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Sammanfattning 
 

Under de år jag själv gick i grundskolan samt under de VFU-perioder som jag haft under min 
lärarutbildning har slöjd i färskt trä skett i väldigt liten omfattning. Med färskt trä menar jag 
trä som nyligen blivit tillkapat ute i skogen, trä som inte torkat. När jag år 1998 började på 
slöjdlinjen vid Vindelns Folkhögskola fick jag på allvar prova på hur man kunde använda sig 
av färskt trä vid tillverkningen av olika slöjdföremål. Snabbt insåg jag att färskt trä var både 
enkelt och smidigt att använda sig av i slöjden. Syftet med detta examensarbete är att 
undersöka vilka möjligheter som finns för att använda sig av slöjdande i färskt trä i 
grundskolan. De frågeställningar som jag arbetat med är för- respektive nackdelar med denna 
form av slöjd, lämpliga slöjdföremål i färskt trä, lämpliga svenska lövträd samt lämpliga 
verktyg och hjälpmedel vid slöjdande i färskt trä. För att finna svar på mina frågeställningar 
har jag använt mig av täljövningar med elever, egna erfarenheter på området, litteraturstudier 
samt intervjuer. Det resultat jag kommit fram till är att fördelarna med slöjdande i färskt trä 
överväger nackdelarna, vilket skapar tro om stora möjligheter att använda sig av denna form 
av slöjd. Det som främst talar emot slöjdande i färskt trä är de stora elevgrupper som kan ha 
en avgörande betydelse för säkerheten. Till fördelarna hör bl.a. möjligheten till en 
helhetsupplevelse, utveckling av finmotoriken samt även möjligheten till att kunna bidra till 
en hållbar utveckling av vår miljö. 
 
Nyckelord: Kniv, tälja, slöjdföremål, helhetsupplevelse. 
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Inledning 
 

När jag år 1998 började på slöjdlinjen vid Vindelns Folkhögskola fick jag på allvar prova på 

hur man kunde använda sig av färskt trä vid tillverkningen av olika slöjdföremål. Snabbt 

insåg jag att färskt trä var både enkelt och smidigt att använda sig av i slöjden.  

Under de år jag själv gick i grundskolan samt under de VFU-perioder som jag haft under min 

lärarutbildning har slöjd i färskt trä skett i väldigt liten omfattning. Med färskt trä menar jag 

trä som nyligen blivit tillkapat ute i skogen, trä som inte torkat. 

 

Att eleverna ska få en helhetsupplevelse i slöjden tycker jag är viktigt. Eleverna bör inte 

endast bli tilldelade en planka och sedan såga till och skruva ihop en låda. Med färsk träslöjd 

får eleverna möjligheten att följa med under processen från träd ute i skogen till så 

småningom ett färdigt slöjdalster. Att få kännedom om hur träden ser ut ute i skogen långt 

innan det blir ett färdigt slöjdalster är en del av den helhetsupplevelse som jag tycker fattas i 

dagens slöjdundervisning. 

 

När ekonomin blir allt snävare i skolan och nedskärning är ett ord som används allt flitigare 

anser jag att man måste börja fundera kring mer ekonomiskt hållbara alternativ i 

undervisningen. I trä-/ metallslöjden går det att följa denna tanke. Att införa 

slöjdundervisning med färskt trä borde medföra väldigt låga utgifter, men finns det någon 

problematik med denna form av slöjd? 

 

I skolan är nytänkande en förutsättning för utveckling och därför krävs det mod att våga 

tänka i nya banor kring undervisningen. Jag är blivande lärare i både trä-/ metallslöjd samt 

data och vill därför även undersöka hur jag som slöjdlärare kan använda mig av datorn i 

undervisningen. När eleverna arbetar med färskt trä i skolslöjden kan de ta till sig hur de ska 

gå tillväga under arbetsprocessen på olika sätt. Läraren kan t.ex. hålla i genomgångar eller 

eleverna kan själva få läsa beskrivningar kring olika slöjdföremål. Med datorn som 

hjälpmedel vill jag få en insikt i hur man kan använda sig av multimedia för att främja 

inlärning på området färskt trä.  I boken �Utmaningar och e-frestelser� diskuteras 

möjligheterna med användningen av datorer kopplat till undervisning samt hur mycket 

pengar som läggs ner för att göra den svenska skolan allt mer datoriserad.  
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�Inget annat land lägger ner så mycket pengar på att datorisera skolan som Sverige.�1 

När den svenska skolan utvecklas på detta sätt anser jag att det är viktigt att försöka se 

möjligheterna av att använda sig av detta hjälpmedel. 

 

Med mitt examensarbete vill jag skapa en insikt i hur man kan använda sig av färskt trä i 

grundskolan. Förhoppningsvis ska även detta arbete kunna inspirera och motivera andra 

slöjdlärare att använda sig av denna form av slöjd i grundskolan. 

                                                
1 Säljö, Roger & Jonas Linderoth. (2002) Utmaningar och e-frestelser � IT och skolans lärkultur. s. 119. 
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Bakgrund 
 
Historiskt sett har slöjdande i färskt trä bedrivits ända från upptäckten att det gick att skära 

med vassa stenar. Enklare vapen, t.ex. vassa spjut, kunde lätt täljas ute i skogen. I takt med att 

kniven senare uppfanns utvecklades de föremål som tillverkades. I de tidiga bondesamhällen 

kom kniven tillsammans med yxan att bli de verktyg som användes mest i vardagen. Vid 

tillverkning av fordon och redskap var yxan och kniven oumbärliga, samt även vid olika 

reparationer. Det som fanns i hemmet tillverkades främst av trä. �Trä var det man omgav sig 

med från vaggan till kistan i graven, och yxan och kniven var de verktyg man mest använde.�2 

 

I och med att den maskinella tillverkningen utvecklades i slutet av 1800-talet minskade bruket 

av kniv och yxa. Detta medförde att kunskapen kring traditionell hemslöjd avtog. Runtom i 

landet fanns det personer som insåg faran med denna utveckling och 1912 bildades Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Med olika hemslöjdsföreningar hoppades man kunna 

arbeta för att bevara gamla slöjdtekniker och utpräglade slöjdtraditioner.3 

 

Skolslöjdens grundare Otto Salomon var en förespråkare för skärande verktyg. Efter hans död 

fick han både spånhyvel och kniv inhuggna på sin gravsten. Många av de första slöjdlärarna 

var i grunden möbelsnickare och de hade till skillnad från Salomon en nedvärderande syn på 

både kniv och yxa. Denna syn präglade även den anrika slöjdlärarutbildningen på Nääs, vilket 

medförde att de som växte upp på 1940- 1980-talen inte fick någon större möjlighet till att 

utveckla kunskap eller färdigheter kring användandet av kniv och yxa. Dessa verktyg har 

historiskt sett varit de främsta när det gäller bearbetning av färskt trä och därför gick mycket 

kunskap kring tillverkning av slöjdföremål i färskt trä förlorad under denna tid.  

Trots att kniven under årtusenden varit det mest använda verktyget inom många olika 

områden tyckte man helt enkelt att det inte var modernt att arbeta med så enkla verktyg.4 

 

Hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenter har stor del i att den traditionella hemslöjden 

inte dött ut. I mitten 70-talet fanns det endast fyra hårdslöjdskonsulenter5 i Sverige och efter 

det har det hänt massor. 1997 hade antalet hårdslöjdskonsulenter ökat till tjugoåtta.6 Mats 

Pallin är hårdslöjdskonsulent i Västerbotten och han har god kunskap kring slöjdande i färskt 
                                                
2 Sundqvist, Wille. (1997) Tälja med kniv och yxa. s. 16. 
3 Ibid. s.18. 
4 Ibid. s.19. 
5 Med hårdslöjd menas slöjdande i trä och metall. 
6 Sundqvist, Wille. (1997) s. 25. 
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trä. Han åker bl.a. runt på olika mässor i Sverige och låter människor i olika åldrar få prova på 

hur det är att tälja i färskt trä.  

 

Allt fler folkhögskolor bedriver slöjdverksamhet och lägger stor vikt vid traditionella 

skärverktyg som t.ex. kniv och yxa. En av dessa folkhögskolor är Vindelns Folkhögskola där 

jag själv studerade 1999-2001. Här fick jag tillsammans med övriga slöjdstudenter 

möjligheten att vid flera tillfällen prova på att slöjda i färskt trä. 

