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SAMMANFATTNING 
 
Jag blev under min utbildning introducerad i smidets värld och där är jag kvar. Jag har velat 
fördjupa mina kunskaper att smida tillsammans med barn men underlaget som finns är tunt. 
Jag har även märkt under mina VFU perioder att metalldelen i skolan inte får det utrymme 
som den förtjänar. Varpå syftet med mitt arbete har varit att ta reda på hur man kan belysa 
smidets kulturtradition, hur man kan arbeta med smidet i skolan och visa varför metallslöjden 
förtjänar större utrymme inom ämnet trä- och metallslöjd. Metoden för att söka svar på mina 
frågor består av litteraturstudier inom ämnet samt intervjuer med lärare i grundskolan som 
undervisar i smide. Den förr så vanliga kunskaps förmedling mellan far och son eller mor och 
dotter förde på ett naturligt sätt kulturtraditioner vidare. Så är inte fallet idag. Vår äldre 
generation, d v s de som vuxit upp i jord- eller skogsbrukssamhället, besitter en enorm 
kunskap när det gäller kulturarvet, men det känns som att vi idag inte har tid att lyssna till 
deras erfarenheter. Om dessa kunskaper skall leva vidare måste det visas intresse för dessa 
inom skolans värld. De resultat som jag har kommit fram till är att det är fullt möjligt att 
bedriva en fungerande smidesutbildning i grundskolan. 
 

Nyckelord; kulturtradition, trä och metallslöjd. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1. Inledning 

 

Elden har alltid fascinerat mig. Ända sedan jag var liten så har jag funnit något magiskt i 

elden. Jag vet inte vad det är som gör elden så magisk, kanske är det lågorna som dansar 

eller den intensiva hettan. När jag kom i kontakt med smidet i min utbildning så blev jag 

fast på en gång. Eldens mystik och det varma järnets formbarhet är en oslagbar 

kombination. 

 

Nu när mitt intresse har väckts så känner jag en stark glöd i mitt hjärta att väcka elevernas 

intresse för att smida. Det som slog mig när jag började läsa om ämnet är att det fanns ett 

rikt utbud på litteratur om smide och dess historia men det fanns ingen litteratur om att 

smida tillsammans med barn. 

 

Smidet bär med sig mycket kultur och tradition varför det är av vikt att denna 

kulturtradition förs vidare. För att elever i skolan skall få en helhets syn på smidet och 

dess seder och traditioner kan man med fördel sammanknyta smidet till andra ämnen, 

kanske framför allt historia. Smidet faller in under skolämnet trä- och metallslöjd men 

tyvärr får metallslöjden i jämförelse med trä väldigt litet utrymme. Genom att sammanföra 

smidet med andra ämnen i skolan kan elever få en tidig inblick i varför man började 

smida, hur man gick till väga för att bli smed och hur man levde i sin smedja. Elever kan 

därmed även få ett helhets perspektiv på olika alster, en helhetsbild som idag kan vara 

svår att få då allt i princip köps färdigt. 

 

Det är i dagens läge inte många skolor som håller på med smide. Jag vill med mitt 

examensarbete skapa en insikt hur man kan använda sig av smide i grundskolan.  
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1.2. Syfte 

 

Ett övergripande syfte med min uppsats är att undersöka hur man kan arbeta med smide i 

grundskolan. Samt även att belysa smidets kulturtradition och därigenom, ta reda på 

varför metallslöjden förtjänar större utrymme inom ämnet trä- och metallslöjd. 

 

 

1.3. Frågeställningar 

 

• Smide som hantverk, hur ser dess historia ut? 

 

• Smed som yrke, vilka vägar och utbildningar finns; förr och nu? 

 

• Har slöjden och indirekt smidet ett berättigande på skolschemat? 

 

• Om smidet har ett berättigande; Hur kan man på ett lämpligt sätt arbeta med smide i 

skolan? Åldersgränser, säkerhet, alster och bränsle, vad är lämpligt?  

 

 

1.4. Metod  

 

Jag har studerat litteratur skriven i ämnet smide, smeder och dess historia. Efter grundlig 

eftersökning har ingen litteratur inom ämnet smide och barn återfunnits. Litteratur om 

metallslöjden roll inom slöjden i skolan har eftersökts men inte återfunnits. I anledning av 

nyss nämnda har litteratur om slöjdens roll rent generellt studerats för att återspegla den 

aspekten, vilket har för arbetet ansett vara av vikt.  

 

Genom att ta kontakt med de skolor i Västerbotten, fyra till antalet, som efter uppgift skall 

ha möjlighet att erbjuda smide inom ämnet metall- och träslöjd, har förekomsten av det 

samma undersökts. Även semikvantitativa intervjuer med ansvariga lärare på respektive 

grundskola har genomförts, se bilaga 1. Jag har även intervjuat en erkänd smed med stor 

erfarenhet i sitt yrke. Personen i fråga håller också kurser i ämnet vilket visar på kunskap i 
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att undervisa. Jag har innan intervjuerna informerat de berörda om att resultaten kommer 

att behandlas konfidentiellt. 

 

Genom egna erfarenheter har allmän kännedom erhållits. Via praktik, VFU1, eget intresse 

och bekanta har kännedom om ämnet medfört utfyllnader och upplägg av arbetet. 

 

 

1.5. Material och Källkritik 

 

Den litteratur som använts är att anses som tillförlitliga källor. Utbudet i ämnet smide och 

dess historia är stort vilket medfört att underlaget är tillräckligt objektivt för att erhålla en 

bra beskrivning av ämnet.  

 

Den egna undersökningen av förekomsten av smide inom skolans verksamhet har utförts 

enligt gällande regler. Underlaget för undersökningen är litet vilket medför att resultatet 

inte i sig kan anses ge en generell beskrivning av läget. För att på ett korrekt sätt visa på 

förekomsten av smide inom trä- och metallslöjden inom den svenska skolan är en 

rikstäckande undersökning lämpligast. En sådan utförlig undersökning har däremot inte 

ansets rymmas inom ramen för detta arbete. Internetkällan Runberg.org kan ifrågasättas då 

ägaren är för mig okänd och därmed kan informationen inte helt anses tillförlitlig. 

Däremot bedömdes informationen tillräckligt intressant för att inkluderas. Källan hade 

dessutom inte någon direkt påverkan på slutsatsen. 

 

 

1.6. Disposition 

 

Arbetet börjar med en beskrivning om vad som innefattas i hantverket, smide. Ordets och 

hantverkets innebörd beskrivs så att läsaren skall få en uppfattning om arbetssättet. Vidare 

kommer en återgivning av hantverkets utövare. Smeden har genom historien alltid varit ett 

mytomspunnet yrke. Smidet har alltid varit starkt förknippad med dess utövare där varje 

smed satte sin egen prägel på sitt arbete. Bakgrunderna till smidesalster ger nutidens 

utövare en starkare koppling till hantverket som sådant.  

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning. 
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Hur blir man smed? Nästa avsnitt beskriver den väg en smed var tvungen att gå för att 

erhålla tillräcklig kunskap för att utöva yrket. Utbildning till smed gick från praktik till 

teori. Metallslöjden medförde att smide banande väg in i det svenska skolsystemet. 

Ämnespresentationen avslutas med en redogörelse av vilken roll slöjden rent generellt kan 

anses ha i skolan. 

 

Efter beskrivningen av smide som hantverk kommer resultat från den egna 

undersökningen att redovisas. Undersökningens delar består i hur man på ett bra sätt 

arbetar med smide, lämpliga åldersgränser och vad man skall tänka på vad gäller säkerhet. 

Även vilka alster som kan anses lämpliga samt vilket bränsle som ger bäst effektivitet har 

undersökts och återges härunder.  

 

Arbetet slutbehandlas med en diskussion där alla delar i arbetet knyts samman med 

uttryck för egna åsikter och reflektioner.  
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2. SMIDE – HANTVERK OCH SLÖJD 

 

2.1. Hantverkets historia 

 

Järnålderns början räknas i Sverige till 500-400 talet före Kristus. Då förekom järnet vid 

sidan av bronsen. Järnet användes främst som smyckemetall i form av prydnads nålar och 

armringar, vilket anses visa på hur exklusiv man tyckte att metallen var. Järnet övergår 

dock till att bli en bruksmetall till vapen och redskap från århundradet före Kristus. 

