stadig. I detta fall så skall ni
bygga en lekstuga och då gäller det att man tänker på att även den skall placeras stabilt. Det
kan uppnås på lite olika sätt, man kan antigen gjuta en betongplatta, gräva ned betongplintar i
marken eller helt enkelt ställa lekstugan på några stenar. (Se bild 6 och 7 för olika typer av
sten). I detta fall så skall vi placera lekstugan på stenar eftersom den skall flyttas när den är
färdig.

Bild 6. Byasten

Bild 7. Lecablock

Tänk på att få grunden i våg
Oavsett vilken metod som du väljer så måste grunden på lekstugan placeras i våg (rakt). För att få
grunden rak så kan man använda ett långt vattenpass, man kan också använda sig av ett
avvägningsinstrument. Fördelen med att använda ett avvägningsinstrument är att det oftast går
snabbare att sätta ut rätt höjd, nackdelen är att det är dyrare i inköp än ett vattenpass. I vårt fall så
skall vi använda oss av ett längre vattenpass som kallas “långpass”

Bild 8. Vattenpass

Bild 9. Avvägningsinstrument
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Arbetsordning
1. Börja placera ut stenarna med rätt centrumavstånd, det skall vara en sten i varje hörn av lekstugan

samt i mitten. Stenarna skall placeras med ett centrumavstånd på ca 120 cm (centrumavståndet
kan variera beroende på hur stor lekstugan är). Använd ditt måttband eller tumstock för att få
stenarna i rätt läge.
2. Använd ditt vattenpass eller ditt avvägningsinstrument för att få alla stenarna i exakt samma höjd.

Använd din spade om du behöver gräva bort eller fylla på med grus för att få stenarna i rätt höjd.
Var noga, det tjänar du på längre fram i bygget.
3. När du har placerat ut alla stenarna på rätt ställe och fått dem i samma höjd så skall du dubbelkolla
så att alla mått och höjder stämmer, alla fel man gör nu kan bli svåra att rätta till längre fram.
Förklaringar
Centrumavstånd är det avstånd det skall vara mellan de olika delarna i en konstruktion, till exempel
mellan reglarna i en vägg eller i ett golv. Då mäter man från mitten på en regel till mitten på en annan
regel, (centrum till centrum).
Byasten är en typ av sten som man ofta använder när man lägger gångar, uteplatser och uppfarter. De
är ”tumlade”, vilket innebär att man har behandlat stenen så att den har fått lite rundade kanter.
Vattenpass är ett instrument, ofta en stav i aluminium som innehåller glasbehållare med en vätska i.
Glasbehållarna är märkta med streck och i vätskan så finns det en bubbla. När denna bubbla är precis
mellan strecken så är vattenpasset helt rakt (se bild 7).
Avvägningsinstrument är ett hjälpmedel för att sätta ut olika höjder är man bygger.
Avvägningsinstrumentet fungerar som en kikare där man tittar på en stång som har mått på sig. Med
hjälp av detta instrument så kan man mäta ut höjder i rätt läge.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Varför är det viktigt med en stabil grund när man bygger hus, vad kan man göra för att få en stabil
grund? Vilka yrkesgrupper är inblandade när man utför grundläggningen till ett hus?
Hur fungerar ett vattenpass/avvägningsinstrument? Vilka för och nackdelar har de båda verktygen?
Vad har du lärt dig när du utförde detta moment? Vad är viktigt att tänka på? Kunde man ha gjort på
något annat sätt?

Bild 10. Lekstuga grundlagd på
Lecablock
Per-Olof Alvunger
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2. Tillverkning av bottenbjälklaget
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Sticksåg, handsåg
 Vinkelhake
 Snickarpenna
 Måttband eller tumstock
 Skruvdragare
 Vattenpass

Material som behövs till denna uppgift är:
 Reglar med dimensionen 45x120
 Råspont med dimensionen 22x95
 Träskruv med Torxspår, 90 mm långa
 Galvade trådspik med dimensionen 75 X 2,8

Bottenbjälklaget (golvet till lekstugan)
Nu skall bottenbjälklaget till lekstugan tillverkas (reglarna till golvet i lekstugan). Till golvet så
kommer vi att använda impregnerade reglar och råspont. Allt kommer att skruvas för att skruv
har en del fördelar om man jämför med att spika. Dessa fördelar är:



Skruv klarar dragkrafter bättre än spik



Enklare att demontera (plocka isär) golvet utan att förstöra virket



Mindre risk att virket spricker i ändarna

Arbetsordning
1.

Börja med att kapa reglarna till ytterramen enligt måtten på ritningen. Tänk på att du använder din
vinkelhake för att få ett rakt snitt när du sågar. Använd handsågen, det är enklare att såga rakt med
en handsåg än med en sticksåg eftersom sticksågsbladet gärna böjer sig.

2.

Nu skall du förbereda reglarna för att skruvas ihop, för att undvika att reglarna skall spricka i
ytterkanten så skall du förborra där du skall fästa dina skruvar. En annan fördel med att förborra
är att det blir mycket enklare att skruva ihop reglarna. Markera på regeln var du skall ha dina
skruvar och förborra sedan med en borr som är något smalare än skruven.

3.

Skruva ihop reglarna till ytterramen, fäst ihop reglarna med två
träskruvar, en i överkant och en i underkant (se bild 11).

Bild 11. Skruva i ytterhörnen
4.

När du har skruvat ihop reglarna till den yttre ramen så skall du
diagonalmäta från hörn till hörn för att få ramen vinkelrät. Du
mäter ramen från ett ytterhörn diagonalt till motstående ytterhörn
och det måttet du har mätt, det skall det vara mellan de andra två
ytterhörnen. Om det är samma mått mellan ytterhörnen så är
ramens alla hörn vinkelräta. Ett annat sätt att få hörnen vinkelräta
att använda sig av en vinkelhake. Man kan också använda sig av
Pythagoras sats som är en matematisk formel.

är

Bild 12. Diagonalmätning
Per-Olof Alvunger
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5.

