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Sammanfattning 

 

 

Syftet med detta gestaltande arbete är att ta reda på hur skiktlimning fungerar i skolundervisningen och vilka 

möjligheter som finns för att integrera den mer i skolan. Syftet är också att bidra med kunskap om tekniken till 

andra lärare.  

Detta är ett gestaltande examensarbete. Tre olika produkter tillverkades med hjälp av skiktlimning. Processen 

dokumenterades så att lärare och elever ska kunna använda dem i slöjdundervisningen. Jag gjorde även fyra 

olika intervjuer med fyra lärare från tre olika skolor och även en undersökning om hur produkterna jag tillverkat 

fungerar i en skolsituation. Resultatet visar att skiktlimning är en teknik som kan vara av intresse för elever i 

skolan. Det är också uppenbart att lärare inte har mycket erfarenhet och kunskap om tekniken. Slöjdlärarna 

medger att det finns fördelar med tekniken även om den inte används ofta i undervisningen.  

Slutsatsen av denna studie är att skiktlimning som teknik kan användas i grundskolan men att den verkar 

förekomma i liten utsträckning. Min undersökning visar att det var mycket populärt bland eleverna när de väl 

blev introducerade och intresserade av tekniken.    

 

 

Nyckelord: Skiktlimning, slöjd, mall, hantverk 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to find out how laminate bending works in school and how one could integrate it 

even more. The purpose is also to spread awareness of this technique. This is an examinations work. I made 

three different items that involve the technique laminate bending. I documented them and made manuals for 

those so that teachers and students in school will be able to understand them. I also made four separate 

interviews with four different teachers from three different schools and also investigated how the products I 

made work in a school context. The results show that laminate bending is a technique that can be of interest to 

students today. It is obvious that teachers do not have much experience and knowledge about the technique. 

Teachers in sloyd admit the advantages of the technique even though it is not used frequently in learning 

processes in school. The conclusions from this study are that the technique can be used in school nowadays but it 

seems like it occurs in a very small extent. It is also apparent from my investigation that it is very popular among 

the students, once they got introduced and interested in the technique.  

 

 

Key words: Laminated bending, sloyd, mould, handicraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning………………………………………………………… ……………. 1     

     Syfte och frågeställningar………………………………………………………2     

     Disposition…………………………………………………………………….. 2                                                                          

2. Skiktlimning…………………………………………………………………… 3                                                                                                                  

     Historik………………………………………………………………………… 4                                                 

     Användningsområden………………………………………………………….. 4 

     Fördelar med skiktlimning……………………………………………………...5 

     Nackdelar med skiktlimning……………………………………………………5                                                    

     Egna erfarenheter av skiktlimning…………………………………………….. 6                                                                              

3. Litteraturgenomgång………………………………………………………… 9 

     Erfarenhetsbaserat lärande…………………………………………………….. 9                                                                                   

     Kroppsligt lärande……………………………………………………………... 11 

     Experimentellt lärande………………………………………………………….13 

4. Metodval.............................................................................................................. 16 

     Utarbetande av manualer……………………………………………………….16                                                                                                                    

     Urval…………………………………………………………………………… 18 

     Presentation av lärare………………………………………………………….. 18 

     Frågor till intervjupersoner…………………………………………………….. 18 

     Forskningsetik…………………………………………………………………. 19 

     Genomförande…………………………………………………………………. 19 

 5. Resultat-eget gestaltande arbete…………………………………………….. 20 

     Egen tillverkning och utprovning av skiktlimmade föremål…………………... 20 

     Longboard……………………………………………………………………... 20 

     Fiskehåv……………………………………………………………………….. 21 

     Tårtspadar……………………………………………………………………… 22 

     Longboard i årskurs 8………………………………………………………….. 24 

    Tårtspadar i årskurs 8…………………………………………………………... 25 

6. Resultat – lärarintervjuer…………………………………………………….. 27 

    Vad är lämpligt att skiktlimma i slöjden?............................................................ 27 



    För eller nackdelar, bra eller dåligt med färdiga mallar?..................................... 29 

    Hur kan skiktlimning presenteras på ett intressant sätt i skolan?......................... 30 

    Hur mycket kan lärare om tekniken?................................................................... 31 

    Sammanfattning av intervjuer………………………………………………….. 33 

    Egna reflektioner om skiktlimning i slöjden…………………………………… 34 

    Egna reflektioner om skiktlimmade tårtspadar………………………………… 35 

    Sammanfattning av elevers skiktlimning………………………………………. 35 

7. Diskussion……………………………………………………………………... 37 

    Longboard i slöjden…………………………………………………………….. 37 

    Fiskehåv som slöjdprodukt……………………………………………………... 38 

    Tårtspadar som slöjdprodukt…………………………………………………… 39 

    Slutsammanfattning…………………………………………………………….. 41 

8. Källförteckning………………………………………………………………... 43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bilaga 1. Manual till longboard 

 

Bilaga 2. Manual till fiskehåv 

 

Bilaga 3. Manual till tårtspade 



                                                                                                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                         

Detta är ett ”gestaltande” examensarbete, vilket innebär att tiden för kursen har fördelats 

mellan å ena sidan eget gestaltande arbete och å andra sidan traditionella textstudier, 

inhämtade från empiriskt material samt textproduktion.  

1. Inledning 
 

Mitt intresse för slöjd/skapande i trä är något som alltid har funnits i mina tankar på många 

sätt. Mitt kunnande inom området gestaltande i trä är något som utvecklats genom mitt eget 

slöjdarbete. Jag har planerat utifrån mina förkunskaper, och lärt mig nya tekniker efter vägen. 

Under planeringen har jag haft en väldigt klar tanke på hur slutresultatet ska se ut, men även 

insett att slutresultatet kan ändras mycket från tanke till handling.   

 

Under ett par decenniers tid har jag tillverkat och designat möbler på egen hand. Under den 

tiden har jag lärt mig genom mina egna misstag, ifråga om hur trä kan bete sig i olika 

situationer. Jag har då varit tvungen att prova mig fram för att komma fram till lösningar, på 

olika problem som uppstår i en slöjdprocess, och har på så sätt förvärvat en relativt stor 

erfarenhet av att arbeta i trä. Jag har under den tiden lärt mig många nödvändiga tekniker, som 

jag känner att jag har stor nytta av då jag är i en slöjdsal och undervisar.  

 

Jag kom i kontakt med skiktlimning på Umeå universitet under en lektion då vi skulle lära oss 

en ny teknik. Det arbete vi skulle göra då var att forma något med faner och överraska med 

resultatet. Jag insåg att med den här gamla tekniken så kan man göra i princip vad som helst 

plus att det är ett kulturarv att värna om vilket både kursplanen i slöjd och läroplanen stöder. 

Läroplanen beskriver att undervisningen bland annat ska bestå i att överföra kulturarv och 

utveckla dessa från en generation till nästa (skolverket, 2000). Eftersom skiktlimning är en 

gammal teknik kan kulturarvet fortleva genom att elever i skolan använder denna teknik. 

 

 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta gestaltande arbete om skiktlimning i grundskolans senare år är flerfaldigt. 

Det syftar till att fördjupa kunskapen inom arbetsområdet, samt att visa vilka möjligheter 

skiktlimning kan erbjuda i skolsituationer. Syftet är också att bidra med en medvetenhet och 

kunskap om tekniken som kan inspirera slöjdlärare på ett pedagogiskt sätt.   
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De frågeställningar som behandlas i arbetet är. 

 

 Vad kännetecknar tekniken skiktlimning? 

 

 Vilka praktiska och pedagogiska möjligheter medför tekniken i slöjundervisningen? 

 

 Hur kan skiktlimning introduceras och väcka intresse hos slöjdlärare och elever? 

 

Disposition 

 

Jag har delat upp denna studie i sju kapitel. Andra kapitlet tar upp skiktlimningens historia 

och användningsområden. Tredje kapitlet är en litteraturgenomgång. I det fjärde kapitlet 

redovisar jag mitt metodval samt mitt genomförande av studien. I kapitel fem redovisar jag 

resultatet av det gestaltande arbetet. Kapitel sex behandlar resultatet av lärarintervjuerna och 

kapitel sju avslutar med diskussion där jag också kommer att kritiskt granska min studie. 
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2. Skiktlimning 

I detta kapitel redovisas litteraturstudier och det som kan relateras till slöjdundervisning. 

Särskilt Lon Schleining, (2002) och W C Stevens & N Turner (1978) har varit viktiga källor i 

min studie. Dessa böcker tar upp det som är väsentligt att veta om skiktlimning t.ex. att göra 

eget faner, eller vilket sorts faner och vilka hjälpmedel som är lämpligt att använda inom 

skiktlimning. Eftersom dessa författare använder sig av egna erfarenheter och det är 

handböcker skrivna ur ett praktiskt perspektiv är det lätt att förstå och ta till sig det som tas 

upp. 

 

Skiktlimning är en teknik som använts av människan sen antiken. För att förstå principen om 

hur skiktlimning fungerar i praktiken, kan man jämföra det med att öppna en bok, lägga den 

på ett bord och låta sidorna falla ut mot båda hållen. Det blir då en välvning både mot höger 

och mot vänster, då bokens sidor ligger mot varandra och trycker mot varandra till en välvd 

form (Schleining, 2002).  

 

Det är samma princip som används vid skiktlimning med den skillnaden att faneret spänns 

över en mall och det tillsätts lim mellan varje lager och pressas med tvingar runt om hela 

mallen vilket bilden visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Figuren visar hur en mall kan se ut, här en mall för fiskehåv med faner under press. 

 

Efter att limmet har härdat har man fått en form som följer mallen och som kommer att förbli 

i den formen. Härdning innebär att limmet torkar och binder ihop materialet. Det är alltså 

limmet som håller ihop faneret och gör att formen hålls kvar och förhindrar de individuella 
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bitarna av faner från att räta ut sig, vilket är den naturliga reaktionen för materialet. Resultatet 

blir då en form som inte ändras (Stevens & Turner, 1978). 

 

Faner är det tunna lager av trä som används vid skiktlimning och dessa kan variera i tjocklek. 

Faneret svarvas eller skärs med kniv ur stockar av olika träslag. Detta används dels som 

yttäckning av möbler och andra inredningsdetaljer eller som råvara till t.ex. plywood som är 

gjord av kryssfaner. 

 

Historik 

 

Det som skiktlimmades i antiken var pilbågar, som var nödvändiga för människans 

överlevnad som jägare men även som krigare. Pilbåge var ett viktigt redskap för jägaren då 

den skaffade föda och den har utvecklats alltsedan människan började kunna tillverka, och 

använda redskap för jakt och krigsföring. Cederlöf (2002) skriver att de första pilbågarna som 

tillverkades var enkla trästavar av lärkträ eller idegran. Med tiden utvecklades tekniken, och 

sammanfogning med träribbor av olika hårdhetsgrad gav en bättre flexibilitet, och en 

kraftfullare pilbåge. Dessa kallades förstärkta pilbågar och användes av bland annat de 

svenska samerna på 1700-talet (Cederlöf, 2002).  

 

En förbättring av den förstärkta pilbågen var den sammansatta pilbågen. De bäst bevarade 

sammansatta pilbågarna härstammar från det antika Egypten. Vid utgrävningen av 

Tutankhamons (ca, 1330 f. Kr) grav hittades sammansatta pilbågar som var mycket högt 

utvecklade. Den sammansatta pilbågens buk bestod av pålimmade lameller av horn, och 

ryggen var beklädd med pålimmade senor som limmats fast i fuktigt tillstånd. När senorna 

torkat bildades en elastisk massa, som gjorde att öronen på pilbågen drogs framåt. Dessa 

pilbågar kallas reflexa, och var ofta klädda med pergament eller näver som skyddade mot 

vatten och fukt eftersom stommen var mycket känslig (Cederlöf, 2002).  

 

Användningsområden 

 

I dagens samhälle är skiktlimning en teknik som används mycket i möbelindustrin och i de 

flesta hem finns möbler med skiktlimmade detaljer som ben, rygg eller armstöd, utan att 

människor verkar reflektera över det. Anledningen till det kan vara att det är en teknik som är 
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så vanlig att den blir osynlig och inte får den uppmärksamhet som den förtjänar. Tekniken i 

sig kan appliceras både inom byggnadssektorn, som så kallade limträbalkar och inom 

finsnickeri. Tekniken går att anpassa till olika dimensioner som ska skiktlimmas, och till de 

ändamål produkten ska användas till. 