Smidbart järn tror man blev framtaget ur sjö- och myrmalm under den senare delen av 

järnåldern. Denna järnprodukt blev en viktig svensk export. Senare, under medeltiden 

kom med stor sannolikhet ämnesjärnet från bergmalm, som kallades för osmund. Man 

hettade upp malmen med ved eller träkol och begränsades utan smältning. 

Framställningen gjorde att produkten blev ett starkt järn som genom upprepad 

uppvärmning och hamring renades från slagg. Resultatet innebar att man reducerade 

kolhalten i järnet så att det blev smidbart. Det var smeder som utförde arbete för hand, 

vilket var både ett tungt och hårt arbete. Smeder var ofta anställda vid olika bruk, som på 

uppdrag tillverkade olika järnprodukter. Vattenkraften gjorde intåg i smidestillverkningen 

vid 1100-talet och kom att driva vattenhammare och blästerugnar. Ungefär vid denna tid 

infördes även masugnarna vilket bidrog till att smederna fick nya uppgifter då 

järnproduktionen ökade. 2 Efterhand genom århundradena infördes nya smidesmetoder, 

det så kallade tysksmidet som i hög grad bidrog till utvecklingen. Tysksmidet var en ny 

färskningsmetod som kom till användning omkring 1617 och innebar en fördubbling av 

hela Sveriges järnproduktion. Olika smides tekniker förfinades allt eftersom och 

konkurrerade ut varandra. Utvecklingen innebar att brukens effektivitet försämrade och 

blev slutet för många. I och med att järnframställningen effektiviserades och det blev 

möjligt för envar att införskaffa sig föremål av järn blev smederna tvungna att specialisera 

sig inom sitt yrke. 3 

 

 

 

 

                                                 
2 Nyström, Bengt, m.fl (1989), Hantverk i Sverige. Stockholm: LTs förlag s.281 
3 Tillhagen, Carl-Herman (1981), Järnet och människorna, verklighet och vidskepelse. Stockholm: LTs förlag, 
s.20  
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2.2. Vad är smide? 

 

För att förklara orden smide och ässja har definitionen hämtats från gamla ordböcker. 

Anledningen härav är att nutida ordböcker inte innefattar en vidare definition av 

smidesproduktionen utan enbart ordet som sådant. De ordböcker som ansågs på bästa sätt 

förklara ordet och den vidare definitionen är daterad till 1890 och 1920 och finns 

tillgänglig på Internet. 

 

Smide.  1. metallurg., gemensamt namn för alla de metoder, genom hvilka 

tackjern förvandlas till smidigt jern. Se vidare Bessemer-metall, Franche-

comtésmide, Halfvallonsmide, Jern, sp.1122 o.f., Lancashiresmide, Martin-

metoden och Tysksmide. – 2. Mek., den operation, hvarigenom jern eller andra 

metaller medelst hamring bringas att förändra form och dimensioner. För att 

lättare kunna smidas uppvärmas vanligen metallerna till glödgning; dock kan 

en del metaller smidas endast i kallt tillstånd, t. ex. zink, tenn och bly, emedan 

de smälta redan vid inträdande glödningstemperatur, och några legeringar, 

hvari dessa metaller i större mängd ingå, såsom mässing, tombak och nysilfver, 

hvilka blifva spröda vid glödgning. De andra metallerna kunna likaledes smidas 

i kallt tillstånd; men genom kallhammring förtätas de, blifva hårdare och 

styfvare samt förlora i tänjbarhet (hviklet dock ej gäller om de fullt mjuka 

metallerna guld, tenn och bly). Genom en uppvärmning eller glödgning återtaga 

dock de kallhammrade metallerna sina förra egenskaper. Metallernas form kan 

äfven förändras genom hoppressning mellan valsar.4 

 

Smide innebär främst varmbearbetning av stål s.k. plastisk bearbetning. Med detta menas 

att man ger stålet en ny form genom att molekyler flyttas, att varmt eller kallt flytta metall 

från en plats till en annan utan att ta bort eller lägga till något. Man värmer upp stålet i en 

ässja och sedan bearbetar man det med en hammare/slägga. 5 

 

                                                 
4Runeberg, Nordisk Familjebok, Uggleupplagan 33, < http://runeberg.org/nfcm/0683.html> 27 december, 2006  
5 Enander, Lars & Norén, Karl-Gunnar (1999), Järnsmidesboken, Stockholm: Nielsen & Norén Förlag HB, 
andra upplagan s.6  
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En ässja är den eldstad där man värmer upp järnet. Ässjan är konstruerad så att det 

underifrån kan tillföras luft. Vikten av att tillföra luft kommer från behovet att reglera 

värmen i eldhärden och därmed erhålla rätt temperatur. 6 

 

Ässja, ugn för upphettning af ett arbetsstycke för smidning, så anordnad, att detta 

vid upphettningen är i intim beröring med ett fast, i en murad härd (grop) liggande 

bränsle, vanligen stenkol, koks eller träkol.[…] Rök och sot utsugas genom en huf 

eller kåpa (ty. esse, hvaraf ordet ässja uppkommit). Vid ässjans sida är anordnad en 

s. k. härdho, d. v. s. ett kärl, som för olika ändamål under smidningsarbetet hålles 

fylldt med vatten.[…] Upphettning i ässja åstadkommer stor afbränning (6-10 proc.) 

och är mycket oekonomisk; blott omkr. 3 à 4 proc. af bränslevärdet tillgodogöres. I 

många fall är den dock oumbärlig. Den äldre typen, i sin enklaste form anordnad 

med blåsbälg för handdrift, har mångenstädes ersatts med slutna ässjor eller 

flamässjor, som bilda öfvergång till flamugnar, ofta med flytande eller gasformigt 

bränsle. Bland speciella typer må nämnas: flyttbara ässjor, t. ex. för uppvärmning 

af nitar m. m vid bro- och fartygsbyggen, revolverässjor med ugnen vridbar kring en 

vertikal tapp, ringässjor m. fl. G. S-n.7 

 

Varmsmide är den ursprungliga smidestekniken, där man värmer ett stycke järn i ässjan 

till en bit över tusen grader och sedan formar det med en hammare/slägga på ett städ. 

Metoden är samma som man använt i tusentals år. Det är sedan smedens handlag och 

skicklighet som avgör det slutgiltiga resultatet - nu som då. Det är detta som brukar kallas 

för svartsmide eller svartkonst och det kan omfatta det mesta, från småspik till större 

stålkonstruktioner.8  

 

Rent hantverksmässigt får man skilja mellan traditionellt varmsmide och industriellt 

framställt smide. Det senare är det som vanligtvis inryms under begreppet kallsmide där 

idag, programmerade maskiner klipper, bockar, svetsar och bearbetar detaljer. Ibland 

produceras kallsmide utan att en mänsklig hand rört den färdiga produkten. Exempel; en 

                                                 
6 Ljungberg & Hall (1997) Smida, driva, bocka, Västerås: Ica bokförlag  s.55 
7 Runeberg, Nordisk Familjebok, Uggleupplagan 33 <http://runeberg.org/nfcm/0683.html> 27 december, 2006  
8 Andersson, Anders Varmsmide, < http://www.varmsmide.com/> 18 december, 2006 
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ljusstake smidd enligt gammal varmsmidesteknik tar kanske fyra timmar att färdigställa, 

en maskinellt tillverkad likaledes tar ungefär fyra minuter.9  

 

3. SMEDEN – SÄGEN, MYT OCH YRKESVÄG 

 

Smedens historia går långt bak i tiden. Det äldsta kända smedskrået i Sverige bildades i 