Eftersom ramen är ganska ostabil så skall vi förstärka den i hörnen (se
bild 13), detta görs genom att man sätter reglar diagonalt i varje hörn, då
låser man hela ramen. Regeln som man använder är av samma dimension
som övriga reglar, den skruvas fast utifrån (se bild 13). När hörnen är
vinkelräta så mät ut de diagonala reglarna, såga dem 50 cm långa och
fasa av dem i kanten så att de går emot ramens innerkant (se bild 13).

snett så att den ligger
emot ramens innerkant

Bild 13. Låsning av
ramen med diagonala
reglar

Förborra och
skruva två
träskruvar i
var kant

6.

Skruva fast de diagonala reglarna i varje hörn av ramen, fäst dem med två träskruvar genom att
skruva utifrån ramen och in i den diagonala regeln. Tänk på att ha samma avstånd från ramens
innerhörn till ytterkanten på den diagonala regeln.

7.

Mät ut måtten på övriga reglar till golvet och såga till dem i rätt längd. Tänk på att göra dem 1
mm mindre än det uppmätta måttet, detta gör man för att reglarna inte skall trycka ut ramen och
det skall gå lättare att få dit dem.

8.

Nu så skall de övriga reglarna fästas i ramen. Dessa reglar skall placeras med ett centrumavstånd
på 600 mm, för att golvet mellan reglarna inte skall svikta. Reglarna skall fästas med balkskor
som skruvas fast med ankarskruv. Börja med att mäta ut och markera centrummåttet för reglarna
på den yttre ramen, detta underlättar när du skall fästa balkskorna. När du har mätt ut var varje
regel skall vara så skruva fast balkskorna i den yttre ramen. Det skall vara två balkskor för varje
regel, en i var kant. Skruva fast balkskon med 4 ankarskruv på var sida. Lägg sedan reglarna i
balkskorna och skruva fast dem med 4 ankarskruv på var sida. Var noga med att ingen regel
sticker upp över kanten på ytterramen, då blir det problem när man skall lägga golvet.

Skruvhål
Bild 14. Ankarskruv
Bild 15. Balksko

9.

När alla reglarna är på plats i golvet så skall bjälklaget placeras på stenarna. Lägg en bit
takpapp mellan stenen och träreglarna för att undvika att fukt tänger upp i virket.

Bild 16. Regel på betongplint

Per-Olof Alvunger
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10. Nu så skall man lägga råsponten som skall vara golvet i lekstugan, den skall läggas tvärs över

reglarna och den skall spikas med galvade spik (75 X 2,8). Det är viktigt att råsponten slås ihop
ordentligt, annars så får man problem under läggningen. Tänk på att råsponten läggs med den
hyvlade sidan uppåt.

C
A

B
D

Bild 17. Montering av råspont
Bild 18. Råspont

A = Fjäder
B = Not
C = Sågad yta D = Hyvlad yta

Förklaringar
Impregnerade reglar är regelvirke som har behandlats med en vätska så att virket står emot fukt
mycket bättre än ”obehandlat” virke, det ruttnar inte lika lätt.
Phytagoras sats är en matematisk metod som kan användas för att räkna ut en rät vinkel. Den bygger
på förhållandet 3:4: 5, dvs. om en katet i en triangel är 3 och en annan katet är 4 så skall hypotenusan
vara 5. Om detta förhållande stämmer så är vinkeln rät. Om du tillexempel mäter 30 cm uppåt och gör
en punkt, sedan så mäter du 40 cm åt höger och gör en punkt, då skall det diagonala avståndet mellan
dessa punkter vara 50 cm för att det skall bli en rät vinkel.
Galvade spik är spik som har behandlats med ett medel som gör så att spiken inte rostar.
Balkskor är ett plåtbeslag som underlättar infästningen av reglar (se bild 15)
Ankarskruv är en skruv som används bland annat till att fästa reglar i balkskor, vinklar m.m.
Takpapp är en papp av tjära och sand. Används på tak för att den står emot fukt.
Råspont är en speciell bräda som används mycket till takläggning och ibland till golv. Bildar en stark
yta tack vare noten och fjädern (se bild 18). Råsponten slås ihop så att fjädern trycks in i nästa brädas
not.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Varför skall man lägga råsponten med den hyvlade sidan uppåt?
Hur impregnerar man virke? Hur märker man upp impregnerat virke?
Hur kan fukt tränga upp i regelstommen? Vad kan man göra för att undvika detta?

Per-Olof Alvunger
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3. Tillverkning av väggar

Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Sticksåg, handsåg
 Vinkelhake
 Snickarpenna
 Måttband eller tumstock
 Skruvdragare
 Vattenpass

Material som behövs till denna uppgift
 Reglar med dimensionen 45x95
 Träskruv 80 mm
 Galvade trådspik med dimensionen 75 X 2,8
 Galvade trådspik med dimensionen 100 X 2,8

Väggarna till lekstugan
Väggarna till lekstugan skall göras i regelvirke, och de skall tillverkas i sektioner. När
väggsektionen är färdig så lyfts den på plats och skruvas sedan fast i golvet.
Arbetsordning
1.

Börja med att kapa till syllreglen samt hammarbandet. Kapa
sedan till väggreglarna. När du har kapat alla reglarna i rätt
längd så kan bu börja montera ihop vägen. Reglarna skall sitta
på ett centrumavstånd av 600 mm. Börja med att märka ut rätt
avstånd för reglarna på syll och hammarband, detta underlättar
monteringen. Reglarna skall skruvas fast med två träskruv
uppifrån (genom hammarbandet) och två skruv nedifrån
(genom syllen).
I två av väggsektionerna så skall det vara fönster, detta måste
man ta hänsyn till när man fäster reglarna, det måste sättas dit
några extra reglar runt fönsteröppningen. Titta på ritningen var
fönstren skall vara placerade och märk ut dem på reglarna i
väggsektionen. Där skall också vara en väggsektion som
dörröppningen finns också med på ritningen.