 

Fördelar med skiktlimning 

 

Fördelen med att limma ihop tunna lager är att man kan forma och böja det i fibrernas 

längdriktning, utan att det bryts av, vilket det gör om man böjer för tjocka lager av faner eller 

massivt trä. Lättaste sättet att kontrollera detta är att provböja faneret för hand runt mallen 

som ett test före limning. Om man t.ex. vill böja mahogny som splittras lätt även om det ångas 

upp så är skiktlimning ett mycket bra alternativ, förutsatt att man använder tunna lager av 

materialet. Det förutsätter också att rätt sorts metod, material och lim används om det ska bli 

ett bra resultat som är starkt och stabilt (Schleining, 2002). 

 

En annan fördel med att skiktlimma är att man kan få precis de former som man vill förutsatt 

att man har en bra mall. När man har detta kan man göra identiska saker och producera många 

likadana produkter. Med knivskuren faner som böjs inom skiktlimning är det relativt lite 

material som går till spillo om det jämförs med sågat faner eller om materialet ångas för 

böjning (Schleining, 2002). 

 

Detta är även något som står i kursplanen för slöjd då man ska vara medveten om de resurser 

man använder och att man ska vara medveten om detta. Kursplanen tar också upp att det är 

viktigt att skapa en förståelse för hur en konstruktion påverkar en produkts hållbarhet och 

funktion ifråga om att välja material och vilken betydelse det kan få (kursplan i slöjd, 

Skolverket, 2000-07). 

Nackdelar med skiktlimning 
 

De nackdelar som skiktlimning har är framförallt limningsprocessen. Flexibla lim är inte 

passande och ickeflexibla lim t.ex. plastlim som epoxi kräver många olika skyddsåtgärder 

både före limning, vid limning och vid det efterarbete som blir efter limning, med slipning 

som följd. Det som krävs vid en process med sådant lim är att skydda ögon, lungor och hud 

samt använda plasthandskar vid limning, eftersom epoxilim kan orsaka svåra reaktioner hos 
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olika individer (Schleining, 2002). Epoxilim kan beskrivas som ett plastbaserat lim som är 

hälsoskadligt och miljöfarligt och passar därför inte i en skolmiljö. 

 

Limning kan också vara mycket otrevligt då lim har en förmåga att fastna på t.ex. kläder som 

lätt blir förstörda, eftersom många typer av lim för det mesta inte går att tvätta bort. En annan 

nackdel är att då faner sätts i press över en mall så kan det vara ett tidsödande arbete och 

kräva mycket tid till att fixera faneret över mallen med tvingar (Schleining, 2002). 

 

En annan nackdel med skiktlimning kan vara att man med ögat kan se t.ex. hur många olika 

lager av faner som använts vilket av vissa kan upplevas som oestetiskt, då de olika lagren med 

faner blir synliga samt att det även tar tid att förbereda före limning. (Stevens & Turner, 1978) 

 

De teorier som dessa författare använder sig av är baserade på deras egna erfarenheter och det 

är handböcker som är skrivna ur ett praktiskt perspektiv så att det ska vara lätt att förstå och ta 

till sig de olika tekniker som författarna tar upp.  

 

Egna erfarenheter av skiktlimning 

 

Under alla år jag gick i skolan såg jag aldrig att tekniken visades upp. Inte heller har jag sett 

att skiktlimning tillämpats ute på någon skola jag varit på under den verksamhetsförlagda 

utbildning jag har deltagit i under mina universitetsstudier. Vad detta kan bero på är värt att 

studera. Om man som lärare kan öka förståelsen för denna teknik, så kan den också appliceras 

i skolslöjden på många olika sätt.  

 

Min första kontakt med skiktlimning var under en lektion under lärarutbildningen. Eftersom 

jag precis hade börjat med ridning tänkte jag att stigbyglar med en utsida av masurbjörk skulle 

bli fint och ovanligt. Eftersom en sådan form har mycket tvära svängar måste mycket tunna 

faner användas. Desto tunnare bitar av trä som böjs, desto tvärare svängar kan man ta. En av 

fördelarna som tas upp är att tunna lager av trä som limmas mot varandra i en mall, får en 

konstruktion som är mycket starkare än massivt trä. Anledningen till det är att lim binder ihop 

materialet så att det blir starkare än om det skulle varit massivt trä, (Schleining, 2002). 
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En mall är en form som faner böjs runt. Mallen består av två delar, en inre del som faneret 

böjs runt och en yttre del som klämmer fast faneret mot den inre delen och fixeras med 

skruvtvingar. När lim appliceras mellan varje lager faner och fixeras runt en mall med önskad 

form och pressas samman, kommer den formen att bestå (Schleining, 2002). 

 

 

Eftersom en stigbygel måste konstrueras med tvära svängar för att ge foten stöd, komfort och 

säkerhet, var jag tvungen att använda mycket tunn faner, så att faneret inte skulle brytas 

sönder då det klämdes ihop runt omkring mallen. Det bästa sättet att prova sig fram till 

maximal tjocklek på faneret, är att böja faneret före limning runt mallen och se att det håller 

(Schleining, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Bilden ovan visar en produkt med mycket tvära svängar som kräver många tunna lager faner för att 

kunna tillverkas. 

 

 

Under tiden som jag utvecklade möjligheten att tillverka stigbyglar med tekniken 

skiktlimning, funderade jag även på vilket som skulle bli nästa steg i processen, och hur jag 

skulle lösa problemet med en funktionsduglig mall vilket var svårare än jag trott. Att fundera 

under arbetet och tänka framåt, är ofta det bästa sättet för mig att kunna komma fram till 

lösningar på problem som dyker upp under ett arbete, oavsett om det är i en slöjdsal eller på 

ett vanligt arbete. Att tänka framåt mot ett mål anser jag vara väsentligt för att kunna ta fram 

idéer, men även förkasta idéer som inte känns relevanta för stunden. Ofta då jag möter 

problem i ett arbete, kan jag gå ifrån det och arbeta med något annat. 
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Många gånger ses svaret på det föregående problemet då man arbetar med något annat. 

Molander (1997) menar att det behövs tid för självreflektion, eller passiv tid för att kunna 

avgöra vad som ska bli nästa steg i processen. Då kan det vara nödvändigt att gå iväg en stund 

och reflektera för att och kunna gå vidare i processen. 

 

  

Något som är viktigt att veta är i vilken ände man ska börja när man går in i ett nytt projekt 

och en ny teknik. Det är där bakgrundskunskaperna inom trä, med ställningstagande och 

bedömningar kommer in i bilden, och blir till ytterligare erfarenheter. Just därför är det 

experimenterande arbetssättet det bästa för att utveckla sina färdigheter ytterligare, och i detta 

specifika fall, ett måste för att få fram ett resultat då det inte går att läsa sig fram till ett färdigt 

resultat. Här måste man pröva sig fram för att förstå vad man gör, vilket är ett fungerande sätt 

att lära sig på. Att lära på det sättet ger också en förståelse för att elever kan misslyckas, 

eftersom man själv gått den vägen och vet av erfarenhet att processen inte alltid går som man 

vill. Här är det också viktigt att kunna ta goda råd av andra som kan mer om den specifika 

tekniken. Just detta är viktigt för att gå vidare även om man måste experimentera själv då man 

lär sig något nytt och då måste man också få misslyckas för att inse vilka saker som är möjliga 

att tillverka eller inte. 

 
Man måste helt enkelt öva mycket och experimentera om man ska bli bra och känna sig säker 

inom sitt område. Det specifika med just detta arbete är att det inte finns mycket forskning om 

denna teknik, vilket gör att jag måste luta mig mot det egna experimenterandet för att komma 

fram till ett tillfredställande resultat. 
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3. Litteraturgenomgång 
 

 

Den litteratur som är mest relevant för min studie behandlar erfarenhetsbaserat lärande, 

kroppens betydelse i lärandet samt ett experimentellt förhållningssätt som kan förknippas med 

slöjdhantverk. 

 

Erfarenhetsbaserat lärande 

 

Erfarenhetsbaserat lärande kan också kallas att lära sig praktisk kunskap till skillnad från det 

som vanligen kallas teoretisk kunskap. Uppdelningen mellan teori och praktik anses 

härstamma från Aristoteles som ansåg att det fanns vissa saker som inte kan förändras, men 

som människan kunde få kunskap om. Därifrån härstammar ordet teori (Liedman, 2002)   

 

Teori betyder helt enkelt betraktande. Man kan t.ex. studera hur stjärnorna rör sig över himlen 

eller hur en sten faller ner mot marken utan att vi kan påverka det. Man kan däremot studera 

det och få en förståelse för förloppet. Det är det som menas med teori, ett åskådande av ett 

förlopp om hur saker och ting förhåller sig till varandra. Den praktiska kunskapen är däremot 

något som man får genom handling och som ger en erfarenhet inom det område som man 

väljer att arbeta med såsom skomakare eller bildhuggare.   

 

Arbetet med skiktlimning har skett med hjälp av utprövade och experimenterande metoder. 

Detta är ett exempel på hur man kan utöka sin kunskap och förfina sitt hantverk genom 

praktiskt arbete istället för att studera texter. Liedman (2002) går så långt att han påstår att all 

kunskap i grunden är praktisk kunskap, medan teorin som också kan behövas kan vara av en 

skiftande uppfattning. Det som då är avgörande är förmågan att kunna de olika momenten 

som är utmärkande för ett resultat i praktiken. Liedman påpekar även det viktiga och 

nödvändiga av att öva och experimentera för att prova sig fram. Detta kallar Liedman för 

improvisation vilket i sig blir en personlig kunskap. Utan improvisation kan det inte skapas 

nya saker med en egen karaktär. 

 

Liedman skriver vidare att t.ex. en musiker som kommit långt i sin karriär måste öva mycket 

för att bli tekniskt skickligare och kunna nå de höga höjderna. Med detta menar Liedman att 

man inte blir mästare bara på att vara förtrogen med sitt instrument eller verktyg utan att det 
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utvecklas personligt, genom övning och träning, och genom att experimentera med den 

erfarenhet man har i sig och därifrån prova sig fram. Det är endast genom lång erfarenhet som 

människan får en förtrogenhet inom det område som väljs, oavsett om det är ett hantverk som 

ska göras eller ett musikstycke som ska spelas. Den erfarne lär sig då att se en situation och 

tolka den vilket mynnar ut i färdigheter som utmärks både praktiskt och teoretiskt (Liedman, 

2002).  

 

Thomas Tempte (1997) beskiver om hur erfarenheten hos en båtbyggare gör honom till en 

mästare inom sitt arbete. Båtbyggaren Gösta kan vandra omkring i verkstan, stanna till och 

fundera, bedömer och avväger innan han beslutar sig för vilka virkesbitar som passar till t.ex. 

basning av virke, då erfarenheten styr vilka plankor som passar till bordläggning. Under 

arbetets gång är det aldrig fråga om jäkt. Tack vara hans erfarenhet får han en rutin som gör 

att han har den färdiga båten klar i huvudet, och han producerar den tanken genom sina 

händer, och att hela tiden tänka framåt och utgå från det han ser. 

 

 

Att lära sig ett hantverk är också att utveckla sina förmågor och bli kreativ och växa som 

människa och när det händer i en öppen dialog med andra blir vinsten för individen ifråga 

bredare. Gustavsson (2004) anser att den kunskap man når inom och om hantverket hänger 

ihop med en personlig utveckling och båda dessa kunskaper anses mycket viktiga. 

 

Samspelet mellan ögat, handen och tanken är mycket väsentligt och är grunden i lärandet som 

bygger på att öva, prova, våga och upprepa för att skapa sig ett bra kunnande i hantverk. 

Praktisk kunskap som individen får genom övning sitter också djupare än teoretisk kunskap. 

Det går inte att förstå den praktiska kunskapen utan att pröva sig fram. 

 

Det krävs koordination mellan ens egna tankar om en produkt och handen som utför arbetet 

med att skapa produkten och den kunskapen kan bara fås genom viljan att lära sig, och genom 

upprepning så att kunskapen sitter i händerna genom erfarenhet. Gustavsson menar även att 

det är viktigt att kunna planera logiskt i sitt hantverk där teoretiska kunskaper kommer fram 

på ett naturligt sätt genom hantverket. 

 

Ett hantverk är även positivt för den egna utvecklingen, då problem alltid dyker upp i en 

process. Hantverkaren blir van att lösa dessa problem på ett praktiskt sätt, och gå vidare i sin 
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utveckling, då hantverk ger ett konkret resultat och en stor tro till den egna förmågan 

(Gustavsson, 2004). 

 

Bengt Molander (1997) tar upp det viktiga med att ha tid till att reflektera över processen. Han 

kallar den tiden för passiv tid, och menar att den är mycket viktig att ha för att få tid till 

eftertanke och kunna styra processen i rätt riktning. Molander beskriver att inom hantverk är 

det mycket viktigt att inte stressa, utan att tänka efter innan handlande i praktiken. Ett arbete 

ska då få ta den tid det kräver ifråga om materialval och kunskap i tekniken, metodval samt 

vad som förväntas av den färdiga produkten. Molander menar också att det är genom 

handlandet som kunskap utvecklas, och är något som förvärvas i en aktivitet. 