Stockholm år 1479.10 I gamla tider var skrock och vidskepelse en stor del av människors 

vardag. I kampen mot de onda makterna var det eld och stål som hade den bästa verkan och 

därför blev det till smeden man ställde sin tilltro. Det var smeden som hade elden under 

kontroll och kunde hantera stålet. Stålet var förr i tiden människans viktigaste skyddsmedel i 

form av vapen. Många sägner och historier finns nertecknade om smeden och hans 

drabbningar mot Fan och hans följe. Det finns sägner som säger att smeden hade ett slags 

förbund med en viss potentat. Det påstods även att smeden hade lärt sig att smida ut ögonen 

på sina ovänner  

[…] detta skulle nämligen ha gått så till, att smeden skulle stå     alldeles naken 

i sin smedja trenne och torsdagsnätter å rad, smida och slå icke på jern eller    

stål utan på en trädsticka, så att denna blef alldeles sönderbultad innan den 

kastades i elden, men då i samma ögonblick flög ögat ut på deliqventen om 

denne var än så långt bort boende; och denne stackare blef enögd i hela sin 

lifstid.11 

 

Eftersom smeden hade rykte om sig att ha dragningar åt det magiska hållet fick han anseende 

om sig att vara en botare. En urgammal metod var att ”blåsa bort” det onda. Eftersom att man 

förr i tiden trodde att vissa sorters utslag på huden hade åstadkommits av att övernaturliga 

väsen hade blåst på den drabbade kroppsdelen, då måste man blåsa emot både hårdare och 

effektivare än vad det övernaturliga väsendet hade gjort. Då blåste smeden ordentligt med sin 

bälg. Smeden kunde även mumla några formler som då skulle ge ytterligare kraft åt 

proceduren.12 

 

 

                                                 
9  Andersson, Anders, Varmsmide,< http://www.varmsmide.com> 18 december, 2006 
10 Söderström, Annika m.fl.(1982), Svartkonst, om järnsmide. Stockholm: LTs förlag. s.11 
11Ibid, s.35 
12 Janson, Erik (1988), Mest om järn, svenska turistföreningens årsbok 1989, Uppsala s.61 
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”Jag har häcken full” är ett talesätt som kommer från spiksmederna. Då de smidde spikar 

satte de ner de färdiga spikarna i hål i en bräda som kallades häck. Där förvarades de tills 

smeden ropade - Jag har häcken full, då kom förmannen för att inspekterade och knäppte bort 

de som inte dög. När brädan var full av spikar såg den ut som en häck.13  

 

 

 

3.1. Smedens yrkesväg 

 

Hur blev man då smed förr i tiden? Det fanns olika vägar att gå då det gällde att utbilda 

sig till smed. Det ena var att yrket gick vidare genom generationer. Man föddes helt enkelt 

in i traditionen, far var smed och då blev sonen också smed.14 Eller så började man som 

lärling, men lärlingstiden var lång, fyra år tog det att bli smed. Under den här tiden skulle 

man som smedsgesäll vandra omkring både inom riket och utrikes.15 Det sågs särskilt 

positivt att man varit utomlands. Så många utav smedgesällerna vandrade runt och tog 

anställning hos olika mästare för att lära sig mer. Det var inte ovanligt att man vandrade 

runt i Europa. Förr fanns det heller inte bara en smed som gjorde allt utan man var 

specialiserad på olika områden. Exempel på detta kan vara låssmeder, grovsmeder, 

klensmeder, brukssmeder, urmakare m.fl. Arbetet som smed var ett hårt. Man började 

tidigt, redan vid fem på morgonen kunde smeden vara igång, och dagen avslutades inte 

förens vid åtta tiden på kvällen.16 

 

Det fanns olika arbetsordningar i smedjan. Det var mäster, som värmde järnet och 

avgjorde när det var tillräckligt varmt att smidas. Det var även mäster som höll i 

arbetsstycket på städet och bestämde i vilken takt som det skulle smidas. Smedpojken, 

lärlingen, var den som tände eld i ässjan på morgonen och det hörde även till hans uppgift 

att sköta bälgen under smidets gång.   

                                                 
13 I samtal med Karl-Gunnar Rehn ht 2005, Umeå universitet 
14 Enander, Lars & Norén, Karl-Gunnar (1999), Järnsmidesboken ,Stockholm: Nielsen & Norén Förlag HB, 
andra upplagan, s.17 
15 Janson, Erik.(1988), Mest om järn, svenska turistföreningens årsbok 1989, Uppsala, s.36 
16Söderström, Annika m.fl.(1982), Svartkonst, om järnsmide. Stockholm: LTs förlag, s.29 



 13 

För att ytterligare eftersöka information om hur man förr i tiden blev smed besöktes en 

smides portal17där en fråga ställdes: Om det var någon som hade någon smideshistorik att 

berätta?  Svaret som erhölls var enligt nedan: 

”Jag träffade för ett par år sedan en gammal man (85-års ålder) som hade varit 

smed i hela sitt liv, han hade många intressanta och ibland skrämmande 

historier om hur det var när han var barn. Han började t.ex. som medhjälpare i 

sin farfars smedja när han var fyra år, och när han var sju så fick han börja 

slägga! Det var hårt slit och hårda straff om man gjorde fel, så det var nog 

ingen dans på rosor att vara barn i en smedja förr i tiden”.18 

 

I dagens läge så finns det kortare utbildningar vid folkhögskolor och kurser i privat regi 

för att bli smed. Men tyvärr är framtiden för konstsmeder inte så ljus. För många är de 

alster som säljs som smidda fast de i själva verket är maskinellt kallbockade efter en mall. 

Detta gör att priserna för dessa alster är en bråkdel av vad smederna kan ta för sina 

gedigna arbeten vilka de har lagt ner flera timmars arbete på. Konstsmide är en liten 

yrkesinriktning som har få heltids praktiserande i Sverige. Det är svårt att etablera sig och 

försörja sig som smed inriktad på konstsmide. Att arbeta som konstsmed genom att vara 

anställd i ett företag är något som är obefintligt i dagens läge. Enda möjligheten för en 

konstsmed att kunna utöva sitt hantverk är att göra det i egen regi, som egen företagare. 19 

Genom sitt företag blir konstsmeden beroende av en vinstdrivande verksamhet genom sitt  

arbete, men det egna arbetet innebär då inte enbart att smida utan även att marknadsföra 

sig själv för att nå ut till potentiella kunder. 

 

4. METALLSLÖJDENS VÄG IN I SVENSKA SKOLAN 

 

Redan år 1884 infördes metallslöjden på skolschemat. Det var Kungsholmens folkskola i 

Stockholm som hade anställt en lärare vid namn J.A Kihlsten som skulle hålla i 

undervisningen. Undervisningen hade som syfte att ge eleverna20 lämplig undervisning i 

skötsel av enklare verktyg och maskiner, där man hade en pedagogisk princip att jobba efter. 

Eftersom det ansågs svårare att arbeta i metall än i trä så fick eleverna först börja med att öva i 

                                                 
17 Sangberg, Johan, Antracit smidesportal. <www.antracit.se> 18 december, 2006 
18 Besökare på Antracit smidesportal, Olof Nilsson 18 december, 2006   
19 Arbetsmarknadsstyrelsen,< www.ams.se> 17 december, 2006 
20 Här skall noteras att endast pojkar fick delta i trä eller metallslöjd under 1900-talets första hälft. Under 
motsvarande period var flickor hänvisade till syslöjd. 
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trä innan de fick utbildning i metall. Filosofin var att eleverna skulle gå från det lätta till det 

svåra, man ville få en progression i arbetsövningarna. Man ansåg att det krävdes mer 

färdighet, tålamod och styrka att bemästra de förlopp som gav metallen dess form. Eleven fick 

först öva in sina handgrepp i ett mjukare material. Eleverna var tvungna att visa upp sin 

färdighet av arbetsprocessen i trä innan man fick övergå till arbetsmoment i metall. Detta 

ansågs vara en korrekt slöjdundervisning. Denna metallslöjdsundervisning bestod mest i 

filövningar.21 

 

