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Brukskniv med slire

Tekst og foto: Anders Høglund

10.klassingene på Bråtejordet skole får gjennom et halvt år fordype seg i en oppgave 
hvor de lager kniv og slire. Delingstimer og halv klasse gir mulighet for utforskning, 

dybdelæring og mestring. Slikt fører til kniver med kvalitet og elever som opplever 
stolthet og eierskap til sine produkter. Faglærer Anders Høglund tar oss gjennom 
arbeidsprosessen og deler av sine erfaringer og refleksjoner omkring oppgaven. 

På Bråtejordet skole er elevene på 
10.trinn så heldige å ha delingstimer i 
kunst og håndverk, som betyr at kun 
en halv klasse (ca. 13 elever) er på 
sløydsalen første halvår. Dette gir oss 
mulighet til å bruke et halvt år på et 
undervisningsopplegg hvor elevene skal 
lage en brukskniv med treskaft og slire 
av lær. Fordelene med å ha små grupper 
er mange. Den tiden jeg som lærer får 
til hver elev når vi har halve klasser er 
svært verdifull. I løpet av en time får jeg 
god tid til å veilede og underveisvurdere 
hver enkelt elev flere ganger i løpet av 
timen. Dette er en viktig faktor for å 
holde elevens motivasjon oppe og bevare 
læringstrykket i undervisningen. 

Kniven 
Elevene skal gjennom perioden lage en 
brukskniv med treskaft og slire av lær. 

Første steg i arbeidet er en idéutviklings-
fase der elevene blir kjent med opp-
gaven, kriterier og arbeidsprosessen de 
skal igjennom. De arbeider med å utvikle 
ulike ideer til skaftdesign og har fokus på 
å følge noen prinsipper for utforming, 
inspirert av skandinavisk knivtradisjon. 
Elevene lærer også om ulike materialer 
og om muligheter og begrensninger der-
som disse materialene skal kombineres. 
Første gang jeg gjennomførte arbeidet 
med kniv og slire var tilgangen på ulike 
sorter treverk svært begrenset. Elevene 
fikk en kloss av bjørk som skaftemne og 
hadde mulighet til å legge inn et innlegg 
med valnøtt dersom de ønsket det. Dette 
gir i utgangspunktet en fin kombinasjon 
med kontrasten mellom to treverk. Det 
er heller ikke slik at et pent knivskaft må 
inneholde en kombinasjon av mange 
forskjellige treverk. Noen ganger vil det 
enkle være vakkert i sin simplisitet alene. 

I år har vi hatt en rik tilgang på både 
treverk og andre materialer som kan 

brukes som innlegg i et knivskaft. Elevene 
har kunnet velge mellom tresortene 
bjørk, lønn, ask, mørk ask, valnøtt og eik. 
I tillegg til disse tresortene har elevene 
i år også fått prøve å kombinere treverk 
med andre materialer som messing, 
aluminium, lær og pleksiglass. Så lenge 
materialet lar seg bearbeide uten blåse-
lampe og vinkelsliper er det nærmest 
bare fantasien som setter grenser for hva 
en kan legge inn i et skaft. Treverket er 
i stor grad gjenbruk fra gamle benke-
plater og vareprøver fra kjøkkenbutikker, 
i tillegg til tretti år gammel bjørkeplank 
hentet fra en bonde i Nittedal. Jeg vil på 
det sterkeste anbefale å ta en runde i 
nærmiljøet der en spør ulike butikker om 
de har treverk i passende dimensjoner å 
avse, responsen jeg fikk var svært positiv 
fra mange. Knivbladet vi bruker er fra 
Brusletto, og alt av verktøy og materiell 
til arbeidet kjøper vi fra Jørn Jensen 
Lærhandel i Rælingen. De sitter på god 
kompetanse og var en uvurderlig ressurs 
for meg da jeg skulle lære meg 
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«knivmakerfaget». Fortsatt er de til 
stor hjelp dersom det skulle dukke opp 
spørsmål og utfordringer.

Når elevene har tegnet ferdige sine idéer 
til knivskaft og fått disse godkjent, begyn-
ner de arbeidet med selve knivskaftet. De 
deler opp og limer de materialene de selv 
ønsker. Helt fra begynnelsen er det viktig 
at elevene er nøyaktige og bruker god tid 
på å sørge for gode sammenføyninger. 
Slurves det fra begynnelsen av er dette 
noe som vil henge med i hele proses-
sen. De ulike materialene i skaftet må 
møtes helt tett uten sprekker. Innlegg må 
prepareres for å sørge for godt heft ved 
liming. Her dras erfaringer om ulike typer 
lims egenskaper: Trelim er suverent på 
treverk, men i kombinasjon med metall 
eller plast må en bruke epoxy. 