 

Trots att det vuxit fram ett ökat intresse för traditionell hemslöjd menar jag att denna form av 

slöjd inte tagit klivit in i grundskolans slöjdsal. På de grundskolor som jag besökt under min 

lärarutbildning har det inte funnits någon slöjdundervisning där färskt trä varit ett inslag. 

Varför det förhåller sig på detta sätt anser jag vara intressant att undersöka. 
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Syfte 
 
Syftet med min studie är att undersöka vilka möjligheter som finns för att använda sig av 

färsk träslöjd i grundskolan. 

 

Frågeställningar 
 

Att undersöka 

• vilka för- resp. nackdelar färsk slöjd innehar. 

• vilka slöjdföremål som kan vara lämpliga att göra i färsk träslöjd. 

• vilka svenska lövträd som kan vara lämpliga att använda sig av vid färskt slöjdande. 

• vilka verktyg och hjälpmedel som kan vara lämpliga att använda sig av vid färsk 

slöjd. 
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Metod 

Urval/ Begränsningar 
 
För att få så utförliga svar som möjligt på mina frågeställningar valde jag att intervjua en 

person som har god kunskap och erfarenhet av slöjdande i färskt trä, men även en slöjdlärare 

som inte använder sig av denna form av slöjd.  

 

Utifrån intervjuerna, egna erfarenheter av slöjdande, täljövningar samt litteraturstudier 

begränsade jag mig till 10 slöjdföremål som jag anser vara lämpliga att göra i färskt trä, samt 

till de 7 vanligaste lövträden som är mest lämpade att använda sig av vid denna form av slöjd. 

 

Datainsamling 
 
Utifrån de frågeställningar jag haft kring färskt trä i skolslöjden har jag samlat in material på 

olika sätt. 

 

Litteratur om slöjdande i färskt trä är ytterst begränsad och därför har det varit svårt att finna 

relevant litteratur som jag kunnat knyta till mitt arbete. För att få svar på mina 

frågeställningar anser jag ändå att de litteraturstudier som jag bedrivit kompletterar de 

intervjuer samt egna erfarenheter som jag har om slöjdande i färskt trä. Utöver litteratur som 

enbart behandlar mitt undersökningsområde har jag försökt finna en mer didaktisk inriktad 

litteratur. 

 

Under min sista VFU-period bedrev jag täljövningar i färskt trä med två olika elevgrupper i 

år 5. Därefter följde en skriftlig utvärdering kring övningen som jag senare sammanfattade.7 

Genom att bedriva slöjdlektioner med färskt trä anser jag att jag fick en djupare kunskap på 

området. När jag år 2003 var i Namibia som utbytesstudent fick jag prova på att hålla i 

täljövningar i färskt trä med lärarstudenter vid Windhoek College Of Education. Under 

lektionerna förde jag samtal med både lärare och lärarstudenter kring täljning i färskt trä.8 Jag 

tycker att detta examensarbete berikas genom en internationell synvinkel på färskt trä i 

slöjdämnet. 

 

                                                
7 Se bilaga 1 
8 Se bilaga 4 
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Mina två intervjuer9 genomförde jag med Mats Pallin, hemslöjdskonsulent i Västerbotten och 

Roger Åström, trä- /metallslöjdslärare för år 3-6 på en grundskola i Umeå. När majoriteten av 

alla slöjdlärare inte använder sig av färskt trä i slöjdämnet anser jag att det var viktigt att 

intervjua en kunnig person på området. Här tyckte jag att Pallin var ett bra val. Under min 

sista VFU där jag höll i täljövningar med elever i år fem var Åström min handledare. Jag 

valde att intervjua honom eftersom jag ville få svar kring varför färskt trä inte användes i 

hans undervisning. 

 

Efter ett telefonsamtal med Pallin fick jag klartecken om att besöka honom för en muntlig 

intervju på hans kontor i Umeå. De frågor som ställdes hade jag i förväg konstruerat efter de 

frågeställningar som jag har kring slöjdande i färskt trä. För att Pallin skulle kunna besvara 

mina frågor på ett så utförligt sätt som möjligt skickade jag dessa via e-mail några dagar 

innan själva intervjun skulle äga rum. Under intervjun använde jag papper och penna för att 

anteckna Pallins svar. Min andra intervjuperson var Roger Åström och denna intervju hölls 

via telefon. Detta val gjordes eftersom Åström befann sig på annan ort när intervjun skulle 

genomföras. När denna intervju endast bestod av fyra huvudfrågor tyckte jag inte att det var 

något problem med en telefonintervju. Eftersom Åström inte har någon erfarenhet av 

slöjdande i färskt trä var frågorna till honom annorlunda utformade än de som Pallin fick 

besvara. På samma sätt som under intervjun med Pallin antecknade jag Åströms svar under 

tiden som intervjun hölls. Efter de båda intervjuerna sammanställde jag svaren. Därefter 

försökte jag se likheter och skillnader mellan de båda sammanställningarna. 

  

För att undersöka om datorn kan vara ett hjälpmedel även i slöjdämnet har jag producerat en 

presentation om krympburkstillverkning. Under arbetet har jag samtidigt fört en dialog med 

Karl-Gunnar Rehn, Umeå Universitet, kring den digitala presentationens möjlighet att bli ett 

hjälpmedel i slöjdämnet. Rehn är ansvarig för några kurser som hålls av den estetiska 

institutionen vid Umeå Universitet. Han har kunskap kring hur PowerPointpresentationer ska 

utformas för att de ska kunna används i undervisningssyfte, t.ex. vid distansutbildningar. Min 

PowerPointpresentation om krympburkstillverkning har Rehn och jag analyserat 

tillsammans. Därefter har jag gjort nödvändiga förändringar för att presentationen skulle bli 

ett så bra hjälpmedel som möjligt i slöjdundervisningen. Produktion är utformad så att den 

går att skriva ut sida för sida på papper och användas som beskrivning även i pappersform. 

                                                
9 Se bilaga 2a, 2b.  
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När produktionen var klar gjorde jag även ett test där två studenter som läser till slöjdlärare 

fick använda sig av min produktion när de skulle tillverka en krympburk. En av dessa hade 

aldrig förr tillverkat en krympburk, bara sett hur de ser ut. Med detta test ville jag främst få 

svar på om min produktion kunde användas av personer som inte hade någon kunskap om det 

alster som skulle tillverkas. Studenterna som gjorde detta test hade tidigare vid några tillfällen 

använt sig av produktioner gjorda i PowerPoint. 

 

För att kunna inspirera främst slöjdlärare till att använda sig av denna form av slöjd ansåg jag 

det viktigt att behandla olika alster som kan vara lämpliga att göra i färskt trä, därför 

bestämde jag mig för att tillverka och sammanställa 10 slöjdföremål med olika 

svårighetsgrad. Denna sammanställning förtydligade jag genom att fotografera alla 

slöjdföremål samt beskriva hur man går till tillväga vid tillverkning. 

 

Eftersom kunskapen om vilka verktyg som ska användas vid slöjdande i färskt trä är en 

förutsättning för gott resultat har jag också sammanställt lämpliga verktyg och hjälpmedel. 

För att förtydliga för dem som inte har någon större kunskap på området har jag även 

fotograferat och förklarat när respektive verktyg/hjälpmedel bör användas. 
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Resultat 
 

För- resp. nackdelar med användandet av färskt trä i skolslöjden 
 
 
Fördelar 
 

Mats Pallin lyfter fram att det endast är vid användandet av färskt trä i skolslöjden som eleven 

får möjlighet till en helhetsupplevelse, d.v.s. den slöjdprocess som råder från det att ett färskt 

ämne hämtas från skogen till att det blir ett torrt och färdigt alster. 