I början av 1900-talet tillsattes en Folkundervisningskommitté. Denna kommitté påpekade att 

andra länder gick i en riktning mot att övningsämnena fick en allt större plats på barnens 

skolschema. De ansåg att om barnen fick en ökad tid med övningsämnena så innebär det att 

de utvecklades, blev mångsidigare och blev rikare till sitt innehåll. Kommitténs förslag till 

förändring skulle i sin tur leda till att övningsämnena integrerades mer med de traditionella 

teoretiska ämnena. Kommittén ville även att den bundenhet och enformighet som arbetet efter 

en modellserie innebar skulle minska. De ville att elevens eget omdöme och egna idéer skulle 

utvecklas. Barnens personliga utveckling skulle stå i focus. Genom att fokusera utbildningens 

utformning utifrån eleven menade kommittén att detta skulle generera i att ge barnen 

skaparglädje och ett ökat självförtroende. I och med att det fortfarande var många skolor som 

bara hade en slöjdart, träslöjd, så ifrågasatte kommittén om målet med att allsidigt utbilda ett 

handlag och praktiskt sinne gick att genomföra med bara en slöjdart. Man ansåg därför att 

metallslöjden skulle införas. Slöjden fick nu både städ och hammare till sina salar så att man 

både kunde löda och härda. I och med detta fick barnen möta nya material så som järn, 

koppar, bleckplåt och tenn. Det innebar nya utmaningar och upplevelser för både hand och 

hjärna. Materialen gav barnen nya motstånd och utmaningar och därigenom vidgades barnens 

begrepp och intellekt i praktiska ting. Nytt var även att arbetet innebar att barnen blev svettiga 

och varma, till och med smutsiga. Det var man inte van med eftersom man tidigare strävat 

efter renlighet, snygghet, noggrannhet och ordning under arbetet. Men fortfarande så var 

slöjden inte ett obligatoriskt ämne. Man fick vänta ända till 1946 innan det lades fram ett 

förslag där slöjden föreslogs bli ett obligatoriskt ämne.22  

 

Förslaget om att införa slöjden som ett obligatorisk ämne i folkskolan byggde på John 

Deweys tankar. Han var en amerikansk filosofiprofessor vars grundtes löd ”learning by 

                                                 
21 Persson, Hans. Metallslöjd – ett hantverk i skolans tjänst. Stockholm: Lärarhögskolan.(uppsats)  
22 Ibid. 
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doing”. Dewey stod för att sambandet mellan skolan och det verkliga livet var av stor vikt, 

samt att utgångspunkten för undervisningen måste vara barnets egna intressen.23  

 

Läser man i 1946 års studieplaner så har smidet sin givna plats i undervisningen. I Avd. 424 

började man med enklare smide för att sedan få en progression i smidet och i Avd. 10 smida 

eggverktyg.25. Men detta var dock bara en försöks plan, den mångsidiga slöjden som ett 

obligatoriskt ämne i skolan ser inte ljuset förrän i 1955 års undervisningsplan. I och med 

införandet av den mångsidiga slöjden, däri inräknat smide, kan man nu konkretisera uråldriga 

kunskaper om järnhantering för barnen på allvar i en undervisningssituation.  

 

I 1969 års läroplan har man tagit bort specificeringen av vad som skall göras i slöjden. Det 

står att under mellanstadiet skall man huvudsakligen använda sig utav trä för att vid senare 

årskurser använda sig av metall. Under rubriken materialkännedom och materielvård finner 

man: ”Det är därför viktigt att eleverna har tillgång till ett rikhaltigt grundsortiment av 

material, som de blir förtrogna med och som tillåter många variationer i uttryckssätt och 

teknik”.26 Skillnaden mellan 1955 års undervisningsplan och 1969 års läroplan ligger i att 

specificeringen av metoder och alster är borttagna till att enbart specificera generellt material 

kännedom. Inte ens en specificering av vilka material kan återfinnas.  

Nästa reglering av undervisning som kommer är Lgr 80. I denna läroplan beskrivs slöjden 

som skolämne rent generellt. Man har i denna reglering helt tagit bort alla specificeringar och 

särskiljningen mellan slöjdarterna. 

”Slöjden ingår i grundskolans undervisning därför att – eleverna skall förstå det 

mänskliga och ekonomiska värdet i att kunna bearbeta och vårda material, -

eleverna skall utveckla sin skapande förmåga genom praktiskt arbete och få 

handlingsberedskap i sitt vardags- och arbetsliv, -eleverna skall få lära sig 

använda olika material och olika arbetsmetoder”.27 

 

I dagens kursplan, Lpo 94, står det under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”; 

”Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande. Utbildningen skall också, 

                                                 
23 Dysthe, Olga (2006), Dialog, samspel och lärande Lund: Studentlitteratur, s.88 
24 Med avd. 4 menas årskurs 4  
25 Skolkommissionens principförslag. (1946).Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet i anslutning   
till 1946 års Skolkommission, fastställda av Kungl. Skolöverstyrelsen för läsåren 1951/54 
26 Skolöverstyrelsen,(1969), Läroplan för grundskolan. Svenska utbildningsförlaget Liber AB s.160 
27 Utbildningsdepartementet.(1982), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lgr 80. Stockholm: skolverket. 
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genom kännedom om slöjdtraditioner både förr och nu, ge insikter i vardagshistoria och 

jämställdhetsfrågor. I ett vidare perspektiv syftar slöjdämnet även till att skapa medvetenhet 

om olika kulturers hantverkstraditioner” 28 

 

Vidare står det under ”Mål att sträva mot”; 

”Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven –utvecklar intresse 

och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom om kulturarv 

och slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt perspektiv”29 

 

Fortsatt under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” står att läsa; 

”Slöjden förmedlar också delar av kulturarvet. En utgångspunkt för detta kan 

vara lokala traditioner eller elevers olika kulturella bakgrund. I ämnet kan 

perspektivet på olika kulturer och förståelsen för olika kulturyttringar vidgas”.30 

 

Efter det att man i 1969 års läroplan uteslutit en specificering av slöjden som skolämne har 

inte någon beskrivning införts. Detta medför att det uppstår en oklarhet hur man skall fördela 

tiden mellan slöjdarterna samt vad inom varje slöjdart som skall ingå. Som läroplanen är 

utverkad i dagsläget blir innehållet i slöjden upp till varje skola/lärare att bestämma. 

Konsekvensen av den otydliga reglering är att man inte får en enhetlig utbildning i den 

svenska grundskolan. 

 

 

5. SLÖJDENS ROLL I SKOLAN  

 

”Utan fantasin och det kreativa skapandet blir kunskapen livlös”. Det skriver Lena Fejan 

Ljunghill i sin ledare i Pedagogiska magasinet nummer 4, 1996.31 Ljunghill börjar sin ledare 

med ”…konsten är grunden för all uppfostran ansåg redan Platon”. Ljunghill anser att den 

västerländska uppfostrings- och skoltraditionerna mer eller mindre har tappat bort denna tes 

som alla reformpedagoger av betydelse har predikat. Stora reformpedagoger, Sokrates, 

Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Freinet och Piaget, poängterar på olika sätt elevens eget aktiva 

                                                 
28 Utbildningsdepartementet, (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 
Lpo 94. Stockholm: Skolverket 
29 Ibid  
30Ibid   
31Fejan-Ljunghill, Lena (1996), Det är genom skapandet man lär sig, Pedagogiska magasinet nr 6 s.13 



 17 

och kreativa skapande som en enormt viktig väg till kunskap. Vikten av det kreativa 

skapandet inom skolan har beskrivits av de stora pedagogerna som; ”Den estetiska kunskapen 

är lika viktig som den teoretiska och de båda måste hela tiden gå hand i hand och utvecklas i 

samspel”.32 

 

Enligt läroplanen är kunskapen inget entydigt begrepp utan kunskapen kommer till uttryck 

genom olika former, som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Alla dessa former 

samspelar och förutsätter varandra.33 Trots att läroplanens text är utformad till att omfatta 

mångfacetterade inhämtnings metoder skriver Anders Marner att ”Estetiska skolämnen har 

traditionellt svårt att tydliggöra den s.k. nyttan med ämnena. Många tycks uppfatta nytta i 

skolan liktydigt med att lära eleverna matematik, engelska och svenska” .34 Det skulle då vara 

en så kallad treämnesskola. Men all kunskap kan inte läras in teoretiskt d v s genom 

föreläsningar eller inläsning. En betydelsefull del sker genom praktiska erfarenheter där man 

måste använda sig av ett mästar-/lärlingsförhållande, där lärlingen, d.v.s. eleven, befinner sig 

på plats mitt i yrkesverksamheten. ”Skapande och kreativ blir den elev, som ges möjligheter 

att upptäcka världen genom sina handlingar ex genom att experimentera med material och 

materiel” 35 

 

Slöjdens positiva betydelse för eleverna var man medveten om redan på slutet av 1700 – talet. 