Videre borer elevene hull til tangen og 
tilpasser hullet til de får en så perfekt 
tilpasning som mulig. Underveis i 
prosessen er det flere steder det kan 
gå litt galt. Man kan alltid fjerne mer 
materiale, men har man tatt vekk for 
mye er det ingen vei tilbake. Her er det 
viktig at jeg som lærer konstant minner 
elevene på at de må arbeide nøyaktig og 
møysommelig, og om hvilke kriterier som 
ligger til grunn for høy måloppnåelse. De 
fleste er flinke til å ha dette i bakhodet 
og unngår de groveste feilstegene, mens 
noen blir overivrige eller utålmodige og 
må smertelig begynne på nytt, en god 
erfaring rikere. Min erfaring så langt er 
at elevene underveis i prosessen blir mer 
og mer opptatt av å holde høy kvalitet 
i kniven de lager. De oppdager at de er 
i ferd med å skape noe som direkte er 
et produkt av deres egne ferdigheter og 
arbeidsinnsats. De motiveres etter hvert 
i større grad av et eget ønske om å lage 
en pen kniv, og ikke kun av vurderings-
kriteriene. Denne indre motivasjonen 
opplever jeg som selve x-faktoren i 

undervisningen. Det er den som skaper 
gode timer, trivsel, læring og mestring. 

Når skaftmaterialer er limt og hull til tan-
gen er boret, er elevene klare til å legge 
ned litt skikkelig manuelt arbeid i formin-
gen av knivskaftet. Det er nå elevene skal 
overføre sin ide til noe håndfast. De over-
fører omrisset av skaftet på skaftemnet 
og jeg skjærer det ut på båndsag for elev-
ene. Selve fremgangsmåten i formingen 
av knivskaftet er forholdsvis rett frem. 
Elevene filer skaftet med grove filer til de 
nærmer seg ønsket skaftfasong. Deretter 
bytter de til finere fil og gjør finjustering-
er, før de avslutter med å pusse seg til en 
jevn og glatt overflate med gradvis finere 
og finere kornet sandpapir. 

Elevene har ingen problemer med å 
forstå logikken i dette, men det er likevel i 
denne delen av prosessen mange av elev-
ene møter på de største utfordringene. I 
motsetning til den tydelige og konkrete 
oppskriften på hvordan hullet til tangen 
skal lages, finnes det ikke i denne delen 
av prosessen en klar oppskrift eller felles 
fasit på hvordan knivskaftet skal formes. 
Her ligger det ikke tydelige og konkrete 
føringer på hva de skal gjøre. Det er nå 
rom for deres egen kreativitet og prefer-
anser. Elevene har tegnet en skisse som 
er utgangspunkt for knivens todimen-
sjonale form, men det ligger mye mellom 
det todimensjonale og det tredimensjon-
ale. Her må elevene selv skape en idé og 
forestilling om hvordan deres kniv skal se 
ut. Kunst og håndverk, og kanskje særlig 
trearbeid, har kanskje lenge blitt sett på 
som et praktisk og konkret fag, et fag der 
også de «teorisvake» kan blomstre. Dette 
er en oppfatning som strider med min 
opplevelse av denne type arbeid. Klart 
inneholder faget praktisk arbeid på det 
konkrete plan, men hva er vel mer 

Arbeidet  kan knyttes til følgende 
kompetansemål i læreplanen for kunst 
og håndverk (etter 10.trinn):

Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne

• designe produkter ut fra en   
   kravspesifikasjon for form og     
   funksjon.

• beskrive ulike løsningsalternativer i   
   design av et produkt ved hjelp av   
   skisser.

• lage funksjonelle bruksgjenstander og 
   vurdere kvaliteten på eget håndverk.

• gjøre rede for særtrekk ved nordisk  
   design i et internasjonalt perspektiv.

Dette trenger du:

• Treverk til skaftemner.
• Knivblad.
• Lær.
• Olje (f.eks. Danish oil eller kokt linolje tynnet 
   med terpentin).
• Trelim.
• Tokomponent-epoxy (Araldite eller B.S.I).
• Bor (og helst en søylebormaskin).
• Sag (helst båndsag med 6mm blad eller mindre).
• Sagrasp.
• Skrutvinger.
• Grove og fine filer.
• Sandpapir K80-120-180-240-320-400.
• Syl.
• Lærsaks.
• Markeringshjul.
• Nål og vokstråd.
• Lærfett (Gold Quality).       
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abstrakt enn å skulle visualisere og 
arbeide mot et tredimensjonalt produkt 
som kun eksisterer som en todimensjonal 
idé på papiret. En abstrakt oppgave som 
krever sitt av intellektet. 