 

Vid användandet av täljkniv utvecklar eleven finmotoriken. Detta är något som Wille 

Sundqvist behandlar i boken �Tälja med kniv och yxa.� 

 

�De allra flesta barn och ungdomar som växer upp idag får inte tillräckligt med 

träning för att utveckla styrkan och finmotoriken i sina händer. /---/ Den fysiska 

träning som skolan ger idag är dock långt ifrån det minimum ungdomar behöver för 

att utveckla sina händer finmotoriskt och muskulärt. /---/ Barn och ungdomar blir 

oftast fascinerade av att tälja med kniv och yxa. Om de började göra detta 

regelbundet, skulle de träna upp handstyrkan och handmotoriken enormt, och de 

kunde då göra det på ett trivsamt och naturligt sätt, samtidigt som de fick uppleva att 

arbeta kreativt och göra något meningsfyllt.�10 

 

Eleven kan själv bestämma vad som är rätt eller fel i många av de alster som tillverkas i färskt 

trä. Självkänslan, jag kan-känslan, utvecklas. Eleven blir själv formgivare och detta borde 

främja elevens kreativitet och fantasi. Under de täljövningar som jag hade i Namibia 2003 

tyckte lärarna att det som var bra med täljuppgiften var att elevens egen fantasi och skapande 

gynnades. Detta var dock något som jag anser att lärarna motarbetade själva när de hela tiden 

berättade hur de tyckte att lärarstudenterna skulle arbeta med sina grenklykor för att resultatet 

skulle bli bra.11 

 

Lärarförbundet har gett ut en skrift där det går att läsa om de personliga kvalitéer och 

egenskaper hos eleven som slöjdämnet ska verka för. Centralt är här ämnets viktiga del i att 
                                                
10 Sundqvist, Wille (1997) s. 22. 
11 Se bilaga 4. 
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bygga upp den enskilde elevens självkänsla och lust samt utveckla kreativ och konstruktiv 

förmåga.12 

 

Både Mats Pallin och Roger Åström menar att en av de stora fördelarna med färskt trä är att 

bearbetningen är så mycket lättare till skillnad från arbete i torrt trä. Om man jämför 

bearbetningen mellan torrt och färskt trä är den stora skillnaden att fibrerna i det färska träet 

mycket lättare går att skära av. Eftersom skolelever inte alla gånger har den styrka som krävs 

för att kunna skära med kniv i torrt trä anser Pallin att färskt trä är ett mycket bättre 

alternativ. Det som styrker Pallins och Åströms synpunkter är sammanställningen av 

utvärderingen13 av täljövningen med eleverna i år 5. Här framkom det att eleverna tyckte att 

det gick lätt att tälja i färskt trä. 

 

Slöjdande i färskt trä är ekonomiskt. Färskt trä behöver inte kosta någonting. Pallin lyfter 

fram att många markägare gärna vill bli av med mindre träd och buskar vid gallringar. Det 

som kan tänkas kosta något är transporten fram till skolan. Även Jögge Sundqvist menar att 

markägare kan vara generösa när det gäller att ge bort slöjdämnen. �De flesta markägare är 

positiva till att man tar mindre träd med krokvuxna stammar, för att dessa är svåra att hantera 

vid sågning.� 14 

 

Det går att använda sig av färskt trä i skolslöjden för att främja en hållbar utveckling av 

miljön. Vår miljö påverkas av all skogsavverkning. Via arbete i färskt trä kan skolslöjden 

göra sin del för att främja en hållbar utveckling. Detta behandlas även i Lpo94. 

�Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling�.15 

 

                                                
12 Lärarförbundet. (2004) Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? 
13 Se bilaga 1. 
14 Sundqvist, Jögge (2002) Slöjda i trä. s. 36. 
15 Lärarförbundet. (2001) Läroplaner för förskolan, det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna. Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94. s. 22. 
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Nackdelar 

 

När det främst handlar om skärande verktyg så som täljkniven kan det bli problematiskt alt. 

riskabelt att bedriva denna form av slöjd i större elevgrupper. Mats Pallin menar att man som 

ensam lärare inte bör ha grupper på mer än 8-10 elever när man arbetar med skärande 

verktyg. Både Pallin och Roger Åström menar att denna siffra givetvis både kan vara högre 

och lägre beroende på elevgruppens egenskaper så som samarbete, eget ansvar mm. 

 

Det kan vara svårt att hålla ämnet färskt under en länge tid. Det finns olika sätt för att 

motverka att ämnena torkar. Placerade i förslutna plastsäckar gör torkprocessen längre. Om 

man har tillgång till kyl eller andra svala platser bör ämnena förvaras där. Under 

täljövningarna som jag höll i Namibia pratade jag en del med eleverna om slöjdande i färskt 

trä. De ansåg att det stora problemet var att hålla trämaterialet färskt och det kan jag förstå. 

Även om de använde plastsäckar för att förlänga torkprocessen så gick det inte lång tid innan 

materialet var torrt.16 

 

Användandet av färskt trä kan bidra till att slöa ner verktygen snabbare än vid användning av 

torrt trä. Bl.a. täljkniven kan rosta snabbt vid arbete i färskt trä. För att förhindra att de 

skärande verktygen blir slöa måste de torkas av noggrant efter användning. 

 

Både Pallin och Åström menar att beroende var den aktuella skolan är belägen kan det vara 

problematiskt att få tag i färskt trä. Stadsskolor kan ibland ha lite svårt att få tag i färskt trä. 

Dessa skolor bör kontakta parkförvaltningen som kan ge tips om lämpliga områden. 

                                                
16 Se bilaga 4. 
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Lämpliga alster i färskt trä 
 

Utifrån frågeställningen kring lämpliga slöjdföremål i färskt trä har jag efter intervjuer, 

litteraturstudier, slöjdlektioner med elever samt egna erfarenheter av färskt slöjdande kommit 

fram till tio slöjdalster i olika svårighetsgrader. Från enklare täljövningar i form av 

smörknivar till slöjdföremål som kräver stor kunskap om färsk träslöjd, t.ex. pall. Jag har inte 

rekommenderat någon tänkt ålder på elevgrupper kring varje slöjdföremål eftersom 

kunskapen på området kan variera stort mellan olika skolor. 

 

Tomte/ tälja mönster 

Elever med mindre kunskap om hur man slöjdar med täljkniv i färskt trä bör enligt Mats 

Pallin börja med lättare täljuppgifter som t.ex. tälja mönster eller tomtar från raka pinnar. Vid 

tomtetillverkning är det lämpligt att tälja i en rak sälgpinne, men andra lövträd går också bra. 

För att underlätta täljningen bör man se till att ha en lagom 

längd på pinnen. Längden kan vara uppemot 40-50 cm 

under utformningen av tomten. Först täljs toppen på tomten 

till, ungefär som när man vässar en blyertspenna. Därefter 

täljer man till ansiktet. Detta går att göra på olika sätt. 

Enklast är att bara tälja bort lite bark för att sedan måla dit 

ett ansikte. När all täljning är klar sågas tomtens längd. 

Målningen av tomten kan göras med akrylfärger eller 

vanliga vattenfärger. 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                         Bild 1. Tomte i björk.
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Vandringsstav/ käpp 

Till detta föremål krävs ett krokvuxet ämne. När det är en hel slöjdklass som ska göra 

vandringsstavar kan det givetvis bli problematiskt att få tag i ämnen. De kan ibland vara lite 

svåra att hitta, men vid sluttningar eller dikeskanter brukar dessa ämnen förekomma mer än i 

plan terräng. Vilket lövträd man ska använda till sin vandringsstav är av mindre betydelse, 

men om man vill ha en hårdare och mindre ömtålig stav bör man använda sig av björk eller 

rönn. När ämnet till vandringsstaven är införskaffat är det elevens fantasi och kreativitet som 

sätter prägel på hur resultatet ska bli. Verktyget som används under hela arbetet med staven är 

täljkniv. Kapsågen används för att såga till önskad längd. Att göra själva handtaget på staven/ 

käppen i form av ett djuransikte brukar vara populärt, därför kan det vara bra att ha en bok om 

djur till hands för att inspirera och 

motivera eleverna. Utsmyckningen av 

själva skaftet kan göras på många 

olika sätt. Det kan t.ex. vara passande 

att spara lite bark eller också skära in 

mönster med täljkniven. Till sist målas 

staven med oljefärg, vattenfärg eller 

akrylfärg. Det går givetvis även att 

bara måla själva handtaget och 

använda endast linolja till skaftet.   

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                                  Bild 2. Vandringsstav/ käpp i björk.
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Hängare 

Att tälja hängare från grenklykor är en bra övning för elever när de ska lära sig att använda 

täljkniven. Denna täljövning använde jag mig av både här hemma med de svenska eleverna i 

år 5 samt under de lektioner som jag hade med lärarstudenter i Namibia. Efter samtal med 

både lärare och elever/ lärarstudenter i samband med dessa övningar tolkar jag att denna 

övning mynnat ut i ett gott resultat. Bland eleverna/ lärarstudenterna har det under dessa 

täljövningar infunnit sig en kreativ skaparglädje.  