Hammarband

Syllregel

Väggregel

Bild 19. Regelvägg med fönster

har en dörr, måtten för

Tänk på att:
Observera att när du tillverkar dina väggsektioner så måste du hela tiden kontrollera så att alla
vinklar är raka. Detta kan du göra med en vinkelhake. För att väggarna inte skall bli ostabila så
kan man fästa stålband diagonalt över väggen, dessa stålband spikas fast med ankarspik. Man
kan också fästa diagonala reglar i väggen, dessa reglar skruvas fast med träskruv.
Tips
Ett alternativt sätt att fästa väggreglarna i hammarbandet är att man placerar
hammarbandet på högkant och sågar in den i väggreglarna (se bild 20). Det är
en bra metod om man vill att hammarbandet skall bli starkare och tåla mer
belastning.
Bild 20.
Hammarband som har placerats på
högkant och ”sågats” in i väggregeln

Per-Olof Alvunger
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2.

När du har monterat ihop alla väggarna så skall du fästa dem i bjälklaget. Placera väggarna
på rätt ställe i bjälklaget och skruva fast väggsektionerna med långa träskruvar. Skruva två
skruvar genom syllen med ett mellanrum av 50 cm.

3.

När du har skruvat fast en väggsektion i golvet så skall du ”loda” in den, detta innebär att
du använder ditt vattenpass och gör vägen rak. Väggsektionerna skall strävas upp med en
bräda i var kant så att väggen har stöttning. Denna bräda fästs i golvet och i väggen och
håller väggen på plats tills alla väggsektionerna är monterade.

4.

När du har placerat ut alla väggsektionerna så skall du kontrollmäta att alla vinklar och
mått så att väggarna stämmer, skulle det vara något fel så är det enkelt att ändra tack vare
att vi har använt skruvar.

Förklaringar
Syllregel är den regel som är längst ned i en vägg, man fäster de stående väggreglarna i syllen.
Hammarbandet är den regel som är högst upp i en vägg, man fäster takstolarna i
hammarbandet
Uttrycken loda och väga används när man skall få något horisontellt eller vågrätt. Detta görs
oftast med ett vattenpass, eller med moderna laserinstrument.
Sträva innebär att man fäster en tillfällig bräda mellan golvet och väggen som håller väggen
rak (lodrät) tills väggen är fastlåst av andra väggar och takstolar.

Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:

Vilka fördelar/nackdelar har de olika metoderna för att fästa in hammarbandet i väggreglarna?
Varför är det enklare att bygga ihop väggsektionerna på separat än att göra det ”på plats”?
Finns det några andra material än trä som man kunde ha byggt väggarna i? Isåfall vilka
för/nackdelar har dessa material?
När man sätter in ett fönster eller en dörr, vad är viktigt att tänka på?
Skriv ned dina egna tankar om detta moment, vad var svårt? Vad var lätt? Vad var viktigt att
tänka på?

Per-Olof Alvunger
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4. Tillverkning av takstolar
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Sticksåg, handsåg
 Vinkelhake

Snickarpenna
Vattenpass eller avvägningsinstrument
 Måttband eller tumstock
 Skruvdragare
 Vattenpass

Material som behövs till denna uppgift:
 Regelvirke 45x95
 Plåtbeslag
 Ankarskruv
 Galvade spik 75 x 2,8

Tillverkning av takstolarna
En mycket viktig detalj på lekstugan är taket. För att kunna få ett tak
så måste vi börja med att tillverka några takstolar. Takstol är den
träkonstruktion som håller upp yttertaket.
Bild 21. Takstol till lekstuga

Arbetsordning
1.

Titta på ritningen över takstolarna se vilka mått som takstolens reglar skall ha. Märk ut måtten på
reglarna och grovsåga ut de bitarna som du behöver. Grovsåga innebär att man sågar av regeln så
att den blir lite längre än vad den skall vara, då finns det marginal om man gör fel.

2.

När du har sågat ut de olika regelbitarna så fortsätt med att såga ut
vinkeln i toppen på takstolen och de utsågningar för takfoten som
skall göras. Utsågningarna i takfoten görs för att takfoten skall få ett
vackert utseende (se bild 24 och 25). För att underlätta utsågningen
av takfoten så kan man använda sig av en mall (se bild 22), denna
mall placerar man på takstolens ytterkant och ritar av mönstret från
mallen, sedan så sågar man ut mönstret med en sticksåg.
Bild 22. Mall för takfot

3.

När utsågningen av alla delar till takstolen är färdig så skall de monteras ihop. De skall fästas ihop
med spikningsplåtar som man skruvar med ankarskruv. Använd 8 ankarskruv per spikningsplåt,
fördela skruven jämt över skarven (se bild 23).

Bild 23. Spikningsplåt över
toppvinkeln på takstolen

Bild 24. Utsågad takfot

Per-Olof Alvunger
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Utsågad takfot Tänk på att:
Spikningsplåt
Var noga med att få alla vinklar rätt när du sågar ut de olika delarna till takstolen, använd en
vinkelhake och fogsvans, sticksågen används bara till utsågningen av takfoten. Det kan vara en
fördel att fästa ihop de olika takstolsdelarna med en spik innan man skruvar dit beslagen,
spiken gör att de olika delarna håller ihop och minimerar risken för att det skall bli ett ”glapp”
mellan de olika delarna.

Förklaringar
Takfoten är den del av takstolen som sticker ut utanför ytterväggen.
Spikningsplåtar är förborrade stålplåtar som man använder för att fästa ihop olika virkesdelar. Dessa
stålplåtar skall placeras mitt över skarven på de olika delarna och skruvas eller spikas fast.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Vilka olika typer av takstolar finns det, vad kallas den typen av takstol som är på lekstugan?
Vad heter de olika delarna i en takstol?
Man kan många olika material på taket som skydd mot nederbörd, vilka olika typer av takmaterial
finns det? Kan ni nämna några för och nackdelar med de materialen.

Bild 26. Takstolar

Bild 27. Tillverkning av Takstolar

Per-Olof Alvunger
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5. Tillverkning av lekstugans tak
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Sticksåg, handsåg
 Vinkelhake
 Snickarpenna
Vattenpass
eller
avvägningsinstrument
 Måttband
eller tumstock
 Skruvdragare
 Vattenpass

Material som behövs till denna uppgift:
 Råspont 22x95
 Takpapp med klisterkant YAP 2500
 Vinkelbeslag i plåt
 Ankarskruv
 Galvade trådspik med dimensionen 75x2,8

Montering av takstolar samt inbrädning och pappläggning
På denna lekstuga så skall vi använda ett vanligt papptak. Orsaken till detta är att papptaket är
ett billigt tak och enkelt att montera. Man kan också använda betongpannor eller plåt på taket,
men det kostar mer och det tar längre tid att montera.
Arbetsbeskrivning
1.