 

Vidare skriver Molander om en praktisk kunskapstradition som bygger på ett deltagande 

genom kommunikation med andra människor, och i den kunskapen kan det höra till att bruka 

olika verktyg och material. Den kunskapen är baserad på övning, experimenterande och 

personlig erfarenhet. Molander skriver även att kunskap inte har någon början och inte heller 

något slut utan den lever och utvecklas hela tiden. Vidare skriver Molander om det viktiga 

med att närvara med sitt sinne och träna ögonmått och även utgå från det man ser, och hela 

tiden försöka att tänka framåt i processen (Molander, 1993). 

 

Kroppsligt lärande 

 

Författaren Sven-Eric Liedman (2002) skriver att kunskap är något som finns inom oss, den 

sitter i kroppen. Liedman tar upp kunskapens mångfald och hur skolan ser till att börja lagra 

den i barnet i en tidig ålder. Liedman menar vidare att all kunskap är praktisk och att den teori 

som fodras kan ha varierande omfattning men att den avgörande aspekten är de konkreta 

stadier som visas genom sysselsättning. 

Bernt Gustavsson (2004) skriver att hantverk är ett kunnande som sitter i händerna och 

kroppen och är något som behövs för att vi ska kunna förkovra våra talanger. Vidare skriver 

Gustavsson att hantverk är något gripbart, det är något som man utför med kroppen och med 

verktyg där man lär sig verktygets olika användningsområden, det är något som kräver en 

medveten åtgärd och är fullt av svårigheter. 
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Kunskapen ökar genom att hantverkaren får mer och mer erfarenhet genom att arbeta i olika 

material, på olika sätt med hjälp av utprövade av funktionella metoder. Allteftersom 

hantverkaren reflekterar över resultatet av sitt arbete, justerar och förfinar sina metoder ökar 

den erfarenhetsbaserade kunskapen genom övning och upprepning.  

 

Det är endast genom övning som man kan lära sig ett hantverk och få en förståelse för hur 

material och verktyg förhåller sig till varandra. Det är också genom övning som man bygger 

upp en egen kunskap inom hantverk eftersom man måste prova för att kunna, detta går inte att 

överföra på muntligt vis. Eftersom problem alltid dyker upp i en process så blir hantverkaren 

van att lösa dem, detta är något som man bara får genom övning, erfarenhet och en tilltro till 

det egna omdömet då man planerar, tänker, arbetar och analyserar sig igenom processen fram 

mot målet (Gustavsson, 2004). 

 

Gustavsson skriver även om en praktisk klokhet som införskaffas genom tidigare erfarenheter. 

Denna klokhet kan plockas fram vid det rätta tillfället genom t.ex. goda råd. Denna 

beskrivning är något väsentligt att inneha och kunna applicera i undervisningssituationer. Det 

kan t.ex. vara att kunna se en in i en process, och ha förmågan att kunna avgöra vad som kan 

vara nödvändigt att använda för att det ska bli ett bra resultat. Detta kräver i sin tur en fantasi 

och öppenhet, men även att kunna ta in och lyssna på andras råd vilket också är en förmåga 

eftersom alla kan lära av alla. 

 

Det hantverksmässiga utvecklandet är också något som går hand i hand med den personliga 

utvecklingen. Det är en process där våra förmågor att kunna, kommer fram genom arbete med 

händerna där även andra sinnen spelar in så som synen, känslan och tanken. Det väsentliga är 

att det finns gott om tid så att hantverket får utvecklas personligt (Gustavsson, 2004).  

 

I processen måste alltid ögat, tankarna och händerna samspela med varandra för att man ska 

kunna gå framåt. Det gäller då att nöta och nöta, öva och öva och upprepa och göra samma 

moment många gånger för det är genom upprepningen som man bygger upp en förståelse för 

hur man kan göra. Då man har kommit till den punkten förstår man mer hur t.ex. verktygen 

ska användas och det kan då gå fortare framåt i utvecklingen och hantverkskunnandet. 

 

Den sorts kunskap som man tar till sig genom övning och upprepning är också en kunskap 

som sitter djupare än om man bara skulle prata om den. Pratar man bara om det som ska göras 
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blir det till en ytlig kunskap som blir svår att förstå. Det krävs helt enkelt en fysisk handling 

för att man ska kunna förstå, man måste helt enkelt pröva för att lära sig och både se, och 

känna sig fram för att kunna förstå ett hantverk (Gustavsson, 2004). 

 

Gustavsson anser att hantverket sitter i kroppen och är en kunskap som bygger på upprepning, 

och därför sitter i händerna och kan tas fram då det behövs. Eftersom den kroppsliga 

kunskapen sitter djupare än den teoretiska så är det lättare för en erfaren hantverkare att 

komma tillbaka efter ett uppehåll, än för en oerfaren. Detta tack vare att kroppen och 

händerna kommer ihåg situationer om hur materialet fungerar tillsammans med verktygen.  

 

Något som man också måste tänka på är att man som hantverkare aldrig blir fullärd. Det finns 

alltid nya saker att lära sig oavsett hur länge man sysslat med ett hantverk eftersom man hela 

tiden utvecklas inom de tekniker man jobbar med och där kan man alltid förfina sitt kunnande 

och bli bättre.  

 

Gustavsson anser också att även om hantverkskunnandet sitter i kroppen så är det inte bara 

den skickligheten som är viktig. Hantverk innebär också mycket tankearbete i alla de olika 

processer som man väljer att arbeta med. I varje ny process så gäller det att kunna planera för 

nästa steg i processen och försöka vara ett steg före, alltså att tänka framåt för varje steg i 

processen och ta sig framåt mot målet, helt enkelt att arbeta logiskt framåt genom planering 

(Gustavsson, 2004).  

 

Experimentellt lärande 

 

Jag har själv arbetat på ett experimenterande sätt i detta arbete. Den fördel jag ser av det är att 

jag lär mig mer om hantverket efter vägen, och får en bättre förståelse vilket gör att 

fallgroparna minimeras med den förståelse jag bygger upp om tekniken. Det är just den 

erfarenheten jag bygger upp om tekniken, som gör att det blir en personlig kunskap jag tar till 

mig vilket Liedman (2002) beskriver. 

 

Om en hantverkare bara håller sig till det som är bekant för denne och de tekniker som den 

kan så blir han lätt uttråkad genom att bara göra samma saker. Om hantverkaren däremot kan 

kasta sig in i något nytt och främmande så börjar denne att söka förbindelser med det redan 
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kända. Det är förhållandet mellan det kända och okända som är grundstenen för en 

hantverkare och det som föder fram motivationen och intresset, och en nyfikenhet att lära 

mera om hantverket. Det är det som är drivkraften för att ta in ny kunskap som kan innebära 

allt från att ställa frågor till andra som är kunniga inom området till att ta egna beslut och gå 

vidare i processen (Gustavsson, 2004). 

 

Viljan och motivationen beskriver Gustavsson som de viktigaste förutsättningarna för att man 

ska lära sig ett hantverk. Det måste helt enkelt vara något som är roligt att göra för att man ska 

vilja utveckla sig och experimentera. Det måste finnas en motor som driver hantverkaren 

vidare framåt och där kommer det experimentella in och driver en framåt, för utan 

experimenterande så tas inte ny kunskap in. 

 

För att kunna få fram något som fungerar på ett tillfredställande sätt, måste man lära sig av 

sina misstag och prova sig fram till ett funktionellt slutresultat. Det bästa sättet då är att förstå 

och reflektera över vad som blev fel och finna en annan väg till ett färdigt resultat. 

Det är sådana gånger viktigt att kommunicera med någon som har kunskap om tekniken för 

att kunna få goda råd, men det är trots allt i handlingen som ny kunskap skapas och därför är 

det viktigt att prova sig fram och experimentera (Molander, 1997). 

 

Av den anledningen är det mycket viktigt att låta förarbetet ta sin tid, och därför bör det börjas 

med enkla mallar som senare utvecklas med kunnandet. Molander anser att ett arbete måste få 

ta den tid som krävs. Hantverkare ska inte stressa eller ta genvägar till det färdiga resultatet, 

utan ska använda sin kunskap på bästa och lämpligaste sätt i sitt arbete, ifråga om materialval 

och vad som krävs för att komma fram till ett färdigt resultat (Molander, 1997).  

 
Att ha förmågan att kunna lösa problem är något som är mycket utmärkande för en 

hantverkare. Hantverkaren måste kunna tänka logiskt samtidigt som han måste acceptera att 

ett arbete en del gånger kan misslyckas. Detta är också något som man tränar upp i 

läroprocessen då misslyckanden leder till nya problemlösningar. Därför är viljan att lära och 

att vara nyfiken mycket viktig för en hantverkare, så att den aldrig blir nöjd utan hela tiden 

strävar efter att bli bättre. Det enda som egentligen är ett hinder mot detta är tidsfaktorn. 

Eftersom ett hantverk i sig går långsamt och det tar tid att lära sig så kan det vara svårt att få 

den tiden i vårt samhälle (Gustavsson, 2004). 
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Kajsa Borg (2001) skriver om Dewey som såg skolan som en plats där eleverna skulle få en 

undervisning som skulle ha en förbindelse med livet utanför skolan. Meningen var att elever 

skulle experimentera i slöjd och därigenom ta in egna kunskaper genom detta. Om eleverna 

fick vara med själva i det praktiska arbete som slöjd är så fick de bland annat en viss 

förståelse för vissa funktioner i samhället och även olika processer inom produktionen. 

 

Att få bestämma själv vad som ska tillverkas i skolslöjden, är något som är populärt bland 

elever då de kan uttrycka sig själva i olika riktningar ifråga om vad eleven tycker om, eller 

vad den vill förmedla med sin produkt. Borg beskriver här att eleverna ofta visar upp en 

glädje och en stolthet som eleverna känner, och visar när de får visa sina egenhändigt gjorda 

produkter.  

 

De mest uppskattade produkterna är de som tagit lång tid att tillverka och de har då gett 

eleverna en speciell känsla då de klarat av en svår utmaning genom ett eget skapande. Denna 

glädje och engagemang är något som även Gustavsson (2004) anser är viktigt då man måste 

ha roligt i sitt experimenterande (Borg; 2001 Gustavsson, 2004). Borg tar också upp om hur 

läraren kan se olika lösningar på grund av sin erfarenhet där elevers erfarenhet är begränsad, 

men de kan ändå innehålla egna lösningar på problem.  

 

Att experimentera och prova sig fram är mycket viktigt när man ska lära sig nya tekniker och 

lösa de problem som kommer med det. Det gäller att ha en ingång ifråga om material och 

verktyg. Grundtanken är att man ska gestalta något i ett material, att utgå från en egen ide. 

Där finns det sällan rätt eller fel och man får prova sig fram mot målet (Knutes, 2009). 
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4 Metodval 
 

Detta är ett gestaltande examensarbete som innebär att få en fördjupning och utveckla vetande 

inom ett problemområde som har en betydelse för lärarprofessionen. Det gestaltande arbetet 

ska göra den estetiska läroprocessen synlig som kunskapsform. De metoder som har valts att 

arbeta med i detta gestaltande arbete har jag valt för att på bästa sätt kunna gå djupare in i ett 

hantverksområde, och se hur det kan fungera i slöjden i grundskolans senare år. Jag har valt 

att tillverka olika objekt fokuserade på slöjdundervisning i grundskolans senare år samt att 

dokumentera dessa för att kunna bygga upp manualer för framtida bruk. Dessa manualer 

kommer att bli en sammanfattning av den gestaltande delen av detta arbete.  

 

Utarbetande av manualer 

När jag började med detta arbete om skiktlimning fick jag rådet att göra manualer till de olika 

produkterna. Det räcker inte att visa ett färdigt resultat av t.ex. en skiktlimmad tårtspade, för 

en grupp elever för att dem ska kunna förstå processen fram till det färdiga resultatet. 

Eftersom just skiktlimning med former kräver mer uppmärksamhet och information till 

brukaren än när det handlar om massivt trä förstod jag att manualerna måste innehålla precisa 

beskrivningar av arbetsmomenten, för att elever ska kunna ta till sig dem. Jag valde därför att 

skriva dem i punktform med korta och direkta beskrivningar av de olika momenten i 

processen istället för att skriva hela stycken med text.  

