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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att undersöka färgens betydelse i skolslöjden. Vi har reagerat på 
att färg används i begränsad omfattning dels i lärarutbildningen men även i 
grundskolan. Vi efterforskar förklaringar i slöjden och slöjdlärarens historia. Genom 
bakgrundsfakta om färg vill vi åstadkomma ett ökat intresse för användandet av 
traditionella färger och ett laborerande arbetssätt. Färganvändning kopplas till 
kursplanen i trä- och metallslöjd och tydliggörs i diskussionen.  

 
För att få fram data till studien har vi använt flera olika metoder. Sökning på Internet 
och bibliotek har kompletterats med experters råd för att få fram lämplig litteratur. 
Litteraturstudier har gett oss en bred bas om färgens och slöjdens historia. Detta 
tillsammans med studiebesök och intervjuer ger oss möjlighet att förankra 
färganvändningen historiskt och pedagogiskt. Som avslutning genomför vi en 
färglabboration där vi provar många färgtyper och om det är möjligt att genomföra detta 
tillsammans med barn. 

 
I litteraturstudierna finner vi flera förklaringar som samverkar till målningens svaga 
ställning i trä och metallslöjden. Tidigare uttalanden och ställningstaganden har spelat 
in tillsammans med slöjdlärarnas bakgrund och yrkesroll. Historiskt har vi fått fram ett 
material som kan inspirera och lyfta fram färgens betydelse i slöjdsalen. Internet fyller 
ett gott syfte som källa för färgrecept och historiska kopplingar. Laborerandet som 
avslutar vår undersökning visar att det är enkelt och inspirerande att laborera med 
färgtillverkning om förutsättningarna är riktiga. Det kräver lämplig miljö och ett brett 
utbud av ingredienser och pigment.  
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Kapitel 1 Bakgrund 
Vi är två blivande lärare i trä- och metallslöjd som författat detta examensarbete 
tillsammans. Kapitlet inleds med en kort presentation av våra varierande bakgrunder. 

Jag, Joakim Svärd har ett förflutet som datalärare men ändrade yrkesbana efter många 
år. Jag fick jobb som obehörig lärare i trä- och metallslöjd och arbetade två terminer 
innan jag sökte in på lärarprogrammet. Jag har en mycket teknikorienterad bakgrund då 
jag arbetat med datorer och elektronik, snickrat två kajaker på min fritid och har byggt 
på familjens villa med två våningar. Beröringspunkten till detta arbete om färg är tydlig 
för mig då jag har använt en mängd olika ytbehandlingar under alla mina teknik- och 
snickeriprojekt. 

Jag, Luis Stübing har ett helt annat förflutet. Inom ett par år är jag behörig som pedagog 
men långt ifrån erfaren. Mina föräldrar, en kombination av en pedagog (mamma) och en 
hantverkare (pappa) har lustigt nog lett mig in på detta ämne. Att jag skulle bli lärare i 
trä- och metallslöjd var inte självklart. Jag skulle bli klasslärare från början med 
visioner och en framtid full av förhoppningar. Efter att ha vikarierat några år som bl.a. 
förskollärare intresserade jag mig för barn och deras utveckling. Jag såg ”det” hända i 
skolan, liv, lust, och lek. Det blev svårt föra en dialog med mina kollegor då jag saknade 
lärarens fackspråk. Jag kände en viss frustration och behövde en lämplig utbildning för 
att formulera mig rätt men också för att förstå. På lärarprogrammet till Barn, teknik och 
skapande hade jag hittat en ingång som skulle passa mig, men under den 
tvärvetenskapliga introduktionen steg jag in i träslöjdssalen, detta gav mig intryck som 
avgjorde min framtid. Mina sinnen kunde för en gång skull bli utmanade på alla vis men 
långt ifrån tillfredställda. Min tidigare konstnärliga utbildning, min praktiska begåvning 
och mitt intresse för utveckling och fostran gjorde detta val enkelt. Nu efter full 
behörighet i ämnet trä- och metallslöjd kan jag relatera till den bildning och de goda 
kvalitéer som ämnet slöjd kan förse oss med. Ett ämne som har försett mig med de bästa 
av verktyg för att påverka samhället till det bättre och till det förnuftigare. Mitt intresse 
för färg och måleri kan kopplas till min estetiska bakgrund. Jag kan erkänna att min 
kunskap gällande färgers miljöpåverkan och hälsorisker har varit något som jag har 
saknat, jag har ett behov av att bli upplyst och medveten. 

Efter fem terminers studier här på Lärarhögskolans trä- och metallslöjds program anser 
vi att våra kunskaper om färg brister. I slöjdandet här på Lärarhögskolan i Stockholm 
(LHS) har känslan för trä dominerat, därför har vi arbetat med olika träslag och 
ytbehandlingar så som oljor vilket överskuggat experimenterandet med färg. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi kommit i kontakt med slöjdsalarna och 
målarrummen på flera grundskolor, miljön där känns lite torftig. Barn och slöjdlärare 
verkar inte lägga någon större energi på att måla sina alster utan icketäckande 
ytbehandling är vanlig. Det utbud som finns i form av olika färger och annat material 
för ytbehandling i slöjdsalarna är klart begränsat. Detta väcker frågor hos oss, varför 
målas det så lite i ute i slöjdsalarna? Kan det bero på tradition eller är det känslan för trä 
som vi fängslas av i dag?  
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Undersökningsområde 
Redan stenåldersmänniskan hade behov av att utrycka sin kultur i form av primitiva 
bilder. Man prydde grottväggarna med jaktmotiv och symboler.1 Med hjälp av jord-
pigment och sot2 blandat med djurfett fick man en färg som har varit beständig.3 Även 
blod användes. Människans nyfikenhet och girighet har ur ett Europeiskt perspektiv lett 
till kolonialiseringen av andra kontinenter. Flera ”exotiska” kulturer med mång-
tusenåriga traditioner hittades. Nya färger upptäcktes och togs till Europa som 
komplement till de färger som var kända då.4 Purpurn är ett mytomspunnet färgämne 
som har utvunnits ur snäckor för att ge en röd färg. Denna färg var mycket dyrbar och 
var reserverad för härskarna. Rommarna hade olika breda purpurfärgade band på sina 
dräkter som markerade vilken status man hade. Moderna försök visar att det gick åt  
12 000 snäckor för att utvinna ett par gram färgämne. Vid några hamnstäder i Libanon 
finns än i dag metertjocka lager av snäckskal som historiska påminnelser efter 
utvinningen av purpur. Från indianstammarna i Amerika fick vi ett starkt rött färgämne 
som utvanns ur Koschenill-sköldlöss (dactylopius coccus). Även andra starka växtfärger 
och pigment som använts av indianerna importerades. Den blå färgen indigo anses vara 
den viktigaste färgen i historien.5 Den var den enda växtfärgen som var riktigt 
beständig, tillredningen liknar ingen annan naturlig färg. Det finns arkeologiska fynd 
som visar att flera kulturer har använt indigo redan 2000 år före Kristus. I Egypten var 
färgen kunglig och det berättas att faraos döttrar målade sina bröst i blått och guld. I 
början av 1900-talet lyckades man tillverka syntetisk indigo och det är detta ämne som 
färgar våra jeans än i dag. Dessa färgämnen har framför allt använts till att färga tyg 
men man har även utnyttjat dem till att färga trä.6 Detta gör det intressant för oss att 
laborera med växtfärgning av trä i slöjden. 

Den egenskap som gör att vissa oljor blir hårda (härdar) har utnyttjats till färg och 
lacktillverkning.7 Olika länder har haft sina härdande oljor. Under 1100-talet 
importerades kunskapen om linoljefärg i samband med kyrkomåleriet.8 Färgen blev 
vanlig i Sverige under 1700-talet för utvändigt och invändigt måleri.9 Dekormåleriet 
utvecklades i Sverige till det som vi i dag kallar för allmogemåleri eller kurbitsmålning 
där man använde bland annat linoljor med olika typer av pigment.10 Det finns ett rikt 

                                                 
1 Cohen, Sacha. The practical encyclopedia of paint recipes paint effects & special finishes. 2000, s. 8. 

2 Knutsson, Johan. Museiintendent, Nordiska Museet, Stockholm.  

3 Zoonen, Allt om djur. Internet, 2006. 

4 Sandberg, Gösta. Purpur Koschenill Krapp, en bok om röda textiler. 1994, s. 44. 

5 Sandberg, Gösta. Indigo, en bok om blå textiler. 1986, s. 13. 

6 Hylander, Hilmer. Handledning i betsning och färgning av trä. 1953, s. 5. 

7 Kumlien, Akke. Oljemåleriet. 1986, s. 43. 

8 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2007. 

9 Riksantikvarieämbetet. Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper. 1999, s. 5. 

10 Fredlund, Jane. Renovera möbler själv. 1993, s. 41. 
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kulturarv på svenska museer och i våra hem som kan användas som goda exempel på 
detta måleri. I våra slöjdsalar förekommer en hel del slöjdande av allmogeföremål men 
däremot lite målande av typiska allmogemönster. Vi ser detta kulturarv som en 
möjlighet att berika slöjden. I detta arbetes del om färg inriktar vi oss främst på 
färgernas framställning och användbarhet. Allmogemåleriets mönster och tekniker 
kommer inte att beröras. Ytterligare dimensioner på färgsättning av trä fås ur 
litteraturgenomgången då olika yrkesgruppers syn på måleri kommer att betraktas.  

Slöjdbegreppet rymmer flera perspektiv. Hemslöjden kan man se som en direkt 
arvtagare till husbehovsslöjden i bondesamhället. På 1600-talet fick det inte ske någon 
försäljning av varor som tillverkades i hemmet då detta var förbehållet olika 
hantverksskrå för att garantera kvalité och monopol.11 Dåtidens begrepp konstslöjd har 
utvecklats till dagens konsthantverk som är friare i sin formgivning än den traditionella 
hemslöjden. I dagens skola får barnen slöjda i dess olika former, hårda och mjuka 
material. Det finns en viss förvirring om vad som är meningen med slöjdämnet. Många 
förknippar skolslöjden med att tillverka nyttoprodukter och att lära sig tekniker.12 
Tanken bakom slöjdprocessen är att utveckla individens kreativitet, samarbetsförmåga, 
förhållande till material och miljö. Det viktigaste är att ämnet förenar teori och praktik, 
man får i en social interaktion lära sig att använda både hand och tanke samtidigt.13 
Slöjdämnet kan även behöva försvaras genom att framhäva design och kvalitet.14 
Slöjdämnet är till sin natur experimenterande. Detta gör att vi vill öka barnens 
möjligheter till färgsättning med hjälp av egentillverkade färger. Laboration är en 
arbetsform som många psykologer och pedagoger ställer sig positivt till (Vygotskij, 
Piaget). Detta är något som vi tänker belysa i vår litteraturgenomgång. Urvalet av 
färgrecept blir ett resultat utifrån pedagogiskt hänsynstagande men även lärarens 
profession och barnets utveckling styr. Vår bedömning utgår också ifrån 
miljölagstiftning, läroplan (Lpo 94), kursplan, pris och praktisk hanterbarhet. 

                                                 
11 Wikipedia. Hemslöjd. Internet, 2006. 

12 Johansson, Marléne. Slöjdpraktik i skolan. 2005, s. 287-298. 

13 Ibid. s. 39. 

14 Åhman, Ulf. Anteckningar från seminarie på Lärarhögskolan i Stockholm. 2006-11-13. 
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Uppsatsens syfte 
Vi vill med denna undersökning bredda våra egna kunskaper om färganvändning i 
slöjden. Vi vill dessutom inspirera andra lärare att laborera med färg tillsammans med 
barnen, samt öka medvetenheten om färgers miljöpåverkan. Barnen i skolslöjden ska få 
tillgång till ett större utbud av färger, och en djupare kunskap om varför man målar eller 
inte målar i slöjden. Vi vill också ge läraren en historisk bakgrund när det gäller färger 
och färganvändning som kan användas som ingång för undervisning i alla ämnen. 

Problemformulering 
• Hur kan färganvändningen i slöjden förklaras, motiveras och uppmuntras? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 
För att hitta relevant litteratur inom området färg valde vi att rådfråga experter. Internet 
fungerade som motor och katalysator för att få kontakter och boka studiebesök. Vi 
efterfrågade lämplig litteratur samt rekommendationer om andra experter i ämnet 
färghistorik. Vi har även sökt efter böcker i stadsbibliotekets katalog och från Internet 
har vi fått ett omfattande material. Genom Libris har vi hittat relevanta uppsatser och 
avhandlingar. I litteraturen som redovisas följer vi ett tema. Den gemensamma 
nämnaren är synen på användande av färg och ytbehandling. Vi inleder med korta 
genomgångar över olika yrken som angränsar till ämnet slöjd med perspektiv på färg 
och ytbehandling. Läraren i slöjd presenteras med utgångspunkt i ett historiskt 
perspektiv där aspekter som utbildningen, dennes inställning, kunskapssyn och yrkets 
förändring presenteras. Därefter redogörs för synpunkter om kreativitet, färganvändning 
och synen på laborationer i slöjden. Den sista delen av denna del i vårt arbete behandlar 
färg, dess historik och användningsområden. 

Olika yrkens perspektiv på färg  
Beroende på vilket yrke man har varierar synen på hur och varför man målar. Tidigare i 
historien har man målat för att dekorera eller beskriva15 samhället man levde i. I Bibeln 
beskrivs hur Noak skyddade sin ark inför syndafloden med ”jordbeck”, ett asfalts-
liknande ämne som sipprade fram ur marken.16 

Då sade Gud till Noa: Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är 

jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av 

goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan. 

Och så skall du göra arken: Den skall vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio 

alnar hög.17 

Senare i historien skulle allt detta utvecklas och förfinas till en enda stor vetenskap och 
marknad. Måleri och ytbehandling skulle väljas med stor medvetenhet och omsorg. 
Nedan följer en genomgång på hur några olika hantverkare förhåller sig till 
ytbehandling. 

Målarens perspektiv 

Målaren i Sverige hade kyrkan och adeln som sin första arbetsgivare. Kyrkorna skulle 
vitkalkas och dekormålas, slott skulle prydas.18 På 1500-talet började man måla hus 
                                                 
15 Beckett, Wendy. Bonniers stora bok om Måleriets Historia. 1994, sidan 13. 

16 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2007.  

17 Bibeln. Gamla testamentet, Första moseboken, 6:13-15. Internet, 2007. 

18 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2007. 

 5



 

med slamfärg för att bevara träet. Den röda färgen var en billig biprodukt från Falu 
koppargruva. Rödfärgen förekom så ofta att den röda stugan idag ses som en 
nationalsymbol. Därefter följde på 1700-talet de högre ståndens herrgårdar, som kläddes 
med träpanel och målades med linoljefärg för att efterlikna europeisk stenarkitektur.19 
Samtidigt började allmogemåleriet att breda ut sig. Allmogemålaren dekorerade väggar 
och möbler enligt rådande ideal, ju starkare färg desto bättre. Ju rikare man var desto 
mer målades det, allt för att imponera på grannen.20 Dagens moderna måleri styrs av 
liknande principer, trend, stil, bevara och skydda men även färgens psykologiska 
påverkan har fått betydelse. Idag pågår en debatt om vilka färger som skall användas ur 
hälso- och miljösynpunkt. Målarens roll under 1900-talet har förändrats radikalt i och 
med rationalisering och bättre verktyg. Det stora utbudet av färg gör att målaren måste 
hjälpa kunden att välja lämplig produkt.21 

Möbelsnickarens perspektiv 

Möbelsnickaren har en annan utgångspunkt för att ytbehandla än vad målaren har. 
Möbelsnickarens krav på ytbehandling är delad mellan estetiska och praktiska skäl. Val 
av ytbehandling beror på användningsområde, t ex. olja för att skydda köksbänken från 
fukt och smuts. Att måla möbler var tidigare inte självklart,22 möbelmåleri har gått hand 
i hand med färgens historiska utveckling23 där tekniken använts sporadiskt i historien. 
Under renässansen började man måla rokokomöbler med äggoljetempera eftersom den 
var slitstark och gav en vacker yta. Möbelsnickaren (liksom båtbyggaren) har gärna 
framhävt vackra träslag genom att olja och sedan fernissa ytan. Man har även försökt 
att efterlikna dyra träslag genom bets och lasyr. Ytan på möbeln har fått ett egenvärde 
då den behandlas för att vara vacker och skön att ta i. Efterfrågan på ytbehandling har 
varierat med modet, från matt oljad furu till blankpolerad valnöt. 

Konservatorns perspektiv 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har yrkesbeskrivningar på sin hemsida.24 Där finns 
flera olika typer av konservatorer varav vi berör två. Konservatorn beskrivs så här: 

Som konservator är det din uppgift att förhindra att äldre föremål bryts ner. Du förebygger 

nedbrytningen genom att vårda, konservera, restaurera och preparera. Det kan vara allt från 

målningar och enstaka arkeologiska fynd till interiörer eller delar av byggnader. Målet är att 

bevara kulturarvet. 