När man tillverkar en hängare frän en färsk grenklyka går det att göra på enklare respektive 

svårare sätt. Det är formgivningen och utsmyckningen av själva hängaren som avgör 

svårighetsgraden. Ämnet som används till hängaren ska bestå av en rak stam med en eller 

flera grenutväxter, detta beroende på hur många upphängare som önskas. Ämnet sågas till 

lämplig längd och klyvs sedan så att hängaren får en plan baksida. Klyvningen görs enklast 

med späntkniv eller möjligtvis klyvsåg. Slöjdlärare som vill koncentrera på själva täljningen 

av hängaren kan enkelt klyva ämnena med hjälp av bandsåg. Hängaren kan liksom 

vandringsstaven/ käppen utsmyckas med kvarlämnad bark, utskurna mönster eller möjligtvis 

både och. Under torktiden kan ämnet deformeras lite och därför planas baksidan åter när 

hängaren är torr med hjälp av täljkniven. Här får eleven möjligheten att fundera över 

skillnaden mellan först ha täljt i färskt trä 

och sedan i torrt. Är slöjdsalen utrustad 

med en bandputs är givetvis detta ett bra 

hjälpmedel till planingen, men då 

försvinner en del av täljövningen. När 

hängaren är torr och baksidan planad 

väljer man hur man ska ytbehandla. I 

vissa fall kan det vara lämpligt att bara 

använda linolja, men oftast blir det mer 

uttrycksfullt om hängaren målas. Till sist 

görs hålen för upphängning enkelt med 

någon handborr eller möjligtvis med 

hjälp av pelarborren. 

                                                                       Bild 3. Hängare i björk. 
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Smörkniv 

Smörkniven är nog det mest kända slöjdföremålet som tillverkas i skolslöjden. Däremot är det 

inte vanligt att man gör dessa smörknivar direkt från färskt trä, utan istället får eleven en torr 

träbit att jobba med. När det är mycket enklare att bearbeta en färsk träbit känns det lite 

olyckligt att det förhåller sig på detta sätt. Vid tillverkning av smörknivar bör man välja ett 

lövträd som är mjukt att bearbeta vid färskt tillstånd och sedan hårt när det torkat. Mats Pallin 

föredrar här björk eller möjligtvis rönn. Vid användning av rönn har man oftare möjligheten 

att få vackra mönster på smörkniven i skiftning från mörkbrunt till ljus gult/vitt. Oavsett vilket 

trädslag som väljs ska man se till att ämnet är rakvuxet och kvistfritt för att underlätta 

arbetsprocessen. Ur den färska träbiten klyvs ca 5 mm tunna skivor. Kapa sedan till lämplig 

längd för att kunna bearbeta biten till den kommande smörkniven. Lägg här på lite extra i 

längden för att underlätta täljningen. Innan smörknivens form täljs fram bör eleven först ha 

skissat upp på papper den kommande smörkniven och sedan överfört denna form på ämnet. 

När smörkniven har torkat kan man slipa med sandpapper. Behandla smörkniven med 

paraffinolja. För att göra den lite extra speciell kan man dessförinnan måla handtaget med 

oljefärg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bild 4. Smörknivar i björk. 
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Servettring 

Vid tillverkning av detta slöjdföremål får eleven träning i att använda sig av både borr och 

täljkniv. Precis som vid tillverkning av smörknivar bör man när här använda sig av ett färskt 

träslag som blir hårt efter torkning. Rekommenderbart är björk. En lämplig bit sågas till i 

skogen. Den bör vara rakvuxen och kvistfri samt ha en diameter av minst 50 mm. Det första 

som görs är att borra ur kärnan på den bit man har sågat till. Spänn först fast materialet i en 

arbetsbänk, därefter används lämpligast en borrsväng. Om eleverna arbetar i par blir det 

enklare att se till att hålet verkligen kommer i mitten av materialet. Det går att göra 

servettringar med barken kvar, men om man vill göra mönster på sina ringar täljer man först 

bort all bark. Därefter skissar man upp lämpliga storlekar och använder sedan en fintandad 

såg för att såga till ringarnas bredd. En japansåg eller möjligtvis lövsåg är här bra val. Nu är 

själva formen på servettringarna klar. Använd därefter täljkniv för att runda av kanterna som 

uppkom efter sågningen. Om man vill ha en täljd invändig yta på sina ringar ska man göra det 

nu. När servettringarna har torkat går det bra att utsmycka med olika mönster. En 

karvsnittskniv är lämplig att använda, men för yngre elever kan en vanlig fil vara ett bra 

alternativ. Ytbehandla ringarna med linolja eller oljefärg. 

               Bild 5. Servettringar i björk. 
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Figur/ Mask 

Något jag själv har som hobby är att tillverka trämasker där jag försöker förmedla olika 

ansiktsuttryck. Denna slöjduppgift främjar elevens egen kreativitet och fantasi. 

När man gör masker kan man välja i princip vilket färskt lövträd som helst. Ytveden från 

trädstammar är här det material som är lämpligast att använda sig. Detta beroende på den 

rundade utvändiga formen som liknar den kommande maskens utvändiga form. Börja med att 

såga till längden på materialet. Därefter klyvs biten så att ett lämpligt maskämne formas. 

Baksidan på masken hyvlas till så att denna yta är plan. Spänn sedan fast materialet i 

arbetsbänken mellan två bänkhakar med maskens tänkta ansikte uppåt. Innan arbetet med 

själva ansiktet påbörjas bör eleven först göra en pappersskiss över masken. Utifrån skissen 

dras sedan enkla linjer upp på maskämnet. För att hugga ut ansiktsformen används lämpligast 

olika bildhuggarjärn, men eftersom alla slöjdsalar inte är utrustade med dessa kan olika 

stämjärn/ håljärn användas. Enkla ansiktsformer är att föredra vid liten erfarenhet av 

masktillverkning, därefter kan man successivt öka svårighetsgraden. För att förhindra 

sprickbildning limmas pappersbitar på i ändträet vid längre pauser. Många vill ha en rå, 

uthuggen yta, men när masken är torr går den att slipa med sandpapper. För att masken ska få 

mera liv målas den till sist med oljefärg, vattenfärg eller akrylfärg. 

               Bild 6. Trämasker i björk (1) och al (2). 



20 

Sked/ slev 

För att kunna göra en sked med gott resultat krävs en hel del övning i hur man hanterar både 

kniv och skedkniv. Givetvis finns det både lättare och svårare varianter på skedar som man 

kan göra, men om eleven inte har grundkunskaperna kring täljkniven och skedkniven blir det 

lätt problem vid tillverkningen. När man arbetar med skedtillverkning är krokvuxen björk 

alternativt rönn lämpligt att 

använda sig av. Båda dessa 

träslag blir hårda när de torkat. 

I boken Tälja med kniv och 

yxa beskriver Wille Sundqvist 

utförligt hur man går tillväga 

vid skedtillverkning.17                                          

                                                      Bild 7. Sked i björk. 

Krympburk 

Om man som slöjdlärare vill verka för att eleven ska få en helhetsupplevelse anser jag att 

krympburken är ett bra slöjdföremål att tillverka. Här får eleven verkligen uppleva hur 

slöjdföremålet �lever� från slöjdprocessens start till slut. Vid tillverkning av en krympburk 

använder man sig av en väldigt gammal teknik � krymptekniken. Först väljer man ett färskt 

lövträd och kapar till en lämplig längd, sedan borrar man ett hål rakt igenom stammen. Här 

bör man tänka på att den bit man ska göra burken av är 

kvistfri. Burken urholkas sedan lämpligast med en 

skedkniv, men det går även med en smalbladad täljkniv. 

En bit upp från botten skär man ett spår och där infogar 

man sedan en torr bottenplatta. Beroende på hur stor burk 

man tillverkar varierar torkperioden, men efter vanligtvis 

4-5 dagar har röret torkat och krympt fast runt 

bottenplattan. Locket till burken kan tillverkas på olika 

sätt. En mer utförlig beskrivning på hur man går tillväga 

när man tillverkar en krympburk har Jögge Sundqvist 

med i sin bok �Slöjda i trä�.18                                                      Bild 8. Krympburk i sälg. 

 

 

                                                
17 Sundqvist, Wille (1997) s. 129-156. 
18 Sundqvist, Jögge (2002) s. 63-69. 
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Tråg 

Allt eftersom man får större kunskaper kring hur olika skärande verktyg fungerar när man 

arbetar med dem i färskt trä kan man börja tillverka större och mer avancerade slöjdföremål. 