 

Anledningen att skriva så är att det blir lätt att förstå och följa de korta anvisningarna med 

stöd av bilderna i manualerna men även att stora stycken med text kan få eleverna att tappa 

intresset. Bilderna i manualerna är även dem tagna så att de ska visa tydligt hur man går till 

väga. Manualerna är tänkta som ett extra stöd för eleverna med även för läraren. Eftersom 

eleverna själva kan följa de olika momenten i processen genom manualerna, så behöver inte 

läraren hålla genomgångar på varje moment. Fördelen med det är att eleverna inte behöver 

fråga läraren hela tiden vilket skulle bli omöjlig situation både för elever och lärare. 

Lindström och Pennlert (2006) menar att undervisning är en aktivitet som leds av någon med 

avsikten att lära andra med hjälp av olika metoder, där det är den som leder som väljer 

innehållet. 

 

Det som är speciellt med pedagogiska studier är kontakten med den praktiska vardagen och de 

som arbetar i den vardagen. Den utgångspunkt som denna studie har sitt fäste i är i skolmiljön 
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där pedagogen i slöjdsalen samarbetade med mig och gav mig sina synpunkter på 

skiktlimning som teknik i slöjdundervisningen (Halvorsen, 2007). 

 

Jag har även gjort en empirisk studie i en årskurs 8 för att kunna se hur skiktlimning fungerar 

ute på fältet och för att få en bild av vad eleverna lär sig under processen. Under sex veckors 

tid följde jag en skolklass i årskurs 8 som en deltagande observatör, för att se hur skiktlimning 

fungerar i skolan. Min studie innebar att jag undersökte en specifik kultur i en naturlig miljö 

vilket i denna studie är en årskurs 8 i en slöjdsal. Jag har sett på studien från 

undersökningspersonernas perspektiv. Jag samlade information genom observationer och 

samtal med eleverna vilket ger en information av processen som senare analyseras  

(Kullberg, 1996).  

 

I estetiska och pedagogiska sammanhang används fältstudier för att samla in ett material som 

behandlar en existerande situation. För att kartlägga denna situation har jag använt mig av 

intervjuer med lärare, observation av elever och även samtal med elever. Studierna är av en 

konstaterande art då jag studerat elever i en aktiv process i slöjdsalen (Halvorsen, 2007). 

 

Under denna studie har jag observerat elever i slöjdsalen under lektionstid. Jag har varit 

deltagande observatör och extra handledare för de elever som tillverkade föremål efter mina 

manualer, och har under lektionerna samtalat med dem om de arbeten de utfört med 

manualerna som pedagogiskt verktyg. Detta gjordes för att dokumentera och analysera 

resultatet av min underökning. Observationer i klassrumssituationer syftar på att belysa 

individernas processer som studeras och hur de tolkar och agerar i olika situationer i 

processen (Halvorsen, 2007). 

 

Jag har låtit en elev i årskurs 8 tillverka en longboard efter den manual som jag utformat för 

att se hur det fungerar i slöjdundervisningen. I denna årskurs 8 har även fyra andra elever 

tillverkat tårtspadar enligt den manual jag utformade, och även detta för att se hur det fungerar 

i slöjdundervisningen.  

 

Två av skolorna jag valde har jag tillbringat verklighetsförlagd utbildning på och det var ett 

bekvämlighetsval. Den tredje skolan valde jag av bekvämlighetsskäl därför att det är nära där 

jag bor och det är där jag gjort min studie under ett antal lektioner. 
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Urval 

 

Mitt val att samla in data i denna studie bygger på kvalitativa data. Jag valde att ta kontakt 

mede fyra olika slöjdlärare i varierande ålder på tre olika skolor och intervjuade dem. De tre 

skolornas slöjdundervisning bedrivs i grupper på högst 16 elever med pojkar och flickor 

blandat. Åldersskillnaden mellan den yngsta läraren och den äldsta är 21 år. Anledningen till 

det valet var att jag ville se om ålder och slöjderfarenhet på läraren kunde vara av betydelse 

inom tekniken skiktlimning. 

 

Presentation av lärare 

 

Lärare A är 52 år gammal och har 15 års erfarenhet som slöjdlärare. 

 

Lärare B är 63 år gammal och har jobbat som slöjdlärare i 40 år. 

 

Lärare C är 42 år och har 10 års erfarenhet av slöjdundervisning. 

 

Lärare D är 42 år gammal och har 19 års arbete som slöjdlärare bakom sig. 

 

 Frågor till intervjupersoner 

 

Dessa frågor ställde jag till lärarna för att jag ville veta hur de ser på skiktlimning i slöjden 

och vilken erfarenhet de har av tekniken i slöjdundervisningen, och även hur de tycker att den 

fungerar i undervisningen.  

 

 Vad är lämpligt att skiktlimma i slöjden? 

 

 För och nackdelar, bra eller dåligt med färdiga mallar? 

 

 Hur kan skiktlimning introduceras på ett intressant sätt i skolan? 

 

 Hur mycket kan lärare om tekniken? 
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För att dokumentera intervjuerna valde jag att använda digital diktafon. Valet av diktafon 

gjorde jag för att lättare kunna bearbeta det insamlade materialet än om anteckningar förs för 

hand. Valet av elev som tillverkar longboard var elevens eget. De elever som tillverkade 

tårtspadar valde också själva att tillverka dem efter min presentation av tårtspadar. Eleverna i 

studien var 14 år gamla. 

 

Forskningsetik  

 

Under de intervjuer jag gjort har jag tillämpat de etiska regler som gäller vid intervjuer 

(Vetenskapsrådet). Det betyder att jag har förklarat syftet med intervjun samt att de 

intervjuade lärarna är anonyma. Lärarna har inte behövt svara på frågor de inte vill svara på 

och har hela tiden kunnat avbryta intervjun om dem önskade. Under intervjuerna användes en 

digital diktafon med lärarnas tillåtelse. Jag har även samtalat med elever under lektionstid 

angående deras syn och reflektioner på produkterna de tillverkat, även dessa elever är 

anonyma.  

 

Genomförande 

 

I denna del av studien ska jag beskriva hur de olika delarna av studien hanterats. Jag har 

tillverkat tre olika slöjdprodukter för grundskolans senare år. Produkterna har dokumenterats 

med foto genom hela processen. Manualer har utarbetats från dokumentationen där processen 

följs steg för steg. Vid varje foto har jag i punktform, kronologiskt skrivit hur de olika delarna 

i processen ska följas från början till slut. 

 

Jag intervjuade fyra verksamma slöjdlärare som undervisar i grundskolans senare år, för att få 

svar på mina frågor om denna teknik i slöjdundervisningen. Intervjufrågorna kommer att 

besvaras i kronologisk ordning och sammanfattas i slutet av varje fråga.  
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5. Resultat - eget gestaltande arbete 
 

I detta kapitel presenteras de föremål som arbetats fram med hjälp av hantverkstekniken 

skiktlimning. 

 

Egen tillverkning och utprovning av skiktlimmade föremål  

 

De sätt jag gått tillväga på beskrivs kronologiskt genom varje produkt och med manualer som 

stöd. Arbetet är riktat mot slöjdundervisningen i grundskolans senare år och innefattar 

presentation av demonstrationer, instruktioner och intervjuer med frågeställningar. De tre 

föremål jag valt att tillverka valdes för att de har en lämplig svårighetsgrad för grundskolans 

senare år. 

Longboard 

 

Det första slöjdrelaterade arbetet som jag tillverkade var en longboard som är tänkt att kunna 

tillverkas i en årskurs 8. Det första jag gjorde var att ta reda på hur lång och hur bred en 

longboard ska vara. Efter det tillverkade jag en klämmall av 52 mm furu som är lätt att 

använda i skolsammanhang (se bilaga 1). Efter det började jag fundera på hur tjock 

longboarden skulle vara och beslutade mig för att den skulle vara 15-20 mm tjock efter ett tips 

jag fick av en personlig kommunikation med en van användare. 

 

Nästa steg var att skära ut passande längd och bredd på fyra bitar faner och tre bitar plywood 

som limmades ihop i pressmallen. Nästa steg var att göra en mittlinje att utgå ifrån  

(se bilaga 1) på den hoplimmade longboarden, så att truckarna lättare skulle gå att få i linje 

med varandra. Truckarna kallas de två hjulpar som skruvas fast i en longboard. 

 

Sedan ritades en mall av papper som fixerades på longboarden med tejp, och därefter ritade 

jag en linje efter mallens yttre sida. Då detta var gjort sågades formen med sticksåg  

(se bilaga 1) och hålet där truckarna skulle sitta ritades upp och sågades ut. Hålen där 

truckarna skulle skruvas fast markerades och borrades.  

 

Detta var den svåraste delen av arbetet eftersom truckarna måste skruvas fast i exakt i en rät 

linje. Efter det slipades longboarden och lackades fyra varv. När lacken härdat skruvades 
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truckarna fast och longboarden var klar. Longboarden tog cirka 8 timmar att tillverka och 

beräknas kosta ungefär100 kronor i materialkostnad, och uppskattas ta mellan 10-15 lektioner 

på 80 minuter att tillverka. 

 

Fiskehåv 

 

Vid det inledande arbetet med fiskehåven började jag med research. Då jag inte visste hur stor 

en fiskehåv skulle vara, så besökte jag en fiskeaffär och ritade av en håv där för att kunna få 

en bra form, samt köpte nödvändiga tillbehör för att färdigställa håven. Då en fiskehåv är 

formad som en tennisracket, så blev det att tillverka en helt annan sorts mall här. Eftersom jag 

tillverkat andra mallar tidigare, beslutade jag mig för att även denna gång, fräsa ut mallen med 

en överhandsfräs, för att få en exakt millimeterpassning vid limning. En överhandsfräs är en 

höghastighetsmaskin med små metallfräsar som används ofta inom slöjdande. 

 

Jag tillverkade denna mall så att den ska vara enkel att använda för elever i skolan. Jag valde 

att limma insidan av formen i bottenplattan och sen gjorde jag mallens utsida i två delar som 

skruvades ihop med gångjärn. Den yttre formen fixerades med en rundstav i bottenplattan. För 

att göra mallen enkel att använda borrade jag stora hål genom den, så att man kan fixera den 

hoplimmade håven med enkla skruvtvingar (se bilaga 2). 

 

Då mallen var färdig för användning sågade jag ut passande längd av faner, med rätt tjocklek 

för att limma en håv, samt räknade ut hur mycket fuskfaner som måste användas för att fylla 

spåret mellan insidan och utsidan av mallen (se bilaga 2). Håven blev åtta millimeter tjock så 

därför använde jag fyra millimeter fuskfaner för att fylla ut det mått mallen var anpassad för.  

 

Fuskfaner förklaras enklast på detta sätt. Spåret mellan den inre mallen och den yttre mallen 

är 12 millimeter. Då håven är 8 millimeter tjock måste det vara 4 millimeter fuskfaner för att 

fylla spåret. Är inte dessa mått exakta blir limfogen dålig och håven spricker sönder.  

 

Nästa steg var att fixera faneret på limbordet och rolla ut en tunn yta med lim över faneret och 

sätta det under press i mallen. Efter härdning av limmet slipades håven och hål borrades för 

fastsättning av nät. Härdning innebär att limmet torkar och binder ihop de bitar av faner som 

sitter fixerade i mallen. 



                                                                                                                                                 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                         

 

Efter det limmades ett hantag fast på håven. Limning och inslipning av handtag var den 

svåraste delen, eftersom handtaget måste slipas konformad för att passa (se bilaga 2). När 

handtaget limmats fast lackades håven med fem varv båtlack. Efter det syddes nätet fast och 

håven var klar. 

 

Nätet kan sys fast på olika sätt men jag valde att sy det som man syr en rotsöm på en svepask. 

Nål med tråd sticks in genom det första hålet och upp genom det tredje hålet på insidan. Från 

det tredje hålet går man tillbaka till det andra hålet på håvens utsida, drar igenom tråden och 

går igenom det fjärde hålet på håvens insida.  

 

Efter det fortsätter man sy på det sättet runt hela håven. Tidsåtgången var cirka 6 timmar och 

kostnaden för en fiskehåv uppskattar jag till cirka 50 kronor. Jag beräknar att en elev behöver 

8-10  lektioner på 80 minuter för att tillverka en fiskehåv. 

Tårtspadar 

 

Det tredje slöjdrelaterade arbetet som jag valt att ta med i studien är tillverkning av tårtspade. 