Takstolarna skall nu placeras på hammarbanden uppe på väggarna.
Centrumavståndet mellan takstolarna skall vara 80 cm och de skall sticka ut
lika mycket på var sida om väggarna. Börja med att rita ut rätt takstolsavstånd
på hammarbanden och fäst dit vinkelbeslagen. Vinkelbeslagen skall fästas med
fyra ankarskruvar i hammarbandet. Placera en takstol vid varje vinkelbeslag
och skruva dit den med fyra ankarskruvar. Loda in takstolarna och sträva upp
dem.
Bild 28. Vinkelbeslag

Tänk på att:
När du har fäst in takstolarna i hammarbandet så måste du sträva upp dem, detta innebär att
man gör dem lodräta. Detta görs genom att man fäster en bräda mellan hammarbandet och
takstolen. När takstolen är kontrollerad med vattenpasset så fäster man in brädan med två spik
i takstolen och två spik i hammarbandet, denna bräda håller takstolen rak tills man kan börja
med att lägga taket.

2.

När takstolarna är på plats är det dags att börja montera råsponten. Råsponten skall ligga tvärs
över takstolarna på taket, börja med att lägga den första råsponten så att den sticker ut två cm
utanför takfoten. Detta gör man för att där skall vara en bräda på högkant på takstolens ände
(kortsida), denna bräda kallas takfotsbräda. Om man måste skarva råsponten så skall det göras
över en takstol, risken är annars att råsponten kan brista eller skadas i skarven om den belastas.

Bild 29. Råspontstak

Bild 30. Principbild på
inklädd takfot
01. Takfotsbräda
02. Insektnät
03. Panel

Per-Olof Alvunger
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3.

På råsponten så skall det läggas ett lager med takpapp. Takpappen skall skydda råsponten mot
regn och se till så att det inte kommer in vatten i lekstugan. Takpappen skall monteras längs med
taket och man börjar lägga den nerifrån. Varje pappvåd skall överlappa varandra med 10 cm,
detta görs för att inget vatten skall kunna tränga in i skarven mellan pappvåderna. Pappen skall
spikas med pappspik i ett sicksackmönster, man spikar så för att det håller fast pappen bättre. Om
man måste skarva takpappen så skär man pappen snett bakåt, detta gör man för att vatten inte skall
kunna rinna in under pappen. Pappspik är en kort spik med stort huvud, det stora huvudet skall
förhindra att den mjuka pappen slits bort från spiken. Pappspiken är galvade, vilket innebär att de
är behandlade i en process som gör så att de inte skall rosta.

Bild 31. Sicksackspikning av
takpapp

Bild 32. Takpappen kommer på Bild 33. Lekstuga med papptak
rulle

Tänk på att:
Man måste få takpappen rak när ni lägger den. Mät takpappens bredd och mät upp detta mått
på båda sidor av taket (mät från understa råspontsbrädan), sedan kan man använda en snörslå
för att få ett streck mellan markeringarna. Man behöver bara mäta så att den understa våden
hamnar rätt. De andra våderna kan man mäta från den papp man har monterat innan.

Montering av vindskivor
När pappläggningen är klar så återstår det att montera upp vindskivorna. Det är brädor som
fästs upp på takets kortsida för att förhindra att det skall tränga in fuktig luft under pappen.
1.

Mät hur långa vindskivor du behöver genom att mäta takets bredd, öka på måttet ca 10 centimeter
för att det skall finnas marginal om man sågar fel. Grovsåga sedan till vindskivorna med en
handsåg eller cirkelsåg.

2.

Fäst en trekantslist på takets ovansida, denna list skall vindskivan skruvas i. Trekantslisten
skruvas fast underifrån genom taket med träskruv. Trekantslisten skall fästas i ytterkanten av taket
och längs hela takets kortsida (Se bild 34).

3.

Vindskivan skall nu sågas ihop i toppen, de skall mötas i toppen från var sida av taket (se bild 35).
Man bör vara två stycken när man utför detta moment, en som håller och en som markerar och
sågar.

4.

Nu skall vindskivorna skruvas fast i trekantslisten. Skruva fast vindskivorna med träskruv, skruva
med ett skruvavstånd på ca 40 cm.

Per-Olof Alvunger
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Bild 34. Trekantslist

Bild 35. Vindskivorna möts i
toppen

Bild 36. Dubbla vindskivor

Förklaringar
Takpapp är en slags papp som består av tjära och sand som man använder vid takläggning.
Takpappens syfte är att stoppa fukt från att tränga igenom taket och orsaka skador inne i huset.
Pappvåd kallas en rad av papp, man lägger alltså pappvåder på taket med ett överlapp av 10 cm.
Trekantslist är en trekantig regel som ofta används i hörn och när man vill ha ett lutande plan.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Vilka dimensioner finns det på råspont? Hur skall man skarva råsponten och varför?
Varför är det viktigt att man börjar med att lägga takpappen nerifrån?
Finns det andra sätt att fästa takpappen på? Om man måste skarva takpappen, hur gör man då?