Tråg är en typ av skål som är direkt tagen från en stockhalva och vid tillverkningen av detta 

slöjdföremål använder man ofta bildhuggarjärn. Tråg är ett bruksföremål som funnits väldigt 

länge. Historiskt sett har det främst använts som mjölktråg, men med tiden har 

användningsområdet förändrats. Nu kan det 

användas som frukttråg, chipstråg mm. Aspen är 

det träslag som använts traditionellt vid 

trågtillverkning, men björken kan också användas. 

Wille Sundqvist beskriver alla stegen vid 

trågtillverkning.19                                                         Bild 9. Tråg i asp. 

 

Pall 

Precis som vid tillverkning av krympburkar använder man sig av krymptekniken vid 

palltillverkning. Här är det själva sitsen som tillverkas ur ett färskt material medan pallens ben 

ska vara så torra som möjligt. Hålen i sitsen borras 

lämpligen för hand med en timmernavare. Precis 

inpassning av benen i sitsen gör sedan pallen till ett 

stabilt bruksföremål. Med lite fantasi kan man göra 

väldigt uttrycksfulla pallar som både är sköna att sitta 

och titta på. Lämpligt lövträd att använda sig av vid 

palltillverkning är björk. Jögge Sundqvist beskriver 

utförligt hur man tillverkar en pall ur färskt trä samt 

vilka verktyg som bör användas.20 

 

 

 

 

 

                                                                                         Bild 10. Pall i björk. 

                                                
19 Sundqvist, Wille (1997) s. 161-178. 
20 Sundqvist, Jögge (2002) s. 73-77. 
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Svenska lövträd som är lämpliga att använda sig av vid färskt 
slöjdande 
 

Efter intervjun med Mats Pallin, egna erfarenheter av färskt slöjdande samt litteraturstudier21 

kom jag fram till att björken är det allra främsta lövträdet att använda sig av. Detta gäller för 

slöjd i alla åldrar. Pallin lyfter fram att björken är det bästa lövträdet mest beroende på att allt 

från detta lövträd går att ta tillvara på. Allt från björkens rötter till näver går att använda sig 

av vid olika former av slöjd. Pallin menar också att björken är ett bra träd som man kan 

använda som temaområde i skolan. Björken hör till de sju vanligaste lövträden i Sverige som 

går att använda sig av vid denna form av slöjd. De sex övriga är al, asp, rönn, sälg, hägg och 

syren. En sammanställning med beskrivningar av dessa lövträd har gjort som en bilaga till 

detta arbete.22 Valet av lövträd är alltid kopplat till det alster som tillverkas. Vid slöjdande av 

bruksföremål som t.ex. smörknivar är det bra om man väljer ett lövträd som är mjukt att 

bearbeta i färskt tillstånd och sedan hårt och hållbart när det torkat. 

 

Verktyg och hjälpmedel som är lämpliga att använda sig av vid 
färsk slöjd 
 

Efter intervjuer, litteraturstudier och egna erfarenheter har jag sammanställt och fotograferat 

de verktyg och hjälpmedel som jag anser vara lämpliga att använda sig av vid slöjdande i 

färskt trä. 

 

Verktyg 
 
Täljkniven 

Vid användning av färskt trä i slöjdämnet är täljkniven ett viktigt redskap, kanske det 

viktigaste. Efter åratal av täljande har jag lärt mig hur en täljkniv ska se ut för att främja själva 

slöjdarbetet. I Wille Sundqvist bok �Tälja med kniv och yxa� behandlas hans syn på olika 

slöjdknivar. För att nå ett gott resultat måste knivbladet vara vasst. Det är även så mycket 

roligare att tälja med en vass kniv. Själva knivbladet måste även vara utformat för den typ av 

täljning som bedrivs. Det kan t.ex. vara bra att ha ett smalare blad om man behöver tälja 

                                                
21 Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand, Magnus Wiström. (2004) Nordiska träd och träslag. 
22 Se bilaga 3. 
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invändigt i tvära rundningar. Även när det är trångt är det smala knivbladet bra eftersom det 

då är bladets spets som lämpligast används.  

 
                                   Bild 11. Täljknivar. 

Yxa 

En mindre täljyxa eller täljbila kan eleverna med fördel få prova på att använda sig av när de 

ska göra sitt alster i färskt trä. Täljyxan är liksom täljkniven gamla verktyg som genom 

historien varit viktiga vid tillverkning av 

bruksföremål. Det är inte många slöjdsalar 

som är utrustade med täljyxa idag, även om 

slöjdämnet har som delmål att bevara och 

föra vidare slöjdtraditioner, däribland 

kulturellt användbara tekniker.23                       Bild 12. Täljyxa. 

 
 
Såg 

När man hämtar material i skogen är bågsågen bra att ha med sig. En fogsvans med kap- eller 

klyvfunktion kan eleverna sedan använda sig av vid den grova formningen av sitt kommande 

alster. Vid sågning av mindre alster så som servettringar är japansågen lämplig. 

Bild 13. Bågsåg.                         Bild 14. Fogsvans.                     Bild 15. Japansåg.  
 
 

                                                
23 Lärarförbundet. (2001) Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? 
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Hyvel 

Olika typer av hyvlar kan också användas vid bearbetningen av det färska trämaterialet. Tre 

hyvlar som kan vara bra att ha vid bearbetning av färskt trä är spån-, skrubb-, och putshyvel.  

 
 
 
 
 

      Bild 16. Spånhyvel.                              Bild 17. Skrubbhyvel.   Bild 18. Putshyvel. 
       
Bandkniv 

Vid arbete med täljhäst används främst bandkniven som verktyg. Bandkniven går även att 

använda vid fastspända ämnen i 

t.ex. arbetsbänk.                                  

                                                             

                                                            Bild 19. Bandkniv.            

 
Karvsnittkniv (Skureutkniv) 

Denna kniv är ett bra verktyg att använda sig vid 

dekorering av alster. Jag använder detta verktyg bl.a. 

vid utskärning av bokstäver.                                             Bild 20. Karvsnittskniv. 

                                                                                              
Bildhuggarjärn 

Det finns en mängd olika bildhuggarjärn som kan 

användas vid t.ex. dekorering, urgröpning mm. 

Järnens utseende varierar beroende på hur de är 

ämnade att användas. 

 

                                                                                    Bild 21. Bildhuggarjärn. 
Skedkniv 

Vid urgröpning av krympburkar, skedar, slevar mm är skedkniven ett verktyg som underlättar 

arbetet. Det finns olika varianter av skedknivar. Främst vid urholkning av större krympburkar 

kan det vara bra att ha en skedkniv med lite 

längre skaft. Det har också betydelse hur 

böjen på bladet är format, liten böj vid mindre 

urgröpningar och stor böj vid större. 

                                                                              Bild 22. Skedkniv. 
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Borr 

Pelarborren är ett verktyg som 

används flitigt i de flesta slöjdsalar, 

men det finns även andra typer av 

borrar som eleverna bör få 

kännedom kring. Borrskaft kan 

eleven med fördel använda sig av vid 

borrning av mindre hål. Navarborr/ 

Timmernavare eller borrsväng är två 

borrar som kan användas vid 

urborrning av krympburkar.                  Bild 23. Borrsväng (1), Navarborr (2) och Borrskaft (3).                       

 

Hjälpmedel 
 

Täljbräda 

Detta är ett litet och smidigt hjälpmedel/ skydd vid täljning. Täljbrädan kan knytas runt låret 

eller halsen beroende på om man vill tälja ifrån eller emot kroppen. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bild 24. Täljbräda, ifrån.                    Bild 25. Täljbräda, emot. 

 

Täljstöd 

Detta L-formade hjälpmedel spänns fast i arbetsbänken vid 

täljning. Eleverna i år 5 som fick prova på att tälja hängare 

från en grenklyka använde detta täljstöd som hjälpmedel. 

Täljstödet tillverkas lämpligast i ett hårt träslag, t.ex. björk. 

 

                                                                                                     Bild 26. Täljstöd.                                             
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Täljhäst 

Vid grovbearbetning med bandkniv är täljhästen ett bra hjälpmedel. Täljhästen är ett större 

hjälpmedel i form av en bänk där ämnet kläms fast under arbete med hjälp av en pedal. Jögge 

Sundqvist beskriver noggrant hur man tillverkar en täljhäst.24 

 

Multimedia 

Inom slöjdämnet kan man även använda sig av nytänkande hjälpmedel som multimedia. 