Först ritade jag en mall i profil på den vinkel jag ville ha på tårtspaden. Efter det fräste jag ut 

den profilen. Även under detta arbete valde jag att använde en överhandsfräs för att få en bra 

passform på mallen. Denna mall limmades också ihop i olika lager, och i två olika delar, där 

en del limmades fast i bottenplattan. Den rörliga delen av mallen styrs med en rundstav som 

går rakt igenom den rörliga delen, och även igenom bottenplattan, vilket gör rundstaven till ett 

sorts gångjärn vilket bilden nedan visar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Bilden visar en mall för tårtspadar. Mallen är tvådelad och har en rundstav som 

gångjärn så att båda delarna av mallen sitter ihop. 
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Eftersom spåret mellan den rörliga och fasta delen blev 12 millimeter kan det väljas hur 

många tårtspadeämnen som ska limmas ihop, samt vilken tjocklek tårtspaden ska ha. Det 

viktiga här är att det måste vara exakt 12 millimeter faner sammanlagt, då mallen kläms igen 

med skruvtvingarna. Är det mindre eller mer än det blir inte limfogarna bra.  

 

Med denna mall går det att limma ihop en till fyra färdiga tårtspadsämnen, beroende av hur 

många man vill limma samtidigt. Efter att limmet härdat görs en pappersmall och formen på 

tårtspaden sågas ut. Då det är gjort återstår att göra ett handtag som limmas fast på 

undersidan. Inslipningen av handtaget (se bilaga 3) är den svåraste delen i denna process då 

det måste slipas efter handtagets undre sida. Efter att handtaget är fastlimmat återstår bara att 

putsa bort eventuella limrester samt olja och lacka tårtspaden som sen är färdig för 

användning. Denna produkt tar ungefär tre timmar att tillverka och kostar cirka 10-20 kronor 

beroende på vilket material som används till ytskikt. Uppskattningsvis tar det tre till 6 

lektioner på 80 minuter för en elev att tillverka en tårtspade.  

 

Det största problem som jag råkade ut för under dessa veckor med skiktlimning, var under 

processen med att tillverka tårtspadar. Eftersom jag använde ett vattenbaserat lim så stannade 

det kvar lite fukt i tårtspadeämnena efter dem togs bort från mallen. Det problem jag då stod 

inför var att vissa av tårtspadarna blev vridna som en propeller, då den sista fukten försvann.  

 

Jag märkte att de tårtspadar som blev mest vridna var de som hade ett ytskikt av masurbjörk. 

Dem med ytskikt av Mahogny eller valnöt klarade detta utan att vridas. Därför började jag 

placera varje limmat ämne under press i ett dygn mellan två träbitar, efter borttagning från 

mallen, detta för att stabilisera dem när fukten försvann. Ett annat alternativ jag provade mig 

fram till var att låta tårtspadeämnena ligga i varmt vatten i 10 minuter och sen sätta dem i 

press under två till tre dygn. Denna process minimerade också vridningen. 
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Longboard i årskurs 8 

 

Vid ett skolbesök i en slöjdklass den 11/3- 2010 presenterade jag en longboard i en årskurs 8 

för att se om det fanns intresse bland eleverna att tillverka en longboard. Eftersom jag ville att 

eleverna skulle förstå innebörden och bli tilltalade av hur skiktlimning fungerar, limmade jag 

ihop små bitar av faner och tog med mig. Jag visade upp de olika hoplimmade faneret för 

eleverna, så att de själva fick känna vilken skillnad det blir från ett lager faner, fram till fem 

lager faner som är hoplimmade.  

 

Tanken med det var att visa eleverna, hur mycket styvare och starkare det blir då många tunna 

lager limmas på varandra. Detta kan relateras till den longboard som jag visade eleverna 

eftersom den är tillverkad enligt den tekniken. Efter att eleverna tittat och känt på de 

hoplimmade fanerbitarna visade jag dem den longboard jag tillverkat och frågade om det var 

någon av eleverna som skulle vilja prova på att göra en longboard. 

 

En elev i denna klass blev mycket intresserad av att tillverka en longboard. Efter att eleven 

beslutat sig att tillverka longboarden fick denne noggrant läsa igenom manualen för att få en 

bättre bild av hur processen går till från första momentet i processen fram till färdig produkt. 

 

Under samtal med eleven som tillverkade en longboard tyckte han att det var många nya 

tekniker som lärts in under denna process. Eleven upplevde skiktlimning som något intressant 

som denne inte hade provat på förut. Eleven menade att det var mycket enkelt att följa 

manualen steg för steg. Något intressant som eleven berättade var just att det här var  

ett annorlunda arbetsområde, som denne aldrig annars haft tillfälle att prova på i slöjden. 

Eleven tyckte att det som var svårast med denna produkt var infällningen av truckarna som är 

ett mycket noggrant moment i processen. Det var då som eleven förstod och påpekade det 

viktiga med en mittlinje på longboarden, för utan den skulle det inte finnas någon chans att få 

truckarna i rät linje mot varandra.  

 

Eleven ansåg också att det var en ny intressant teknik och en helt ny process, bland annat att 

rita ut formen på ett dubbelvikt papper och sen klippa ut det. Eleven uppfattade också att det 

var tvunget att vara ytterst försiktig då det raspades och slipades på kanterna så att inte det 



                                                                                                                                                 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                         

översta lagret av faneret blev skadat vilket är väldigt lätt hänt. Det bästa tyckte eleven var att 

det var han själv som tillverkade longboarden vilket han kände en stolthet över då ingen av 

vännerna tillverkat något liknande. Min utvärdering av detta är att det fungerade mycket bra 

för eleven genom hela processen med att tillverka en longboard. Eftersom eleven arbetade 

mycket självständigt genom processen, med manualen som hjälp så känner jag att det var en 

mycket bra ide att dokumentera händelseförloppet, och göra en manual av detta. Eleven 

gjorde ett mycket bra arbete med stöd av manualen enligt mig. 

 

Tårtspadar i årskurs 8 

 

Vid ett skolbesök i en närbelägen skola den 20/4-2010 presenterade jag ett antal tårtspadar jag 

tillverkat. Jag valde att presentera detta i samma årskurs 8 där en elev tillverkar en longboard. 

Anledningen till det var att jag fick ett mycket bra tillfälle att se hela elevprocessen på två av 

mina slöjdobjekt.  

 

Efter att jag presenterat tårtspadarna beslutade sig fyra elever för att skiktlimma tårtspadar, 

och fyra tårtspadeämnen är allt mallen rymmer. Eleverna nämnde att de förstod principen med 

att limma många tunna lager på varandra och en elev nämnde att det blir väldigt starkt. 

Eleverna framhöll att det här var en helt ny teknik som de aldrig provat att arbeta med tidigare 

i slöjden. 

  

Under samtal med dessa elever tyckte de att det var lite svårt att komma på en egen form på 

en tårtspade, och även att det var något nytt för dem att dubbelvika papper för att göra formen. 

Eleverna tyckte även att det var mycket lätt att följa manualen under processen. 

  

Det svåraste momentet tyckte en av eleverna var att såga på figursågen, eftersom han aldrig 

provat en sådan tidigare. En av de andra eleverna tyckte att slipa hantaget efter tårtspadens 

baksida var de svåraste. De två resterande eleverna tyckte inte att något var speciellt svårt 

under processen, förutom att rita upp en egen form. En av eleverna poängterade att det här var 

det absolut roligaste föremål han någon gång tillverkat i slöjden.  
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Fig. 4. Bilden visar hur olika elevarbeten kan se ut. 

 
Min utvärdering av elevernas arbeten med att tillverka tårtspadar är att det var ett populärt och 

lite ovanligt arbete i skolslöjden. Även med denna produkt visade det sig att eleverna arbetade 

bra och självständigt utifrån manualen och var mycket kreativa och entusiastiska.  

 

Eleverna visade också ett tydligt intresse för produkten och en fantasi med att göra olika 

former på tårtspadarna. Jag anser att eleverna gjorde ett mycket bra jobb med tillverkningen 

av tårtspadar och det tycker jag visar att detta, är en produkt som fungerar mycket bra i 

slöjdundervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                         

6. Resultat - lärarintervjuer 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av lärarintervjuerna. 

 

Vad är lämpligt att skiktlimma i slöjden? 

 

Lärare A säger att om det ska skiktlimmas under hans lektioner så skulle det kunna tänkas bli 

små projekt som skulle limmas, till exempel hyllkonsoller och andra små saker. Att limma en 

longboard var inte något som denna lärare hade haft någon tanke på att tillverka. Läraren 

säger också att det har provats att göra några skateboard men att det är svårt att få dem att 

hålla. 

 

Lärare B hävdar att det som gjorts under dennes tid i slöjden ifråga om skiktlimning, är 

smycken som limmats ihop av många olika typer av faner för att få en variation i färger med 

olika nyanser. Det limmades ihop buntar av faner, som sågades ut och formades till olika 

former av smycken, där de olika färgerna framträdde i en produkt vilket fungerat bra i alla 

åldrar. Detta fungerar även bra i en klass fyra för att de ska få se nyanserna i olika träslag, och 

hur färgerna träder fram då de limmas ihop. Utifrån det går det då att framställa t.ex. 

hängsmycken och menar att det går att göra mycket av en liten hoplimmad fanerbit.  

 

Läraren säger också att fiskehåvar för t.ex. flugfiske har gjorts men att det gäller att ha en bra 

mall så det inte blir luftbubblor i limningen. Denna lärare har också provat att göra ett antal 

skateboard i slöjden och precis som lärare A upplever han att det är svårt att få dem att hålla. 

Pilbågar är också något som provats att tillverka i slöjden då ett tiotal långbågar byggts och 

det experimenterats med att foga ihop dem i olika material, men han säger att det är väldigt 

svårt att få dem att hålla. Sen menar läraren att om det tillverkas pilbågar så måste det 

förankras med skolledning och hemmet, så föräldrarna vet vad eleven gör på slöjden eftersom 

pilbågar räknas som vapen, och påpekar det är viktigt att ha den kontakten med föräldrar.  

 

Lärare C tycker inte han har så stor erfarenhet av skiktlimning i slöjden men att det tillverkats 

ett tiotal håvar och han menar att det är en bra slöjduppgift. Läraren säger också att de som 

provar på att göra håvar, är de elever som kommit längst i förståelsen om hur trä fungerar. Det 

är dessa elever som väljer att t.ex. göra en håv på slöjden. Det har också provats att tillverkas 
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skateboard men läraren säger att generellt förekommer skiktlimning inte så ofta i slöjden men 

påpekar att det är en mycket bra teknik som kan användas i slöjden med positivt resultat. 

 

Lärare D har provat på det några gånger och det har då blivit udda former då det gjorts skåp 

som är rundade som ett valv och tillverkat mallar för detta. Han säger också att det enklaste 

att tillverka är fiskehåvar, som också är en mycket bra slöjdprodukt.  Blir det stora saker som 

tillverkas blir det skateboards men även en snowboardvariant har gjorts. Läraren påpekar att 

det hänger mycket på eleven och att det blir någon enstaka elev någon gång som får prova på 

det. Det handlar mycket om bra material, bra lim och mycket noggranna förberedelser. 

Skiktlimning brukas inte så ofta eftersom det är många moment som ingår så det kan bli svårt 

att hinna med. 

 

Den slutsats som kan dras från den första frågan är att det för det mesta är små saker som 

skiktlimmas i slöjden eftersom skiktlimning i sig inte är någonting som är vanligt i 

slöjdundervisningen. Intressant är att det ändå är en bredd på det som tillverkats då det blivit 

skateboards, smycken, fiskehåvar och pilbågar vilket i sig visar att tekniken används, och att 

det finns ett intresse för den även om den är ovanlig i slöjdundervisningen.  

 

Alla de intervjuade lärarna har provat på att tillverka skateboard i slöjden. Av dessa lärare 

påpekar A, B och C att skateboards är svåra att tillverka med positivt resultat eftersom de 

många gånger inte håller för påfrestningarna vid användning.  

 

Endast lärare D hade provat på en snowboard i slöjden. Intressant är att lärare B, C och D alla 

har varit med om att det tillverkats fiskehåvar i slöjden viket lärarna också påpekar är en 

mycket bra slöjdprodukt att tillverka. Den slutsats jag kan dra efter att intervjuat folk som har 

dessa erfarenheter från slöjdundervisning är att tekniken finns och används ute i 

slöjdundervisningen men att den är ovanlig och inte används ofta. 

 

 Det som tillverkas är bruksartiklar som t.ex. fiskehåvar och skateboards. Detta tycker jag 

visar att de produkter som skiktlimmas i slöjden finns i elevernas samtid och har 

användningsområden som är viktiga för dem just då. 
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För eller nackdelar, bra eller dåligt med färdiga mallar? 

 

Lärare A tror att det är ett måste att kunna ha färdiga mallar då det ska skiktlimmas, och 

tycker inte att eleverna förlorar på att ha färdiga mallar att tillgå, men att det också beror på 

vad det är som ska tillverkas. Läraren säger också att i de projekt som varit i slöjden har det 

alltid funnits färdiga mallar att använda, och ser inte detta som någon förlust i lärande för 

elever. 