Pestalozzi skrev: 

”Färdigheternas mekanism har samma utvecklingsgång som kunskaperna, och 

dess grundvalar föra med hänseende till sin självbildning måhända ännu längre 

än de, från vilka kunskaperna utgå. För att kunna utföra något måste du i varje 

fall vara verksam, för att veta behöver du i många fall blott förhålla dig passiv, 

blott se och höra”36  

 

Genom att ta del av allt det som finns skrivet om slöjdens positiva inverkan på eleverna kan 

man tydligt se att slöjden kunde förväntas ha en större plats i den svenska skolan.  Teori och 

praktik fungerar inte var för sig. Allt hänger ihop. Det går inte att flyga ett plan med endast en 

                                                 
32 Fejan-Ljunghill, Lena (1996), Det är genom skapandet man lär sig, Pedagogiska magasinet nr 6 s.13 
33 Utbildningsdepartementet. (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, s.8  
34Marner, Anders. Ett designperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan. Institutionen för estetiska 
ämnen,Umeå universitet 
35 Berge, Britt-Marie,(1992). Gå i lära till lärare. Akademisk avhandling. Umeå: Umeå universitet, s.31 
36 Salomon, Otto (1962) Om slöjden så som uppfostringsmedel- Tankar om pedagogisk slöjd, Särtryck 1884, 
Stockholm, s.29 
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teoretisk utbildning. I slöjdämnet förenas teori och praktik i en process som gör kunskaperna 

konkreta och begripliga. 

 

 

6. RESULTAT AV INTERVJUER  

 

Följande avsnitt bygger på intervjuresultat, egna erfarenheter och litteratur som återfunnits 

i ämnet. Resultat delen består i hur man på ett bra sätt arbetar med smide, lämpliga 

åldersgränser och vad man skall tänka på vad gäller säkerhet. Även vilka alster som kan 

anses lämpliga samt vilket bränsle som ger bäst effektivitet har undersökts och återges 

härunder.  

 

6.1. Hur kan man på ett bra sätt arbeta med smide i skolan? 

 

Har man en sådan tur att man har en ässja stående inne i slöjdsalen är det synd att inte 

använda sig av den. För att göra smidet till en trevlig upplevelse så är alla lärare som jag 

intervjuat eniga om att det är av stor vikt att förbereda sig och planera noga. Man måste 

både planera för de elever som ska smida men man får heller inte glömma bort de övriga 

eleverna. En av lärarna brukade arbeta efter ett gemensamt tema. ”Detta gör att alla 

elever ska göra ett visst moment och på så vis kan eleverna sedan hjälpa varandra om så 

behövs”. I och med att alla arbetar i olika takt kan man på det här sättet lägga upp det så 

att de som är snabba får hjälpa sina klasskamrater. På så vis stärks även de elever som får 

hjälpa till genom att de får visar att de kan. Förslagsvis kan man börja lektionen med en 

gemensam genomgång av dagens uppgift. Detta gör att jag som slöjdlärare kan hålla ett 

extra öga på mina smidande elever.  

 

Har man inte möjlighet att ha en ässja inne i slöjdlokalen kan man använda sig av en 

fältässja som man kan ha stående ute. Detta kräver extra planering. Man kan ta hjälp av 

temadagar eller elevens val. På grund av säkerhetsaspekten kan man inte lämna eleverna 

utan tillsyn. Man kan då lägga upp arbetet i olika moment så att alla elever har något att 

göra. Exempelvis så kan några elever förbereda sina bitar medan andra smider.  Upplägget 

av smideslektionerna är det samma i alla årskurser men med en ökande svårighetsgrad på 

sina alster.  
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Några aspekter som man bör tänka på är att det helst inte skall vara fler än två elever som 

smider åt gången om man har en ässja och ett städ. Det var alla lärare överens om. Allt för 

att man inte skall riskera att bränna varandra. När man smider med elever från olika 

årskurser så är det viktigt att tänka på att man måste kunna ändra på arbetshöjden. Städets 

höjd bör vara så att om man står med rak rygg och armarna hängande rakt ner, ska ens 

knutna näve vila på städet. Arbetsställningen är viktig för att smidet ska vara en rolig 

upplevelse. Eftersom eleverna i grundskolan växer väldigt olika så är det en bra idé att 

bygga podier i några olika höjder. ”Ett barn står betydligt närmare farorna genom sin 

längd. Studsar t ex hammaren tillbaka om man är 1.20 får man den lätt på näsan eller i 

pannan”. 37 

 

Vid själva arbetsplatsen bör det finnas en bänk där man lätt kan lägga ifrån sig saker samt 

att man har nära till det man behöver. Detta för att man inte skall springa omkring med 

sina varma järn bitar och riskera att bränna någon på vägen. En hink med vatten skall 

alltid finnas vid ässjan. Både för att man ska kunna kyla sina alster medan man jobbar 

men också för att kunna kyla exempelvis ett finger om man råkar bränna sig. ”Och kom 

ihåg!”, poängterade en av lärarna, ”…smedjan är ingen lekplats. Man ska gå – inte 

springa, en olycka är lätt hänt”.  

 

Man bör även ha verktyg som är anpassade för barn att smida med. En smideshammare på 

ca 400-500gram är lämpligt. Anledningen till att använda denna storlek på hammare är för 

att eleverna ska orka med att slå och hålla hammaren rätt. Man blir fort trött i armarna och 

då är det inte roligt längre. Om man exempelvis skall smida mindre smycken är det 

lämpligt att använda sig av en vanlig kulhammare.” Att använda sig av en slägga är 

knappast nödvändigt i dessa sammanhang då de blir på tok för tunga”. Detta var alla 

lärare eniga om. Tängerna skall heller inte vara för långa eller för klumpiga. När man 

arbetar tillsammans med de yngre eleverna skall man i största möjliga mån undvika att 

använda sig av tänger. Då det är svårt att hålla rätt på både hammare och tång. Ett 

ordentligt skruvstycke är bra att ha i anslutning till ässjan. Många moment som man gör 

underlättas otroligt med hjälp av att man kan spänna fast arbetet i skruvstycket.  

 

                                                 
37 Enander, Lars & Norén, Karl-Gunnar(1999), Järnsmidesboken, Stockholm:Nielsen & Norén Förlag HB andra 
upplagan, s.159 
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En av lärarna som arbetat länge med att smida tillsammans med elever poängterade vikten 

av att ha en struktur bland verktyg som används. Man ska inte behöva gå runt och leta 

efter det som man behöver för vips så har arbetsstycket brunnit upp. Även arbetsstyckena 

ska man vara noga att få en struktur på så att alla elever vet att det som ligger inåt kan 

vara väldigt varmt.  

 

En annan av lärarna betonade att man själv som pedagog alltid skall göra på ett rätt och 

riktigt sätt. Man får som pedagog inte tumma på de regler och förordningar om säkerheten 

och smidet som man själv satt upp. Barn gör som man själv gör och inte som man säger.  

 

Man skall alltid ha en ordentlig säkerhetsgenomgång innan man startar upp ett smides 

projekt. Det var alla överens om. Säkerhetsaspekter diskuteras vidare under avsnittet 

Säkerhet. 

 

 

6.2. Vilken ålder? 

 

Det är svårt att få fram en exakt ålder då det är lämpligt att börja smida. Det finns inget 

skrivet i några böcker utan man måste prova sig fram. De lärare som jag pratat med anser 

att från fjärde klass är det lämpligt att börja. Då har man lite bättre koll på sin 

koordination att använda både hammare och tång i fall det skulle behövas. Jag har själv 

provat att smida tillsammans med barn i olika åldrar, allt från förskoleklass upp till nian. 

Upp till att eleverna går i fyran så har de fullt upp med att hålla i hammaren och slå, då 

krävs det att man som lärare är med och hjälper till hela tiden med att hålla i materialet. 