Mange elever er opptatt av å spørre om 
hva som er riktig og galt, mens jeg som 
lærer syns det er viktig å tenke at det ikke 
er noe riktig og galt. De har selvsagt noen 
prinsipper for form og funksjon de skal 
følge, men utover det ønsker jeg at de 
skaper noe som har opphav i deres eget 
hode, om det er et rent produkt av deres 
egen kreativitet eller inspirert av kniver 
de har sett. Dette er ofte til frustrasjon 
for de som liker å forholde seg til 
absolutte svar, men med litt veiledning 
klarer de aller fleste å finne sin egen vei. 
Noen elever vil dog trenge tettere opp-
følgning og konkrete tilbakemeldinger på 
hva de skal gjøre. De jobber i små skritt 
og følges tett opp underveis.

Sliren
En kniv er ikke fullendt uten en slire. Det 
er da selvsagt at elevene lager en slire 
til kniven sin. Dette er ikke bare viktig 
for læringens del, men av rent praktiske 
hensyn: Kniven trenger et sted den kan 
bæres hvor den beskyttes mot skader og 
slitasje fra omgivelsene, og hvor den som 
bærer kniven beskyttes mot det skarpe 
knivbladet. Sliren elevene lager sys i 
masurlær. De bruker to nåler og vokstråd, 
og syr åpen slire med sidesøm. Fordelen 
med denne typen slire er at den passer til 
alle kniver og gir elevene større mulighet 
til å oppnå et godt resultat. 

Lær er et spennende materiale å arbeide 
med og har mange spennende egen-
skaper. Lær kan klippes, skjæres, sys, 
nagles, preges, farges og formes. Når 
læret bløtes blir det fleksibelt og lettere å 
arbeide med. Det blir lettere å sy i læret 
og læret lar seg forme etter kniven. Når 
læret tørker stivner det til og beholder 
formen. Under tørkingen kan man 
komprimere og glatte læret til en glans-
full overflate, og mønster og annen
dekor kan preges inn i læret (såkalt 
pauting). Læret kan også farges i mange 
ulike farger med narvsverte (ja, til og 
med rosa!). Lær er rett og slett et utrolig 
allsidig materiale som åpner for mange 
muligheter. 

Når elevene er ferdige med kniven, 
starter de med å lage en sliremal. Slire-
malen er papirversjon av sliren som skal 
vise at sliren har riktig størrelse og fasong 
før elevene begynner å arbeide med 
læret. Det er langt billigere å klippe feil i 
papir enn i lær. Når sliremalen er laget og 

godkjent kan elevene begynne å arbeide 
med læret. De væter læret, overfører 
omrisset fra malen til læret og klipper 
ut. Deretter markerer de hull til stingene 
med et markeringshjul og stikker ut hull 
med syl. I masurlær med litt tykkelse (vi 
bruker ca. 3mm tykt lær) er man nødt til 
å stikke ut med syl før man syr. Dette er 
rett og slett fordi det ville vært nærm-
est umulig å tre nålene gjennom læret 
for hånd. Når alle hull er stukket opp i 
sliren lager elevene en tynn remse av 
lær som skal sys inn som beskyttelse mot 
kniveggen. Dette er for å forhindre at 
kniven skjærer opp stingene i slira. Sliren 
sys så sammen med vokstråd og det er 
viktig at stingene strammes god etter 
hvert som sliren blir sydd igjen. For at 

kniven skal holdes godt på plass i sliren, 
er det lurt å ha en reim med knapp som 
holder fast kniven. Denne klippes ut og 
kan enten sys eller nagles fast i slirens 
hempe. Det er viktig at denne blir 
plassert et sted på skaftet som sørger for 
at kniven ikke kan skli ut av sliren. Det 
meste av arbeidet med sliren har skjedd 
mens læret har vært vått. Nå som sliren 
er satt sammen, kan læret tørke. Mens 
læret tørker er det viktig å glatte læret 
for at det skal få en glatt overflate. Hvor 
lang tid det tar for læret å tørke avhenger 
av temperatur. Før man setter sliren inn 
med lærfett, bør vente et par døgn slik 
at man er sikker på at sliren er tørr helt 
gjennom. Dette gjør man for å 
impregnere sliren og gi beskyttelse mot 
vær og vind.  