 

Lärare B tycker att man vinner mycket tid i processen om det finns färdiga mallar att tillgå, 

eftersom det inte finns tid att göra nya former hela tiden. Läraren säger att de former som 

finns klara ska utnyttjas. De hade även provats att göra håvar i metall, men läraren menar att 

en snygg håv i trä blir mer estetiskt tilltalande för ögat men även att den är lätt och sen kan 

sättas fast med t.ex. en karbinhake i ryggsäcken. 

 

Lärare C säger att det beror på hur mycket design och funktion som finns i konceptet och har 

man då en färdig mall kanske eleverna tappar lite grand av det, då de får en färdig bild mot 

om de har en egen ide. Läraren menar också att även om en färdig mall finns så lär de sig 

mycket även om de kanske tappar designdelen, tillverkningsprocessen och tankeprocessen om 

hur trä böjs och formges finns ändå med, plus att de inser vilken styrka det blir i formen. Det 

kan också ge en djupare förståelse om limfogar, och bli observanta över hur lim och trä 

samspelar i denna teknik. Det kan kanske ge en tanke om hur limträ tagit över järn och betong 

i t.ex. limträbalkar som är billigare och miljövänligare. Det är också starkare och kräver 

mindre underhåll och har bara fördelar, så det kan vara bra att sporra eleverna lite extra och få 

dem att tänka till vad man kan göra med trä säger läraren. 

 

Lärare D tror inte att eleverna tappar mycket med en färdig mall, därför att de förstår på något 

vis vad de gör. Finns det färdiga mallar så ska de användas. Ska det göras nya mallar så får 

eleverna vara med och forma den, men jag som lärare gör mallen så eleverna är ändå med i 

processen och därmed kan då även betyg motiveras. Läraren tycker även att det är ett bra sätt 

att jobba på då trä kan formas som du vill, och han ser inte att färdiga mallar är dåligt på något 

sätt. 
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Sammanfattningsvis tycker lärarna A, B och D att det är bra med färdiga mallar och att det 

inte ses som en förlust för eleverna, och att de tappar något med detta. Endast lärare C kan 

tycka att eleverna kan förlora en liten del i processen med färdiga mallar. En mycket 

betydelsefull punkt är att det vinns mycket tid om det finns färdiga mallar i slöjdsalen, därför 

att det tar alldeles för mycket tid från läraren om denna skulle göra nya mallar för varje ny ide 

som elever får. Det pratades också om att elever får en mycket bra bild om hur stark 

skiktlimning blir, och att en böj som är skiktlimmad i en mall inte ändrar på sig och man kan 

göra det lilla extra, det annorlunda som inte går att göra med massivt trä. 

 

Hur kan skiktlimning introduceras på ett intressant sätt i skolan? 

 

Lärare A tror att det ska finnas färdiga bitar för att bland annat kunna visa på hur starkt 

skiktlimmade saker blir och vilka olika saker som det går att forma med det. Ett sätt är att man 

ska kunna visa rent historiskt, hur till exempel möbler varit fyrkantiga eller rektangulära, men 

att man kan gå ett steg längre med skiktlimning och därmed kunna skapa nya intressanta 

former rent designmässigt. 

 

Lärare B satsar på att skapa en första kontakt med smyckesslöjd i de lägre åldrarna så att de 

kan se effekterna, av att limma ihop olika material i olika färger. Sen får de forma så att det 

blir olika nyanser efter föremålets form. Börjas det med enkla smycket i de lägre åldrarna, och 

har man då samma elever i de högre åldrarna, kan det presenteras igen och visa vad som 

gjordes några år före, för att då prova igen om det fortfarande kan fungera. Det handlar 

mycket om lärarens engagemang, intresse och tid ifråga om denna teknik och hur den kan 

utnyttjas och utvecklas i skolslöjden.  

 

Lärare C säger att det ska användas, och visas att det inte går att tillverka vissa saker på ett 

annat sätt utan, att det är tekniken skiktlimning som måste introduceras vilket kan vara en 

fördel. Tittar man t.ex. på en håv, så kan den inte tillverkas på ett annat sätt än genom 

skiktlimning. Det ska vara så att det inte går att göra på ett annat sätt, och att det kan bli en 

rolig användning av föremålet som tillverkas säger läraren.  

 

Lärare D påpekar att det gäller att hitta ett intresse hos eleven ifråga t.ex. fiske och att 

tillverka en fiskhåv. Det gäller att kunna inspirera med färdiga saker. Fördelen med trä är att 
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Det arbetas med ett naturmaterial, som tål praktiskt taget hur mycket som helst om det görs på 

rätt sätt. Det gäller att motivera detta och då kanske 100 elever vill göra det. Har man 

intresserade elever kan man alltid motivera det med att det är ett hållbart sätt att jobba på i 

slöjden. Ett plus är att det automatiska miljötänket kommer in i bilden utifrån gamla tekniker, 

med mycket gamla traditioner inom slöjdandet, vilket även kursplanen stöder. Det gäller att 

kunna känna, prova, använda saker som de själva gjort rent konkret, att känna stolthet över 

det som de tillverkat, tror läraren är viktigt. 

 

Den slutsats som kan dras här är att det gäller att fånga ett intresse hos eleverna, om att denna 

teknik är något utöver det vanliga. Det gäller att kunna visa upp hur hållbart det blir och att 

vissa saker endast kan tillverkas med denna teknik. Särskilt en av lärarna tycker att det är 

läraren själv, som måste vara mycket kunnig och initiativrik inom arbetsområdet om det ska 

gå att genomföra på ett bra sätt i skolan, men även att det finna olika ingångar för att fånga 

intresset hos eleverna.  

 

Åsikterna går isär i denna fråga men lärarna verkar överlag tycka att man som lärare ska 

försöka att hitta ett intresse, en ingång till något som är viktigt för eleverna just i deras värld. 

Det kan också vara viktigt att börja i de lägre åldrarna med t.ex. små smycken. Det är också 

viktigt att visa att vissa saker inte går att tillverka på ett annat sätt, än genom skiktlimning.  

 

Hur mycket kan lärare om tekniken? 

 

Lärare A tror att lärare överlag inte kan och vet mycket om skiktlimning. Lärarens egen 

erfarenhet i skiktlimning är mycket liten då han endast provat på att göra en skateboard någon 

enstaka gång. Skiktlimning ingick i utbildningen, men läraren tycker att det inte är något som 

direkt syns i samhället. Det kanske kan vara någon som vill bygga en egen kajak som 

skiktlimmar, annars tycker han att det inte direkt finns skiktlimning. Läraren säger också att 

det är en bra och hållbar teknik men beskriver tiden som det svåraste, då tekniken är mycket 

tidskrävande.  

 

Lärare B säger att tekniken provades under utbildningen men, anser är att det inte finns 

mycket kunskap i denna teknik eftersom han tycker det är en väldigt smal teknik. Men om 

man tittar på möbelproduktion, så finns den tekniken presenterad inom vissa möbelgrupper. 
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Läraren tror också att det är funktionen som ses i t.ex. en fåtölj och inte att det är skiktlimmat, 

vilket han tror är av sekundärt värde. Han tror att det tittas på priset, och människor tycker det 

är dyrt när det är två bågar av trä, och det sitter något emellan dem, då går folk till en annan 

affär eller behåller det gamla. Läraren säger också att tekniken är väldigt lite använd ungefär 

likadant som tekniken med intarsia. 

 

Lärare C har inte mycket erfarenhet av denna teknik även om den ingick i utbildningen men i 

en mycket liten skala. Läraren tror att överlag kan lärare för lite om skiktlimning och tycker 

det är som allt annat i skolan, för lite av hantverksbiten. Erfarenheten från utbildningen är inte  

Stor, så det skulle kunna vara mer fördjupning inom detta område för att kunna få en bredare 

uppfattning, och ett större kunnande i tekniken. 

 

Lärare D tror att generellt så kan lärare mycket lite om skiktlimning som teknik. Tekniken 

ingick i utbildningen men i mycket liten skala. Läraren menar att på den här breddgraden så är 

det mer att vara ute i naturen med hänvisning till fiske och jakt. Efter att ha jobbat även i 

Stockholm under ett antal år så menar han att där är det mer den färdiga produkten som gäller. 

Det var också där som denna teknik användes mer i skolan än vad som används här i Umeå. 

 

Här blir det mest att tillverka håvar men påpekar att det är stor skillnad på vilken skola man är 

på även om det är i samma stad. Detta berodde på att det i en skola var mycket fler elever som 

var intresserade av fiske än i en annan skola. Läraren säger också att det kan vara mycket 

olika mellan skolor ifråga om hur traditionsbundet vissa arbetsområden är och hur det utfaller 

i undervisningen ifråga om gamla tekniker t.ex. skiktlimning. 

 

Slutsatsen av denna fråga är att skiktlimning är en teknik som lärare generellt sett inte kan 

speciellt mycket om. Alla lärarna har arbetat med tekniken under utbildningen och provat den 

i slöjdundervisningen. Det som jag kan tolka av intervjuerna är att det som är vanligast 

förekommande inom skiktlimning i slöjden, är fiskhåvar och skateboard. Intressant är att alla 

lärarna jag intervjuat tycker att det är en hållbar teknik att introducera, bara man hittar rätt 

områden att arbeta inom ifråga om skiktlimning. Det som då känns mest intressant och 

utmanande är att kunna hitta rätt ingångar till tekniken för att få elever intresserade av 

tekniken skiktlimning. 
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Sammanfattning av intervjuer 

 

Min sammanfattning av lärarnas svar på frågorna är att skiktlimning är en teknik som sällan 

används i slöjdundervisningen idag. Om man ser på fördelarna tycker alla att det är ett 

hållbart sätt att jobba på, att det blir starka och vackra produkter med en stor inlärning av 

kunskap under processen.  

 

Det största problemet verkar vara tiden samt att lärare överlag inte kan speciellt mycket om 

tekniken. Givetvis finns det baksidor med skiktlimning precis som med allt annat som 

tillverkas i slöjden ifråga om hälsoskadliga lim, ekonomi och tid, som lärare redan har för lite 

av i dagens skolundervisning. 

 

Sett ur ett skolperspektiv genom intervjuerna med de olika lärarna, utnyttjas tekniken i 

skolundervisningen. Innebörden av detta är att den fungerar på ett tillfredställande sätt i 

undervisningen, men att det krävs mycket av läraren också. Läraren måste t.ex. ha färdiga 

mallar för de produkter som ska tillverkas. Detta ser jag inte som ett problem då färdiga 

mallar redan används till bland annat svepaskar. Läraren måste också vara mycket kunnig 

inom tekniken, för att kunna introducera den i undervisningen på ett sätt som tilltalar 

eleverna. Tekniken ställer krav på lärare och elever men, är inte svår att ta in i undervisningen 

om intresse finns för att föra fram den från lärarens sida. Intressant är också att den lärare som 

hade den längsta erfarenheten av slöjdundervisning också var den lärare som provat på 

skiktlimning mest av alla, med produkter de andra lärarna inte provat på t.ex. pilbågar. 

 

De praktiska möjligheter som tekniken ger är framförallt att eleverna får arbeta med en 

mycket gammal teknik. Att arbeta inom denna teknik är att föra ett kulturarv vidare i en 

modern tappning med att t.ex. tillverka en longboard, fiskehåv eller tårtspade. De pedagogiska 

möjligheterna ligger i de färdiga manualerna som blir en bra hjälp för elever och lärare. En 

annan pedagogisk aspekt, är att denna teknik medför att läraren måste ge mycket klara 

direktiv om hur skiktlimning fungerar, och vilka fördelar som tekniken för med sig. Det 

betyder att det krävs tydliga genomgångar för de elever som väljer att jobba med denna 

teknik. 
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Egna reflektioner om skiktlimning i slöjden 

 

Mina egna reflektioner över att tillverka en longboard i slöjden, är att det är en stor vinst för 

elever. En longboard idag är en koppling till samtiden för eleverna, då det är populärt att åka 

bräda nu. Vinsten är färg och formgivning, samt att det är många olika arbetsmoment som 

måste göras genom processen.  

 

Det är också en gammal teknik som man kan relatera till omvärlden genom t.ex. limträbalkar, 

och även många möbler tillverkas idag enligt samma princip. Därför tror jag att detta är en 

produkt som fungerar bra i slöjdsammanhang. Detta är även något som går att utveckla inom 

slöjdundervisningen i skolan.  

 

Anledningen till att jag tror det är de många olika svar jag fick under intervjuerna med 

lärarna. Där kom det fram många olika tips om vad som är lämpligt att tillverka men även 

vinsterna med att använda denna teknik. De tips som kom fram vid intervjuerna var pilbåge, 

smycken, skateboard, skidor, fiskehåvar, hyllkonsoller, bokstöd, snowboard. 