Men det går och barnen tycker att det är både roligt och spännande. Men allt är beroende 

av mognad hos den specifika eleven när det är lämpligt att börja smida. 

 

 

6.3. Säkerhet 

 

Vad ska man tänka på vad det gäller säkerheten när man skall smida tillsammans med 

barn? Först och främst så måste man ha en grundutrustning bestående av hörselskydd i 

form av hörselkåpor, för att skydda hörseln, det kan nämligen leva om ordentligt. 

Skyddsglasögon, i och med arbete vid öppen eld kan det förekomma att glöd yr samt att 
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glödskal från materialet som bearbetas kan komma i ögonen. Ett förkläde, helst i skinn, 

vilket kommer av att smeden i alla tider har använt skyddsbeklädnad i skinn, då skinn som 

material skyddar bäst från glöd och glödskal. Händerna bör skyddas med ett par 

arbetshandskar, risken för brännskada är inte överhängande och risken för allvarliga 

brännskador är inte stor. Det förekommer dock en viss risk för första gradens brännskador 

på framför allt handen översida och fingertoppar. Men det var två av lärarna som tyckte 

att eleverna själva fick bestämma om de ville ha handskar eller inte. Detta för att man inte 

får ett lika bra grepp om hammaren med handskar på. Vill man kan man använda sig av en 

handske på den handen där man håller i arbetsstycket, tyckte en av lärarna. Ordentliga 

skor på fötterna ska man ha, det går inte att stå och smida i exempelvis tennisskor som 

oftast är gjorda i ett material som låter glöden går rakt igenom. I övrigt skall man se till att 

eleverna inte använder sig av lätt antändliga kläder i syntet material, som exempelvis 

fleece, då det är så lätt hänt att det flyger gnistor och glödskal. 

 

Ytterligare säkerhet företeelser som man måste ta i beaktning är hur man har valt att lägga 

upp arbetsplatsen. Har man bara ett städ så är det att rekommendera att man enbart har två 

elever som smider samtidigt och då ställer man förslagsvis städet mellan de två som står 

och smider. Risken är annars att eleverna far och ”fladdrar” med sina arbetsstycken och 

faran är stor att man bränner varandra. Det menade alla lärare jag intervjuat. En annan 

viktig sak är att ta upp att det är ett otroligt varmt material som man handskas med så fort 

man har hettat upp det, och att järnet håller värmen länge. En lärare sa så här: 

” Det kan vara svårt för eleverna att förstå att järnet fortfarande är lika varmt 

fast det har ”slocknat”, det vill säga när det blivit mörkt igen och inte längre är 

glödande. Detta kan man förevisa för eleverna genom att doppa det mörka 

arbetsstycket i vattenhinken, då ser de hur det bubblar och fräser när järnet når 

vattenytan och på så vis kan de få en uppfattning om hur pass varmt det mörka 

järnet faktiskt är.  

 

Man kan låta eleverna prova de olika momenten med att hålla i järnet och förflytta det 

från städet till ässjan medan det är kallt. Detta så att eleverna får känna sig säkra på 

momenten innan man värmer upp järnet. Att hantera varmt järn kan hos vissa elever 

upplevas stressande. Genom att gå igenom de olika arbetsmomenten med kallt järn kan 

denna stressade situation förebyggas och eleven känner sig därmed säker. T.ex. när ett 

arbetsstycke tappas ner på golvet eller marken så ska man aldrig ta upp det med händerna 
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utan att man ska använda sig av en tång. Detta kan man aldrig poängtera nog mycket, 

särskilt då små barn reflexmässigt böjer sig ner för att plocka upp det som de har tappat 

ner. Om man då övat in varje moment kan man vid en sådan situation ha förebyggt att 

eleven upplever stress och reflexmässigt plockar upp det varma järnet med händerna, och 

istället använder sig tången 

 

Det är viktigt att ha en genomgång med sina elever om skyddsföreskrifterna innan man 

startar upp smidet. Vilken skyddsutrustning som skall användas men framför allt varför 

den ska användas. Det är av stor vikt för säkerheten att informera om var brandsläckarna 

finns och hur de fungerar innan man överhuvudtaget börjar smida var det en av lärarna 

som poängterade.  

 

 

6.4. Lämpliga alster i smide? 

 

Vad är då lämpligt att göra tillsammans med eleverna? Allt handlar om i vilken årskurs 

som eleverna går i och om de har någon tidigare erfarenhet. Smeden sade att man ska 

tänka på att använda sig av ganska klena dimensioner så att det inte blir för tungt att 

arbeta. Det ska vara en rolig upplevelse att smida. Alla lärare som jag intervjuade var 

överens om att man helst skulle undvika att använda sig av tänger då de kan vara svårt för 

yngre elever att kontrollera både tång och hammare. Alster som brukar tillverkas i skolan 

är enklare krokar, kapsylöppnare, grillpinnar och smycken av enklare karaktär. Det fanns 

en lärare som brukade tillverka knivblad tillsammans med eleverna, men detta skedde inte 

för än i åk 9. Jag kommer att presentera några olika alster i bilagan som är av en lite 

enklare karaktär men där man ändå får in många olika moment och tekniker som sedan 

ligger till grund för fortsatt smide. 

 

 

6.5. Bränsle 

 

Den viktigaste platsen i smedjan är ässjan, det är alla som jag intervjuat överens om. 

Ässjan kan eldas med olika typer av bränslen. De vanligaste är träkol, stenkol, koks och 

gasol. Jag ska göra en liten sammanställning av dessa bränslen från svaren som jag har 

tagit del av under intervjuerna för att se vilket som lämpar sig bäst i skolmiljön. 
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Träkol:  

Träkol är ett fördelaktigt eldningsmaterial ur den synpunkten att det inte innehåller någon 

märkbar mängd svavel. En annan fördel med träkol är att det är lätt att få tag på, man kan 

även om det krisar använda sig av vanligt grillkol. Nackdelen med träkolet är att det har 

en tendens att sprätta gnistor. Detta kan till viss mån undvikas genom att man duschar 

kolet med vatten från en vanlig blomspruta, vilket en av lärarna upplyste om. Träkol har 

lägre densitet än stenkol och koks vilket gör att den är mindre dryg och det gör att det inte 

är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ om man jämför med exempelvis stenkol eller 

koks. Det man måste tänka på när man använde sig av träkol är att den kan ligga och 

glöda ett bra tag efter det att man har slutat att smida. Vilket gör att man inte bara kan 

lämna ässjan och gå hem för dagen utan man måste veta att den är ordentligt släkt. 

Stenkol: 

Stenkol är ett så kallat fossilt bränsle som har nyttjats som energikälla i tusentals år. Kol 

har bildats av växter och andra organismer som omvandlats under påverkan av högt tryck 

och hög temperatur i marken38. Stenkolen har den inte så positiva egenskapen att den 

ryker och har en lukt av svavel vilken inte är hälsosamt när man smider tillsammans med 

elever. Ska man elda med stenkol inne gäller det att ha bra ventilation. Det som trots det är 

fördelaktigt med stenkolet är att det har en bra värmeförmåga. Stenkolet ligger inte och 

glöder så som träkol gör, utan har man stängt av syretillförseln så slocknar lågan snabbt. 

Koks:  

Koks är torrdestillerat stenkol och har samma egenskaper som stenkolet. Den enda 

skillnaden är att det är renat från svavel. Förr användes kokskol för framställning av 

stadsgas och koksen såldes som biprodukt till hushåll som bränsle i eldstäder och 

värmepannor. I dag är koksen huvudprodukten inom stålindustrin.39  

Gasol: 

Gasol är ett renare alternativ till kolen. Fördelen med gas är att man får en jämn 

temperatur samt en bra effekt på värmen. Det blir lättare att hålla rent om man använder 

sig av gas än av kol. Nackdelen är att gasolen är dyr och den har stränga 

säkerhetsföreskrifter om hur den skall förvaras. Sedan var det en av lärarna som ansåg att 

man tappade lite av det genuina med att smida när man inte hade en riktig eld. 