Som målerikonservator arbetar man med att bevara färg, fästa den som håller på att 
lossna, rengöra och retuschera. Christin Anderberg beskriver sitt yrke som 

                                                 
19 Lilja, Kersti. Antikvarisk Kontrollant, Stockholm Länsmuseum Byggnadsvård. Internet, 2006. 

20 Knutsson, Johan. Museiintendent, Nordiska Museet. Stockholm. 

21 Lilja, Kersti. Antikvarisk Kontrollant, Stockholm Länsmuseum Byggnadsvård. Internet, 2006. 

22 Hantverkets bok. Måleri. 1953, s. 353. 

23 Lilja, Kersti. Antikvarisk Kontrollant, Stockholm Länsmuseum Byggnadsvård. Internet, 2006. 

24 Arbetsmarknadsstyrelsen. AMS. Internet, 2006. 

 6



 

målerikonservator på följande sätt.25 Arbetet med konservering innebär att man 
behandlar en målad yta för att den skall bevaras. Med restaurering lagas kosmetiska fel 
som färgbortfall och revor. Som konservator arbetar hon med reversibla material, dvs. 
material som går att ta bort utan att skada underliggande ytor. Man måste ta hänsyn till 
kulturhistoriska och konstnärliga värden. Under starkt gulnad fernissa döljer sig ofta de 
ursprungliga färgnyanserna,26 efter rengöring framträder verket så som konstnären 
avsåg. 

Carl Malmstens skola - Centrum för Träteknik & Design beskriver möbelkonservatorns 
val mellan historiska, estetiska och funktionella aspekter.27 Genom att varsamt åtgärda 
möbler låter man dem berätta om äldre tider hantverk och material. 

Möbelkonservator Lars Olausson intervjuas av journalisten Åsa Rehnström. I intervjun 
beskrivs alla de kemikalier och material som han tvingas använda.28 Eftersom 
konservatorns roll är att göra så liten inverkan som möjligt används oftast samma typer 
av färger och lacker som man gjorde förr, de är tyvärr inte alltid så hälsosamma. 

Jerker Åhlin och Jan Blåberg på Brunkebergs möbelkonservering ställer fyra frågor 
innan en möbel renoveras.29 

• Vilken/vilka skador föreligger? 
• Vilka är orsakerna till dessa skador? 
• Vilka inneboende värden representerar föremålet? 

(t.ex. affektions, kulturhistoriska, ekonomiska) 
• Vilka metoder är lämpliga för att bevara dessa värden? 
 

Dessa fyra frågor får representera konserverandets ledstjärnor.  

Jane Fredlund redovisar i boken Renovera möbeln själv sina åsikter om hur man skall 
behandla gamla möbler med två ord, ”renovera försiktigt”. 30 Hon ger här råd om vad 
man som amatör kan göra själv och vad som bör överlämnas åt en professionell 
konservator. Hon funderar även på hur mycket man skall göra i ordning gamla möbler, 
”Varför sträva efter att få en gammal möbel i nyskick när mycket av charmen ligger i att 
den är använd och nött av generation efter generation.”. 

Pedagogiska perspektiv på färg och slöjd 
Träslöjdsläraren Benny Sundin relaterar i sin bok Slöjda och måla till egna erfarenheter 
med barn i slöjden. Han utgår ifrån teknik och metod för en praktisk verksamhet som 
ska främja barnens lust att skapa och ge ett intresse för slöjd redan från förskoleåren. 

                                                 
25 Anderberg, Christin. Målerikonservator. Internet, 2006. 

26 Folby, Gunilla. Ateljé Folby Målerikonservator. Internet, 2006. 

27 Malmsten, Carl. Centrum för Träteknik & Design. Internet, 2006. 
28 Rehnström, Åsa. Möbelkonsevator Lars Olausson. Internet, 2006. 

29 Åhlin, Jerker. Blåberg, Jan. Brunkebergs möbelkonservering. Internet, 2006. 

30 Fredlund, Jane. Renovera möbeln själv. 1993, s. 7. 
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I avsnittet om att måla beskrivs med en enkel formulering vad barn tycker om måleri, 
”Barn älskar att måla sina slöjdalster”, samtidigt kommenterar han ur vuxnas 
perspektiv ”en vuxen kan tycka att föremålet misshandlas när en vacker träyta målas 
över”.31 Han poängterar också lärarens uppgift, samt förhållning gentemot barnen t.ex. 
att man inte ska påverka barnens färgval. 

Benny Sundins tankar är ett exempel på den konflikt som vi undersöker. Nedan följer en 
presentation på litteratur som visar hur skolslöjdens syn på ytbehandling har influerats 
och utvecklats. Även slöjdlärarens bakgrund, utbildning och kunskapssyn tas upp. 

Skolslöjd 

Slöjden idag har haft många pedagogiska förebilder som påverkat inriktningen i skolan. 
Otto Salomon och Carl Malmsten har varit de mest framträdande personerna för 
påverkan av undervisning i trä- och metallslöjd under 1900-talet. Otto Salomon (1849-
1907) kan betraktas som en självlärd pedagog med en varierad akademiskt bakgrund. 
Han var mycket kritiskt ställd till sin tids skola, han menade att den var ensidig och helt 
igenom teoretisk. Otto Salomon påpekade också att en sådan verksamhet skapade 
olämpliga attityder gentemot inlärning och gentemot varandra, hos eleverna. Han ville 
förebygga fåfänga, högmod och översitteri. Med den föresatsen startade han 1875 
slöjdseminariet för folkskolelärare i Nääs. Med sina tankar om den pedagogiska slöjden 
införde han ett färdigt koncept i den svenska folkskolan med rötter hos tidigare 
pedagoger32 (Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Cygneus m fl.), vars yttrande och forskning 
förespråkat praktiska inslag i bildningen, det som kom att kallas Nääs–systemet.33 

Den pedagogiska slöjden, skolslöjden som Otto Salomon uttryckte det, skulle vara en 
frivillig verksamhet som skulle särskiljas från hemslöjd och konstslöjd. Det var inte 
hantverkare eleverna skulle bli i denna verksamhet utan det skulle vara ett tillfälle för 
alla unga människor att få chansen att prova på. Undervisningen var förankrad till Nääs-
systemet och skulle ske planmässigt enligt Otto Salomons modellserie. Från de enkla 
till de mera sammansatta, vara individualiserad och inriktad på självverksamhet vilket 
innebar ”att barnet genom egna iakttagelser och erfarenheter byggde upp kunskaper 
och färdigheter”.34 Det skulle vara en ständig tankeverksamhet vid slöjdandet där 
mekaniskt utövande inte fick förekomma. Ögat, formkänslan och skönhetssinnet skulle 
övas dock under lärarens övervakning. Man fick inte fuska genom att ytbehandla sitt 
slöjdföremål. Att ytbehandla menade Salomon var som att ljuga och dölja fel i 
föremålets bristfälliga noggrannhet vid slutförandet. Detta var mycket viktigt ansåg 
Salomon, progressionen skulle vara väl synbart för läraren och eleven. Framför allt var 
det viktigt att det var synbart för eleven, för att denne skulle utvecklas och bli sporrad 
till nya försök utan märkbara fel. Därefter fick föremålet behandlas genom att putsas, 
detta gav ytterligare en dimension åt noggrannheten. 

                                                 
31 Sundin, Benny. Slöjda och måla. 1984, s. 61. 

32 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995, s. 74. 

33 Thorbjörnsson, Hans. Nääs och Otto Salomon - slöjden och leken. 1990, s. 58. Se även bilaga s. 47-48. 

34 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995, s. 75. 
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Det fanns flera samtida pedagoger som uttalar sig om detta. K. E. Palmgren,35 rektorn 
vid Praktiska arbetsskolan för barn i Stockholm (Palmgrenska skolan), yttrade många 
synpunkter på ämnet slöjd i ett föredrag vid Stockholms folkskolelärarförenings 
årsmöte 1882. Han talar bl. a. om vilka värden man går miste om när man ytbehandlar 
sin slöjdsak. 

Vidare påpekades det felaktiga att vid barnens träarbeten använda målning med oljefärg. 

Principiellt oriktigt är att genom oljefärg gifva trävirket ett annat utseende, än hvad det har i 

verkligheten, t.ex. måla furuträ så att det liknar valnöt eller ek. Allt bör för barnet förblifva i sin 

rätta form och utseende. Man kan dessutom genom oljefärg öfverskyla arbetets fel och brister 

och genom en vacker färg låta ett eljes odugligt och förfuskadt arbete framstå som fullgodt. Det 

gjorda arbetet bör med sina fel och förtjenster stå klart för allas ögon. Härigenom vänjes 

barnen att göra sina arbeten ärligt och utan svek, att anstränga sig att nästa gång åstadkomma 
ett mera felfritt, att icke tro sig vara bättre än hvad det i verkligheten är.36 

Efter Otto Salomons död 190737 utvecklades Nääs-systemet radikalt genom yttre 
påverkan men de pedagogiska grundtankarna förblev. Redan 1912 fanns det tendenser 
till att börja ytbehandla, dock endast transparent. 1913 presenterade en folkskolelärare 
som deltog i seminariet måleri med klisterfärg samt dekorering med oljefärg. Han 
visade stor skaparglädje i en originell form långt utanför slöjdseminariets ramar. Dock 
blev måleri av ringa intresse och livet på Nääs fortsatte utan märkbar förändring. 

I 1919 års utbildningsplan förespråkade man ett mera fritt skapande, där även 
ytbehandling och dekorering fick förekomma. En av de få som tog till sig detta var 
arkitekten, möbelsnickaren och möbelformgivaren Carl Malmsten (1888-1972). Han 
startade en privatskola där han utvecklade sina tankar om den naturenliga slöjden. 
Malmstens program skiljde sig markant ifrån Nääs-systemet, barnet fick själv välja 
föremål efter eget intresse utan att behöva följa en ritning. Det var fantasi, skaparlust 
och arbetsglädje som var det viktigast då krav på teknik och precision kom först senare i 
barnets utveckling. Formkänsla och färgkänsla skulle utvecklas mera medvetet än på 
Nääs. 1942 fick Malmsten kritik av lärare med rötterna i de lägre samhällsklasserna som 
menade att ”… Malmsten velat tillrättalägga slöjden för de privilegierade klasserna i 
samhället, för vilka kroppsarbetet, som medel för livets vidmakthållande, är ett 
främmande begrepp.”38 Malmstens idéer fick inget gehör hos de slöjdansvariga 
folkskollärarna och utbildningsplanerna förblev endast visioner. De fortsatte att följa 
Otto Salomons ”modellserie” och undvek att måla. 1946 kom förslag från skol-
kommissionen som förändrade skolan från pluggskola med passiva elever till en skola 
av arbetsskolemodell där praktiska verksamheter jämställdes med teoretiska. Först i och 
med 1955 års utbildningsplan ströks rekommendationer om modellserier. 

                                                 
35 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995. s. 106. 

36 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995, s. 117-118. 

(Citat ur svensk lärartidning, 1882, nr 42, s.335) 

37 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995, s. 81. 

38 Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare.1992, s. 53-57. 
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Folkskollärarutbildningen på Nääs började få en annorlunda utseende 1920. Facklärare i 
slöjd började utbildas på Nääs, något som Otto Salomon ogillade. Det var ett stående 
ställningstagande på hans seminarium och var del av systemet, ”folkskollärare - inte 
facklärare - skulle undervisa i slöjd”. 39 Han menade att pedagogen skulle undervisa i 
alla ämnen även slöjd, en pedagogisk förening av teori och praktik för att tillämpa 
helhetssynen i barnens utveckling.40 

Till facklärare i slöjd krävdes sökande med minst en teknisk utbildning samt mångårig 
yrkeserfarenhet inom hantverk, eller gesällbrev. Detta var inte folkskollärarens 
tillträdesvillkor under Salomons regi. Han ansåg att den teoretiska undervisningen i 
utbildningen på Nääs var viktigare än den praktiska, vilket resulterade i att många 
folkskollärare kände en viss osäkerhet i handlaget. Salomon menade att deltagarna 
skulle skaffa sådan övning hos någon skicklig kollega eller hantverkare. Fackläraren i 
slöjd var ett faktum och ersatte folkskollärarens roll i slöjdundervisning framförallt i 
storstäderna. 

Otto Salomons idéer och pedagogik har präglat utbildningen i slöjd långt in på 1900-
talets tidigare hälft41 och tecken finns på att hans tankar lever än idag42 i både positiv 
och negativ bemärkelse. I Linköping, 1960, formades ett nytt slöjdseminarium, idag 
präglat av Carl Malmsten, för att utveckla lärarutbildningen i slöjd. Ansträngningar 
gjordes främst för att komma ifrån Nääs, Otto Salomon och de traditioner som hade 
präglat begreppet ”slöjd”. Thorsten Lundberg, förste rektor för slöjdseminariet i 
Linköping gav ett tal 1989, där han behandlade Nääs och dess praktik. 

… livet på Nääs var en upplevelse, ett allkonstverk – slöjd, musik, folkdans, samvaro, 

naturupplevelser – en skön syntes, som satte spår i oss alla. Men det fanns också inslag som 

var mindre bra, en … nästan förlamande respekt för Otto Salomons Nääs - system. 

Jag upplevde det som en avsaknad på distans till sekelskiftets värderingar och en viss rädsla 

för att möta den verklighet som uppstod i andra världskrigets spår. Det kändes angeläget att 
reformera utbildningen för slöjdlärare.43 

Trots negativa åsikter om Nääs-systemet blev det vägledande även internationellt, med 
dess banbrytande profil i skolan blev ämnet slöjd erkänt och påverkade undervisningen 
både i Sverige och i många andra länder.44 

Kritiska undersökningar 

Dessa undersökningar skall ge en bild av läraren i slöjd under 1900-talet. 

                                                 
39 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995, s. 89. 

40 Ibid. s. 81. 

41 Ibid. s. 37. 

42 Ibid. s. 110. 

43 Ibid. s. 37. (Citat: ”trettio år med slöjden – ett samtal” ingår i ”Kulturarv och utveckling inom skolslöjden”. 

 universitetet i Linköping, skapande och vetande, Rapport nr 12.) 

44 Ibid. s. 88. (Dock skall detta inflytande ha visats starkast under perioden 1885-1914.) 

 10



 

Kajsa Borg skriver i sin avhandling Slöjdämnet – intryck – uttryck - avtryck, att de som 
tidigare blev slöjdlärare ofta hade lång hantverksutbildning i botten med en kortare 
akademisk och pedagogisk del. Många hade ett starkt hantverksintresse och ville inte i 
första hand bli lärare utan det var slöjden som lockade.45 Kajsa Borg hänvisar till flera 
olika undersökningar som visar slöjdlärarens ovilja till förändring.  

I en undersökning från 1975 (MUT 75) framgår att slöjdlärarna styrs av tradition och 
beprövad erfarenhet. Kursplanetexterna har inte haft någon större betydelse för deras 
undervisning.46 

Några lärare utrycker sig om Lpo 94, ”texten är verklighetsfrämmande och skriven av 
experter som inte har kunskap i hur slöjdundervisning bedrivs”. Lärarna ändrade inte 
inriktning utan flyttade med sig det som var bra från den förra läroplanen.47 Dagens 
slöjdämne har inte några allmänt använda läromedel vilket gjort att slöjdlärarna relativt 
fritt har kunnat tolka läroplanen. De intervjuade lärarna anser sig inte vara några 
lämpliga intervjuobjekt eftersom de ”gjorde på sitt sätt”. 

Detta fenomen beskrivs ytterligare i Gå i lära till lärare – en grupp kvinnors och en 
grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket (1992) av Britt-Marie Berge där hon bl.a. 
intervjuar lärarstuderande om deras bakgrund och visioner. Berge skildrar 
träslöjdslärarens bakgrund,48 som motiv till deras konservativa inställning till att 
utveckla slöjden i skolan. Många av studenterna kommer från arbetarklassfamiljer med 
föräldrar utan akademiska studier där traditionella könsroller var rådande. Många 
studenter har starka negativa känslor till den teoretiska skolan där de inte känt att de hör 
hemma. De har även upplevt en markant gräns och en motsättning i skolans verksamhet 
mellan de teoretiska ämnen och de praktiska ämnena. De känner också att de gör en stor 
insats i skolan för barnen genom att få ämnets praktiska karaktär att kontra den 
teoretiska. Att de valt slöjd som ämne var för dem naturligt då studierna varvats med 
lite teori och en stor del praktik. 

