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Sammanfattning (på svenska)

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.
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Abstract (in English)
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. 
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