                                                 
38Vattenfall, Energi från kol, <http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/energikunskap/kol/> 17 december, 2006   
39Kolinstitutet, Kol < http://www.kolinstitutet.se/kolskep.html> 17 december, 2006 
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7. DISKUSSION  

 

Vad är det som gör att smidet fascinerar mig så mycket? Som jag inledningsvis framställde är 

det kanske framför allt elden som fascinerar mig. Elden har alltid varit livsnödvändig och 

livsfarlig, en kombination som inte kan göra annat än att fascinera. Inom smidet ser man hur 

pass kraftfull elden är genom dess förmåga att forma det hårda järnet. Smide är ett gammalt 

hantverk som har över 2000 år gamla anor. Tekniken har varit en del av det vardagliga livet 

genom produktionen av nyttoföremål såsom redskap, vapen och inte att förglömma smycken. 

Tekniken för varmsmide som man använder sig av idag är fortfarande den samma som för 

2000 år sedan. Ett stycke järn värms upp i en ässja och bearbetas på städet med en 

smideshammare.  

 

Smeden som kunde tämja och kontrollera elden och kuva det hårda järnet fick en viktig roll i 

samhället. Smeden tillverkade de föremål som underlättade och var nödvändiga för de dagliga 

sysslorna, men även för det som var det viktigaste under medeltiden, nämligen förmågan att 

gripa makten. För de flesta samhällen under medeltiden var det viktigt att både kunna erövra 

och försvara sitt eget. Smeden spelade då en viktig roll i denna maktkamp, genom dennes 

förmåga att tillverka dugliga vapen. Genom denna position i samhället ansågs smeden inneha 

speciella förmågor, smeden ansågs vara lite av en trollkarl och det fanns mycket magi som 

förknippades med yrket. Att kunna kontrollera elden och kuva järnet medförde alltså att 

smedsyrket blev mytomspunnet där det sades att smeden kunde både bota och förgöra. Den 

kraft som smeden sades besitta var enligt sägnerna ett resulterat av att han hade något otalt 

med Fan själv. 

 

Vem som helst kunde inte bli smed. Yrket var något som man växte in i, antingen genom att 

”ärva” yrket efter sin far eller att bli upptagen som lärling hos en mäster. Oavsett om man 

”ärvde” eller blev upptagen som lärling innebar utbildning en lång och hård prövotid. Oftast 

räckte det inte att utbilda sig på en smedja utan som lärling var man tvungen att ta anställning 

hos olika mäster. De olika anställningarna innebar allt för oftast att man som lärling var 

tvingad till att vandra land och rike runt och även att vandra utrikes. Lärlingens utbildningstid 

och plats spelade ofta roll för vilken sorts smed man blev. En mäster var oftast specialiserad 

på ett område, t. ex. vapen, smycken eller redskap. Smedslärlingens vandringar hade förutom 

funktionen av utbildning även funktionen som ”nyhetsförmedlare” både vad gällde stil men 
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även nya arbetsmetoder. Genom denna nyhetsförmedling kunde stil och arbetsmetoder hela 

tiden utvecklas och moderniseras. Lärlingen kom förutom att bli utbildad inom yrket även att 

bli utbildare. Utbildningen till smed förr i tiden liknar till stor del den utbildning som krävs 

idag. Smed som yrke och smide som hantverk är inget man kan läsa sig till, det måste 

praktiseras. Genom att införa smidet i skolan kan man på ett tidigt stadium introducera elever 

till det praktiska yrke som det innebär. Yrket kräver precis som förut att man börjar tidigt för 

att sedan utveckla färdigheter och tekniker, och kanske framför allt vilket sorts smed man vill 

bli. I sammanhanget skall inte förglömmas att smide är ett tungt hantverk men att det går att 

anpassa till olika åldrar, precis som man gjorde med lärlingarna förr i tiden. 

 

Förutom att det kan vara viktigt att introducera smidet som yrke vid ett tidigt stadium kan det 

vara viktigt att eleverna kommer i kontakt smidet som en gammal slöjdteknik. Inom skolan är 

det genomgående viktigt att elever kommer i kontakt med kulturhistoriska traditioner, dels för 

att förstå varför samhället ser ut som det gör idag, men även för att gamla traditioner inte skall 

bli bortglömda. Värdet av att bibehålla gamla tekniker och arbetsmetoder går inte att 

fastställa. Att skolan här har en viktig roll i kunskapsförmedlingen grundar sig i att den förr så 

vanliga kunskapsförmedlingen mellan far och son eller mor och dotter inte längre existerar i 

samma utsträckning. Kunskap om vardagliga sysslor och arbetsmetoder som förde kunskap 

vidare från generation till generation på ett naturligt sätt är i dag en bortglömd 

utbildningsmetodik. Vår äldre generation, dvs. de som vuxit upp i jord- eller 

skogsbrukssamhället, besitter en ovärderlig kunskap när det gäller det svenska kulturarvet, 

men det känns som att vi idag inte har tid att lyssna eller ta till oss av deras erfarenheter. Om 

dessa kunskaper inte skall gå förlorade måste det visas intresse för dem inom bl. a skolans 

värld.  

 

Smidet som kulturtradition är på väg att dö ut. Ingen föds längre in i hantverket och har 

möjligheten att erhålla en lärlingsplats. Utbildningen till smed har blivit beroende av den 

rådande arbetsmarknadspolitiken. Folkhögskolor bedriver visserligen viss utbildning, men 

enbart genom helgkurser kan ingen bli en duglig smed. Som utbildningen bedrevs tidigare 

krävdes det år av utbildning och praktiserande. De som idag besitter smideskunskaper kan 

rent generellt inte försörja sig på sitt yrke. Om man ser till de smeder som tillverkar 

nyttoföremål har de väldigt svår att konkurrera med de föremål som produceras genom 

kallsmide, dvs. industriellt producerade. Som nämnts i arbetet krävs det idag av en smed att 

han även är en duktig affärsman som kan marknadsföra sina produkter. I marknadsföringen är 
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det här enligt mig viktigt att smeden visar hela arbetet bakom produkten. Till skillnad från den 

kalla industritillverkade ljusstaken har smeden med hela sin själ lagt ner arbete på just denna 

ljusstake. Smedens produktion är inte enbart ett föremål det är hans själ, hans hjärta och 

värme som har resulterat i just den här. Smide som hantverk är inte en produktion på 

löpandeband, smide kräver eftertanke, insikt och kreativitet. 

 

Om inte smidet och därmed metallslöjden får större utrymme inom skolan, där elever 

introduceras tidigt, ser inte framtiden för smidet som hantverk, ljus ut. Inom skolan skall 

dessutom inte glömma att smide idag inte enbart innebär ett hantverk som producerar 

nyttoföremål. Smide kan även innefattas inom konsten och dess olika uttryckssätt. Konst och 

kultur får allt för oftast rent generellt för lite utrymme i den svenska skolundervisningen. 

Elever får inte lära sig att uttrycka sig genom bild, form, funktion och färg. Denna brist i 

skolan kan för den individuella eleven kanske betyda skillnaden mellan ett lyckande eller 

misslyckande. Några vetenskapliga undersökningar på detta har inte presenterats men det 

torde vara allmänt känt att vissa elever bättre klarar av att uttrycka sina kunskaper på s k 

okonventionell sätt. Att kombinera den teoretiska kunskapen med praktiskt uttryck kan 

medföra att man lättare kan bedöma en elevs kunskapsnivå och inlärnings förmåga.  

 

Ovan nämnda förhållande kan motiveras av både Lpo 94 och Kursplanen för slöjd som 

konstaterar att slöjden har ett ansenligt berättigande i skolan. Både Lpo 94 och Kursplanen för 

slöjd berör både slöjdens betydelse för bevarande av kulturarvet och att olika kunskapsformer 

behövs för att utformningen av en enhetlig utlärning skall kunna medföra ett optimalt 

kunskapsinhämtande för den enskilde eleven. För att uppnå en optimal kunskaps utveckling 

hos elevernas så behövs en genomtänkt variation, en väl avvägd och balanserad 

sammansättning av olika ämnen samt arbetsformer. Eftersom både Lpo 94 och Kursplanen för 

slöjd är utformad på så sätt att det är upp till varje enskild lärare att tolka innehållet varför det 

finns stort utrymme för den enskilde läraren att forma slöjdverksamhet och dess innehåll. 