Birger Svanteson, Universitets adjunkt i slöjd på LHS, vill i sin uppsats Trä- och 
Metallslöjdslärares kunskapssyn i grundskolan (1994) beskriva slöjdlärarens 
kunskapssyn. Med hjälp av intervjuer och litteratur berör han slöjdlärarens arbetssätt 
och analyserar slöjdläraren utifrån en holistisk och en atomistisk kunskapssyn i 
undervisningen. Birger hittar vissa motsägelser i slöjdlärarens syn på slöjdpraktik, där 
man till största delen utgår från en holistisk syn i tanken eller i syfte, men senare i 
praktiken överger detta och återgår till gamla invanda rutiner som är enklare att följa. 
Med automatik faller slöjdläraren in i en atomistisk syn på lärande menar Birger. ”Hur 
slöjdlärare kommer att undervisa beror på vilken syn på kunskap de har och hur de 
kommer att tillämpa den.” 49 Birger Svanteson kommenterar också vissa ämnen utanför 
analysredskapet, bl.a. om de sinnliga upplevelserna som är ett bekant begrepp i slöjden. 

                                                 
45 Borg, Kajsa. Slöjdämnet intryck - uttryck – avtryck. 2001, s. 130. 

46 Ibid. s. 127. 

47 Ibid. s. 128. 

48 Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare.1992 s. 209-211. 

49 Svanteson, Birger. Trä- och Metallslöjdslärares kunskapssyn i grundskolan. 1994, s. 61. 
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De sinnliga upplevelserna i alla lämpliga material är viktig grund i kreativ slöjd. I årskurs tre får 

barnen för första gången i grundskolan möjligheter att gestalta tredimensionella bilder. 

Verklighet och fantasi kan barnen få insikter av genom rika upplevelser och undersökning. 

Alla de material som barnen möter och arbetar med i slöjden skapar möjligheter för sinnliga 

upplevelser. Grundläggs det tidigt ger de erfarenheter för hela livet. Detsamma gäller färg- och 

formkänsla. Det kommer mycket tidigt i barnens liv, långt innan de börjar skolan. Det är 
förvånande att så få slöjdlärare nämner dessa centrala och viktiga moment i undervisningen. 50 

Förändring av skolslöjden 

Förändringen av skolslöjden51 har varierat markant genom årtiondena med olika 
perspektiv på undervisning och individ. De huvudsakliga aspekterna genom historien 
började med att det viktigaste var fostran med inriktning på karaktärsdanande, man ville 
förse eleven med vilja, moral och intresse. Sedan kom en tendens där hantverkstekniker 
och produktens kvalité blev gällande, inriktningens form var knuten till 
hantverkstraditioner, idealet var kultur och praktiskt handlag. Skönhet och funktion 
utvecklade hantverket ytterligare men också förändringar i individens syn och kunskap 
blev allt mer påtagliga. Verksamheten skulle vara än mera tillåtande där skapandet och 
personligt utveckling skulle öppna nya vyer. Jämställdhet blev allt mer aktuellt, debatt 
och demonstrationer i samhället utvecklade genusbegreppet och även miljöfrågor gavs 
stor uppmärksamhet. I dagens skolslöjd finns det flera inslag av de forna tankar som 
givits värde och fortfarande präglar dagens slöjd. För att ge en korrekt bild av rådande 
politiska direktiv, redovisar vi ett stycke ur kursplanen i slöjd.52 

Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, 

manuella och kommunikativa förmåga. 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, 

ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta kommer till uttryck i 

slöjdprocessen, som startar i en idé och resulterar i en färdig produkt. Slöjdarbete i textil, trä 

och metall syftar till att stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som 

ger en beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet.  

Att kunna värdera och bedöma formgivning och funktion är ett återkommande behov i det 

dagliga livet. Utbildningen i slöjd syftar till att skapa medvetenhet om estetiska värden och att 

utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar en produkts 

funktion och hållbarhet. Utbildningen inom slöjdämnet syftar även till att ge kunskaper om miljö- 

och säkerhetsfrågor och att skapa medvetenhet om vikten av resurshushållning. 

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

                                                 
50 Svanteson, Birger. Trä- och Metallslöjdslärares kunskapssyn i grundskolan. 1994, s. 60-61. 

51 Hartman, Sven G. Thorbjörnsson, Hans. Trotzig, Eva. Handens pedagogik. 1995, s. 32-38. 

52 Skolverket, Kursplan i slöjd för grundskolan. Internet, 2000. 
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Utifrån dessa direktiv ska läraren i slöjd utveckla sin undervisning i grundskolan. Det 
finns många kunskaper som eleven ska förkovra och förädla i slöjden, med särskild stor 
hänsyn till individ, miljö och samhälle. 

Att måla i slöjden 
Mål att sträva mot 

I kursplanen för slöjd formuleras under strävansmål det som eleven bör utveckla i 
slöjdens gestaltande verksamhet. För att tydliggöra lärarens åtagande citerar vi ur 
grundskolans kursplan för slöjd.53 

Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven 

– bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, 

– utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen, 

– utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa 

uppgifter, 

– tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och 

informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material, 

– utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av slöjdprocessen 

utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser, 

– utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter,  

– bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av aspekter 

som jämställdhet, ekonomi och miljö, 

– utvecklar intresse och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom om 

kulturarv och slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt perspektiv, 

– utvecklar förmågan att tillägna sig och använda nya kunskaper samt att överföra och befästa 

kunskaper från andra områden och kulturer i sitt skapande arbete, 

– utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska, 

etiska och funktionella värden, 

– tillägnar sig kunskaper om god arbetsmiljö. 

För att vidare komma in på begrepp som är knutna till att måla i slöjden, så har vi valt 
att undersöka kreativitet, färg och laboration, begrepp som känns högst relevanta. Nedan 
följer litteraturgenomgång på området i respektive ordning. 

Kreativitet 

Kajsa Borg skriver att den konstnärliga kreativiteten utvecklas i slöjden. Barnen 
investerar mycket arbete, omsorg och känslor vid produktion som baserats på en egen 
idé, ”Slöjdprodukten hade laddats med affektiva värden”.54 

Lev S Vygotskij (1896-1934) skriver att människans kreativitet är beroende av 
erfarenheter.55 Ju fler erfarenheter desto större är kreativiteten. Med hjälp av tidigare 

                                                 
53 Skolverket, Kursplan i slöjd för grundskolan. Internet, 2000. 

54 Borg, Kajsa. Slöjdämnet intryck - uttryck – avtryck. 2001, s. 97. 
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erfarenheter som kombineras ihop skapas fantasiprodukter. Skapandeprocessen 
beskriver hur människan fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar något nytt.56 Han 
behandlar även hur barn och ungas kreativitet stimuleras av själva tekniken som 
används i skapandet t.ex. Gravering.57 Tekniken blir ett mål i sig och används till mer 
än vad som kanske är nödvändigt. Vygotskij talar även om hur tekniker, material och 
gränsdragning påverkar.58 Där yngre barn begränsas av tekniska svårigheter stimuleras 
äldre barns kreativitet. Fastställda begränsningar, nya uppgifter och nya material höjer 
skapandelusten. Kreativiteten beskrivs som en sociokulturell aktivitet.59 Personen 
försöker själv och tillsammans med andra finna ut hur man skall klara av att lösa nya 
situationer med utgångspunkt i egna och delade mål genom att kommunicera på olika 
sätt. 

Färg 

Rob Barnes skriver i boken Lära barn skapa60 om hur färg används i bildunder-
visningen. En del lärare använder alltid färdigblandade färger medan andra blandar 
pulverfärger och vattenfärger. De flesta barn tycker om att arbeta med alla färger och 
man bör inte tvinga på dem någon sort utan låta dem utforska fördelarna som finns med 
olika färger. Barnens målningar uppvisar ofta starka känslor eftersom färger har 
uttrycksmöjligheter som inget annat medium riktigt kan leva upp till. Måla kan 
uppfattas som enkelt men det finns alltid något nytt att prova. ”Hur vi använder färg 
tillsammans med barnen påverkar naturligtvis i grunden resultatet av vad de gör, ett 
faktum som innebär att det är väl värt att granska detta välkända medium.” Barnes 
tycker inte att vi ska undervisa barnen om vilka färger man bör använda eftersom det är 
en fråga om tycke och smak. Att bryta färger för att få fram olika nyanser skall 
förhindra att färgskalan blir begränsad och fattig. För att enkelt kunna bryta till de flesta 
färger behöver man mörkt röd, ljust orangeröd, ljusblå, mörkblå, ljusgul, mörk gul, svart 
och vit. Man kan komplettera med brunt, lila, orange och grönt. Att lära barn blanda 
egna färger och nyanser kräver ansträngning och en god ordning för att inte arbetet skall 
bli för betungande för läraren. 

Mari Bendroth Karlsson skriver i Bildskapande i förskola och skola om Waldorfskolans 
användning av färgskalan i klassrummen.61 Deras syn är baserad på Goethes färglära 
som ger färgerna olika psykologisk betydelse,62 ”gult står för rörligt tänkande etc.” 
Färgen beskrivs även som ett redskap för uttryckande gestaltning, olika färgtyper ger 

                                                                                                                                               
55 Vygotskij, Lev. Fantasi och kreativitet i barndomen. 1995, s. 19. 

56 Ibid. s. 15. 

57 Ibid. s. 97. 

58 Ibid. s. 98. 

59 Johansson, Marléne. Slöjdpraktik i skolan. 2005, s. 33. 

60 Barnes, Rob. Lära barn skapa. 1994, s. 115. 

61 Bendroth Karlsson, Mari. Bildskapande i förskola och skola. 1998, s. 71. 

62Tolsén, Staffan. Konstnär och kreaprenör. Internet, 2006 
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olika synintryck som påverkas av ljus och omgivande färger. Mari Bendroth definierar 
bildskapande med tre ord, Se-Uppleva-Gestalta. ”Gestaltningen underlättas av att man 
har redskap för att skapa adekvata uttryck. Gestaltningen kräver redskap, 
materialkunskap och träning.” 

Laboration  

Ur grundskolans kursplan för slöjd kommer följande citat: 

Laborationen är en viktig del i slöjden. Den skall berika elevens personliga utveckling. 

I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar och påverkar arbetet, blir 

samverkan mellan tanke, handling, produkt och process naturlig. Ämnet ger eleverna möjlighet 

till hög grad av självständighet och det ligger en naturlig progression i att experimentera, lösa 
problem och göra medvetna val.63 

I Marléne Johanssons avhandling Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation 
och andra medierande redskap (2005) resonerar hon om Vygotskij och hans begrepp 
mediering. Vygoskij säger att lärande sker genom mediering dels genom fysiska 
redskap och symboler men även genom sociala aktiviteter. Med mediering menar han 
att människor tolkar sin omvärld genom redskap i form av språk, föremål och andra 
intellektuella symboler. Kunskapen utvecklas först genom ett samspel mellan 
människor och medierande redskap för att sedan bli till kunskap inom individen. 
Verktyget ”den närmaste utvecklingszonen”, 64 beskriver hur människan genom att 
samarbeta med någon som är mer kompetent kan prestera och lära sig något som den 
inte skulle klara av på egen hand. Den mer kunnige lotsar fram den andre genom 
kunskapsområdet. 

Milton Schwebel och Jane Raph skriver om Jean Piagets arbete. Piaget hävdar att vuxna 
kan hjälpa barn genom att tillhandahålla erfarenheter och sociala möten, men man kan 
inte tvinga barnet att förstå. Barnet kan ackommodera om det själv får upptäcka.65 
Alltså när barnet blir exponerat för något nytt tar det till sig den nya kunskapen genom 
att sätta de gamla kunskaperna på prov och kan senare förändra den till giltig eller 
ogiltig kunskap.66 

Kajsa Borg skriver om arbetssättet i slöjdsalen att det är laborativt, det förekommer få 
prov eller läxor. Eleverna har stora möjligheter att påverka sitt arbete och utformningen 
av sin produkt.67 Arbetssättet leder till att kommunikationen mellan lärare och elev samt 
elev till elev utvecklas.  

Det finns flera uppsatser som belyser experimenterande och laborerande verksamhet. 
De flesta vi har hittat handlar om naturvetenskapliga ämnen. Vi kommer att 
sammanfatta resultaten ur några av dem som komplement till den litteratur som finns 

                                                 
63 Skolverket, Kursplan i slöjd för grundskolan, Internet, 2006. 

64 Johansson, Marléne, Slöjdpraktik i skolan. 2005, sidan 32 

65 Schwebel, Milton, Raph, Jane. Piaget i skolan. 1973, s. 25. 

66 Säljö, Roger. Lärande i praktiken. 2000, s. 60. 

67 Borg, Kajsa. Slöjdämnet intryck - uttryck – avtryck. 2001, s. 70. 
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om slöjd. Som gemensamt drag kan nämnas deras genomgång av de teoretiska 
perspektiv som definierats av Piaget och Vygoskij samt hänvisningar till litteratur om 
laborationer och inlärning. 

Johan Henriksson68 skriver i sitt examensarbete Att introducera laborationer om försök 
att laborera med kemi i åk 5. Att laborera kräver mycket handledning och små grupper, 
man måste som handledare hjälpa till med språkliga förbistringar och direkta 
felaktigheter. Någon form av protokoll som strukturerar resultaten bör användas. Barnen 
klarade väl av att förstå skriftliga instruktioner. Intresset samt diskussionerna 
sinsemellan och med läraren ökade efterhand. Som gruppstorlek finner han att man bör 
vara minst tre för att få en bra diskussion. Barnen är intresserade och tar till sig 
kunskaperna väl om experimenten är tydligt strukturerade. 

Tor Kullin och Patrik Wallin69 har skrivit ett examensarbete om fysiklärares planering 
som heter Var börjar experimentet?. Där beskrivs hur lärare tenderar att främst utgå 
ifrån läromedel och erfarenhet i stället för kursplaner och didaktiska hänsynstagande. 
De hävdar att experiment ”bör ha ett öppet tillvägagångssätt med problemlösande 
frågeställningar som främjar diskussion”. Man måste som lärare vara tydlig med vilka 
mål man har med experimenten. 

I examensarbetet Laborationer- ett tillfälle att koppla ihop teori och praktik? skriver 
Lena Garmer Lang och Karin Johansson70 om hur elever på gymnasiet befäster sina 
teoretiska kunskaper genom laborationer. Att utföra experiment i samarbete med andra 
ökar förståelsen hos vissa elever men inte alla. Läraren måste vara tydlig med sina 
instruktioner för att syftet med laborationen skall nås. Det är viktigt att ta hänsyn till 
elevernas förförståelse och det är inte alltid lätt att ändra på invanda föreställningar. 

Hanna Al-Mosawi71 Skriver om Problemlösning med laborativ matematik. Målet för en 
laboration är att ”befrämja och utveckla elevens abstrakta tänkande”. Laborationer får 
eleverna att prata med varandra samt motivera sina val. Eleverna kan använda tidigare 
kunskaper i nya sammanhang. 

I sin rapport om Laborativ Matematik skriver Heléne Ingvarsson och Lotta Jigrot72 om 
fördelarna med laborationer. 

Det laborativa arbetssättet gynnar och utvecklar elevernas förmåga att förstå och lösa 

matematiska problem. Konkretionen anses vara ett stöd som hjälper eleverna att få 

erfarenheter och utveckla tankeprocesser. Det laborativa arbetssättet betraktas som en metod, 

där eleverna förses med erfarenheter och referensramar för att kunna konstruera sina egna 

                                                 
68 Henriksson, Johan. Att introducera laborationer-Skapa ett undersökande, bearbetande arbetssätt i kemi för 

elever i år fem. Luleå Tekniska Universitet, 2002, Examensarbete. 

69 Kullin, Tor; Wallin, Patrik. Var börjar experimentet? Malmö högskola/Lärarutbildningen, 2006, C-uppsats. 

70 Garmer Lang, Lena; Johansson, Karin. Laborationer - ett tillfälle att koppla ihop teori och praktik?  

Kristianstad University/Department of Teacher Education, 2006, C-uppsats. 

71 Al-Mosawi, Hanna. Problemlösning med laborativ matematik. Malmö högskola, 2005, Examensarbete. 

72 Ingvarsson, Heléne; Jigrot, Lotta. Laborativ matematik-Hur, när och varför används det?  

Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen, 2006, C-uppsats. 
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personliga kunskaper, genom att bearbeta och reflektera över dessa konkreta handlingar och 

erfarenheter. 

Kristina Jussi73 skriver om rapportskrivande i samband med Laborationer. Eleverna var 
ivriga och intresserade av att laborera, de tappade inte intresset efter en stund. En del 
blir helt uppslukade och störs inte av omgivningen. Om eleverna inte förstod 
experimentet blev de inte motiverade att skriva en laborationsrapport. 