Under mitt examensarbete har jag kommit fram till att det går att använda sig av multimedia 

som stöd och hjälp under arbete i färskt trä. Under detta examensarbete har jag gjort en 

PowerPointpresentation där jag beskriver steg för steg hur en krympburk tillverkas, från ett 

färskt ämne i skogen till en färdig produkt. Med handledning av Karl-Gunnar Rehn 

producerade jag en PowerPointpresentation bestående av 33 sidor innehållande minst ett 

förklarande fotografi per sida. Utöver dessa steg för steg fotografier finns även 

kompletterande text som beskriver bilderna.  Under det användartest som två 

slöjdlärarstudenter gjorde på min produktion klarade båda studenterna av att göra en 

krympburk. Det som ger detta test ett högre värde var att den student som inte hade gjort en 

krympburk förut klarade av att göra en utan någon annan hjälp än den som gick att inhämta 

via PowerPointpresentationen. 

 

Hjälpmedel som förhindrar torkning 

Utöver de hjälpmedel som nämnts finns det även olika hjälpmedel som förhindrar det färska 

träet att torka. Vid nog mycket kyla torkar inte vätskorna i träet, därför är t.ex. kylskåp ett bra 

hjälpmedel om man vill behålla ett slöjdämne färskt en längre tid. Enklare hjälpmedel som 

tillförslutna platssäckar går också bra att använda sig av när man vill förlänga torktiden. 

 
 

                                                
24 Sundqvist, Jögge (2002) s. 47-48.  
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Diskussion 
 
Under detta arbete har jag fått en djupare kunskap kring vilka möjligheter det finns till att 

använda sig av färskt trä i skolslöjden. Jag har kommit fram till att fördelarna överväger 

områdets nackdelar och därför anser jag att man som slöjdlärare bör försöka använda sig av 

färskt trä i någon utsträckning. 

 

Stora elevgrupper är alltid ett problem som diskuterats inom slöjdämnet. Roger Åström menar 

att det är väldigt viktigt att se till elevgruppernas storlek när man arbetar med skärande 

verktyg, något som man t.ex. gör vid arbete i färskt trä. Det kan vara en direkt fara om läraren 

inte kan kontrollera gruppen p.g.a. att de är för många elever. Jag håller med Åström om att 

gruppstorleken är direkt avgörande ifall man ska kunna bedriva en undervisning med 

skärande verktyg. Vid de täljövningar som jag höll med elever i år 5 var det aldrig mer än 12 

elever som täljde. Jag kände här att jag hela tiden hade kontroll över samtliga elever. Att jag i 

början av dessa slöjdlektioner gjorde klart för eleverna vilka regler som gällde under 

täljövningen tror jag spelade stor roll i hur lektionerna utformade sig, men givetvis hade det 

blivit svårare att hålla i täljövningen inne i slöjdsalen om elevgruppen varit större. Jag har 

dock själv provat på att hålla i en täljövning med över 20 lärarstudenter på Umeå Universitet. 

Här fick studenterna sitta i en halvmåne framför mig samtidigt som jag undervisade hur de 

skulle använda sig av kniven på ett säkert sätt när de täljde. Jag upplevde inte några större 

problem med att hålla i denna täljövning trots att det var en så pass stor elevgrupp. Att det var 

lärarstudenter som täljde och inte grundskoleelever har givetvis en stor betydelse, men jag 

anser ändå att denna form av undervisning har klara fördelar oavsett ålder. Mats Pallin menar 

också att det går att genomföra täljövningar om man placerar de som ska tälja i en halvmåne. 

Den som undervisar får här lättare att kontrollera gruppen än t.ex. om de sitter utspridda i en 

slöjdsal på traditionellt vis. Att kunna placera stora elevgrupper i en halvmåne inne i en 

slöjdsal kan vara väldigt problematiskt p.g.a. dåligt med utrymme. Om slöjdundervisningen 

under arbete i färskt trä skulle gå att flyttas ut ur slöjdsalen kan däremot detta problem gå att 

lösa. T.ex. skulle man kunna bedriva slöjdande i färskt trä utomhus där det finns gott om stora 

ytor. Det enda som eleven behöver ta med från slöjdsalen är täljkniven och därför ser jag inga 

större problem med att förflytta undervisningen ut från slöjdsalen. 

 

För att en slöjdlärare ska kunna använda sig av färskt trä i sin slöjdundervisning krävs det 

givetvis goda kunskaper om denna form av slöjd. Mats Pallin menar att det kan vara så att 
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många verksamma slöjdlärare inte har någon kunskap kring slöjdande i färskt trä och därför 

vill de inte använda sig av det, något som jag anser vara begripligt. På slöjdlärarutbildningen 

vid Umeå universitet finns det dock möjligheten att lära sig att arbeta i färskt trä under några 

veckor. Detta är det säkert inte bara jag som uppskattar bland lärarstudenterna. Om man ska 

kunna arbeta ute i skolorna med färskt trä måste man givetvis ha en kunskap om kring vilka 

verktyg som är lämpliga, vilket material man ska arbeta i, vilka slöjdalster som kan vara 

lämpliga att göra i olika åldrar mm. Har man inte denna kunskap tror lätt att det blir så att man 

inte låter eleverna prova på denna form av slöjd. 

 

�Ett gott ämneskunnande är viktigt av många skäl. Det ger förstås praktiska 

fördelar att kunna svara på elevers frågor, men det ger också, vid sidan av detta, 

en grundläggande auktoritet och trygghet hos läraren. Den som behärskar sitt 

ämnesområde har självklart också större möjligheter att leda eleverna till 

relevanta avgränsningar, fördjupningar och sambandskopplingar. Den som 

känner terrängen har, helt enkelt, ett bättre helhetsperspektiv och blir en bättre 

vägvisare.�25 

 

Mats Pallin tror även att det kan vara så att många slöjdlärare har kunskap om slöjdande i 

färskt trä, men ändå inte använder sig av det i sin undervisning av andra skäl. Han menar 

att det säkert finns många som lätt fastnar i ett rutinmässigt beteende när de istället för att 

själva hämta färskt trä från skogen beställer hem torrt virke i en kartong, något som de 

gjort i åratal och som fungerat smidigt och bra. Och istället för att prova något nytt som 

slöjdande i färskt trä innebär fortsätter de istället med det som utvecklats till en rutin. 

Rutinhandlingar kan i många fall underlätta för läraren, men det kan även finnas en fara 

med rutiner. I boken �Didaktik� behandlas rutinhandlingar och här lyfts det fram vikten 

av att kunna reflektera över sitt eget handlande. �Det är endast genom reflektion över de 

lärarrutiner som har blivit vardagsmat i skolan som man kan urskilja de principiellt goda 

rutinerna som ger läraren möjlighet till �ekonomiskt hushållande� med sina resurser.�26 

 

När man som slöjdlärare kommer fram till att man väljer att använda färskt trä i 

undervisningen anser jag att det är viktigt att kunna motivera varför man gjort detta val. Som 

slöjdlärare måste jag här kunna förklara varför eleverna ska prova på att slöjda i färskt trä och 

                                                
25 Kernell, Lars-Åke (2002) Att finna balanser. s. 85. 
26 Uljens, Michael (1997) Didaktik. s. 46. 
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vad det är som skiljer arbete i färskt trä från övriga arbetsområden inom slöjdämnet. I boken 

�Att finna balanser� behandlas varför det är betydelsefullt att man som lärare kan förklara 

olika val som man gör kring sin undervisning. �Vi bör inleda med att ge anledningen till den 

verksamhet vi föreslagit eller initierat! Vilka syften och delmål ser vi? Varför har vi valt att 

genomföra det på just det här sättet och inte på något annat sätt? Vad kommer de att kunna 

om en stund som de inte kan nu?�27 När det gäller slöjdande i färskt trä kan det vara lämpligt 

att man som lärare bl.a. förklarar att slöjdämnet kan bidra med en liten del i arbetet mot en 

hållbar utveckling av vår miljö, att slöjdande i färskt trä kan bedrivas i det som blir över vid 

t.ex. gallringar. Mats Pallin berättade om ett exempel på en slöjdmässa där de bedrev täljning 

enbart i mindre ämnen som de fått efter att kommunen sågat ner lövträd i centrala Umeå. 