 

De reflektioner jag känner ifråga om tillverkning av fiskehåvar i skolundervisningen är att det 

är ett mycket bra slöjdprojekt. Eftersom jag själv aldrig provat på något liknande tidigare 

tycker jag att det var mycket intressant att tillverka en mall till fiskehåv. Jag tillverkade sedan 

fyra håvar med denna mall för att få en bra kännedom om processen samt arbeta fram en 

funktionsduglig manual för elever och lärare i skolan.  

 

Efter intervjuer med verksamma lärare har jag erhållit en uppfattning om att detta är ett 

slöjdobjekt som fungerar bra i slöjdundervisningen med ett tillfredställande resultat. En 

fiskehåv är även något som ligger i elevernas egen verklighet då det är ett slöjdföremål, vilket 

de som är intresserade av fiske kan använda på sin fritid. Vad kan då vara bättre än att få 

känna en stolthet över vad de själva kan åstadkomma i slöjden. Under samtal med elever i den 

årskurs jag gjort mina studier hörde jag tre elever påpeka att de skulle vilja tillverka en 

fiskehåv. Med det som en fingervisning kan jag förmoda att det även finns ett intresse för 

skiktlimning av fiskehåvar i skolan. Det som är viktigt är bara att hitta ett intresseområde och 

presentera det för eleverna, för intresset finns. 
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Min personliga uppfattning om skiktlimning är att det är en fantastisk teknik som kan 

appliceras på många olika områden, bara fantasi och intresse finns för att vidareutveckla det. 

Intressant är också att pilbågar som troligtvis är det första som människan skiktlimmade, 

fortfarande tillverkas i dagens samhälle och även på vissa skolor. Det som skiljer på nutid och 

dåtid är alternativa material och bättre lim, vilket nutiden har bidragit med, men tekniken är 

trots allt densamma som i antiken. 

Egna reflektioner om skiktlimmade tårtspadar 

 

Mina egna reflektioner om skiktlimmade tårtspadar är att det är en mycket bra produkt sett ur 

ett slöjdperspektiv. Eleverna får här vara med om hela processen, från utspridda bitar av faner 

på limbordet till den färdiga produkten, och bestämmer själva det utseende som de vill ha på 

tårtspaden. I tillverkningen av detta objekt tyckte eleverna även att det var lätt att följa 

manualen, eller som en elev framförde det, mycket bättre och lättare än slöjdböcker.  

Efter samtal med eleverna förstår jag att de också har reflekterat under processen, bland annat 

då hur stark den endast tre millimeter tjocka skiktlimningen blir. Något jag tyckte var 

intressant då jag presenterade detta, var att det endast var pojkar som ville prova på att göra 

tårtspadar, då jag i förväg trodde att detta skulle tilltala flickor mera än pojkar.  

 

Under hela tiden jag tillverkat tårtspadar har jag märkt att det har varit mycket nyfikenhet från 

bland annat distansstudenter, slöjdlärarstudenter och även från lärare på universitetet. Just 

detta ser jag som ett stort plus, och jag är fullständigt övertygad om att detta fungerar med 

tillfredställelse i skolans slöjdundervisning. Detta kan jag säga efter att ha gjort en studie som 

jag tycker utfallit till belåtenhet även om det är en mycket liten studie under kort tid.  

 

Sammanfattning av elevers skiktlimning 

 

Jag tror att skiktlimning i slöjdundervisningen kan fungera på ett tillfredställande sätt. Det 

som känns viktigt då tekniken ska introduceras är att hitta användningsområden som ligger i 

elevernas intresse. Jag tror att läraren måste hitta elevernas intressen så att de tillverkar sådant 

som de har användning för på sin fritid, och att det finns en koppling även utanför skolan. 
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Introduceras tekniken inom intresseområden som finns i elevernas vardagsliv, blir det inte 

svårt att motivera dem heller. Även om min undersökning endast varit under ett fåtal lektioner 

har jag sett nyfikenheten och intresset från elever. Under samtal med elever sade dem att de 

skulle vilja göra fiskehåvar vilket även de flesta lärarna tycker är en bra slöjdprodukt. 

 

Slutsatsen jag drar av den studie jag genomfört i en årskurs 8 är att skiktlimning i slöjden 

fungerar på ett tillfredställande sätt. De manualer jag visat för eleverna efter dem beslutat sig 

för de olika projekten har bara gett positiv respons. Eleverna har arbetat på ett självständigt 

sätt utifrån dessa manualer och endast kommit med få frågor angående processen.  

 

Det känns intressant att de produkter jag valde att presentera i denna undervisningssituation 

har fått så bra respons och att dem har mötts av nyfikenhet från många. Den bästa responsen 

jag fick under denna studie, var då en elev påpekade att tårtspaden var det roligaste som han 

hade gjort på slöjden.  

 

Jag tror att mycket av det som ska tillverkas i slöjden måste komma från elevernas egna idéer, 

så de känner att de får vara med att bestämma. Det är just där jag tror att intresset för 

skiktlimning kan väckas. Produkterna ska komma från deras vardagsintressen så att processen 

blir viktig för dem. Då kan de lättare förstå sammanhang av tekniken då den appliceras ute i 

samhället. 
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7. Diskussion 

 

Jag kommer att diskutera resultatet av mitt gestaltande arbete och överväga för och nackdelar, 

och hur skiktlimning kan användas i slöjdundervisningen samt om vissa produkter inte är 

lämpliga för slöjdundervisning. Problemet i sig tror jag beror på att lärare ifråga anser sig ha 

för lite tid och för lite kunskap om tekniken för att integrera den i slöjdundervisningen. 

Longboard i slöjden  

 

Arbetet med longboard var det första projektet under denna studie. Då den är tillverkad utan 

böj så var det relativt lätt att tillverka den. Vissa moment har visserligen en svårighetsgrad 

t.ex. då infästning för truckar. Efter att jag sett en elev tillverka detta tror jag inte att det ska 

vara av någon svårighet att introducera en longboard som slöjdprodukt. Manualen till 

longboard ser jag som ett mycket bra hjälpmedel. Fördelen med den tycker jag är de olika 

momenten med noggranna förklaringar. Vid studie av elev som tillverkade longboard visade 

det sig att han följde manualens steg för steg beskrivning. Eleven påpekade också att 

manualen var mycket lätt att följa, och menade att de svårigheter som uppstod var de 

praktiska t.ex. urtagning av hålen för truckar som krävde extra noggrannhet och medvetenhet  

(Gustavsson, 2004; Molander, 1997). 

 

Fördelarna är att det är många moment i processen som egen formgivning och färgsättning. 

Om eleven önskar kan longboard dekoreras på vilket sätt eleven vill. Från den synpunkten är 

det en mycket bra produkt då eleven själv får ta ansvar och bestämma form, färg och vara 

delaktig i processen, vilket även kursplanen för slöjd tar upp (Skolverket, 2000-07). 

Materialåtgången av faner och plywood är även den överkomlig från ett ekonomiskt 

perspektiv.  

 

Det som talar emot att introducera denna produkt i slöjd är att truckarna kostar från 600 

kronor och uppåt. Sett från det perspektivet, är en longboard inte en bra slöjdprodukt. Det som 

ändå talar för denna produkt, är om eleven själv har en longboard, men vill göra en egen, efter 

eget tycke, med egen form och färg, då finns redan truckarna och det blir ekonomiskt hållbart. 

Alla föräldrar kanske inte har de ekonomiska möjligheterna att köpa t.ex. truckar, till sina 

barn, och från det perspektivet blir det inte hållbart ekonomiskt. Från skolans perspektiv kan 
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det inte motiveras att köpa in sådana föremål, eftersom budget för slöjdundervisning inte ger 

mycket spelrum per elev. Kontentan av detta blir, att tillverka en longboard är ett bra 

slöjdprojekt med många olika moment, om eleven själv har truckar. Har eleven inte truckar är 

det inte hållbart. 

Fiskehåv som slöjdprodukt 

 

Fiskehåven var den andra produkten jag tillverkade. Mallen jag tillverkade till denna produkt 

var lite svårare att göra då den är formad som en tennisracket. Det uppstod inga svårigheter 

med att tillverka den inre och yttre mallen. Även med denna produkt ska manualen ses som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för lärare och elever, eftersom den förklarar processen steg för steg. 

Här kan jag bara gissa hur manualen fungerar, men jag har gjort den efter en princip liknande 

manualen till longboard. Den skillnad som det blir för eleven rent praktiskt, jämfört med 

longboard är att här ska faneret böjas runt en form, vilket är en svårare del i processen än med 

t.ex. en longboard som är platt. I limningsprocessen tror jag också att eleven behöver hjälp av 

läraren, eller en vän då det limmade faneret ska ner i spåret, och den yttre mallen dras fast 

med skruvtvingar.  

 

En av vinsterna med att tillverka en fiskehåv i slöjden, är att det blir något som eleven kan 

använda rent praktiskt i en vardagssituation, det blir en nyttoprodukt de kan använda på sin 

fritid. Produkten i sig innehåller också många moment för eleven att reflektera över, från 

början till slutet av processen. En annan vinst är att det stöder kursplanen, ifråga om att värna 

om gamla kulturtraditioner (Skolverket, 2000-07). Detta är även något som läroplanen tar upp 

ifråga om kulturarv och traditioner där undervisningen ska spegla samhällets funktioner och 

skapa förutsättning för en hållbar utveckling (Lpo, 94).  

 

Cederblad (2007) skriver att slöjd är ett ämne där eleverna tar in kunskap praktiskt då de 

tillverkar egna objekt. Nyttan med det är att eleven kan tillverka saker utifrån egna intressen 

och egen nytta för dem själva, och undervisningen utgår från elevens intresse. Fiskehåven är 

även möjlig att tillverka ut ett ekonomiskt perspektiv därför att det fordras relativt lite faner 

och olika typer av nät kan användas till håven. Nackdelarna med produkten kan vara att det är 

svårt att slipa in handtaget på det sätt jag gjort. I en slöjdsituation tror jag att handtaget blir 

den svåraste delen för elever, men fullt överkomlig.  
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Då det inte fanns tid för att presentera denna produkt och se en elev tillverka den, kan jag bara 

spekulera om hur det skulle fungera i slöjden. Med hänvisning till de intervjuer jag gjorde 

med lärare, får jag en känsla av att det fungerar tillfredställande att tillverka fiskehåvar i 

slöjden. Endast en av lärarna jag intervjuade hade inte tillverkat någon fiskehåv i 

slöjdsammanhang. De tre andra lärarna hade alla provat att tillverka fiskehåvar med bra 

resultat. Med tanke på dessa lärares mångåriga erfarenhet inom slöjdundervisning måste jag 

se detta som ett bra slöjdobjekt och en bra ingång till skiktlimning i slöjdundervisning.  

Tårtspadar som slöjdprodukt 

 

Den tredje produkten jag utvecklade i slöjden var tårtspadar. Denna produkt tror jag är den 

mest praktiskt hållbara att tillverka i slöjden. Den stora fördelen med den mall jag tillverkade 

till tårtspadar var att det går att limma ihop många tårtspadar samtidigt. Även här är manualen 

ett pedagogiskt hjälpmedel som visar vägen. Även i denna manual har jag gjort en punktlista 

på de olika delarna i processen så eleverna lätt ska kunna följa dessa.  

 

Denna manual tyckte eleverna också var lätt att förstå och det svåraste var att hitta på en egen 

form. Eftersom eleverna tyckte att manualen var ”bättre än slöjdböcker” kan jag tycka att det 

är ett bra pedagogiskt hjälpmedel med manualer. Då eleverna tillverkade tårtspadarna 

observerade jag att de tittade mycket på vilken form deras kompisar gjorde. Där visade 

eleverna att det praktiska arbetet och experimenterandet med formen blev en personlig 

erfarenhet (Molander, 1993). Samtidigt med detta är det elevernas egna tankar och deras 

händer som skapar produkten då de prövade sig fram och visade att de ville lära sig vilket 

också ger erfarenhet (Gustavsson, 2004). 

 

Ur ett slöjdperspektiv blir denna produkt mycket tacksam att tillverka. Tack vare att det går 

att limma upp till fyra stycken samtidigt, sparas det in mycket värdefull tid, vilket verkade 

vara det största problemet som de intervjuade slöjdlärarna upplevde, ifråga om skiktlimning. 

Även denna produkt går i linje med läroplan (Lpo, 94) och kursplan (Skolverket, 2000-07) då 

det är fritt skapande ifråga om formgivning och färgsättning efter behag, samt förståelse av ett 

gammalt kulturarv.  
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Här går det också utnyttja andra tekniker som t.ex. karvsnitt för att dekorera handtaget lite 

extra. Karvsnitt är en teknik som kan utföras med enkla instick av täljkniv och kan ge ett litet 

extra utseende som bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Figuren visar olika designförslag på tårtspadar med karvsnitt som extra dekoration. 