Per-Olof Alvunger
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6. Beklädnad av ytterväggar
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Sticksåg, handsåg
 Vinkelhake
 Snickarpenna
 Måttband eller tumstock
 Skruvdragare
 Vattenpass

Material som behövs till denna uppgift:
 Panelbrädor 22x120
 Lockläkt 16x45
 Spikläkt 34x45
 Träskruv 40 – 50 mm långa
 Galvade trådspik med dimensionen 75x2,8

Nu är det dags att sätta panel på lekstugans väggar
Lekstugan skall ha stående panelbrädor med lockläkt, detta är brädor
som spikas lodrätt och har en mindre läkt över mellanrummet mellan
varje bräda (som ett lock, se bild 37). För att kunna fästa panelbrädorna
på ett bra sätt samtidigt som man vill ha en luftspalt bakom panelen så
måste man montera en spikläkt som man fäster horisontellt bakom
panelbrädorna. Vill man ha ett extra vindskydd så kan man fästa upp en
vindskyddsduk bakom panel och spikläkt, men i denna lekstuga så
använder vi inte en sådan duk.
Bild 37. Stående panel med lockläkt

Arbetsordning
1. Spikläkten skall sättas upp först, den skall placeras med ett
centrumavstånd av 600 mm. Spikläkten skruvas fast i regelväggen med
träskruv som minst är 70 mm. Börja med den första spikläkten i underkant
av syllregeln. Det måste även fästas spikläkt runt alla dörr och
fönsteröppningar så att man kan skruva fast panelen överallt. Du kan göra
en mall som du kan använda när du skall sätta upp spikläkten, den skall
vara lika lång som avståndet mellan två läkt (600 mm minus en läkts
bredd).
Bild 38. Horisontella spikläkt
2. Nästa moment är att kapa till panelen i rätt längd. Panelen skall vara så lång så att den slutar ca 2
cm nedanför syllen och går upp till takets undersida. I underkant så skall panelen sågas i vinkel
snett inåt (ca 15 grader), detta kallas droppkant (se bild 40) och det görs för att regnvatten skall
kunna droppa av panelen.
3. När panelen har blivit tillsågad så är det dags att börja montera upp den. Detta görs enklast genom
att man fäster en regel i underkant av panelen, denna regel måste vara exakt i våg (alltså rak). Då
kan man ställa panelen på denna regel och vara säker på att få en jämn underkant. (se bild 39).

Bild 39. Regel som stöd i underkant av panel
Per-Olof Alvunger
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När man fäster panelen så använder man träskruv, och då skruvar man panelen i spikläkten (se
bild 37och 38). Man skruvar en skruv i mitten av panelbrädan precis över spikläkten. Man
skruvar bara en skruv per spikläkt för att man vill att panelbrädan skall kunna röra sig när den blir
blöt och när den torkar. Tänk på att när man skruvar i ytterkanterna av panelbrädan så kan det
lätt spricka. Då måste man kanske förborra för skruven.
Mellan varje panelbräda skall det vara ett mellanrum på ca 1 cm, detta mellanrum får
man enklast om man har en träkloss som är 1 cm som man kan lägga mellan varje panelbräda när
man sätter upp den. Detta mellanrum har man för att panelbrädorna skall kunna svälla utan att
spricka. Man måste också vara mycket noga med att panelbrädorna hamnar exakt i lod, till detta
använder man ett vattenpass. Börja med att kolla att den första brädan är i lod, sedan så räcker det
att kolla var tredje bräda.
4. Det som skall göras efter att panelen är på plats, det är att sätta upp knutbrädor. Det är de brädor
som sitter i hörnen på lekstugan. Dessa knutbrädor skall vara så långa så att de går från
underkanten av panelbrädorna upp emot taket, även dessa skall ha droppkant i underkanten. Dessa
knutbrädor skall skruvas fast med träskruv, man delar upp skruvavståndet jämt över hela brädan.
Syftet med knutbrädorna är att man skall få snygga hörn på lekstugan samt skydda mot fukt.
5. När du har fäst upp alla panelbrädor på lekstugan så skall det fästas en trälist högst upp mot taket
(se bild 42), denna list gör att det blir en snygg avslutning för lockläckten upp mot taket. Mot
denna list stöts lockläckten, alltså de träribbor som skall vara utanför panelen (se bild 41). Denna
list skall skruvas fast med träskruv. Trälisten skall sågas till så att den passar exakt mellan varje
takstol.

Bild 41. Lockläckt

Bild 42. Trälist mot tak

Bild 43. Knutbräda

Bild 27. Locklisten går upp emot en
6. taket
Nu innan lockläckten skruvas dit så skall man måla lekstugan en gång. Detta skall göras för att
trälist högst upp mot

man vill undvika att omålat trä skall lysa igenom bakom lockläkten om panelbrädorna skulle
krympa. Denna lekstuga skall målas i den färg som beställaren önskar eller om ingen önskan om
färg finns så skall den vara faluröd.

7. Nu skall lockläkten (se bild 37 och 41) skruvas dit, de skall vara en lockläckt över varje
mellanrum på panelbrädorna. Lockläkten skruvas med en träskruv i varje spikläkt. Var noga med
att varje lockläkt stöts ordentligt upp emot trälisten högst upp, det får inte vara någon springa
mellan lockläkten och trälisten. I ytterkanten av lockläkten så finns det risk att det kan spricka när
man skruvar, då är man vara tvungen att förborra ett hål för skruven.
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Förklaringar
Droppkant kallas den snedsågning man gör på panelbrädor och detta gör man för att vatten skall
kunna rinna av brädan enklare och inte sugas upp i brädans porer. Om vatten sugs upp i brädan så kan
den bli förstörd genom att den ruttnar eller får svampangrepp. Droppkanten bör vara minst 15 grader
sned och då sågar man droppkanten inåt mot väggen (se bild 40).
Man fäster panelen i spikläkt för att det skall bli en luftspalt bakom panelen. Denna luftspalt skall
göra så att allt vatten som tränger in bakom panelen skall kunna torka ut.
Krympa gör brädorna när de utsätts för värme, då drar träfibrerna ihop sig och brädan blir smalare.
Svälla är något som virket gör när det utsätts för vatten, vattnet tränger in i porerna på virket och då
ökar trämassan i volym. Detta är viktigt att tänka på när man arbetar med trä.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Vad finns det för olika typer av panel?
Varför är droppkanten så viktig?
På vilket håll sväller en bräda eller regel mest?