 

Ljudnivån är i regel hög i en slöjdsal, men när man låter eleverna tälja blir ljudnivån 

väldigt låg och därför kan den trötthet som brukar infinna sig hos många slöjdlärare efter 

ett högljutt slöjdpass utebli. Under mina täljövningar med elever i år 5 uppmärksammade 

min handledare Roger Åström också hur pass tyst det var när eleverna täljde på sina 

hängare. Detta är även något som behandlas i boken �Tälja med kniv och yxa�.  

 

�Vad som också är mycket positivt med kniven är att den arbetar tyst. Yxan 

dunsar lite grann, beroende på hur hårt man hugger. Men i jämförelse med 

elektriska handmaskiner, t.ex. cirkelsåg, så tvekar jag inte att kalla både 

kniven och yxan för tysta verktyg.�28 

 

En viktig och stor fördel med slöjdande i färskt trä som slöjdlärare kan ta upp med sina elever 

är att täljning utvecklar styrkan och finmotoriken i händerna. Detta är något som Wille 

Sundqvist menar att dagens ungdomar får alldeles för lite tid till i skolan att utveckla.29 Detta 

menar han också kommer att spela en stor roll i mångas framtid. Hur ska det i framtiden 

kunna finnas skickliga slöjdhantverkare om dagens ungdom inte får möjligheten att lära sig 

grundläggande kunskaper? 

 

�Har någon t.ex. hört talas om en enda slalomåkare, skridskodansös, 

cirkusakrobat, musiker eller vilken artist som helst som lär sig de konsterna 

                                                
27 Kernell. (2002) s. 95. 
28 Sundqvist, Wille (1997) s. 21. 
29 Ibid. s. 22. 
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enbart sedan de blivit vuxna? Nej, och åter nej. De får (eller är tvungna) börja 

öva och åter öva sina färdigheter mycket tidigt, t.o.m. redan i 2-3-årsåldern. 

Varför skall då inte barn få börja öva sig med något så roligt och nyttigt som att 

kunna använda sig av kniven och yxan?!?�30 

 

Under intervjun med Mats Pallin kommer det fram att han anser att det enbart är via slöjdande 

i färskt trä som eleven får en helhetsupplevelse. Med det menar han att eleven får vara med 

under hela slöjdprocessen från ett färskt material som hämtas från skogen till ett torrt färdigt 

slöjdföremål. Jag tycker att det finns många anledningar till att man som slöjdlärare ska 

försöka bedriva undervisning i färskt trä, men en av de största anledningarna anser jag vara att 

man via denna form av slöjd kan ge den enskilde eleven möjligheten till en helhetsupplevelse.    

 

Även mycket av mina egna erfarenheter av slöjdande i färskt trä tror jag ligger till grund för 

att jag själv kommer att verka för färsk trä i skolslöjden den dag jag tar klivet in som lärare i 

någon slöjdsal. Jag känner att denna typ av slöjd kan användas för att på ett roligt sätt 

utveckla många sidor hos eleven, däribland formkänsla. När bearbetning av färskt trä är så 

pass enkelt med en täljkniv menar jag att det blir roligt att forma fritt och finna nya vägar till 

olika slöjdföremål. Min egen formkänsla anser jag definitivt ha utvecklats under den senaste 

tioårsperioden och under denna period har just täljning varit en stor fritidsaktivitet för mig. Nu 

skapar jag inte bara i trä. Jag målar tavlor, tillverkar smycken i olika material, medverkar i 

snöskulpturstävlingar mm. Att jag hela tiden varierar dessa arbeten med fri täljning i färskt trä 

tror jag bidrar till att jag bevarar och utvecklar min formkänsla. Många gånger som jag täljer 

gör jag det utan tanke på att skapa något speciellt utan lägger mest tanke kring hur jag kan 

skapa nya och intressanta former. Denna typ av täljövning anser jag kan vara bra för elever 

med dåligt självförtroende. Här är det ingen som kan säga att någon gjort fel. Fritt skapande 

utan några rätt eller fel borde främja elevens självkänsla och samtidigt får eleven här 

möjlighet att utveckla sin fantasi samt kreativitet. Om jag som lärare hjälper eleven att bygga 

upp sin självkänsla tror jag att man kan slippa många fall med elever som lider av 

motivationsbrist. Känner eleven sig kunnig tror jag detta medför ett större intresse av att lära 

sig mera. Med detta menar jag att slöjdande i färskt trä kan skapa förutsättningar för den 

enskilde eleven som andra former av slöjd har svårare att uppnå.   

 

                                                
30 Ibid. s. 94. 
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Bilaga 1 
 
 
Pojke ___                                                                                                        Årskurs:____ 
Flicka ___ 

Utvärdering � Tälja hängare 
 
Vad tyckte du om att du själv var tvungen att bestämma hur din hängare skulle se ut? 
Motivera ditt svar. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Hur kändes det att använda täljkniv? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Vad var svårast under arbetet med din hängare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Känner du att du lärt dig mer om täljning? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Hur kändes det att tälja i färskt trä*? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Skulle du vilja ha liknande täljuppgifter i framtiden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
 
*Färskt trä  =  Trä som inte torkat, utan fortfarande är blött och färskt.   

 
Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2a 
 

Intervjufrågor till Mats Pallin, Länshemslöjdskonsulent i 
Västerbotten 
 
 
1) Vilka för- respektive nackdelar anser du finnas vid användandet av färskt trä i slöjden? 
 
 
2) Vad tror du kan vara orsaken till att majoriteten av alla slöjdlärare INTE använder sig av 
färskt trä i slöjdämnet? 
 
 
3) Kniven är ett av de främsta verktygen vid denna form av slöjd. Anser du att det finns någon 
lämplig ålder på eleverna när de ska få prova på att använda kniv i sitt slöjdande? 
 
 
4) Från årskurs 3-9 finns det möjlighet att använda sig av färskt trä i slöjdämnet. Hur skulle 
man kunna använda sig av denna slöjdform för att anpassa slöjdföremålen till respektive 
årskurs? Har du någon synpunkt kring vilka slöjdföremål man skulle kunna börja med i tidiga 
åldrar samt alster som man kan tänkas göra för att successivt öka svårighetsgraden till slutet 
av högstadiet? 
 
 
5) Det är främst lövträd som används vid slöjdande i färskt trä. Vilka lövträd anser du vara att 
föredra i skolslöjden? Finns det några som är �bättre eller sämre�? 
 
  
6) Vid arbete med färskt trä finns det en del enkla handverktyg samt andra hjälpmedel som 
eleverna kan använda sig av. Vilka anser du vara lämpliga att använda? 
 
  
  
 
 



 

 

Bilaga 2b 
   

Intervjufrågor till Roger Åström, trä-/ metallslöjdlärare i åk 3-6 i 
Umeå. 
 
 
1) Vad tror du kan vara orsaken till att majoriteten av alla slöjdlärare INTE använder sig av 
färskt trä i slöjdämnet? 
 
 
 
2) Vilka för- respektive nackdelar anser du finnas vid användandet av färskt trä i skolslöjden? 
 
 
 
3) Har du några förslag på hjälpmedel som kan tänkas användas vid täljövningar i färskt trä? 
 
 
 
4) Skulle du kunna tänka dig att använda dig av denna form av slöjd i framtiden? 



 

 

Bilaga 3 

Lämpliga lövträd vid färskt trä i skolslöjden  
 

Dessa lövträd har jag sammanställt efter intervju med Mats Pallin, egna erfarenheter av 

slöjdande i färskt trä samt litteraturstudier. 

(Samtliga fotografier: http://www.multimedia.skolutveckling.se) 

 

Björk  

Vårtbjörk � Betula pendula (verrucosa) 

Glasbjörk � Betula pebescens 

Det första trädet som växte i Sverige efter den smältande inlandsisen var björken och idag är 

detta vit/svartflammiga träd det allra vanligaste lövträdet i Sverige. Vi har två sorter av björk, 

glasbjörk och vårtbjörk. Det som skiljer glasbjörken från vårtbjörken i utseende är 

glasbjörkens mer släta och vitglänsande bark samt bladen som är mer rundade. Glasbjörken 

ses vanligtvis med mera nedåthängande grenar. När jag arbetar i färskt trä har jag ett eget 

favoritträslag och det är just björken. Detta träslag är smidigt och mjukt att skära i när det är 

färskt och sedan när det blir torrt förvandlas det till starkt och hårt. Glasbjörkens ved är ljusare 

och mer rakfibrig än vårtbjörken vilket gör den lättare att bearbeta. I färskt tillstånd och till 

mindre alster har dock björkarten mindre betydelse. En form av vårtbjörk är den eftertraktade 

masurbjörken som växer långsamt och bildar ofta en knotig yta på stammen. I torrt tillstånd 

används masurbjörken flitigt vid tillverkningen av knivskaft. Om man ser till alla svenska 

träslag har björken det bredaste användningsområdet. Inom slöjdhistorien har björken använts 

till allt ifrån små köksredskap till större möbler. Det är inte bara björkens trä som är 

eftertraktat. Näver har länge används till olika 

slöjdalster och björksaven till smaksättning av bl.a. 

drycker. Jag har använt färsk björk, oftast med gott 

resultat, vid svarvning av skålar samt täljning av 

mindre alster som t.ex. smörknivar och hängare. 