Traditionella och alternativa Färger 
Historik, egenskaper och påverkan 

Tempera  

Ordet ”Tempera” härstammar från det gamla latinet ”Temperare” och betyder inte mer 
än ”blanda (till)”.74 Ofta förknippas tempera med målarkonsten som konstnärsfärg eller 
som en enskild teknik. Tempera kom tidigt till användning inom konstmåleriet, långt 
före oljemåleriet. Senare har tempera används av konstnärer som grund eller 
undermålning till oljemåleri för att senare helt ersättas av oljefärg. I Akke Kumliens 
bok, Oljemåleriet (3: e u.1986), berättas hur oerfarna konstnärer uppfattade temperan, i 
synnerhet dess snabbtorkande egenskap (på torra och lätt sugande ytor ex. pannå). 

Den som med erfarenhet endast av oljefärg går att måla tempera känner sig säkert i början 

mycket bortkommen. Redan detta att färgen torkar med stor snabbhet på paletten, om man 

icke då och då tillsätter några droppar temperabindemedel, bereder en förvåning.75 

Temperafärgen har andra egenskaper som särskiljer sig från oljefärg, dess egendomliga 
täckande yta och dess ljusstyrka. Dess karaktär romantiseras ofta och beskrivs som 
sidenmatt eller äggskalsglänsande. 

Tempera är idag kallad för emulsionsfärg76 vilket kan beskrivas som en blandning av 
pigment, fett, vatten och ett emulgerande ämne (emulgator) som ägg eller kasein. Med 
emulgerande ämne eller emulgator menas: ett ämne vars egenskap hjälper fett och 
vatten att förena sig, vilket i praktiken aldrig skulle gå annars. Emulsioner kan vara 
naturliga eller syntetiska, exempel på naturliga är mjölk, äggula och vissa 
utsöndringsämnen från växter som vallmo och maskros. Syntetiska emulsioner sker när 
man blandar t ex. ägg och olja, kasein och olja osv. När man talar om tempera så 
relaterar man främst till ”fet tempera”, vatten i olja, och senare motsvarande ”mager 
tempera”, olja i vatten. 

Den vanligaste emulsionsfärgen som förekommer i snickeri eller byggnadsmåleri är 
äggoljetempera. Enligt tradition har denna ”tempera” blandats av hantverkaren själv 
                                                 
73 Jussi, Kristina. "Det kändes som vanligt, inte speciellt!": en studie om elevernas upplevelser av skrivandet i 

samband med naturvetenskapliga experiment. Luleå tekniska universitet/Utbildningsvetenskap, 2004, C-uppsats. 

74 Nationalencyklopedin, Internet 2006. 

75 Kumlien, Akke. Oljemåleriet. 1986, s.179. 

76 Ibid. s.176. 
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innan han skulle måla, detta på grund av färgens dåliga hållbarhet, d v s. att det snabbt 
ruttnar. Proteinerna (ägg) i temperan gör att färgen måste betraktas som en färskvara. 
Industriellt har man idag inte kunnat lösa detta på kemisk väg men tillsatser av 
konserveringsmedel förekommer, dock inte med så långt bäst före datum. Ägg som 
bindemedel har använts mycket tidigt i historien, Egypten omnämns som det allra 
tidigast av de spår man har hittat bland gravar och dylik.77 Förstärkningen av temperan 
med tillsats av feta ämnen som olja och harts kom till på 1400-talet.78 Åtskilliga 
forskare vill tillskriva upptäckten bröderna van Eyck,79 då de åstadkommit det tekniska 
framsteget som la grunden för senare explosionsartad framställning av renässansmåleri 
och övrigt oljemåleri i Europa. 

Miljömässigt är ”tempera” som målarfärg helt ofarlig för naturen då den är biologisk 
nedbrytbar. Då tillsatser av konserveringsämnen, pigment som innehåller tungmetaller 
och lösningsmedel förekommer skall färgen beaktas som direkt skadligt för miljön. I en 
studie av äggoljetemperan har man kartlagt och identifierat irriterande emissioner som 
avges under de första sju dygnen. Dessa påverkar ögon och luftvägar, men de anses inte 
hälsofarliga.80 Äggallergiker skall undvika att komma i kontakt med den flytande 
färgen. 

Linoljefärg 

Riksantikvarieämbetets omfattande tjänst materialguiden beskriver bland annat 
färgernas historik, användning och egenskaper.81 Linolja och linoljefärg är tätt 
sammankopplade genom historien. Linoljefärgen blev känd i norden genom 
kyrkomåleri redan på 1100-talet. Den blev mer allmänt använd under slutet av 1700-
talet för att måla utvändig panel på hus. Användningen ökade för att upphöra under 
1960-talet då de modernare alkydfärgerna tog vid. Under andra världskriget ledde brist 
på linolja till att andra tekniker utforskades.  Allmogemålarna rev färgpigment och 
blandade till sina egna linoljefärger. I nordiska museets frågelistor från 1930-talet finns 
flera beskrivningar hur det gick till.82  

Meddelat av urmakare Vidmark 72 år, Hamre, Forsa, född i Rogsta socken 1862 

Min farfar målade vanligt, men han kokade linolja av linknopp, den fick koka i vatten tills det 

blev olja av knoppen, och vattnet kokade bort. Och så köpte han färg i bitar och rev dem själv, 

stötte den först och rev sönder den sedan mellan två stenar, den som han rev med var mindre. 

Upptecknat av Maja Ericsson 1934 

                                                 
77 Beckett, Wendy. Bonniers stora bok om Måleriets Historia. 1994, s. 13. 

78 Ibid. s. 64. 

79 Kumlien, Akke. Oljemåleriet. 1986, s.177. 

80 Andersson, Kurt. Andersson, Barbro. Nilsson, Carl-Axel. Sandström, Mattias. Naturfärger, Identifiering av 

flyktiga ämnen som avges när äggoljetempera torkar, Arbetslivsinstitutet 1996:12, 1996. 

81 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2007. 

82 Knutsson, Johan. Nordiska museets arkiv. Museiintendent, Nordiska Museet, Stockholm. 
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Linoljefärgen är på väg tillbaka då den har en del positiva egenskaper. Linoljefärgen är 
användbar på de flesta material som förekommer i slöjden. De moderna linoljefärgerna 
torkar fortare än de historiska, torkningen påskyndas genom tillsatser av torkmedel, 
sickativ samt möjligheter till bättre rening av råvaran. Lin som används för att 
producera linoljefärg odlas på många olika ställen i världen. Oljans kvalitet beror på 
växtplats, varierar under åren och beror på de olika fettsyror som ingår. Nordisk linolja 
innehåller höga halter utav linolensyra som har positiva egenskaper.83 Olja till 
färgtillverkning är oftast kokt för att torka fortare. Man tillsätter olika typer av 
färgpigment för att ge önskad kulör. Färgens beständighet är relativt god, men färgen 
kritar och gulnar med tiden. Miljömässigt anses linoljefärg ha liten påverkan. 
Torkmedlet kan innehålla en liten mängd tungmetaller och färgen spädes vanligen med 
lacknafta eller terpentin. Svenska Lantmännen har tagit fram en spädningsprodukt, 
Linutin84 gjord av linolja och som kan ersätta lacknafta i linoljefärger.85 Moderna 
linoljefärger tränger in bra utan lösningsmedel och överbliven färg håller länge i burken. 
Förr gjorde man spackel av gamla färgrester eller spädde ut den med lösningsmedel och 
använde som grundfärg. Det är viktigt att tänka på att när färgen oxiderar (torkar) 
utvecklas värme vilket gör att trasor måste tas om hand på lämpligt sätt. Linoljefärg 
stryks i tunna skikt, färgen är mycket hållbar och låter det målade materialet andas. 
Linolja används även för att impregnera trä och är också ett mycket bra rostskydd för 
järn.86  

Det finns mycket information och åsikter om linolja. Rolf Hanssen som startat företaget 
WIBO FÄRG (leverantörerna av färg till antikvariska renoveringar) skriver mycket 
initierat om oljans egenskaper och framför även en del kritik mot riksantikvarieämbetets 
färgrecept.87 Han hävdar att de inte tar hänsyn till hur mycket linolja som olika typer av 
pigment kräver. Även andra typer av härdande oljor används vid färgtillverkning för 
konstnärsbruk så som nötolja, vallmoolja, hampfröolja, solrosfröolja samt kinesisk 
träolja från tungträdet.88 

I vårt arbete kommer kokt linoljan att användas för att tillverka linoljefärg. Eftersom 
andra har skrivit om89 och provat ut lämpliga recept kommer vi att använda dessa 
resultat och inte utföra några egna omfattande experiment. 

Limfärg  

I dag har man daterat limfärg på slottsväggar, kyrkor, möblemang och på större 
herrgårdar i Sverige90 till så tidigt som 1500-talet. Detta förklaras med ett hierarkiskt 

                                                 
83 Skeppsta Maskin AB Linoljepressar. Internet, 2006. 

84 Nordisk innovations Center. Internet, 2006. 

85 Rikslinkonsulentens hemsida. Internet 2006. 

86 Skeppsta Maskin AB Linoljepressar. Internet, 2006. 

87 Hansen Rolf, Föredrag om linolja. Internet, 2006. 

88 Kumlien Akke. Oljemåleriet. 1986, s. 43. 

89 Säfström, Magnus. Tillverka egen målarfärg i slöjden -ekologiskt och ekonomiskt. C-uppsats, Internet, 2006. 
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perspektiv där adeln och större handelsmän kunde bekosta dyra utsmyckningar av sina 
gods. Förr utsmyckade de fria bönderna sina hus med enbart textiler på 
timmerväggarna. De föreställde traditionella tillställningar som var knutna till kyrkan 
och andra högtider. Senare utsmyckades väggarna även med måleri. Småbönder 
utsmyckade inte sina stugor alls. Detta begär för utsmyckning förändrades drastiskt 
genom historien, olika historiska förödelser som krig, pest och nödår blev en sann orsak 
till stagnation i utsmyckningens konst och övrig utveckling av måleri.  

Historiskt har man använt limfärg endast för invändigt måleri, vilket man gör även idag 
i liten skala. Oljefärgens beständighet har konkurrerat med limfärgen genom 
århundraden. Möbler, tapeter och ytor som tak och väggar målades förr ofta med dekor. 
Idag målar byggnadsmålare endast tak och i vissa fall på väggar med en enkel vit 
grundfärg. Limfärgens användningsområde kan förklaras främst med limfärgens 
nackdel nämligen att den inte är vattentålig, färgen går att tvätta eller putsa bort. Detta 
var orsaken till att man inte målade köksmöbler med limfärg då fukt, fett och smuts 
förekom. Vid restauration91 av olika ting har detta visat sig vara en klar fördel då färgen 
lätt tvättas bort från föremålet för att spara detaljer som annars försvinner vid 
övermålning med flera lager. Limfärg har med dess miljömässiga och ekonomiska 
fördelar alltid haft samma grundrecept, senare har olika fettempera92 (emulsion) 
framställts för olika ändamål och effekt t ex. linolja i limfärg.93 

Limfärg har en enkel konstruktion som består främst av vatten, lim 
(animalisk/vegetabilisk som bindemedel) och krita (eller för en stark kulör ersätta kritan 
med önskat pigment). Detta kan betraktas som en utgångspunkt för att senare bryta den 
vita färgen med olika pigment eller tunna ut färgen med mera vatten för eventuella 
överstrykningar. 

Limmet i den traditionella färgen94 var animaliskt och framställdes genom avkokning 
av ben, horn och läder. Animaliskt lim, även kallat ”pärllim”, ”tärningslim” eller 
”kaklim” efter limmets form och utseende, var naturligtvis en biprodukt som kom från 
slaktavfall, vilket är värt att nämnas för dess ekologiska värde. På 1800-talets slut 
framställde man ett vegetabilisk alternativ till animaliskt lim, ”sichellim” som var en 
förädling av irländsk mossa. Med utveckling och rationalisering har även sichellimet 
fått en ersättare, dock vegetabilisk, cellulosalim som i sin tur också utvinns i naturen, är 
lättare att tillreda och måla med än övriga limberedningar. Skillnaden mellan animaliskt 
och vegetabiliskt lim är synliga i dess skiktegenskap och glans, mer bestående och med 
matt glans respektive mindre bestående och matt till ytan. Vegetabiliskt lim har en mer 
värdefull industriell egenskap än animaliskt lim då den är lättare att förvara och det går 
att återbruka färgrester. Limfärg på animaliskt lim betraktas mer som färskvara och den 

                                                                                                                                               
90 Lilja, Kersti. Antikvarisk Kontrollant, Stockholm Länsmuseum Byggnadsvård. Internet, 2006. 

91 Lilja, Kersti. Antikvarisk Kontrollant, Stockholm Länsmuseum Byggnadsvård. Internet, 2006. 

92 Visby Färg & Måleri. Internet, 2006. 

93 Hansen, Rolf. Föredrag om linolje- och emulsionsfärger. Internet, 2006. 

94 Riksantikvarieämbetets materialguide. Internet, 2006. 
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bör förbrukas samma dag som den tillreds. Enligt yrkesutövare95 så är limfärg gjord på 
cellulosalim mer användarvänlig då färgen rinner bra och är lättare att stryka ut samt att 
limfärg på animaliskt lim torkar fort och är svårare att åstadkomma en jämn yta med. Ur 
miljösynpunkt96 så anses limfärg generellt som en miljövänlig och hälsosam produkt då 
den tillverkas av förnyelsebara råvaror, inga farliga emissioner av flyktiga organiska 
ämnen förekommer och gamla färgrester kan betraktas som hushållsavfall (om det inte 
innehåller pigment av tungmetaller förstås). Endast pigmenten omtalas som ändliga 
råvaror och man ska beakta detta med stor medvetenhet. 

Fil- och drickamålning 

På 1700- och 1800-talet användes ofta råvaror från hushållet för färgtillverkning.97 

Vid lasering och ådringsmålning användes färg där bindemedel och lösningsmedel utgjordes 

av öl, svagdricka eller sockerblandad vinäger. En liknande färg kunde göras av mjölk som inte 

var för fet (skummjölk). En tjockare färg gjordes av filmjölk. 

Filmjölksfärg är en typ av emulsionsfärg där ett ostämne, kasein är bindemedel.98 
Inredning och möbler har laserats med dessa färger. Färgen som torkar fort är 
vattenlöslig och måste lackas över eller oljas för att bli hållbar. Man blandade filmjölk 
med färgpigment och målade ovanpå en täckande grundfärg av väl torkad oljegrund. I 
lasyren drog man sedan mönster för att dekorera eller imitera olika träslag. Som 
pigment användes ofta kasselbrunt eller obränd terra di Siena. När man dekorerade 
kunde man använda handen för att göra mönster, s.k. nävamålning.99 Ett modernt 
alternativ till bindemedel är vitlim och vatten blandat. Recepten som finns på dessa 
färgtyper är ganska svävande i sina proportioner, de verkar utgå från önskad konsistens 
och kulör. 

Bets 

Apotekare Hilmer Hylander beskriver hur snickarmästarnas hemliga betsrecept 
förvaltades av apoteken.100 Man använder bets till att efterlikna exotiska träslag, färga 
trä eller vid tillverkning av intarsia.101 Ursprungligen tillverkades bets med hjälp av 
avkok på olika växter. Man använde samma färggivande växter till betsning som 
textilfärgarna kokade sina garner i. Riksantikvarieämbetet berättar om bröderna 
Lendinara som på 1400-talets mitt betsade trä med avkok på gröna kryddörter.102 Ordet 

                                                 
95 Furuvik, Johan. Stockholms läns museum. Interiör färg - måla med limfärg. Internet, 2006. 

96 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2006. 

97 Handbok för vardagsekologi. Internet, 2006. 

98 Nessle, Lena. Måla inomhus på gammalt vis. 1985, s. 42. 

99 Nessle, Lena. Måla inomhus på gammalt vis. 1985, s. 86. 

100 Hylander, Hilmer. Handledning i betsning och färgning av trä. 1953, s. 5. 

101 Nyström, Bengt m.fl. Hantverk i Sverige. 1996, s. 244. 

102 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2006. 
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bets kommer från tyska ordet ”beizen” som betyder bita. Betsen var något som bet eller 
var frätande.103 

Man kan även färga trä med olika kemikalier, så kallad kemisk bets. Detta är inte 
särskilt lämpligt för skolslöjden men skulle möjligen kunna provas tillsammans med 
kemiläraren i skolan. Lämpliga recept för vidare experiment finns i äldre litteratur.104 
105 Under 1850-talet började man framställa anilinfärg som man fick ur stenkolstjära. 
Dessa färger var mycket vackra och klara. De bidrog tyvärr till att bets fick dåligt rykte. 
Anilinfärgerna visade sig inte vara ljusbeständiga utan bleknade kraftigt efter några år. 