Bild 44. Exempel på både liggande och stående
panel

Bild 45. Lockpanel. De övre brädorna fungerar som ett ”lock”
för underbrädorna
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7. Montering av fönster och dörr
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Vinkelhake
 Snickarpenna
 Måttband eller tumstock
 Vattenpass

Material som behövs till denna uppgift
 Plexiglas till fönster
 Trälister till fönster
 Plywoodskivor till dörr
 Regelvirke 45x45 till dörr
 Träskruv 20 mm och 30 mm långa
 Dyckert 40 mm långa

Tillverkning av lekstugans fönster och dörr
De fönster som vi skall ha till denna lekstuga skall vara av plexiglas, orsaken till varför vi
använder plexiglas istället för glas är att plexiglas inte går sönder lika lätt. Skulle plexiglas gå
sönder så blir det inte en massa glassplitter. Lekstugans dörr tillverkas av två Plywoodskivor på
en ram av reglar, detta är en enkel och billig dörr som är tålig och enkel att göra.
Arbetsordning
Fönstren
1.

Mät hur stor plexiglasbit som behövs till fönstret (mät bredd och höjd på insidan av fönstret). Dra
bort 5 mm på de måtten som du mätte för att det skall gå enkelt att få dit plexiglaset.

2. Rita ut dina mått på plexiglaset, använd en spritpenna för att enklare kunna se de måttlinjer som
du ritat. Såga ut plexiglasen med en fintandad såg. En fintandad såg används för att plasten inte
skall spricka.
3.

Såga till tunna trälister som du skall ha som stöd på båda sidor om plexiglaset. Dessa trälister
skall spikas med en dyckertspik med litet huvud. Trälisterna skall vara lika breda som
fönsteröppningen, de skall monteras runt hela fönstret på båda sidor.

4. Plexiglaset skall nu monteras mitt i fönsteröppningen, börja med att montera trälisterna som skall
vara på utsidan av plexiglaset, var noga när du monterar dem så att de hamnar på samma avstånd
runt hela fönstret. När de yttre listerna är monterade så kan man trycka plexiglasskivan mot dessa
lister och sedan montera de inre trälisterna. Om plexiglasskivan har skyddsplast så ta av den innan
monteringen.

Bild 46. Fönster med fönsterlucka

Bild 47. Fönster
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Dörren
1.

Nu skall dörren tillverkas, den skall byggas av reglar och tunn plywood. Mät dörröppningens
insida, både bredd och höjd. Den färdiga dörren skall vara 1 cm kortare i höjd och 1 cm kortare i
bredd för att det skall vara enkelt att både öppna och stänga dörren. Dörren skall vara mindre än
dörrhålet för att det skall finnas extra utrymme om dörren sväller.

2.

Såga till reglarna till dörrens ram, se ritningshäftet. Såga ut plywooden till
dörren, du behöver två bitar plywood, en till framsidan och en till baksidan.

3.

Skruva ihop reglarna till dörren, använd vinklar för att fästa ihop reglarna i
Bild 48. Plywood
hörnen. Vinklarna skruvas fast med korta träskruvar. När träramen är
färdig så limmas och skruvas plywooden fast i ramen med korta träskruvar.

4.

När limmet har torkat så skall dörren målas, målningen har två syften, dels att skydda dörren från
fukt och dels ge dörren ett finare utseende. Färgen skall om inget annat anges vara vit. Man måste
måla dörren två gånger för ett bra resultat, tänk på att måla alla kortsidor och kanter också.

5.

Nu skall det tillverkas ett handtag till dörren, förslag på handtag ges i ritningshäftet. Man kan
också om man vill smycka ut dörren med trälister sågade i olika mönster, eller så kan man ha ett
fönster i dörren. Detta fönster skall isåfall sågas upp innan man målar dörren och glaset till detta
fönster skall vara av plexiglas. Dörren skall också ha någon form av lås, förslagsvis genom att
man använder en ledhasp med ett vanligt hänglås i. Dörren skall ha två stycken gångjärn som
monteras på ena långsidan av dörren. Gångjärnen måste vara så stora att de kan bära dörrens vikt,
dessa gångjärn skruvas fast med träskruv. Gångjärnen skruvas fast ca 10 cm från över och
underkant av dörren.

6. Skruva fast dörren i väggen genom att placera dörren i dörrhålet, kila fast dörren så att springan
mellan dörr och dörrhål är jämt fördelad överallt, ca en halv centimeter. Skruva fast dörren i
gångjärnen och ta sedan bort kilarna. Prova dörren, det skall gå lätta att öppna och stänga den, om
det inte gör det så måste man justera gångjärnen.
Förklaringar
Plexiglas är en typ av hård plast som är lite böjlig och relativt tålig.
Dyckertspik är en typ av spik med litet huvud som bland annat används till golv och taklister samt
fönster och dörrfoder. Man använder denna typ av spik för att man inte vill att spiken skall synas så
mycket, och det är mindre risk att träet spricker på grund av att spikhuvudet är litet.
Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är
limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och
kvalitet. I Sverige används företrädesvis furu och gran.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Hur monterar man en dörr och ett fönster, använder man skruv, spik eller något annat?
Hur undviker man att det skall komma in kall luft i springan mellan fönster och vägg eller mellan dörr
och vägg?
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7. Inredning av lekstugan
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Vinkelhake
 Snickarpenna
 Måttband eller tumstock
 Vattenpass
 Handsåg
 Skruvdragare

Material som behövs till denna uppgift
 Trälister
 Plywoodskivor
 Innepanel
 Panelspik

Inreda lekstugan
I denna lekstuga så skall det vara plywood på väggarna och panel i taket. Den typ av panel vi
skall använda är en typ av panel som kallas pärlspont, panelen har fått sitt namn på grund av
att den i ena kanten har ett utseende som lite påminner om en pärla.
Arbetsordning
1.

Innerväggarna på lekstugan skall täckas med plywood, börja med att mäta höjd och bredd på en
vägg och markera måtten som du fick på en plywoodskiva. Såga ut skivan efter måtten och skruva
fast skivan på väggen med träskruv. Skruva skivan i lekstugans väggreglar med ett skruvavstånd
på ca 20 cm. Fortsätt att mäta övriga väggar och montera dit de övriga skivorna på samma sätt.
Om du måste skarva en plywoodskiva så gör det mitt på en regel så får du en stark fog mellan
skivorna.

2.