 

Schleining (2002) påpekade i litteraturen att många kan titta på skiktlimning, och se de olika 

lagren av trä och tycka det är oestetiskt. Istället för att försöka dölja detta har jag här utnyttjat 

det för att ta fram fanerets riktiga färg, med den mörka ytan av valnöt mot den ljusa kärnan av 

björk vilket bilden ovan visar. Detta är en kunskap jag själv har tagit till mig genom övning, 

improvisation, experimenterande och genom att prova mig fram till nya designer på varje 

tårtspade (Gustavsson, 2004; Liedman, 2002; Molander, 1993, 1997).  

 

Efter att ha studerat elever under processen med tillverkning av tårtspadar ser jag denna 

produkt som något annorlunda, och intressant. Detta var något som eleverna också framförde 

under samtal. Eleverna såg detta som något nytt som de aldrig provat på tidigare, något de 

upplevde spännande, och framförallt roligt. Eleverna har här provat något nytt, något konkret 

som de kan gripa, och som kräver en viss kunskap i hantverk (Gustavsson, 2004). 
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 En annan fördel med denna produkt är att den även håller ur ett ekonomiskt perspektiv, då 

det blir mycket små bitar faner som limmas ihop. Alla dessa fördelar tycker jag gör denna 

produkt mycket fördelaktig att använda i slöjdundervisning. 

 

Nackdelen med produkten är att den platta delen av tårtspaden kan vridas lite i 

torkningsprocessen. Detta har visat sig vara mer känsligt när ytskiktet bestått av vresigt virke, 

som t.ex. masurbjörk. Även där löstes problemet genom att prova sig fram och experimentera 

med varmt vatten (Gustavsson, 2004; Liedman, 2002; Molander, 1993, 1997 ). 

 

Viktigt är då att försöka använda faner, med rak fiberriktning både som kärna och ytskikt för 

att undvika vridning. Gustavsson menar att våra tankar och reflektioner förenas genom en 

handling som vi har som en vana ända fram tills vi stöter på ett nytt problem. Det nya 

problemet gör att vi måste tänka efter för att hitta en annan väg till en lösning och då prova sig 

fram för att lyckas (Gustavsson, 2004). 

 

Det är alltså genom problemen som vi lär oss och utvecklas vilket är det sätt jag själv lärt mig 

på. Liedman beskriver detta som att det måste provas, improviseras, att skapa utan att veta i 

förväg, och vara både djärv och försiktig, sådant ger ny kunskap  

(Liedman, 2002; Molander, 1997). 

Slutsammanfattning 

 

Jag ska här titta på denna studie som en helhetsuppfattning angående skiktlimning i 

slöjdundervisningen. Personligen ser jag att denna teknik kan bli en tillgång att använda i 

skolslöjden. Då jag i efterhand tittar på de produkter jag själv tillverkat och de produkter 

eleverna, jag studerat tillverkat, kan jag känna mig belåten med slutresultatet.  

 

Jag har också utvecklat mina egna förmågor inom skiktlimning med mera praktisk erfarenhet 

och provat mig fram hela tiden under detta gestaltande arbete. Gustavsson, (2004), Liedman, 

(2002), Molander, (1993, 1997) och Molander, beskriver hur viktigt det är att prova sig fram 

inom hantverk. Vidare menar författarna att den praktiska kunskapen sitter i kroppen och 

händerna och får utlopp genom olika hantverk. 
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Jag tror också att det ska kunna fungera bra att använda denna teknik när jag själv är 

slöjdlärare i framtiden. Detta kan jag säga efter den mottagning jag har mött under min studie 

där jag med egna ögon sett och hört endast positiva ord. Manualerna jag gjorde har också mött 

en positiv respons från både lärare och elever, som påpekat att de varit lätta att förstå och 

följa.  

 

Det som kännetecknar skiktlimning är att det är en teknik som gör det möjligt att böja och 

forma trä till önskad form. Fördelen med det är att det blir en stark konstruktion, mycket 

starkare än massivt trä. De möjligheter som finns för tekniken är att det går att forma olika 

saker som kanske inte finns utan det blir vissa gånger att forma för eget ändamål. 

Möjligheterna är också att det blir nyttoföremål som tillverkas vilket som kan ses som en vinst 

för elever då de kan tillverka något för att användas istället för att köpa det. Det bästa sättet att 

introducera detta i slöjdundervisning är att kunna visa upp vad man kan göra med enkla medel 

och se om det kan väcka elevers intresse. Det samma gäller för lärare i slöjd men läraren 

måste också tro och känna för tekniken om det ska fungera i undervisningen. 

 

 

Jag tycker också att jag uppnått mitt syfte och fått svar på frågeställningen. Undersökningen 

har visat att det finns möjligheter för denna teknik i skolslöjden, men den har också visat att 

det finns svårigheter med vissa produkter. Trots allt så har det varit mycket positivt att 

undersöka hur tekniken fungerar i skolslöjden, och jag kan bara hoppas att andra känner 

liknande ifråga om skiktlimning i slöjdundervisningen. 
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Bilaga 1                       

                                       Manual för Lärare 

 
Det första som du ska göra är en klämmall. Mallen tillverkar du av 52 mm furu som klyvs och limmas 

ihop för att den ska bli stabil och inte ge efter när du spänner tvingar runt om. Längden på mallen ska 

vara 120 cm och bredden ska vara 26 cm. Det material som krävs för en longboard är tre till fyra bitar 

tre millimeters plywood 115 cm långa och 25 cm breda samt tre till fyra bitar faner i samma längd och 

bredd. Lim som ska användas till longboarden bör ha en lång öppningstid samt vara flexibelt. Lim som 

föreslås är Titebond 3 som har cirka femton minuters öppningstid. De verktyg som krävs är tio till tolv 

skruvtvingar vid limning samt en sticksåg vid sågning av form till longboarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Manual för elever 

 
 Lägg plywood och faner i den ordning det ska limmas. 

 

 Fördela ut lim med en roller så det blir en jämn fördelning av lim över hela ytan. 

 

 Införskaffa truckar i ett tidigt skede av processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tejpa fast en plastfolie på klämmallens trycksidor (sidan mot faneret). 

 

 Lägg ihop det limmade faneret och plywooden. 

 

 Skruva fast tvingarna med cirka 20 cm mellanrum som på bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Efter att limmet har härdat tas pressmallen bort. 

 

 Rita ett streck i mitten av den limmade plattan i längdriktningen så det finns en 

centrumlinje att utgå ifrån då truckar ska skruvas fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gör en mall av papper efter önskvärd utvändig form. 

 

 Viktigt att den blir smalare bak och fram så att truckar får plats. 

 

 Tejpa fast pappersmall på brädan så den är fixerad. 

 

 Rita ut formen efter pappersmallen med en penna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fixera plattan på en bänk med en skruvtving och såga längs konturerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rita ut var det ska borras för att truckar ska kunna skruvas fast. 

 

 Rita ut var det ska sågas hål om truckar ska fällas in. 

 

 Infällda truckar är inget tvång men det ger bättre stabilitet vid användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Utgå från mittlinjen så att truckarna hamnar i rät linje mot varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Såga ut hålet för truckarna med en sticksåg om infällda truckar önskas. 

 

 Fasa kanterna runt om med en fil och slippapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Slipa brädan med slippapper så den känns slät och inga märken efter pennor är kvar. 

 

 Lacka/fernissa brädan tre till fem lager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efter lackning, skruva fast truckarna i brädan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sen är det bara att provåka. Lycka till med arbetet. 



Bilaga. 2                                  Fiskehåv 

 
Manual för lärare 

 

Läraren ska tillverka en mall i lämplig storlek för en fiskehåv. Förslagsvis tillverkas mallen av 

mdf – board i valfri tjocklek. Två lager mdf - board på 16 mm som limmas ihop är passande 

för denna mall. Nedan ett förslag till mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Läraren ska också såga ut lämplig bredd och längd på det faner som ska limmas ihop till en 

håv därför att det måste användas bandsåg eller justersåg till detta på grund av fanerets längd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiskehåv 

 
Manual för elever 

 

 

 Lägg mallen på en bänk och plocka fram skruvtvingar så att de är nära till hands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Placera faneret på limbordet och tejpa fast den nedre änden av faneret så att det fixeras 

vid limning. 

 Stryk på en tunn yta lim med en roller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lägg ihop faneret i den ordning som bestämts före limning och lägg plastfolie runt 

faneret. 

 Lägg in faneret i klämmallen och skruva ihop den med tvingar. 

 Låt tvingarna sitta fixerade i ett dygn eftersom plastfolien förlänger härdningstid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efter limmet har härdat slipas håven till rätt bredd, ca 15-20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nästa steg är att göra ett handtag. 

 Välj lämplig bredd på handtag, ca 10-12 mm. 

 Slipa till önskad form och limma fast handtaget. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slipa bort överflödigt lim och gör formen färdig på håven. 

 Rita ett streck på mitten av håven och markera med 30 mm mellanrum. 

 Borra hål för fastsättning av nätet vid markeringarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lacka håven fem varv med en tålig lack så den blir blank och tål vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sy fast nätet med nål och slitstark tråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Knyt en knut på änden av tråden, knuten blir en stopp så att tråden 

fixeras mot hålet då nål och tråd dras igenom. 

 Fixera tråden i nålen, stick in nålen genom det första hålet och genom en 

maska av håvens insida. 

 Spänn nätet från insidan och stick genom nålen i tredje hålet från insidan 

och dra igenom tråden. 

 Gå tillbaka med nålen och stick in den genom andra hålet på utsidan. 



 Spänn nätet och stick genom nålen i det fjärde hålet inifrån, dra genom 

tråden och gå tillbaka till det tredje hålet på utsidan, fortsätt på det sättet 

runt hela håven. 

 Nätet sys med samma teknik som man syr rotsöm på svepaskar. 

 Lycka till med arbetet och fångsten av ädelfisken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga.3                                  Tårtspade 

 
Manual för lärare 

 

För att göra en bra och funktionsduglig tårtspade krävs en bra mall. Läraren ska tillverka 

mallen förslagsvis av mdf-board som är lätt att limma ihop och lätt att fräsa ut med en 

överhandsfräs eller om man vill såga ut mallen i bandsågen. Limma en del av mallen i 

bottenplattan och fixera den rörliga delen med en 20 mm rundstav. Se exempel på bild nedan. 

Tillverkas mallen på liknande sätt klarar eleverna av att limma och fixera limningen själva 

utan hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som är mycket viktigt med denna mall är att måttet på den fasta delen och den rörliga 

delen är exakt lika många millimeter hela vägen därför att här används mycket tunn faner i 

fyra till fem lager för att få en stabil tårtspade. Läraren ska också skära upp faner i lämplig 

längd och bredd så att det färdiga materialet finns tillgängligt för eleverna och för att minska 

spill på faner eftersom det lätt bryts sönder på grund av dess tunnhet. Viktigt är också att det 

är eleverna själva som ritar den form som de vill ha på tårtspaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tårtspade 

 
Manual för elever 

 

 Ta fram mallen och placera den på en bänk.  

 Ta fram fyra till fem skruvtvingar och placera dem vid mallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plocka fram det faner som ska användas och placera det i rätt ordning. 

 Tejpa fast faneret på skyddspappret så att det fixeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Stryk ut en tunn yta med lim, använd roller för snabbaste och bästa resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ta bort tejpen som håller fast faneret. 

 Lägg ihop faneret i den ordning det ska ligga. 

 Placera skyddspapper mellan faneret och mallen. 

 Placera det hoplimmade faneret i mallen och fixera med skruvtvingarna. 

 Låt faneret vara under press minst 3 timmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ta bort det limmade faneret från mallen. 

 Gör en mall i papper på hur den färdiga tårtspaden ska se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rita ett tydligt streck med en penna efter kanten på det limmade faneret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Såga ut formen på tårtspaden med en figursåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leta reda på en lämpligt liten träbit för undersidan på handtaget. 

 Slipa träbiten så den följer formen på undersidan av handtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Limma fast undersidan av hantaget på tårtspaden, trätvingar är att föredra här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slipa tårtspaden så den får en slät yta men slipa med ett fint papper så att det inte slipas 

genom det tunna ytfaneret, var mycket försiktig. 

 Slipa sidorna på tårtspaden så de blir vassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Lacka tårtspaden tre till fyra varv, använd miljövänlig lack som är fri från 

lösningsmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedan ses några exempel på färdiga tårtspadar med olika ytskikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baka en tårta och använd tårtspaden. 

 



 

 

 