Dagens färgbets framställs av syntetiska, organiska färgämnen som ofta går att blanda 
med varandra.106 Färgämnen som ingår är oftast lösliga i vatten och sedan spädbara med 
T-sprit (etanol). När man betsar trä framträder trädslagets struktur och ådring 
fortfarande. Vanlig färgbets tränger dock ner bättre i vårveden (den ljusa) än i 
höstveden. Detta gör att mönstret efter årsringarna kan bli inverterat, denna nackdel 
gäller dock inte om man använder kemisk bets. 

I samband med betsning har man även använt sig av bränning och sandblästring som 
gör att höst och vårvedens skillnader blir tydligare.107 Olika träslag suger åt sig färgbets 
i olika grad. Lövträ suger åt sig bättre än feta träslag som t.ex. furu. Efter att man har 
betsat måste man skydda ytan med någon form av ytbehandling så som olja, lack eller 
vax. Det finns moderna produkter som kallas för lackbets, dessa är inte bets utan snarare 
färgad lack. De är dock väldigt tunnflytande (lösningsmedelsbaserade) och tränger in en 
bit i trä men behöver inte ytbehandlas efteråt. Man kan även behandla trä med 
amoniakångor, så kallad rökning.108 Träbiten placeras då i en lufttät låda tillsammans 
med lite ammoniak, den byter då färg så småningom. Efter rökningen ytbehandlar man 
som med vanlig färgbets. Vid all betsning måste man se till att inte få något lim eller 
andra fläckar på träbiten då dessa annars kommer att synas mycket tydligt. Ändträ 
suger mycket mer än andra ytor och de förbehandlas med vatten för att inte bli för 
mörka.109 

Miljöpåverkan från bets är beroende av det lösningsmedel som ingår, vanligen sprit 
eller vatten. Färgerna innehåller ett stort antal organiska färgämnen. Det 
rekommenderas god ventilation, andningsskydd och skyddshandskar.110 Ekologiskt är 
de organiska färgämnena framställda ur en ändlig resurs. 

                                                 
103 Svensson, Tore. Ytbehandling för möbelsnickare. 1954, s. 51. 

104 Lindbeck, Bryngel. Handbok i träbetsning. 1932, s. 6. 

105 Hylander, Hilmer. Handledning i betsning och färgning av trä. 1953, s. 5. 

106 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2006. 

107 Hantverkets bok. Måleri. 1953, s. 155. 

108 Håkansson, Folke. Färg och Lack, Ytbehandling. 1968, s. 7. 

109 Håkansson, Folke. Perry, Marthin. Betsning & Ytbehandling för hobby- och skolslöjd. 1950, s. 18. 

110 Riksantikvarieämbetets Materialguide. Internet, 2006. 
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Lack, fernissa och lasyr 

Lack eller fernissa används för att ge en ofärgad skyddande yta som framhäver 
underliggande material. Bröderna Eyck utvecklade på 1400-talet en fernissa som 
torkade jämt. Den bestod av linolja, nötolja och harts.111 Harts som är kåda från olika 
trädslag har varierande egenskaper. Ett problem med fernissa är att den gulnar och blir 
spröd med tiden.112 Det är ingen teknisk skillnad mellan lack och fernissa, däremot 
avses med fernissa en klarlack. Lack kan vara ofärgad men även en bas som färgats till 
lackfärg.113 Fernissa kan ses som en vidareutveckling av linoljan. Med tillsatser ökades 
glansen och motståndskraften. Ordet fernissa betyder kokt linolja på flera språk. Under 
1800-talet ökade utvecklingen då man fick tillgång till flera sorters harts från olika 
länder. Besläktad med lackning är boning och polering med schellack.114 Att få till en 
blank yta var en konst. Polerare var förr ett respekterat yrke med flerårig utbildning, 
som nu rationaliserats bort. Det var framför allt den prestigefyllda båtbranschen som 
tävlade om att få fram den bästa och snyggaste klarlacken. I modern tid har syntetiska 
hartser och cellulosalack tillkommit.115 I dag finns ett stort utbud av lacker med olika 
egenskaper.116 Lasyr är en tunn färg baserad på lack som används för att få fram 
effekter genom att måla över en underliggande täckande färg. Lasyren finns i dag till 
salu som olje- eller akrylfärg. Man kan även göra egen pigmenterad linolja som ger 
laserande effekt. 

                                                

Växtfärger och textilfärger 

I våra efterforskningar bland historiska färger nämns växtfärgning av trä här och var. 
Därför kommer vi att prova på att färga trä med hjälp av naturliga färgämnen. Vid 
sökning i bibliotekets kataloger dyker namnet Gösta Sandberg upp som författare av 
flera böcker om växtfärgning. 

Gösta Sandberg har arbetat som lärare på konstfack och har forskat i historisk 
växtfärgning. Till sin hjälp har han haft Jan Sisefsky, kemist som har stått för kemin 
bakom recepten. Det finns fynd av textilfärgning redan för 8000 år sedan.117 I Egyptiska 
faraongravar finns bevarade textilier. Att använda växtfärger innebär att man arbetar 
med relativt komplicerade kemiska förlopp. Dessa kände man inte till förr, så de som 
arbetade med växtfärger måste ha haft mycket tålamod i sitt experimenterande för att 
åstadkomma fungerande recept.118 Sandberg har skrivit två praktfulla böcker om de 

 
111 Beckett, Wendy. Bonniers stora bok om Måleriets Historia. 1994 s. 64. 

112 Kumlien, Akke, Oljemåleriet. 1986, s. 63. 

113 Bonns, Bertil. Hålla Hus Byggnadsvård. Västerbottens Museum. Internet, 2006. 

114 Hantverkets bok Snickeri. 1947, s. 355. 

115 Ibid. s. 373. 

116 Lilja, Kersti. Antikvarisk Kontrollant, Stockholm Länsmuseum Byggnadsvård. Internet, 2006. 

117 Sandberg, Gösta. Trolig författare. Kopior ur okänd bok från konstfack om textilfärg. S. 164. 

118 Sandberg, Gösta. Sisefsky, Jan. Växtfärgning. 1980. 
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röda119 och de blå120 textilfärgerna. Tyvärr avled Gösta Sandberg innan han fick 
möjlighet att skriva sin bok om den gula färgen. Hans omfattande samling av litteratur 
sträckte sig tillbaka till 1500-talet. Samlingen skänktes till Röhsska museet för 
konsthantverk och design121 efter hans bortgång. En del anteckningar och garnprover 
finns hos Ulf Klarén på Perceptionsstudion vid Konstfack. När man färgar garn 
använder man olika kemisk teknik beroende på om man färgar ullgarn eller 
bomullsgarn. Man behöver använda olika metallsalter för att binda färgämnet till 
garnet, detta kallas betning. Detta görs för att färgen inte skall lossna när man tvättar det 
samt även för att få en djupare färgton. Troligen behöver man inte beta när man färgar 
trä med växtfärg då man istället kan fixera färgen med någon ytbehandling. Under 
1950-talet samlade Lisa Johansson i Vilhelmina recept och experimenterade med 
metoder som använts av samerna. Dessa recept är samlade i en liten bok från 1963.122 
Som kuriosa kan nämnas Esther Nielsens beskrivning av hur man löste luktproblemen 
då man färgade blått med Indigo.123 

Dyonval beskriver på ett festligt sätt hur han håller sig för näsan för att uthärda lukten, tillsätter 

kalk och störtar ut ur verkstaden. Så går han en promenad på ett par timmar, kommer tillbaka 

och finner allt i sin ordning. Det var säkert en lättnad för färgaren men också för de 
kringboende när problemet med de ruttna kyperna blev löst. 

Man har hittat spår efter vikingarnas växtfärger.124 Några av de recept som beskrivs bör 
gå att prova i våra experiment. I flera receptböcker använder man bark från olika träd 
som växer i Sverige. Även utländska växter används flitigt.125 För våra experiment får 
lokala arter duga. Vi hittar inga skriftliga recept där färgning av trä förekommer, men 
man färgar bomullsfibrer och lin som båda är växtfiber. Detta tillsammans med 
växtfärgade träbitar på konstfack får oss att våga oss på experiment med växtfärgning 
av trä. Ur miljösynpunkt låter inte växtfärgning så illa men man använder en hel del 
olika metallsalter som förekommer i naturen. Ur hälsosynpunkt bör inte färgandet leda 
till några större risker. Det finns även moderna syntetiska färgämnen som vi kommer att 
prova på. Dessa är besläktade med de färgämnen som finns i bets. 

Övriga färger 

Det finns även andra färger som kan vara lämpliga att färga trä med. Ett tunt häfte om 
ytbehandling från Luna beskriver flera olika typer av färger.126 Vattenfärg i kakor kan 
använda för att måla mindre föremål som efter torkning ytbehandlas med lack. 

                                                 
119 Sandberg, Gösta. Purpur Koschenill Krapp, En bok om röda textilier. 1994. 

120 Sandberg, Gösta. Indigo, En bok om blå textilier. 1986. 

121 Röhsska museet för konsthantverk och design. Internet, 2006. 

122 Johansson, Lisa. Gamla i lappmarken kända växtfärgningsrecept. 1963. 

123 Nielsen, Ester. Färga med växter. 1982, s. 18. 

124 Broomé, Susanna. Odrörer nr 2. september, 1996. 

125 Edenholm, Gunnel. Exotiska växtfärger En receptbok. 1982, s. 5. 

126 Håkansson, Folke. Färg och Lack, Ytbehandling. 1968. 
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Plakatfärg som ofta används i bildsalen går att använda på liknande sätt. Tusch och 
bläck går att använda på trä och tränger in i ytan som en bets. Vill man rita dekor måste 
ytan först behandlas för att inte färgen skall ”blöda”. Man förbehandlar ytan med 
gelatinlösning som får torka. Detta gäller även plakatfärg om den blöder. Detta är ett 
område som inbjuder till egna experiment. Pastellkritor går också bra att använda. 

Centrala begrepp 
Under centrala begrepp definierar vi de övergripande ord och uttryck som används i 
examensarbetet. 

Slöjd 

Med slöjd menar vi skolslöjden och den del vi studerar, trä och metallslöjd. 

Ytbehandling 

Med ytbehandling menar vi alla olika tekniker som finns för att skydda och försköna en 
yta. Detta innefattar alla olika typer av oljor, vax, lack, fernissa, färg etc., täckande som 
icke täckande. Att skära dekor ingår inte. 

Färg 

Med färg menar vi något som ger ytan en kulör med hjälp av pigment. Det kan 
åstadkommas med många olika typer av produkter. Begreppet färg har i det här arbetet 
vidgas ytterligare med hur färg kan påverka människan. 

Laboration 

Med laboration menar vi en verksamhet där man förenar teori och praktik. Man 
problematiserar ur gamla och nya rön det som för eleven är abstrakt, för att senare 
konkretisera genom att utforska praktiskt. Syftet med laboration är att med en bred och 
effektiv inlärningssituation synliggöra och begripa vad, hur och varför. Begreppet 
laboration associerar vi till slöjdprocessen. Det som i embryostadiet är en idé, utvecklas 
vidare med hjälp av experiment, teori och diskussion. Slutligen efter många 
intellektuella och praktiska utmaningar står ett färdigt slöjdalster med många affektiva 
värden. 

 25



 

Kapitel 3 Metod 

Urval, upplägg, utförande och bearbetning 
Urval 

I vårt arbete om färg i slöjden har vi velat ha ett brett perspektiv på färgtyper, historik 
och pedagogiska hänsynstaganden vid färglaborationer. Genom kvalitativa intervjuer av 
experter med olika insikter i färgsorter och dess historia har vi fått material och förslag 
på litteratur. De pedagogiska överväganden som vi velat göra har vi hämtat ur andras 
uppsatser om laborationer och experiment, våra egna erfarenheter, egna experiment och 
anteckningar samt ur litteratur om pedagogik och inlärning. 

Studiebesök och intervjuer 

Genom sökning på Internet fann vi lämpliga personer att intervjua, via mail och 
telefonsamtal bokade vi studiebesök. Vi ställde frågor om färg, teknik, och litteratur 
samt fick råd om fler att besöka. Bland de svårigheter vi haft vid datainsamlingen 
(intervjuerna) kan nämnas problem med att boka upp tider för besök I några fall fick bokade 

intervjuer utgå då intervjupersonerna ändrade sig när det gällde deltagande/tidpunkter. Av våra 
informanter fick vi flera lämpliga tips om litteratur och även tips om andra kunniga 
människor som vi kunde kontakta. Alla vi har besökt har varit hjälpsamma och mycket 
intresserade av vårt arbete. Intervjumaterialet är inte omfattande men har ändå gett oss 
flera kulturhistoriska ingångar och åsikter om färg och olja. 

Vi har använt oss av dagboksskrivande under intervjuer och studiebesök. Dagboken har 
hjälpt oss framåt i sökandet efter lämplig litteratur och sakkunniga personer. Då flera 
källor har rekommenderat samma personer eller litteratur har vi tolkat detta som något 
positivt.  

Litteraturstudier 

Den litteratur som finns i bokform och informationen på Internet om ämnet färg är 
mycket riklig. Vi har velat tydliggöra hur och varför olika hantverksyrken målar och 
jämföra detta med slöjdämnets användning av färg. Den pedagogiska sidan av arbetet 
har lett oss till litteratur om laborationer, färg och bildlära samt slöjdforskning. Den 
största delen av vår undersökning har bestått av litteraturstudier. Eftersom färg är ett 
mycket brett och gammalt område finns det ett hav av information att ösa ur. Vi har 
koncentrerat oss på information om äldre metoder och material. Stockholms 
stadsbibliotek har mycket litteratur som inte trycks längre, mycket hantverksläroböcker 
och guider. Varje färgområde har sina entusiaster. Även tillverkare av färg vi vänt oss 
till har bidragit med material. Vi har valt att lyfta fram de kulturhistoriska fakta som 
finns i litteraturen om färg för att kunna inspirera och exemplifiera. Vi vill få med ett 
brett perspektiv som även omfattar miljö- och hälsoaspekter. God hjälp till detta 
kommer från Riksantikvarieämbetets materialguide som täcker det mesta om många 
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olika material. Det finns tidigare examensarbeten som täcker färgtillverkning och 
ytbehandling i slöjden.127 Vi använder och hänvisar till dessa då de kompletterar vår 
egen studie. Ur den pedagogiska litteraturen har vi försökt belysa varför det ser ut som 
det gör med färganvändningen i slöjden. Vi söker argument för att öka kreativiteten 
genom ökad färganvändning. 

Laborerande med färgtillverkning 

Som en viktig del i vårt sökande efter kunskap om färger och färganvändning i 
skolslöjden har vi valt att själva genomföra en färglaboration. De färgtyper vi har valt i 
vår laboration representeras av typiska recept. Färgtillverkningen följer de råd vi hittar i 
litteraturen och sker i mindre skala för att inte bli för dyr och leda till omfattande spill. 
De tillverkade färgerna målas på små bitar av faner och behandlas sedan med lack eller 
olja. Vi för protokoll över färgernas olika egenskaper. Dessa redovisas som en tabell i 
kapitel 4. Efter presentationen av färglaborationen gör vi  gör vår egen subjektiva 
bedömning av färgerna. Provbitarna presenteras tillsammans med uppsatsen. Vi 
värderar också den pedagogiska sidan av färgtillverkningen och bedömer om 
experimentet är genomförbart tillsammans med elever. 

Tillförlitlighetsfrågor 

För att vår undersökning skulle bli trovärdig valde vi att skaffa information från flera 
källor. Litteraturen om färg lånade vi på stadsbiblioteket, förslag om urval fick vi 
genom intervjuer där flera olika informanter rekommenderade samma källa. Urvalet av 
litteratur har ofta innehållit likartade recept och rekommendationer avseende recept. Vi 
genomförde intervjuer och samtal i respektive informants egen miljö för att få en bra 
atmosfär och för att få många intryck. Antalet studiebesök och intervjuer ger hög 
tillförlitlighet åt det som framkommit. Vi förde anteckningar och tog fotografier under 
vårt arbete. Vi skulle ha kunnat komplettera detta med ljudinspelning men valde att inte 
göra det. De delar av undersökningen som innehåller tankar om slöjd och slöjdlärare 
pekar åt samma håll och vi har ansträngt oss för att hitta litteratur med avvikande åsikter 
utan att lyckas. Undersökningen och experimenten bör gå att reproducera med likartat 
resultat 

Etiska aspekter 

Vi har valt att inte anonymisera dem vi intervjuat. Dessa är att betrakta som experter på 
sina områden, flera är välkända och välrenommerade. Det barn som hjälpt oss med 
färglaborerandet är däremot helt anonymt och har sina föräldrars samtycke till att delta. 

                                                 
127 Säfström, Magnus. Tillverka egen målarfärg i slöjden -ekologiskt och ekonomiskt. 1998, Internet, 2006. 

     Wallgren, Stefan. Nilsson, Roland. Ytbehandling i skolans träslöjd. 1996, Internet, 2006. 
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Kapitel 4 Resultat 

Beskrivning av data 
Resultatet redovisas som två delar. Först redovisas de intervjuer och studiebesök som 
gjorts. Sist redovisas våra egna laborationer med färgblandning. Det finns ett stort utbud 
av pigment och litteratur om dessa. Vi kommer inte att ingående behandla dessa då det 
skulle bli alltför omfattande. 