I taket så skall vi ha pärlspont och den skall spikas i underkant av takstolen och
täcka in hela taket. Pärlsponten skall spikas med dyckert i noten, detta görs för att
dölja spiken. Pärlsponten skall ligga längs med taket och gå från ena kortsidan till
den andra. Eventuellt så måste man vid kortsidorna i taket skruva dit några extra
reglar för att kunna fästa pärlsponten på ett bra sätt. Tänk på att vara försiktig när
du spikar i pärlsponten, den spricker lätt för att den är tunn. Om du måste skarva Bild 49. Pärlspont
pärlsponten så gör det över en takstolsregel så att fogen blir stark.

3.

Nu när panelen i taket samt plywooden på väggarna är uppsatta så återstår det att montera upp
golvlist samt dörrfoder. Golvlisten används för att dölja springan som blir mellan golvbrädorna
och plywooden på väggen. Golvlisten skruvas fast längst ned mot golvet och skall monteras på
alla innerväggarna i lekstugan. Det skall också monteras taklister som skall dölja springan mellan
pärlsponten i taket och plywooden, dessa lister monteras på samma sätt som golvlisterna.

4.

Dörrfodret skall nu monteras och det skall täcka in den springa som finns mellan dörren och
väggen. Dörrfodret skall spikas med smala spik som kallas dyckertspik. Dörrfodret består av en
tunnare trälist som kan spricka lätt, så därför använder man smala spik som inte skall få dörrfodret
att spricka. Det skall även monteras foder runt fönstren, detta foder spikas också med dyckertspik.
Fönsterfodret skall täcka den springa som finns

5. När alla lister är på plats så återstår bara målningen. Vilken färg som skall användas bestäms
gemensamt av eleverna. Tänk på att täcka in alla de ytor som inte skall målas så att de inte utsätts
för färgspill.
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Förklaringar
Plywood se förklaring av plywood i föregående avsnitt ”Tillverkning av fönster och dörr”.
Fog är vanligtvis benämningen på en skarv mellan två material, till exempel två byggskivor. Om man
inte vill att en fog skall vara synlig så finns det lite olika sätt att dölja fogen. Man kan täcka fogen
med en list, använda en speciell fogmassa eller spackla igen den med spackel (spackel är en mjuk
massa som blir hård när den stelnar, man kan då slipa och måla över den).
Noten se förklaring av råspont i avsnitt ”Tillverkning av bottenbjälklaget”
Dörrfoder Är en tunn trälist som spikas över springan som blir mellan dörren och väggen. I denna
springa som blir så brukar man isolera mot kyla, man använder ett material som har mycket bra
egenskaper för att stoppa kyla. Att isolera denna springa brukar kallas att man ”drevar”
Fönsterfoder är en tunn trälist som skall täcka utrymmet mellan fönstret och plywooden. Man brukar
även isolera (dreva) detta utrymme.
Dyckertspik är en lite spik med smalt huvud. Det smala huvudet skall förhindra att träet spricker när
man spikar.

Bild 50. Panel i tak

Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Vad är plywood? Vilka andra skivmaterial kan man tänka sig att klä väggarna med?
Vilka olika typer av innerpanel finns det, nämn några vid namn.
Vilka olika typer av golvlister och dörrfoder finns det
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8. Tillverkning av räcke och bänk
Verktyg som behövs till denna uppgift
 Hammare
 Vinkelhake
 Snickarpenna
 Måttband eller tumstock
 Vattenpass
 Handsåg
 Skruvdragare
 Sticksåg

Material som behövs till denna uppgift
 Brädor 22 x 95
 Regelvirke 45 x 45, 45 x 70
 Träskruv 50 mm, 70 mm
 Vit färg

Räcke och bänk till lekstugan
Denna lekstuga har en liten veranda och där så skall det byggas två små staket och bänkar som
man kan sitta på. De staket som skall tillverkas består av brädor som är utsågade i ett vackert
mönster för att de skall få ett fint utseende. Bänkarna skall vara anpassade till de barn som
skall använda stugan, de skall alltså inta vara för höga.
Arbetsordning
Staket
1.

Det skall vara ett staket på verandan, det skall vara mellan 70 cm till 90 cm högt (höjden kan
anpassas beroende på vem som skall ha lekstugan). Börja med att mäta upp och såga till
överliggaren till staketet (se ritning på staketet), brädorna till staketet skall fästas i överliggaren.
Överliggaren skall skruvas fast mellan lekstugans vägg och den yttre träpelaren. När man skruvar
fast överliggaren så skall man tänka på att man placerar skruven så att de blir så lite synliga som
möjligt, förslagsvis skruvar man underifrån. Tänk på att använda vattenpass så att överliggaren
hamnar horisontellt (rakt).

2. Mät ut bottenregeln till staketet, det är en regel som är placerad på golvet och i den skruvar man
också fast staketbrädorna. Bottenregeln skall skruvas fast i golvet, tänk på att överliggaren och
bottenregeln måste hamna rakt under varandra så att staketet inte blir snett, använd ditt vattenpass
för att vara säker på att överliggaren och bottenregeln hamnar rätt. Bottenregeln skall gå hela
vägen från lekstugans vägg till den yttre träpelaren.
3.

Mät ut vilket mått du skall ha på staketbrädorna, de skall passa mellan överliggare och golvet på
lekstugan. Mät även ut hur många brädor som du behöver, tänk på att du bör ha ca 1,5 till 3 cm
mellan varje bräda. Brädorna skall sågas ut i ett speciellt mönster (Det kallas att man figursågar
brädorna, se bild 51 och 52), antingen kan man komma på ett eget mönster eller så kan man
använda det mönster som finns i ritningshäftet. Använd en sticksåg för att såga ut mönstret i varje
bräda.

4. Börja montera brädorna mellan överliggaren och bottenregeln, använd ditt vattenpass för att de
skall hamna lodrätt (rakt). Brädorna skall skruvas fast, man kan behöva förborra dem innan för att
undvika att träet spricker, använd isåfall en borr som är något mindre än skruven.
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Bänkar
Det skall finnas två bänkar på var sida om dörren som tillverkas av reglar och brädor. Dessa
bänkar kan vara flyttbara eller fast monterade. Alla delar till bänken skall skruvas.
1. Mät ut hur långa bänkarna skall vara, de skall få plats på var sida om dörren. Såga brädorna till
sittdelen, dessa brädor kan figursågas om man vill att de skall få ett lite vackrare utseende.
Bänkarna kan antingen göras med fyra ben så att de blir flyttbara eller så kan man fästa in dem i
lekstugans vägg.
2.