Denna möjlighet är något som läraren inom ämnet till större del än vad som verkar vara fallet 

skulle ta vara på. Läraren ges här möjlighet att skapa en verksamhet som dels lyfter fram 

gamla hantverkstraditioner, vilket i sig medverkar i stor utsträckning till att bevara gamla 

svenska traditioner, dels ge varje elev en inblick hur olika ämnesområden hänger samma, 

vilket i sig kan skapa ett ökat intresse för lärande rent allmänt. Tolkningsutrymmet inom 

ämnet träslöjd medför alltså inte några hinder att främja den gamla hantverkstraditionen 

smide eller andra gamla hantverkstraditioner, tvärtom anser jag. Tolkningsutrymmet ger den 
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enskilde läraren en otrolig chans att utforma ämnet varierat, intressant, lärorikt och 

utvecklande samt anpassat till den enskilde eleven. Detta är en chans som man som trä- och 

metallslöjdslärare inte har råd att försaka menar jag. 

 

Som nyss nämnts kan man genom att bedriva tvärvetenskaplig undervisning inom 

metallslöjden bidra inte enbart till att bevara en viktig svensk kulturtradition utan som lärare 

har man möjlighet att visa elever hur olika discipliner hör ihop. Genom att sammanföra t.ex. 

matematik och metallslöjd kan man visa eleven hur mattematik i praktiken kan utnyttjas. 

Smidet som ämne inom skolundervisningen kan medföra ytterligare tvärvetenskaplig 

undervisning. En av lärarna som jag intervjuade definierade smidet så här ”Smidet är unikt i 

sig. Det går inte att få samma upplevelse i tillexempel träslöjden. Man arbetar med alla 

element –Jord – Eld – Luft – Vatten. Mötet mellan dessa är magiskt”. Det är denna magi och 

spänning som vi måste ta vara på och förmedla till eleverna. Att bedriva undervisning som 

både är magisk och tvärvetenskaplig måste innebära en symbios som når fram och verkligen 

befäster kunskap hos elever. 

 

Slöjdens positiva inverkan på lärandet grundar sig inte enbart på den tvärvetenskapliga 

effekten utan även på att eleven får möjlighet att uttrycka sig. Att kombinera aktivitet mellan 

hjärna och händer befäster kunskap genom positivism, vilket det finns många framstående 

forskare som är överens om. Det finns nog inget ämne som är så lämpligt att integrera med 

andra ämnen så som slöjden. ”I slöjdämnet förenas teori och praktik i en process som gör 

kunskaperna konkreta och begripliga.”40 I slöjden får man på ett naturligt sätt in en förståelse 

i det som man gör.  

 

Att man i grundskolan skulle stöta på problem med att bedriva metallslöjd eller framför allt 

smide visas genom undersökningen inte stämma. Säkerhet, pga. brännrisken, är kanske det 

som främst kräver eftertanke. Som dock visas i resultatet av undersökningen går alla problem 

att lösa genom noggrann planering. Undervisningen skall alltid ske utifrån den speciella 

åldersgruppen och den speciella individen. Genom att anpassa delmoment i arbetsmetoden 

och de alster som skall produceras ser jag inga hinder att man introducerar smide i 

skolundervisningen redan i årskurs fyra. Eleverna har då utvecklat motoriken så pass att 

eventuella risker minimerats till att inte innebära mer risker än vad träslöjd medför. 

                                                 
40 Lärarförbundet. Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden. Broschyr 
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”Man kan inte lära sig ett hantverk genom att läsa en bok”.41Jag har inte tänkt att du ska lära 

dig att smida genom att läsa min uppsats i ämnet. Men jag hoppas att du kommer att ta dig tid 

att prova. Min förhoppning är att detta arbete skall kunna inspirera och motivera slöjdlärare 

att använda sig av denna slöjdform i grundskolan. 

 

                                                 
41 Söderström, Annika m.fl.(1982), Svartkonst, om järnsmide. Stockholm: LTs förlag.,s.5 
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9. BILAGOR 

9.1. Bilaga 1, Intervjufrågor  

 

Frågor om smide i skolan 

 

Varför anser du att smidet har ett berättigande i skolslöjden? 

 

Hur kan man på bästa sätt göra smidet säkert för eleverna? 

 

Vad är lämpligt att börja smida tillsammans med elever? 

 

Vid vilken ålder tycker du att det är lämpligt att börja smida? 

 

Vilket bränsle lämpar sig bäst i skolverksamhet (träkol, stenkol, koks) och varför?  
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9.2. Bilaga 2, Arbetsbeskrivningar 

 

Kapsylöppnare  

1. Utgångsmaterialet är 8mm fyrkants stål. Börja att värma 

Järnet och forma ena änden till en spets genom att slå-vrida-slå 

-vrida till änden blivit spetsig. 

 

 

2. Lägg den spetsiga delen ca 10mm utanför kanten på städet och 

Stuka den neråt. 

 

 

 

3. Forma den sedan till en rundning  

 

 

 

4. Smid sedan själva rundningen till kapsylöppnaren på städets 

Horn. 

 

 

 

5. Böj sedan ner den delen mot det andra järnet. Kyl längst ut 

för att inte förstöra böjen som du just gjort. 

 

 

 

6. Nästa steg är att skrota av öppnaren ungefär en decimeter från  

mitten av öppnaren. 
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7. När du skrotat av din bit så slå inte av den helt utan det är bättre  

att du tar en tång och vickar av det sista. 

 

 

 

8. Nu tar du och smider till denna ände så att den plattas till.  

Låt sedan denna del sticka ut en bit på städet och bocka till den. 

 

 

 

9. Forma den till önskad böj på öppnaren. 

 

 

 

 

10. Man kan ha en flaska till hands för att pröva så att avståndet i 

Böjen blir lagomt. 

 

 

 

11. Nästa steg blir att forma till öppnarens form. Tänk dig att den 

ska se ut som en svan nu. Kyl ned den yttersta spetsen så att den inte 

förstörs när du ska hammra till böjen. 

 

 

12. Värm ämnet igen och kyl det återigen ytterst i och slå till  

formen på öppnaren. 

 

 

 

13. Här kan man välja hur man vill att utformningen av öppnaren  

skall se ut. 
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14. När man fått till öppnaren som man vill att den ska se ut tar man  

en stålborste och borstar bort alla glödskal och sen värmer man upp 

sin öppnare så att den blir lite varm. När man gjort det så stryker man  

den med linolja för att få en vacker svart yta på den. Detta moment kallas att man 

linoljebränner den. 

 

15. Så här blir det färdiga resultatet. 
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Väggkrok 

1. Utgångsmaterialet är 6mm rundstål (ss1312). Börja att tunna ut/  

Sträcka matrialet i ena änden så att du får den spetsig. .  

 

 

 

2. Värm och lägg ämnet med den tunna änden några millimeter ut  

över städets kant och stuka den nedåt. 

 

 

 

3. Vänd på ämnet uppe på städet så att stukningen pekar rakt upp. 
  

Slå den inåt till en liten ’krok’.  

 

 

 

4. Smid nu krokens form genom att lägga delen med den lilla  

’kroken’ ca 5cm utanför städet och stuka den nedåt. För att inte  

Förstöra den lilla kokens form så kyl den delen i vatten först. 

 

 

5. Böj in den så mycket som du tycker blir snyggt. Man kan även  

Använda sig av städets sparrhorn för att få en snygg rundning. 

 

 

 

6. Värm och skrota av kroken i önskad längd.  
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7. Ta tag med tången runt själva böjen på kroken och vicka av den.  

Värm sedan den andra änden på kroken. 

 

 

 

8. Driv nu ut denna till en platta. 

 

 

 

 

9. Det finns olika alternativ till att göra hålet för upphängningen.  

Ett sätt är det som görs på bilden, man tar ett don och slår ett hål mot 

en metallplatta. Här måste man ta hjälp av en kompis som slår med  

Hammaren. Ett annat sätt är att borra ett hål. 

 

10.  Så här blev slutresultatet. 

 

 

 

 

 