Intervjuer och studiebesök 

Cecilia Hassel, Skansens byggnadsvård 

Cecilia Hassel, ansvarig för Skansens byggnadsvård är den första person vi träffar och 
håller en kortare intervju med. Hon är utbildad möbelsnickare, målare och hemslöjds-
konsulent men arbetar som fönsterrenoverare och utbildare. Cecilia berättar lite om 
vilka färger som vinner terräng inom byggnads och inredningsmåleriet. Linoljefärger 
och äggoljetempera är på väg tillbaka och det finns flera tillverkare av dessa färgtyper. 
Förr blandade målare sina egna färger men idag finns färdiga produkter att köpa. Vill 
man blanda egen färg tipsar hon om Riksantikvarieämbetets skrift om byggnads-
måleri.128 

Jan Levender, Kulturhantverkarna 

Nästa källa till information var Jan Levender som arbetar i Kulturhantverkarnas butik i 
Sickla, Nacka. Kulturhantverkarna tillverkar och säljer färger och tillbehör för 
traditionellt måleri. Jan Levender har 15 års erfarenhet av måleri, först som 
antikhandlare och sedan hos Kulturhantverkarna. Vi frågar Jan om han vet något om hur 
man använde bets förr. Han hävdar att bets är en relativt ung metod som inte funnits i 
mer än ca 100 år. De växtfärger som användes tidigare var inte ljusäkta utan bleknade 
med tiden. Oljelasyrer som har funnits länge är mer eller mindre täckande. Jan Levender 
rekommenderar Lena Nessles böcker om traditionellt måleri.  

Dag Fredriksson, Herdins Färgverk 

En kortare telefonintervju med Dag Fredriksson på Herdins Färgverk i Falun (tillverkare 
av bets) bekräftar delvis Jan Levenders åsikter om bets. Den moderna typ av bets som 
finns i dag började tillverkas i början på 1900-talet. Tidigare användes anilinfärger och 
växtfärgämnen till bets men dessa bleknade snabbt. Han rekommenderar Hantverkets 
bok Måleri129 som har information om bets. Dag skickar även två häften om bets och 
ytbehandling för skolslöjd. 

                                                 
128 Riksantikvarieämbetet. Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper. 1999. 

129 Hantverkets bok Måleri. 1953. 
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Miriam Jallow, Nitor 

Nitor säljer produkter för textilfärgning som tillverkats i Frankrike. Vi frågar Miriam 
som arbetar som kemist på Nitor om det är möjligt att färga trä med hjälp av 
textilfärger. Hon har ingen erfarenhet av det men tror att det bör gå. Dagens moderna 
textilfärger är helt syntetiska men recepten är hemliga. Däremot finns det 
säkerhetsinformationsblad om färgerna för användaren som går att ladda ner från deras 
hemsida.130 

Michael Brantsjö, Färgkonsult 

Färgkonsult Michael Brantsjö berättar per telefon om sin verksamhet, han håller bl.a. 
föreläsningar om färg på Kungliga Tekniska Högskolan samt håller kurser i färg och 
måleri. Även han rekommenderar Hantverkets bok Måleri men tipsar även om gamla 
receptsamlingar som ges ut i nytryck och säljs av Claes Ohlson. Ingen omfattande 
intervju gjordes då han var bortrest i tjänsten. 

Måleriyrkets museum 

Måleriyrkets museum i Stockholm besöktes utan att vi gjorde en regelrätt intervju men 
det gav många djupa intryck. Det finns mycket att se och låta sig inspireras av. Olika 
verktyg, pigment och tekniker visas upp. Fantastiska exempel på illusionsmåleri och 
imitationer av sten och olika träslag inspirerar. Hur färgtillverkning och tapettryckeri 
gick till förr illustreras i uppbyggda miljöer. Förutom det visuella intrycket kunde vi ta 
del av museets bibliotek som är inriktat på måleriyrket i sin helhet, ekonomi, färg, 
teknik, tillverkare/leverantörer osv. Flera olika handböcker i måleri fanns bl.a. Lena 
Nessles handböcker om äldre måleritekniker. Även Hantverkets bok Måleri fanns på 
hyllan. 

Peder Strådal, Hemslöjdskonsulent 

I slöjdens hus131 träffar vi hemslöjdskonsulent Peder Strådal som även är utbildad 
möbelsnickare. Peder har praktiserat som renoverare på Vasamuseet och vikarierat som 
slöjdlärare. Stockholms hemslöjdskonsulenter håller till i ett vackert gammalt hus på 
Sabbatsbergs sjukhusområde som tidigare varit verkstad. Där håller de olika kurser för 
bl.a. vidareutbildning av slöjdlärare. Peder Strådal presenterar ett material som 
innehåller olika typer av ytbehandling som han tycker är lämpliga för skolslöjden. Även 
han rekommenderar Hantverkets bok Måleri samt Lena Nessles böcker. Han berättar om 
sina besök i Nordiska Museets lager i Julita, där man kan se sig mätt på allmogeslöjd 
bland tusentals föremål. Tillsammans med några likasinnade laborerar Peder Strådal 
med linolja. Man provar vilka sorter och årgångar som blir bäst med avseende på 
torktid, hållbarhet och yta. Det som rekommenderas är ”kallpressad linolja, gärna 
föroxiderad”. Han visar egna arbeten som han har gjort som färgats med hjälp av 
albark. Även samernas beredning av färg beskriver han; barkbitar och vatten får koka i 

                                                 
130 Nitor. hemsida med säkerhetsinformation. Internet, 2006. 

131 Hemslöjdkonsulenten i Stockholm. Slöjdens hus. Internet, 2006. 
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en stor gryta tills endast en skvätt vätska på botten återstår. Denna används för att betsa 
trä med. 

Johan Knutsson, Nordiska Museet 

Vi träffar Johan Knutsson på Nordiska museet som berättar om folkloristiskt måleri. 
Mestadels hänvisade han till museets arkiv och vilken glädje vi skulle få utav det. Av en 
slump kom vi in i en annan diskussion om slöjdens syfte i skolan, Johans syn stämde 
överens med den generella uppfattningen om vad slöjd är, en reproduktionsverksamhet 
utan annan tanke än att det ska bli ett fint föremål med hög nyttovärde. Han såg 
slöjdläraren som hantverkare och inte som pedagog, omedvetet. Vi kontrade med att 
föremålet bara är ett medel för en helhetssyn. Det handlar inte bara om att lära sig att 
måla och ytbehandla, utan om hur och varför det påverkar människa och natur. Denna 
diskussion fann vi högst tillfredställande då vi kunde klargöra vår syn på vår blivande 
profession. 

Johan Knutsson berättar om synen på det historiska allmogemåleriet. Man målade för 
att dekorera och försköna, ju mer och starkare färger desto bättre. Han berättade om 
bonden som lät måla för att få ökad status, inte för likna adeln utan för att imponera på 
grannarna. 

Vårt besök nere på arkivet132 blev lärorikt då vi presenterades för gamla uppteckningar 
mestadels från sent 20-tal men även senare. Dessa tillhörde en studie ihopsamlade 
berättelser av äldre generationers målerihistoria, folkloristiskt måleri, allmogekultur 
osv. Dessa uppteckningar med högt etnografiskt värde har arkiverats för att ej glömmas 
bort. 

Ulf Klarén, Konstfack 

Vid studiebesöket på konstfack träffar vi Ulf Klarén som är lektor i bild/färgteori samt 
visuell gestaltning. Han har under flera år arbetat tillsammans med Gösta Sandberg och 
Jan Sisefsky som är legendariska forskare i textilfärgning. Ulf Klarén ärvde en del av 
Göstas samlade recept och forskarmaterial, övrigt skänktes till Röhsska museet i 
Göteborg.133 Gösta Sandberg var expert på textilfärgning och Jan Sisefsky stod för 
kemin bakom recepten.  

Ulf Klarén visade oss sin perceptionsstudio och berättade om färglära och hur man 
uppfattar färger beroende på ljusförhållande. Han förklarade och visade med stor 
entusiasm. Vi hittade en del intressant material i Gösta Sandbergs samlingar och vi 
kopierade en del sidor. Ulf Klarén hade kvar Gösta Sandbergs garnprover färgade med 
växter i alla regnbågens färger. Vi fick även en kort pratstund med Sahn Gnista som är 
lärare och konstnär med intresse för handgjort papper. I hennes verkstad var det full 
aktivitet med elever som tillverkade papper, andra köade för att få hennes hjälp och vi 
kände oss i vägen. Hon tog sig ändå tid att ta fram materialprover av trä som hon hade 
färgat svarta med hjälp av ett Brasilianskt träslag, ”Bresilja”. Färgningen var gjord med 

                                                 
132 Nordiska Museets arkiv. Internet, 2006. 

133 Röhsska museet i Göteborg. Internet, 2006. 

 30



 

växtfärgningsmetoder komplett med betning och var mycket vackert. Det sporrade till 
vidare tester.  

Vi fick även en titt på konstfackselevernas arbeten med ytbehandling som ”uttryck”. 
Detta var en uppgift i färg för arkitektstuderande på KTH. Pallarna som var en 
reproduktion inspirerade av en ”shakerpall”, såg likadana ut i formen men med ett 
skiftande uttryck till sitt yttre. Eleverna hade fått arbeta med olika färgsättning. 
Meningen med detta var att nå insikt i färgperception, sådant som Sahn Gnista tyckte att 
arkitekturstudenterna alltför sällan kom i kontakt med under sin utbildning, vilket hon 
beklagade. 

Ulf Brunne, Carl Malmstens Centrum för Träteknik & Design 

Vi gjorde ett studiebesök på skolan och en intervju med Ulf Brunne, universitetslektor 
på Carl Malmstens Centrum för Träteknik & Design. Ulf arbetar som lärare i 
möbelkonservering och möbelsnickeri. Han berättar om konservatorns arbete där de 
mest arbetar med transparent ytbehandling. De använder en schellack och 
spritblandning så kallad Fransk polering. Att polera möbler är en konst för sig och var 
ett eget yrke med fyra års studier ända fram till 60-talet. Som konservator strävar man 
efter att använda reversibla material, material som går att få bort utan att skada 
underliggande ytor. Inga moderna lacker får förekomma däremot används en del 
förgyllning. Många antika möbler är gjorda av exotiska träslag antingen massiva eller 
fanerade. Ulf Brunne tycker att det är fåfängt att använda dessa träslag då de endast 
behåller sin originalfärg en kort tid för att snart blekna. Man har använt måleri och bets 
som ersättning till ädla träslag, ”Fattigmansmahogny”. På skolan har man gjort försök 
med bets enligt gamla recept baserade på växtfärgämnen som har använts som bets 
sedan 1500-talet. Dessa målades på provbitar som sedan täcktes till hälften med 
aluminiumfolie för att exponeras i ett soligt fönster. Man kunde sedan se hur färgerna 
bleknade efter en tid. Ulf berättar att man inte använder det i Sverige förhärskande 
fabrikatet av bets, Herdins när man betsar sina produkter eftersom de är svåra att bryta. 
Han rekommenderade firman Kremer Pigmente134 i Tyskland som levererar pigment till 
museivärlden. Ulf Brunne berättar att på möbeldesignutbildningen är lack på väg ut och 
olika typer av hårdvax kombinerat med olja börjar användas mer och mer. Den typen av 
produkt är lätt att applicera och underhålla. Även möbelindustrin använder dessa i viss 
omfattning. Som litteratur om bets rekommenderar Ulf Brunne Hillmer Hylanders bok 
om bets. 

Analys av intervju 

Av våra intervjuer kan vi konstatera att dessa kontakter var en förutsättning för att få en 
stor bredd i vårt arbete. Våra intervjuobjekt har en lång och gedigen erfarenhet inom 
sina respektive områden. Detta visade de med stor tydlighet. De flesta av våra 
intervjuobjekt hänvisade generöst till aktuell och relevant litteratur som kunde ge oss ett 
teoretiskt djup. De hänvisade också till andra professionella som behärskade området 
väl, ofta refererade de till varandra helt omedvetet. Vi fick rikligt med information och 
tog åt oss av fackspråk och exempel som inspirerade. 

                                                 
134 Kremer Pigmente. Internet, 2006. 
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De recept på färg och bets vi lyckades samla in hos våra kontakter kunde inte riktigt 
tillgodose våra förväntningar. De flesta hänvisade till recept ur Hantverkets bok, Lena 
Nessles handböcker och Riksantikvarieämbetets handbok. Några få av våra kontakter 
bröt trenden däribland färgkonsulten Michael Brantsjö som vi tyvärr endast fick en 
smärre konversation via telefon med. Han gav förslag på enklare handböcker bl.a. Claes 
Ohlsons receptsamling som enligt honom var svårt att få tag på men erbjöd sig att låna 
ut sitt eget exemplar. Den bestod mestadels av gamla beprövade recept som inte hade 
någon källangivelse om vem som hade skrivit ner till dem. Ändå en värdefull och bra 
handbok som vi fick stor glädje av. 

 Hemslöjdskonsulenten Peder Strådals bidrag med egna recept som lämpade sig för 
utomhus- och inomhusbruk var också en bra referens vid våra experiment. Exempel på 
växtfärgning med saliv och albark gav han ”live”, vilket var mycket underhållande och 
väldigt lätt för vem som helst att göra själv.  

Ytterligare exempel på växtfärg fick vi som referens under vårt besök på konstfack. 
Sahn Gnista presenterade sina exempel på bets gjord av ett Brasilianskt träslag, Bresilja. 
Proverna i furu och ek gavs en matt och elegant svart ton som fick alla bitarna att 
framstå som mycket exotiska. Något vi senare upptäckte i efterhand var att pigment av 
Bresilja kunde utvinnas i de två färgerna blå och rött, vilket var en nyhet för oss då vi 
antagit att färgen var svart.  

Under intervjun med Ulf Klarén blev vi överraskade av att få bekanta oss med delar av 
Gösta Sandbergs arv som han donerat till skolan, bl.a. ett rikt sortiment på prover av 
växtfärg som vi naturligtvis beundrade och fotograferade. Konstskolans 
perceptionsstudio som var Ulf Klaréns skötebarn, var en sann upplevelse som berörde 
oss starkt, tillsammans med honom fick vi laborera med resultat av experiment som 
hans elever fått som uppgift bl.a. om ögats ljuskänslighet och färgperception. Det hela 
var visuella och praktiska synvillor som fick oss att känna oss som småbarn igen på 
besök hos Tom Tits experiment. Störst intryck fick vi av de ”shakerpallar” som eleverna 
på konstfack hade ”slöjdat” fram, nästan helt identiska pallar till form. Med färg och 
andra ytbehandlings-metoder fick pallarna mycket personlig finish och utryck. Något 
som mycket enkelt exemplifierade behovet och effekten av att använda färg. 
Experimenten var enkla och fullt genomförbara med barn och vi kommer högst troligen 
att ta med oss detta till våra klassrum något som våra framtida elever kan komma att 
uppskatta. 

Ytterligare något som vi kan konstatera är hur viktigt det är med bevarandet av det 
kulturarv som vi lämnats. Under vårt besök på Nordiska museets arkiv vi fick ta del av 
kulturhistoriska skildringar som romantiserade måleriyrket och allmogekonstnärer. Om 
hur de blandade färg, vilka penslar och verktyg de använde. Hur deras förfäder en gång 
i tiden har utvunnit pigment ur naturen. Allt fanns nedtecknat, skrivet av en tidigare 
generation och arkiverats av en senare. Detta får oss att tänka och att känna det ansvar 
vi har att bevara och förvalta arvet till kommande generationer. 
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Egna laborationer med färgblandning 

Recepten till färgerna är hämtade ur Riksantikvarieämbetets bok,135 
hemslöjdskonsulenten Peder Strådals eget blad om färg samt från Umeå universitets 
hemsida om kemiska experiment.136 Vi har dessutom provat egna lösningar och recept. 
Eftersom vi har blandat mycket små mängder har vi ofta blandat på känsla och 
pigmenterat efter smak. Alla blandade färger har målats på provbitar som efter torkning 
har ytbehandlats. De har oljats på en tredjedel av ytan och lackats med vattenbaserad 
lack på en tredjedel. Den sista biten har lämnats obehandlad så att utseendet kan 
jämföras. Vi har ”lånat” en 7-åring, som har fått göra de flesta laborationerna, för att 
kunna bedöma om det är möjligt att tillverka färg tillsammans med barn. 