Om man vill att bänkarna skall vara flyttbara så tillverkar man fyra ben av regelvirke (se ritning
över bänk), dessa ben kan också figursågas för ett vackrare utseende.

3.

Om bänken skall monteras fast i väggen på lekstugan så tillverkar man två bänkstöd av regelvirke
som man sedan skruvar fast i väggen. (se ritning över bänk). Hur högt upp bänken skall fästas
beror på vem som skall ha stugan, detta får anpassas efter beställning.

4. När räcke och bänk är tillverkade så skall de målas, förslagsvis vita. Tänk på att täcka in de delar
av lekstugan som inte skall målas med plast så att de inte får färg på sig (till exempel golvet).
Förklaringar
Överliggare är staketets övre del, ett räcke till staketet. Staketbrädorna skruvas också fast i
överliggaren. Överliggaren görs av regelvirke.
Figursågas innebär att man sågar ut något i ett speciellt mönster, det kan vara en staketbräda eller en
bräda till en vindskiva.
Uppgifter att diskutera
Samtala med dina arbetskamrater och fundera på följande frågor:
Kan man göra räcket på något annat sätt?
Fundera på när och var man kan använda sig av figursågning av virke.

Bild 51. Staket på lekstuga

Bild 52. Staket på lekstuga
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9. Slutbesiktning
Nu är lekstugan i princip färdig, nu är det dags att göra en slutbesiktning på lekstugan. Syftet
med en slutbesiktning är att man vill kontrollera om man har glömt något, gjort något fel eller
om något annat fel uppstått under byggtiden. Gå igenom listan nedan och kontrollera så att allt
är åtgärdat.
Utsida lekstuga
1.

Takpappen är monterad korrekt, inga hål eller skador

OK

2.

Vindskivorna är korrekt monterade, inga sprickor eller omålade områden

OK

3.

Panelen är monterad korrekt, inga sprickor, springor eller synliga skador.

OK

4.

Målningen av panelen är korrekt utförd, inga omålade områden

OK

5.

Montering av dörr och fönster är korrekt utförda, inga sprickor eller glapp

OK

6.

Montering av räcke och bänk är korrekt utfört, inga sprickor eller lutning

OK

7.

Målning av räcke och bänk korrekt utfört, inga omålade områden

OK

Insida lekstuga
1.

Plywoodskivor korrekt monterade, inga sprickor eller fogar

OK

2.

Panel korrekt monterad, inga sprickor eller glapp

OK

3.

Golvlister och fönster/dörrfoder korrekt monterade, inga sprickor eller glapp

OK

4.

Målning korrekt utförd, inga omålade områden

OK

Underskrift ansvariga byggare
Datum

Namn

______________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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BILAGA (2)
Frågor till elever på Mjölnergymnasiets lärlingsprogram
Bakgrund och syfte
Med anledning av att jag skriver mitt examensarbete som handlar om hur man kan förbättra den
litteratur som finns idag för gymnasieskolans byggprogram, så vill jag intervjua några elever för att få
en elevsynpunkt på hur litteraturen fungerar idag och hur den kan förbättras. Jag ber därför att ni
svarar på de frågor som jag har och som återfinns längre ned i detta dokument. Alla svar som ni ger
kommer att användas i mitt examensarbete, inga namn kommer att skrivas ut och ni har möjlighet att
granska era svar innan detta arbete lämnas in.
Tack för er medverkan!
Peo Alvunger, Programansvarig på Mjölnergymnasiets lärlingsprogram.
Fråga 1.
Vad tycker du är bra/dåligt med den bygglitteratur som finns idag på din utbildning?

Fråga 2.
Vad tycker du kan förbättras/göras om med litteraturen?

Fråga 3.
Hur viktig tycker du att teorin/litteraturen är i din utbildning?
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BILAGA (3)
Hej!
Jag heter Peo Alvunger och jag är lärarstudent på Växjö Universitet, jag läser till yrkeslärare med
inriktning på byggprogrammet och jag är nu i slutfasen på min utbildning. Parallellt med mina studier
så arbetar jag som programansvarig på Mjölnergymnasiet lärlingsprogram. På Mjölnergymnasiet så
har vi en lärlingsutbildning med inriktning mot industri och bygg. Jag är som sagt i slutfasen på min
utbildning och jag skall börja med mitt examensarbete, jag undrar nu om jag kan få be er att besvara
några frågor som jag har. Detta skulle hjälpa mig mycket och jag skulle bli mycket tacksam.
Mitt examensarbete skall handla om den bygglitteratur som finns för gymnasieskolans byggprogram.
Jag vill gärna veta om vad lärarna tycker om den och om den kan förbättras på något sätt. Jag hade en
tanke att man kunde arbeta med fysiska modeller som är kopplade till kurslitteraturen och därigenom
kunna knyta ihop teori och praktik på ett bra sätt. Jag kommer att försöka sätta ihop en
projektlitteratur som jag hoppas kan vara användbar, men jag vill som sagt gärna först veta vad
åsikten är om den litteratur som finns idag. Så jag ställer tre frågor till er som jag skulle uppskatta om
ni ville besvara.

1.

Vad tycker ni om den teorilitteratur som finns att tillgå för byggprogrammet?
(exempelvis Libers häften mm)

2. Vad skulle kunna förbättras med den byggteorilitteratur som finns?
3. Vilken teorilitteratur använder ni på ert byggprogram?
Om ni har några frågor om denna enkät så får ni gärna höra av er.
Med vänlig hälsning
Peo Alvunger, Programansvarig på Mjölnergymnasiet lärlingsprogram
Mail: ptk26@hotmail.com / per-olof.alvunger@edu.kalmar.se
Mobil: 0737606535 / 0480 473400
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