Hvorfor lage kniv og slire?
Et grunnleggende argument for å arbeide 
med kniv og slire i undervisningen må 
være at elevene skaper et produkt de 
kan bruke og ha glede av resten av 
livet. Et viktig prinsipp for motivasjon 
i undervisningen er at elevene ser 
hensikten bak det de arbeider med. 
Elevene skal ikke bare arbeide mot å nå 
kompetansemålene i læreplanen, de skal 
jobbe for å lage et konkret produkt de 
får ta med seg hjem. Et produkt de kan 
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bruke, være stolte av og som forhåpent-
ligvis holder høy kvalitet. 

Et annet argument for dette arbeidet er 
at elevene skal lære å sette pris på og 
respektere kniven som redskap. Det er 
viktig å formidle holdninger til elevene 
om at kniven har en plass i samfunnet 
som redskap og ikke som våpen. Det er 
ikke kniven selv som har et farlig 
potensiale, men menneskene som bruker 
den. Ved å formidle gode holdninger om 
kniv som bruksredskap og kunstgjenstand 
er vi med på å legge til rette for et annet 
syn på knivens plass i samfunnet. 

I et mer historisk perspektiv er det viktig 
å hjelpe elevene å forstå knivens plass i 
norsk tradisjon og kulturarv. Norge har 
en lang og rik knivtradisjon der kniven 
har hatt en sentral plass i samfunnet og 
er nært knyttet til skikk og bruk i både 
hverdag og fest. 

Rent konkret er arbeidet med kniv og 
slire en viktig faktor i utviklingen av 
elevens fantasi, kreativitet, motorikk og 
håndlag. Gjennom prosessen arbeider 
elevene med mange ulike arbeids-
teknikker som utfordrer ulike ferdigheter 
hos eleven. De skal ut i fra egen fantasi
designe et knivskaft som både er estetisk 
og funksjonelt. De skal gjennom
prosessen mestre bruk av et bredt utvalg 
verktøy og arbeidsteknikker som vil 
bringe dem fra ide til ferdig produkt. I 
tillegg fører oppgaven til at elevene drar 
viktige erfaringer om ulike materialers 
egenskaper. 

«Magi» i undervisningen
Som i all undervisning har jeg også i 
denne oppgaven møtt på utfordringer 

som umotiverte elever, mangel på 
materialer, tidspress og ødelagte 
maskiner. Dette er utfordringer som 
dukker opp og som man er nødt til å takle 
så godt man kan. Etter hvert som man 
har gjennomført et undervisningsopplegg 
flere ganger vil man sannsynligvis ha 
større erfaring og bedre evne til å kunne 
tilpasse seg de utfordringer og endringer 
som dukker opp. Det som har overrasket 
meg mest i gjennomføringen av denne 
oppgaven har vært de positive sidene 
jeg som lærer ikke har tenk over i min 
planlegging: Gleden og mestringsfølelsen 
elever får av å pusse skaftet så glatt de 
bare kan, aksepten og beundringen de 
får fra medelever over et godt gjennom-
ført arbeid. Arbeidslysten hos elever 
som spør om de kan ta med kniven hjem 
og jobbe på den frem til neste time. 
Den åpenbare stoltheten og følelsen av 
eierskap til kniven de har laget. Dette er 
spontan «magi» i undervisningen som jeg 
som lærer ikke kan planlegge eller skape 
på egenhånd. Dette skjer på sløydsalen 
i relasjon til elevene når undervisningen 
fungerer som best. Nå er det ikke slik at 
alle mine timer gjennomføres med glans 
og at elevene i hver time skaper magiske 
øyeblikk. Det går litt opp og ned, slik jeg 
tror det gjør hos de fleste, men det er 
visse faktorer i og rundt undervisningen 
som legger til rette for at disse øyeblikk-
ene dukker opp oftere: Små grupper gjør 
at jeg får mer tid til hver elev. Mer tid til 
veiledning, oppfølging, vurdering og ikke 
minst relasjonsbygging. Skulle jeg hatt full 
klasse på sløydsalen ville undervisningen 
vært en helt annen og langt svakere tør 
jeg påstå. En godt utstyrt sløydsal sørger 
for at jeg har de verktøy og maskiner som 
trengs for at jeg kan gjennomføre det 
arbeidet jeg ønsker, slik jeg ønsker å gjøre 
det. En ledelse som er opptatt av kunst 

og håndverksfagets plass i skolen gir meg 
den selvtilliten og motivasjonen som skal 
til for at jeg kan drive god undervisning. 
Dedikerte og arbeidsomme elever viser 
at de har evne til å gjennomføre 
ambisiøse opplegg med stor grad av 
seriøsitet og glede. Dette er faktorer som 
er viktige i vårt fag og som er med på å 
bidra til at både elevene og jeg har større 
sjanse til å lykkes. 

Anders Høglund jobber som faglærer i 
kunst og håndverk på Bråtejordet skole i 
Skedsmo kommune.