Beskrivning av tabellens innehåll och tolkning 

Den vänstra kolumnen beskriver färgens namn och innehåll. Kolumnen i mitten 
innehåller bedömningar om hur färgen var att tillreda och att använda. Följande 
används: 

Förberedelser: förkortat till F i tabellen. En del av ingredienserna kräver förberedelser 
som tar tid innan själva färgblandningen kan börja. Detta betecknas i tabellen med 
ingen, enkel och omfattande. 

Ingen betyder att ingredienser är klara att börja blandas utan förberedelser. 

Enkel betyder att ingredienser kräver enklare förberedelser för att kunna användas. 

Omfattande betyder att ingredienser kräver omfattande arbete innan de kan användas. 

 

Tillredning förkortat till T i tabellen. Detta beskriver hur mycket arbete som krävs för 
att tillreda färgen. Detta betecknas i tabellen med lätt, normalt och arbetsamt. 

Lätt betyder att färgen tillreds utan problem. 

Normal betyder att färgen kräver mer arbete eller moment. 

Arbetsamt betyder att färgen kräver mycket arbete eller flera moment. 

 
Strykning förkortat till S i tabellen. Detta beskriver hur färgen var att måla med. Detta 
betecknas i tabellen med inträngande, lättstruken, svårarbetad. 

Inträngande betyder att färgen direkt sögs ner i ytan. 

Lättstruken betyder att färgen var enkel att måla med. 

Svårarbetad betyder att färgen var svår att få jämn. 

 
Den högra kolumnen innehåller kommentarer om färgerna. 

                                                 
135 Riksantikvarieämbetet. Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper. 1999. 

136 Umeå Universitet – Resurscentrum för kemi i skolan. Internet, 2006. 
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Tempera   
1. Äggoljetempera 
1/3 Ägg, 1/3 Linolja, 1/3 Vatten, 
Pigment 
 

F: Enkel 
T: Normal 
S: Lättstruken 

Färgen blandades lätt genom kraftig 
vispning. Den blev slät och 
lättstruken. Lite kladdig att tillverka 
genom att silning är nödvändig. 
Man måste även beakta faran för 
allergier mot ägg. Ytan blir vacker 
som den är men går även bra att olja 
eller lacka. 

2. Äggoljetempera 
1/3 Ägg, 1/3 Kinesisk 
Tungolja, 1/3 Vatten, Pigment 

F: Enkel 
T: Normal 
S: Lättstruken 

I denna färg bytte vi ut linoljan mot 
kinesisk tungolja som är lite 
mörkare till färgen. Det färdiga 
utseendet blir likadant som den 
linoljebaserade. 

3. Kaseinoljetempera 
2/4 Kasein, 1/4 Vatten, 1/4 
Linolja, Pigment 

F: Omfattande 
T: Arbetsam 
S: Svårarbetad 

Kasein var svårt att tillverka i liten 
mängd. Troligen skulle en större 
mängd som körts i mixer resulterat i 
en bättre produkt än den vi lyckades 
åstadkomma. Färgen blev svag och 
laserande. 

Oljefärg   
4. Linoljegrundfärg 
1/4 Linolja, 3/4 Zinkvitt 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Denna färg är en vit grundfärg som 
kan användas som brytbas. Den 
kräver flera strykningar för att 
täcka. Övermålad med lackfärg får 
den en gulaktig kulör. 

5. Linoljefärg 
Grundfärg, pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Grundfärgen bröts med pigment till 
önskad kulör. Täcker bättre än 
grundfärgen. 

6. Linoljelasyr 
Linolja, Lite pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Här blandas ren linolja med lite 
pigment för att ge en laserande 
effekt. Kräver finkornigt pigment 
för att inte bli ”prickig”. 

7. Kinesoljefärg 
Kinesisk Tungolja, Pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Denna färg blir lik linoljefärgen. 

8. Kinesoljelasyr 
Kinesisk Tungolja, Lite 
pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Pigmenterad olja som lasyr. Kräver 
finkornigt pigment. 

Limfärg  
9. Tapetlimsfärg 
Tapetklister, Vatten, Pigment 

F: Enkel 
T: Lätt 
S: Lättstruken 
 

Kräver att limmet står och sväller 
innan man kan blanda. Färgen blir 
mer eller mindre täckande beroende 
på mängden pigment. Ytan förblir 
sugande. 

10. Trälimsfärg 
Trälim, Vatten, Pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Ger en hård yta som inte suger åt 
sig lack eller olja. 
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11. Kaseinfärg 
Kasein, Vatten, Pigment 

F: Omfattande 
T: Arbetsam 
S: Svårarbetad 

Färgen blev grynig och svårstruken. 
Den ville inte ge en täckande yta 
utan blev mer laserande. Ytan suger 
åt sig olja. Kasein som är ett 
ostliknande ämne kan vara känsligt 
för mjölkallergiker. 

12. Kaseinlasyr 
Kasein, Vatten, Lite pigment 

F: Omfattande 
T: Arbetsam 
S: Svårarbetad 

Svårt att få ett jämnt lager. Ytan 
suger åt sig olja. 

Fil & Drickafärg  
13. Filmjölksfärg 
Standardfil, Pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

En lättarbetad färg som ger en matt 
yta. Färgen kräver någon olja eller 
lack som skydd då den är 
vattenlöslig. Ger ett laserat intryck. 

14. Drickafärg 
Svagdricka, Pigment 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Liknar filmjölksfärgen till arbetssätt 
och efterbehandling. 

Bets 
 

15. Bets 
Herdins pulverbets, vatten 

F: Ingen 
T: Normal 
S: Inträngande 

Lättarbetad och snabbtorkande. 
Tränger in bra men blir mörkare 
efter inoljning. Ådringen framträder 
tydligare om man oljar efter 
betsningen. 

16. Bets 
Herdins pulverbets, vatten 

F: Ingen 
T: Normal 
S: Inträngande 

Se ovan. Bets hör även till 
referensfärgerna. 

Växtfärg  

17. Rödbeta 
Inlagd Rödbeta, Vatten 

F: Enkel 
T: Arbetsam 
S: Lättstruken 

Färgen blev ej lyckad eftersom inga 
färska rödbetor gick att få tag på. 
Rödbetorna hackades, kokades, 
filtrerades och reducerades. Färgen 
trängde inte in jämt utan blev 
fläckig. 

18. Al 
Smulad Albark, Saliv 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Ett mycket enkelt sätt att färga ljusa 
träslag. Färgen blev jämnare och 
djupare efter inoljning. 

19. Al 
Albark, Vatten 

F: Enkel 
T: Normal 
S: Inträngande 

Smulad bark som kokas länge 
filtreras och reduceras. Ger en fyllig 
bets som tränger in bra. Går bra att 
olja eller lacka ovanpå. 

20. Te 
Teblad, Vatten 

F: Enkel 
T: Normal 
S: Inträngande 

Starkt reducerat te, i detta fall Earl 
Grey ger enkelt en brun bets som 
tränger in bra. 

21. Gul lök 
Lökskal, Vatten 

F: Enkel 
T: Normal 
S: Inträngande 

Lökskalen kokas, filtreras och 
reduceras till en gul bets. Färgar 
gärna kastrullen så använd en 
gammal. Färgen blev inte så stark 
kan möjligen behöva reduceras mer.
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Övriga färger  

22. Vattenfärg 
Vattenfärg i kaka, Vatten 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Vanlig vattenfärg i stora kakor som 
är vanliga i skolan ger en färg som 
blir täckande om man målar flera 
lager. Färgen mörknar betydligt av 
olja eller lack. 

23. Plakatfärg 
Ocaldo Plakatfärg 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Plakatfärgen har samma utseende 
som vattenfärgen då den torkat. Den 
reagerar likadant på olja och lack. 

24. Bläck 
Kaligrafibläck 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Inträngande 

Fungerar som bets. Tränger in 
direkt och ger en mycket stark 
kulör. Ett dyrt sätt att färga men på 
mindre föremål kan det fungera bra. 
Djupnar lite av olja eller lack. 

25. Livsmedelsfärg 
Ekströms Livsmedelsfärg 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Inträngande 

Fungerar som bets. Tränger in 
direkt och ger en stark kulör. Det 
finns många blandbara kulörer i 
fackhandeln att köpa. Måste 
behandlas eftersom färgen är 
mycket lättlöslig i vatten. Färgen 
djupnar av olja eller lack. 

Referensfärger  

26. Akrylatfärg 
Alcro Servalack Aqua & 
Daler Rowney acrylic 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Moderna lättarbetade 
vattenbaserade färger som referens 
till de andra. 

27. Alkydoljefärg 
Alcro Servalack 

F: Ingen 
T: Lätt 
S: Lättstruken 

Modern lågaromatisk 
lösningsmedelsbaserad färg som 
referens till de andra. 

 

Analys av färglaboration 

Vi vill börja med att konstatera att färgtillverkning tillsammans med barn gick bra. Det 
var inga problem med handlaget eller intresset. De flesta färgtyperna var lätta att vispa 
ihop eller koka fram. Man måste dock ta hänsyn till eventuella allergirisker. Det som 
lockade mest var de starka färgerna, de rena pigmenten. Att bryta färgen till egna 
nyanser lockade mindre men det kanske är något som kommer med ålder och 
erfarenhet. 

Det vi kunde se brister i var lusten till rengöring och städning. Det var mycket roligare 
att blanda och måla än att städa. I litteraturstudien framkommer att det krävs en god 
ordning och lämpliga lokaler för att kunna hantera färg på ett bra sätt. Vi kan bara 
instämma. Vi vill förespråka tunga vida kärl som står still och går lätt att röra i samt ger 
möjlighet att finfördela pigmenten. Eftersom man ofta behöver små mängder färg i 
slöjden går det bra att blanda till de flesta av dessa färger på kort tid. Man kan möjligen 
ha vissa grundfärger färdigblandade för att förenkla. Litteraturen talar om behovet av ett 
visst antal kulörer i form av pigment. Vi vill tillägga att glasburkar med färgglada 
pigment inspirerar, vi vill ha många. Man behöver långskaftade små skedar för att 
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kunna hantera små mängder av pigment. En del av pigmenten är hälsovådliga vilket 
måste uppmärksammas på rätt sätt. Färgslattar ska samlas upp och lämnas på miljö-
stationen och brandfarliga oljeindräkta trasor kastas i en plåtsoptunna med lock. 

Vi har använt oss av kokt kallpressad linolja och kinesisk tungolja som ger rimliga 
torktider utan att använda torkmedel eller lösningsmedel (terpentin, lacknafta). I 
skolslöjden kan det man målat vanligtvis få torka en vecka innan det är dags att slöjda 
vidare. Det som nämnts i litteraturen som problem har varit plats för förvaring av 
torkande föremål. Vi blev lite förvånade då vi fann att den kinesiska tungoljan innehöll 
lite lacknafta. Troligen späder man ut oljorna för att de ska bli billigare. Det bör gå att 
hitta fabrikat utan lösningsmedel. Vissa anser att den ena oljan luktar mer än den andra 
och detta är något man får bedöma själv. Vi tycker inte att lukten har varit besvärande 
så länge man undviker lösningsmedel. Som slöjdlärare exponeras man för färg och 
lösningsmedels-dofter under mycket längre tider än vad barnen gör. 

Av andras undersökningar137 framgår att priset för att tillverka egna färger är klart 
konkurrenskraftigt om man handlar på rätt ställe och i lite större mängder. Det som inte 
framgår av laborationerna är hur beständiga färgerna är mot ljus. Hos Carl Malmstens 
skola studerade man ljusbeständigheten genom att täcka provbitar till hälften med 
aluminiumfolie och placerade dessa i ett söderfönster under ett halvår. Deras 
undersökning visar att färger bleknar betydligt med tiden. Vi kommer att göra det med 
våra provbitar men resultatet av detta finns tillgängligt först hösten 2007. 

Vi kan konstatera att det är mycket enkelt att hitta recept och information om färger 
med hjälp av sökning på Internet. Detta underlättar för intresserade som vill laborera 
med färger. 

                                                 
137 Säfström, Magnus. Tillverka egen målarfärg i slöjden -ekologiskt och ekonomiskt. 1998 Specialarbete 10p 
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Kapitel 5 Diskussion 
Vi vill i diskussionen försöka besvara våran huvudfråga. Vi organiserar resonemanget i 
samma ordning som frågeställningen ursprungligen presenterades. 

• Hur kan färganvändningen i slöjden förklaras? 
• Hur kan färganvändningen i slöjden motiveras och uppmuntras? 

Hur kan färganvändningen i slöjden förklaras? 

Våra teoretiska studier pekar på flera samverkande orsaker. Vi börjar med historiska 
tankar som härstammar från slutet av 1800-talet. Litteraturen presenterar flera olika 
uttalanden som gjordes av Otto Salomon och Karl Edvard Palmgren där de betonar att 
man inte får måla eller ytbehandla sina slöjdföremål. Detta fusk betraktades som att 
ljuga (synda) ur dåtidens teologiska perspektiv och var ett sätt att dölja ett dåligt utfört 
arbete ur ett yrkesmässigt perspektiv. Otto Salomons tankar fick stort genomslag med 
modellserierna och påbudet att inte måla bevarades långt in på 50-talet. Vi har 
anledning att tro att lösningen med modellserier var enkel och konkret att ta till sig. 
Övningarna var välformulerade och tydliga vilket gjorde det arbetsbesparande för 
läraren. Genom detta arbetssätt behövdes inte så mycket planering eller 
utvecklingsarbete genomföras. Många av de slöjdlärare som är verksamma än i dag 
växte upp och utbildades med dessa metoder. 

De flesta trä- och metallslöjdslärarna som utbildades efter folkskollärarnas tid var 
uppväxta i arbetarhem där teoretiska studier inte hade högsta prioritet. De 
hantverksmässiga yrkeskunskaperna blev det viktigaste och utvecklingen av ämnet blev 
sekundär. Även bristen på litteratur som styrt upp undervisningen genom kopplingar till 
rådande kursplan har säkert påverkat situationen i konservativ riktning. Bristen på 
forskning och olusten till teoretiska studier fick slöjden att stagnera. Det har tidigare 
även saknats akademisk förankring och professur i ämnet. Flera undersökningar pekar 
på slöjdlärarnas ovilja till förändring och vana att bortse ifrån ändringar i kursplaner och 
styrdokument, ”vi gör som vi alltid har gjort”. 

Birger Svanteson skriver om slöjdlärarens kunskapssyn som kan påverka lärarens 
förhållning till att måla i slöjden. Oförmågan att se lärandeprocesser i alla situationer 
har bidragit till den atomistiska synen. 

Att ha en fungerande och omfattande målningsverksamhet kräver mycket av läraren. 
Man måste ordna en fungerande och inspirerande miljö, att få eleverna att hålla ordning 
är nödvändigt för att inte läraren ska tappa lusten. Vi tror att många slöjdlärare låter 
målarhörnan föra en tynande tillvaro av brist på ork och tid, men även skolans pressade 
budget spelar stor roll. Man försöker som slöjdlärare spara pengar på det som inte 
upplevs som nödvändigt och då får färgdelen stryka på foten. Andras undersökningar 
visar dock att prisbilden för egentillverkad färg är mycket positiv. 

Vi har även andra funderingar om varför man inte målar. Det kan ur vuxnas perspektiv 
finnas ett motstånd till att måla över det vackra träföremålet. Man har sett det som fullt 
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tillräckligt med olja eller lack som bevarar men ändå lyfter fram trädslagets ådring. Det 
finns även en ”yrkeskod” som talar om hur saker skall vara utförda och där vill man 
kunna se de tekniska lösningarna. Det skulle vara tydligt för barnen vad som var vad, 
vilket träslag som var billigt och vilket som var dyrt. Vi kan ana ett klassperspektiv som 
påverkat där våra ljusa inhemska träslag minsann dög. Blandningen av linolja, terpentin 
och tjära kallades för ”Roslagsmahogny” eller ”Fattigmansmahogny”. Idag har våra 
inhemska träslag fått ett större värde då modet växlar och vissa uppfattar även 
ytbehandling för att efterlikna exotiska träslag som fåfängt. Med dagens ekologiska 
hänsynstagande kanske betsat trä får en nyrenässans? 

Hur kan färganvändningen i slöjden motiveras och uppmuntras? 