 

                                                                                       Löv från björk. 



 

 

Al (Gråal) � Alnus incana 

Det finns två olika typer av Al i Sverige, Gråal och Klibbal. Gråalens förekomst är till 

skillnad från Klibbalen utspridd över hela landet och det är därför som jag valt att koncentrera 

mig på den. Gråalen är ett väldigt 

smidigt träslag att arbeta i både när det 

är färskt och torrt. P.g.a. att den ofta är 

krokig och kvistig lämpar den sig främst 

för mindre föremål som t.ex. slöjdalster. 

Jag har använt mig av detta träslag vid 

ett flertal tillfällen när jag bl.a. tillverkat 

krympburkar och masker. Gråalen 

lämpar sig inte för användning i fuktiga 

miljöer.                                                         Löv från al.      

 

 

Rönn � Sorbus aucuparia 

Rönnen är ett av de träd som är lättast att känna igen beroende på dess röda bär som mognar i 

augusti. Under vintermånaderna är rönnbären en viktig födokälla för många olika fågelarter. 

Som slöjdmaterial är rönnen eftertraktad. Det är ett vackert träslag och kan ibland skifta i färg 

från nästan vitt till mörkaste brun. 

Rönnen är svårkluvet jämfört med andra 

svenska lövträd, men i färskt tillstånd till 

mindre föremål brukar det ändå inte vara 

några problem. Virket kännetecknas som 

segt och hårt. Skaft till olika verktyg 

som t.ex. yxa har historiskt sett 

tillverkas ur det sega rönnvirket. I färskt 

tillstånd används rönnen vid bl.a. 

skålsvarvning.                                              Löv från rönn. 



 

 

Asp � Populus tremula 

Uttrycket �darrar som ett asplöv� passar mycket väl in på aspens runda löv som är försett med 

ett långt tillplattat skaft. På grund av asplövets form sätts det lätt i rörelse redan vid mycket 

små vindpustar. Aspen är lätt att bearbeta med olika verktyg, men i förhållande till andra 

lövträd kan det dock vara svårt att få till 

en slät och jämn yta. Inom den färska 

slöjden har aspen traditionellt använts 

till bl.a. skärsvarvning av skålar och 

trågtillverkning. Den torra aspen har låg 

egenvikt och kan därför med fördel 

användas till alster som ämnas vara lätta 

som t.ex. modellarbeten. Våra 

tändstickor är gjorda av detta träd. 

                                                                     Löv från asp. 

 

 

 

Sälg � Salix caprea 

Sälgen har ett stort utbredningsområde, man kan finna den över hela Europa och i Sverige 

hittar man den främst i de norra kustlänen. Från färskt tillstånd till torrt förändras färgen på 

sälgens ved synbart. Alla delar av veden 

mörknar mycket i och med det övergår 

från färskt till torrt tillstånd. Sälgens 

virke är både lätt att klyva och böja och 

är därför mycket användbart vid 

tillverkning av svepaskar. 

 

 

                                                                     Löv från sälg. 



 

 

Hägg � Prunus padus 

Syren � Syringa vulgaris 

Vanligtvis blir häggen en större buske eller mindre träd på upp till 15 meter. Den blommar i 

regel i mitten av maj med sina starkt doftande vita blommor. Precis som syrenen hänger 

blommorna i klasar. I färskt tillstånd har veden en stark lukt och smak. I jämförelse med andra 

lövträd krymper virket rejält från färskt till torrt. Häggen är svår att klyva, men när man väl 

gjort det är veden lätt att bearbeta. Inom slöjden används detta trädslag i färskt tillstånd främst 

till svepaskar och svarvning. Slöjdalster gjorda i hägg får en vacker yta vid polering. 

 

Syrenen går liksom häggen under benämningen hög buske eller litet träd. Under sommaren 

utmärker sig syrenen med sina blommor som oftast har en violett färg. Virket är tungt och hårt 

vilket gör det begärligt för slöjdare vid 

tillverkning av bl.a. knivskaft. Själv har 

jag använt färsk syren när jag täljt 

mindre alster som t.ex. smörknivar. Om 

syrenen inte är växtvridet kan den med 

fördel även användas vid svarvning i 

färskt tillstånd. Historiskt sett har 

syrenvirket bl.a. använts vid tillverkning 

av paraplyskaft. 

 

                                                                     Blomma och blad från syren. 



 

 

Bilaga 4 

Tälja i färskt trä � Namibia 
 
Estetiska Instutitionen vid Umeå Universitet ingår i ett utbytesprogram tillsammans med 

Windhoek College Of Education, Namibia. Syftet med utbytet är att få ett givande miljö- och 

kulturutbyte samt prova på hur undervisningen bedrivs på respektive platser. Jag fick 

tillsammans med två andra lärarstudenter äran att åka ner till Namibia för 3 månaders studier 

under våren 2003.   

 

Jag, som blivande träslöjdslärare, kände att det skulle bli intressant att se hur �mitt� ämne 

bedrivs i ett land som är så olikt Sverige på många olika plan. På schemat hade vi främst 

estetiska ämnen som musik, bild, textil/trä- och metallslöjd. 

 

Lärare från Windhoek College besökte slöjdlinjen vid Vindelns Folkhögskola under 

sin vistelse i Umeå höstterminen 2002. Här blev de inspirerade av slöjdelevernas 

arbete i färskt trä och förstod att denna form av slöjdande även skulle gå att 

genomföra i Namibia. När dessa lärare fick vetskap om att jag hade gått 

slöjdutbildningen vid Vindelns Folkhögskola ville de att jag skulle introducera färskt 

slöjdande under min vistelse på deras college. Det tyckte jag var en bra idé eftersom 

jag hade planer på att i mitt kommande examensarbete skriva om just färskt trä i 

slöjdämnet. 

 

Med två olika lärarklasser gick jag igenom hur man kunde tälja hängare från färska 

grenklykor. Det var riktigt intressant att se hur de lyckades göra något med verktyg 

som håller väldigt låg klass. Täljknivarna som användes skulle jag vilja jämföra med 

stekspadar, men trots det så lyckades till slut de flesta studenterna färdigställa riktigt 

fina alster. 

 

Även om jag hade lektioner med lärarstudenter så måste jag säga att själva ämneskunskapen 

var den samma som årskurs 5-7 i Sverige. Många av lärarstudenterna hade aldrig förr använt 

en täljkniv och även kunskapen kring andra verktyg som användes inom träslöjden var väldigt 

bristfällig. Det var intressant att se hur många trots detta gjorde stora framsteg under den tid 

som jag tillbringade med dem. Träslöjden i Namibia är också något som har en osäker 



 

 

framtid. På grund av det torra klimatet i landet är skog en bristvara och många som jag 

pratade med tycker t.ex. inte att turister ska köpa träsniderier. På de slöjdlektioner som jag 

själv var elev märkte jag en stor skillnad från Sverige. Det egna skapandet hade inte alls lika 

stort utrymme som jag är van vid. Läraren gick för det mesta runt och sa åt dem vad han/hon 

tyckte var finast och då gjorde eleverna därefter. 

 

De elever som jag pratade med kring slöjdande i färskt trä ansåg att det stora problemet var att 

hålla trämaterialet färskt och det kan jag förstå. Även om de använde plastsäckar för att 

förlänga torkprocessen så gick det inte lång tid innan materialet var torrt. Plastsäckar 

kombinerat med en kyl skulle här ha varit ett bra hjälpmedel för att bevara ämnena färska. 

Något som lärarna tyckte var bra med täljuppgiften var att elevens egen fantasi och skapande 

gynnades. Detta var dock något som jag anser att lärarna motarbetade själva när de hela tiden 

berättade hur de tyckte att lärarstudenterna skulle arbeta med sina grenklykor för att resultatet 

skulle bli bra. 

 
 
 
 
 
 
 