Varför målar man? Vad har det för betydelse? osv. är frågor som lärare i slöjdsalen kan 
bli utsatt för. Genom olika yrkesroller kan vi förklara för våra elever vilken effekt 
metoden och tekniken kommer att ge på resultatet. Men vad som gör att färg fastnar på 
en yta, vad färg är och hur den kommer att påverka oss är okänt om vi inte utforskar och 
experimenterar. Vi kan konstatera att laborationen är en sådan situation där lärandet 
sker i slöjden, enligt Vygotskijs teorier så sker en mediering, människan tolkar sin 
omvärld genom språk, föremål och andra intellektuella symboler. I laborationen bildas 
individen på många sätt dels genom uppgiftens utmaning och medierande redskap men 
framför allt i ett samspel mellan människor. Att blanda till egen färg främjar 
kreativiteten och lusten att måla. Enligt Mari Bendroth Karlsson, kräver gestaltning 
goda redskap, materialkunskap och träning. Alltså för att skapa krävs det erfarenhet. 
Erfarenheter är något som Vygotskij kopplar till fantasi eller kreativitet. Detta är något 
som Piaget uppmanar läraren att bidra med. Ju fler referenser barnet har, ju mer det fått 
uppleva desto större blir dess förmåga att skapa utifrån sin egen fantasi. Som vi tidigare 
har uppmärksammat i litteraturgenomgången är laborationen viktig för flera ämnen. 
Den är något som tas på stort allvar på lärarutbildningen där man förespråkar ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt. 

Att exponeras för färg har dubbel betydelse. Den ena är att kroppen exponeras vilket är 
förknippat med hälsorisker. Den andra är den sinnliga exponeringen som påverkar 
människors känslor. Ur barnens perspektiv i skolan kan vi anta att alla inte är medvetna 
om hälsoriskerna. Benny Sundin relaterar till hur barn älskar att måla, av det kan man 
dra slutsatsen att barn skulle kunna ta vad som helst att måla med bara det blir ”fint”. 
De blir ännu mer ivriga när vackra men ohälsosamma lackfärger presenteras dem. 
Denna problematik får man försöka tackla med list, att försöka ta vara på den skaparlust 
barnen har för att successivt upplysa om hur farliga färger kan vara och hur de 
eventuellt kan påverka vår miljö. Skaparlusten kan vi knyta till färgers vackra kulörer 
och den blir än viktigare när känslor får uttryckas. Därmed drar vi slutsatsen att färgens 
många uttrycksmöjligheter som Rob Barnes beskriver är unika. 

Om vi resonerar kring våra ambitioner i slöjden och vad vi ska ta vara på för att göra 
inlärningen i slöjd fulländad, så måste läraren ha en holistisk syn på lärandet. Utifrån de 
begränsade förutsättningar som presenteras för oss ute i verksamheten ska man försöka 
att eftersträva och åstadkomma situationer som gör individen ”hel” i sin utveckling. Att 
måla och ytbehandla är en del i slöjdprocessen där eleven hittar värden som är av största 
vikt för individen själv och för människans överlevnad. 
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Genom att laborera med färgtillverkning kan vi uppnå flera av kursplanens mål. 
Laborerandet i sig leder till ökad förståelse och praktiska erfarenheter av att tillreda och 
bryta färg. Strävansmålen talar om lust till ett kreativt skapande utifrån egna 
erfarenheter. Kreativiteten ökar genom ett ökat utbud av material och erfarenheter. 
Genom färgblandandet får man både praktiska erfarenheter samt en möjlighet att 
använda många olika sorters färg i alla nyanser utan att slöjdbudgeten spricker. 

Genom motiverade egna val får man erfarenheter och kunskaper som man kan ha nytta 
av i sitt framtida dagliga liv. Kunskaperna om färg kan komma till nytta i samtal med 
expediten i färgaffären. Genom historiska kopplingar till färger och metoder ger man 
som lärare eleverna insikter om det kulturella arvet. Dessa kunskaper levandegör 
färganvändningen och fungerar förhoppningsvis som kreativ inspirationskälla och ökar 
intresset till vidare efterforskningar. 

Andra yrkens syn på måleri och dess historiska förankring ger ytterligare kunskaper. 
Genom färgblandandet och användningen av olika ytbehandlings-metoder övas 
elevernas förmåga till estetiska och praktiska ställningstaganden. Arbetsmiljön och 
färgernas miljöpåverkan är saker som också bör lyftas fram i samband med valet av 
färgtyp och laboration. Laborerandet involverar ofta flera personer vilket främjar 
kommunikationen och samarbetet. Att koppla ihop slöjden med andra ämnen låter sig 
enkelt göras genom att i färglaborerandet använda matematik, kemi, historia och 
svenska. Även kulturella och lokala traditioner kan beröras på ett naturligt sätt. Lokala 
växter och traditioner kan användas för att göra skolarbetet mer verklighetsanknutet. 

Egna tankar 

Vi kompletterar med lite övriga tankar och funderingar efter att ha genomfört detta 
arbete. Det har varit arbetsamt men intressant och lärorikt att studera ämnet färg i 
slöjden. Växtfärgning av trä var en intressant idé men kändes lite osäker då det fanns 
lite information i ämnet. Det blev något av en bekräftelse att det var värt att prova när vi 
fick se testbitarna på Carl Malmstens skola för möbelkonservering. Här fanns något 
konkret, många försök till betsning av trä enligt gamla recept. Det var så här de gamla 
mästarna experimenterade med sina betsrecept. 

Vi har fått flera hjälpsamma kontakter, intressanta böcker och häften. 
Hemslöjdskonsulenten i länet har information, kurser och mötestillfällen att erbjuda. 
Dessa kan möjligen vara användbara både för förkovran av slöjdlärare och av 
slöjdlärarstudenter. Nordiska museets arkiv är ett givet ställe för fortsatta studier. 

En annan källa till information som har visat sig mycket bra är Internet. 
Riksantikvarieämbetets materialguide tillsammans med olika museers hemsidor om 
byggnadsvård innehåller mycket information om färg och dess historik. Sidorna är 
lättillgängliga och tydliga. Internet innehåller informationssidor om slöjd för lärare och 
elever. Det finns mycket användbara forum där man som lärare kan utbyta t.ex. 
lektionsplanering. Dessa bör uppmärksammas på lärarutbildningarna. Informationen om 
färger, laborationer och kreativitet var sådant som vi förväntat oss. 

Det som varit mer överraskande är uppgifterna om varför man målar så lite i slöjden. 
Uppgifterna känns något kontroversiella och är värda vidare forskning. I övrigt finns 
mycket kvar att undersöka om växtfärgning av trä samt andra metoder som kan vara 
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användbara. Forskningsprocessen innehåller många personliga val och denna 
undersökning är inget undantag. Utbudet av information om färg har varit enormt och vi 
har fått gallra. Mängden slöjdforskning är däremot inte så stor och omfattande.  

Utbildningen av lärare i slöjd har i dag likvärdig teoretisk utbildning som övriga ämnen. 
Under senare år kan man se en förändring med ett ökat intresse för slöjdforskning och 
en ny generation av lärare i slöjdämnet. Som avslutning vill vi göra ett kort citat av Otto 
Salomons syn på bildning, då detta känns relevant för vår lärarfilosofi. 

Ingen människa kan överblicka de stora mängder kunskap som ständigt nybildas i världen. 

Därför har bildning föga att göra med inlärning av fakta.  …Bildning är just vad som återstår, 

sedan vi glömt allt, hvad vi fått lära i skolan. Bildad är den människa som kan se 

sammanhanget i det stora hela, som lyckas utveckla sin personlighet, så att hon lärt känna sig 

själv och med självuppoffring vill arbeta för hela mänskligheten. 
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Ordlista 
Förklaringarna kommer från Nationalencyklopedin, Wikipedia, Experimentbanken på Umeå universitets 
hemsida samt från oss själva. En del är ordagrant återgivet, annan text är redigerat för att få plats. 
 
Akrylfärg Samlingsnamn för färger, baserade på akrylplast; Akrylfärger består av plast 

fyllnadsmedel, pigment och organiskt lösningsmedel. Dessa färger torkar genom att 
lösningsmedlet avdunstar. Akrylfärg har börjat ersätta oljefärgen som 
konstnärsmaterial. Den har många fördelar: den torkar snabbare och ger därför 
konstnärerna större frihet i arbetet, den lämpar sig väl även för undermålningar, 
den är löslig i vatten och genom tillsatser kan den i varierande grad göras blankare 
eller mattare. 

Ammoniak NH3, den viktigaste och vanligaste av kvävets föreningar. Efter svavelsyra är den 
världens mest producerade industrikemikalie, utgångssubstans för framställning av 
salpetersyra, gödningsämnen, plaster, sprängämnen, m.m. 

Atomistisk En filosofisk tendens eller inriktning, som vill lösa alla problem genom att bryta 
ned dem i någon form av minsta beståndsdelar och utifrån dessa minsta 
beståndsdelar förklara och lösa problemen. 

Cellulosalack Lack baserad på i huvudsak cellulosanitrat eller cellulosaacetatbutyrat (CAB) som 
bindemedel. Lackerna torkar snabbt och kan poleras till mycket hög glans. I dag 
används cellulosanitrat i Sverige som tillsats i andra bindemedel för att påskynda 
yttorkning. CAB-lacker har inte samma brännbarhet och tendens till missfärgning. 
De används som trälacker samt på metall. 

Emmision Utsändande, utsläppande, utgivning. i miljövetenskapen: utsläpp av ett ämne till 
luft, mark, sjöar och hav. Ordet används oftast om föroreningar men kan också 
beteckna naturliga processer.  

Fernissa Äldre benämning på klarlack, ofta av oljelacktyp (som ger en hård och glansig yta). 
Fernissa har också använts som en sammanfattande benämning på produkter som 
oljor, hartser, lösningsmedel och vaxer. 

Gesällbrev Skriftligt intyg över avlagt gesällprov. Förr fordrades en lärotid på tre år. 
Gravering Att med gravstickel eller annat skärande verktyg rista hårda material. 
Holistisk Helheten är primär i förhållande till delarna och att delarna måste förstås utifrån 

helheten snarare än tvärtom. 
Intarsia Sammanfattande benämning på olika metoder inom möbel- och inredningskonsten 

för att åstadkomma mönsterlagda ytdekorationer. Tekniken går ut på att tunna bitar 
av trä (faner), efter att ha tillpassats med kniv eller lövsåg, limmas ovanpå en 
bottenyta av massivt trä så att de tillsammans bildar geometriska mönster eller 
figurativa bildframställningar. Under vissa perioder har det förekommit att man 
förutom träfaner också använt andra material, t.ex. metaller, ben, horn, sköldpadd 
och halvädelstenar. 

Kasein Ostämne, det dominerande proteinet i mjölk. Framställs genom syrning av 
skummjölk. Det används som ingrediens i charkuterivaror och i någon mån som 
bindemedel i färger, lim och spackel.  

Kasselbrunt Kolhaltigt färgpigment med brun ton dragen mot svart-grått, som erhålls från torv- 
och brunkolsfyndigheter särskilt kring Kassel i Tyskland. En mer renad och 
finkornig variant kallas vandyckbrunt. Kasselbrunt användes tidigare inom 
allmogemåleriet och vid konstmålning, speciellt för lasering men var varken ljus- 
eller oljeäkta. 

Kyperna Färgbad för textillfärgning. 
Lacknafta Petroleumfraktion innehållande alifatiska och aromatiska kolväten. Den används 

som färgförtunnare, lösningsmedel, tvättvätska och lättare brännolja. 
Linolensyra Fleromättad fettsyra som förekommer rikligt i vegetabiliska oljor såsom raps- och 

linolja. 
Metallsalter Ett metallsalt är en kemisk förening mellan en metall och andra ämnen. De flesta 

metaller vill i själva verket helst vara i form av salter. Att järn rostar, och koppar 
grönfärgas av ärg, är tecken på denna strävan att övergå till salt. Följdriktigt är 
malmer i allmänhet metallsalter. När man vill omvandla salt till metall går det åt 
energi. 

Modellserie Bestod av ritningar på slöjdföremål som skulle framställas exakt och i en viss 
ordning efter ökad svårighetsgrad. 

 45

http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi


 
Nääs-systemet  Pedagogiskt redskap under 1900-talets tidigare hälft som konkret förklarade 

lärarens roll och förväntningar för eleverna. Nääs-systemet konkretiseras än mer 
med pedagogiska principer, modellserie och filosofi. (Otto Salomon) 

Organiska kolföreningarnas kemi. 
Pigment Olösligt "pulver" i olika färger som kan användas till t.ex. målning eller tryck 

genom att blandas med ett bindemedel och påföras en yta. 
Plakatfärg Matt täckande vattenburen färg för dekorationsmålning eller textning på papper. 

Bindemedlet kan vara vattenlösligt, t.ex. dextrin, eller bestå av en latexemulsion. 
Sandblästring Slipmetod, med geometriskt obundna slipkorn, varvid en sandbemängd luftström 

träffar arbetsstycket. 
Schellack Alkohollösligt harts som erhålls som avsöndring från olika träd, t.ex. euforbia- och 

fikusarter, genom inverkan av den indiska lacksköldlusen. Hartset skrapas av, 
smälts, renas och ev. bleks samt saluförs som ljust gulaktiga flingor. Schellack har 
haft vidsträckt användning som smältlack, sigillack och som bindemedel i olika 
lacker som möbelpolityr och fernissor. För isolering av kvistar och kåda i trä och 
andra missfärgningar används schellack fortfarande. 

Sickativ Torkmedel som påskyndar torkförloppet hos oxidativt torkande målningsfärger och 
lacker genom att fungera som katalysator. Tidigare användes ofta blyföreningar, 
men dessa har på grund av blyets giftighet i stor utsträckning ersatts av andra 
metallsalter. De vanligaste ämnena i dag är organiska salter (av naftensyror och 
fettsyror) med kobolt, zirkonium eller kalcium. 

Slamfärg Färgpigment uppslammat i såplösning och linolja m.m.; t.ex. används för målning 
av spismurar. Även Falu Rödfärg är en slamfärg bestående av vetemjöl eller 
rågmjöl som kokats i vatten tillsammans med pigment och järnsulfat. Förr tillsattes 
ofta sillake, fiskolja eller tranolja. Numera tillsätts linolja. 

Sociokulturell Innebär samspel och samarbete mellan människor där en sociokulturell individ 
utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, det vill säga sin uppfattning 
om sig själv och andra människor. Det sociokulturella sammanhanget anses vara av 
stor betydelse för individens utveckling. En som utvecklat den sociokulturella 
teorin i Sverige är Roger Säljö. 

Terra di Siena Jordfärgämne, (från ital. terra di Siena 'jord från Siena') färgpigment som finns 
färdigbildat i jorden och som utvinns genom pulvrisering, slamning, torkning och 
ibland också upphettning. De består av förvittrade bergarter; de färgande ämnena 
kan vara t.ex. järnoxider, järnhydroxid, manganoxid, järnsilikat eller kol. 

Terpentin Lättflyktig eterisk olja, destillerad från huvudsakligen barrträd, bestående av 
terpenkolväten och terpenalkoholer. Beroende på ursprung (land och träslag) och 
framställningsmetod erhålls olika terpentiner med varierande sammansättning, 
vilka fått olika benämningar, t.ex. balsamterpentin, citrusterpentin, fransk terpentin 
och sulfatterpentin. Terpentin används som lösningsmedel för målningsfärger och 
som råvara vid framställning av luktämnen m.m. I likhet med många andra 
lösningsmedel är terpentin skadlig vid inandning och kan ge upphov till allergiska 
hudreaktioner. Terpentin som färglösningsmedel har numera i stor utsträckning 
ersatts av lacknafta. 

Transparent Genomskinlig. 
Tungmetaller Ordet tungmetaller används ofta något oegentligt i betydelsen "särskilt miljöfarliga 

metaller", eftersom de flesta tungmetaller och deras kemiska föreningar också är 
giftiga. Detta gäller särskilt bly, kadmium och kvicksilver, vilkas miljöeffekter fått 
stor uppmärksamhet. Dock kan även många lättmetaller och lättmetallföreningar 
vara starkt toxiska och/eller ha negativa miljöeffekter (t.ex. beryllium, strontium, 
cesium, barium och - i synnerhet - aluminium). Det finns alltså inget givet samband 
mellan metallers densitet och deras giftighet eller biologiska roll. 

Vitkalkas Kalk som slammad i vatten målas på en muryta som blir ljustonad eller vitkalkad. 
Vitlim En typ av lim som lämpar sig bra för limning av träprodukter. Vitlim (Trälim) är 

oftast baserade på polyvinylacetat (PVA). 
Ytbehandling Behandling av ytan på ett material eller ett föremål av estetiska skäl, dvs. för att få 

en visuellt tilltalande yta, eller av beständighetsskäl, dvs. för att få en yta som kan 
motstå mekanisk eller kemisk påverkan. 

Ändträ Träyta som är vinkelrät mot fibrernas riktning särsk. i ändarna av sågat trästycke. 
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Bilagor 
 

 
Exempel på Nääs modellserie 1902. Den tydliggör progressionen från det enkla till det mer komplexa 
slöjföremålet. Övningar i den lodräta vänsterspalten och modeller i den övre vågräta raden. 
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Smörspaden var övning nr. 10 i modellserien. En teknisk ritning  
som eleverna skulle följa exakt enligt angivna mått. 

 
Gösta Sandbergs garnprover från Konstfack. 

 
Våra egna färgprover tillsammans med Pantones färgguide.
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