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På Steinerskolen i Bærum får elevene jobbe med oppvinning og gjenbruk av 
skrapmetall. Slik tilegner de seg kunnskap om metall som materiale, men gjør 
seg også viktige refleksjoner rundt gjenbruk og reparasjon. Håndverkslærer i 
tre- og metallsløyd, Vidar Aaseng, deler her sine erfaringer og tanker rundt 

bruk av skrapmetall i undervisningen. 

Skrapmetallsløyd

Når man arbeider med metaller, er det 
et menneskeframstilt og kultivert stykke 
natur man har mellom hendene. Det 
består av sammensatte grunnstoffer som 
har krevd enorm kunnskap og energi for 
å bli utvunnet fra naturen og prosessert 
slik at det kan benyttes. Menneskene har 
gjennom historien overvunnet store ut-
fordringer i sin streben etter å nyttiggjøre 
seg det. Metall er ikke som tre; organisk 
og uregelmessig, lunt og levende. Tvert 
imot kan det oppleves som kompakt, 
stabilt, kjølig og dødt. Mange metaller 
er harde, mens noen er så bløte at de 
nærmest kan knaes ut mellom hendene.
Noen er tunge, andre er lette. Ved 
oppvarming kan det forvandles til noe 
glødende og mykt, eller smeltes til et fly-
tende støp. For mange er metall fortsatt 
en utilnærmelig og mystisk materie. 

Gjenvinning og resirkulering av metaller 
er noe mennesker har drevet med siden 
metaller ble oppdaget og utvunnet. En av 
grunnene er at dette råstoffet kan smel-
tes om utallige ganger uten at kvalitet 
eller egenskaper forringes. Dersom man 
leverer et lass med diverse metaller til 
et mottak eller en skraphandler, blir det 
kategorisert som «skrapjern» med en pris 
på ca. 40øre/kg. Denne lave gevinsten er 
det ikke alltid verksteder og bedrifter ser 
som hensiktsmessig og lønnsomt å veksle 
inn, og mye ender derfor i metallcontai-
neren eller blir hentet av andre aktører 
som enten leverer det som skrapjern, 
gjenbruker selv eller videreselger det til 
gjenbruk. Dette gjør at man ofte kan få 
disse materialene gratis, så lenge man 
selv tar jobben med å trekke delene ut 
av containerne. Det vil selvsagt hjelpe 
med en kortfattet forklaring på hva det 
skal brukes til, og de aller fleste foretak er 
ekstra velvillige til å bidra dersom avfallet 
deres kan benyttes til undervisnings-
formål. 

Tekst og foto: Vidar Aaseng
Skrapmetallsløyd kan være en frigjørende 
og utforskende tilnærming til metallenes 
ukjente verden. Fordelene med å benytte 
skrapmetall som undervisningsmateriale 
er mange. Man får diverse gitte former 
som ikke nødvendigvis trenger videre 
bearbeiding for å benyttes. Maskinerte 
presisjonsdeler av høy kvalitet kan man 
finne i svært mange av containerne som 
benyttes av bil-, mc og sykkelverksteder. 
Kuler, fjærer, kjeder, tannhjul, ledd, hylser 
og skiver er noen eksempler. Dersom 
man skal forme og modifisere metall i 
kald tilstand, kommer man langt med en 
benkslipemaskin og verneutstyr. Man 
kan også lage inn- og utvendige gjenger 
på rør, hull og rundprofilerte emner med 
gjengeverktøy. Andre sammenføynings-
metoder er popnagler, bolt/mutter og 
klinking. Diverse sveiseteknikker kan 
brukes om man er såpass avansert. 
Kjemikalier kan benyttes for å frem-
kalle overflatefarger og dekor. Dersom 
man har utstyr og lokaler som tillater 
det, kan man lodde sammenføyninger 
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med propanbrenner og tinn eller andre 
loddematerialer. Har man tilgang på en 
esse, så kan bearbeiding av stålobjekter 
utføres ved smiing. Mange metaller lar 
seg kaldsmis også. Dersom man velger 
blant de mest medgjørlige metallene, 
f.eks. kobber eller tinn, får elevene store 
muligheter til å bearbeide det med 
enkle håndverktøy, uten bruk av hverken 
maskiner eller varme. Skal man banke og 
drive kobberet langt, må man derimot 
gløde det med propanbrenner underveis 
slik at det slipper spenninger som oppar-
beides i godset.

Materialitet og form
Gjennom oppvinning og gjenbruk av 
bruksgjenstander og komponenter får 
man gjerne øynene opp for de iboende 
egenskapene i både objektets materiale 
og form. Det handler mye om å utforske. 
En sløv og rusten rasp kan slipes, smer-
gles og poleres ned til et skarpt og dekor-
ativt knivblad. Et utkjørt hjullager fra en 
bil inneholder stålkuler som kan passe 
perfekt til et flipperspill, en roulette, eller 
kanskje en Newtons vugge. Selve kule-
lagerringene kan i smia omformes til et 
varig knivblad eller annet eggverktøy. En 
jordet veggkabel inneholder kobbertråd 
som kan flettes og bankes til et vakkert 
smykke. Et kobberrør fra oppunder en 
gammel vask kan bli et skinnende og 
funksjonelt instrument. En bremseskive 
fra en motorsykkel kan gi en klar tone 
dersom den får et kakk med noe hardt. 
Hvilken tone gir et kappsagblad? Eller en 
fastnøkkel? En husnøkkel? Dette høres ut 
som noe elevene kan finne ut av. 

  Kano- og katamaranoppgave
I denne konstruksjonsoppgaven tok jeg 
utgangspunkt i sykkelhjulet, der elevene laget 
selvbærende skrogkonstruksjoner av 
aluminiumsfelger. Ved demontering fikk de snart 
oppdage at eikene kun bærer på strekkreftene fra 
felgen til navet. De støtter ikke opp for trykkrefter. 
Det oppleves fysisk når man klipper av eikene med 
avbitertang, og de skytes ut av felgens utside. 
Denne prosessen hvor man demonterer kjente 
bruksgjenstander kan gi små åpenbaringer og 
større forståelse for en del funksjoner og fysiske 
prinsipper vi omgir oss med. Dørken ble laget med 
mellomleggslister fra materialhyllene, såkalt «strø», 
et biprodukt man får gratis hos trelastforhandlere. 
De fungerte som avstiving sideveis. Ett av målene 
under bygging var å stadig holde farkostens vekt 
nede på et minimum gjennom valg av materialer 
og konstruksjonsprinsipp. 

  Oppvinning av gammel rasp
En utbredt misforståelse blant elever er at rust 
betyr at metallet er ødelagt. Ved å slipe ned denne 
utslitte raspen kommer stålets skinnende overflate 
fort tilbake. Noen elever oppdager også hvordan et 
raspblad er laget, når taggene er slipt vekk og 
hakkene står igjen som et dekorativt element.
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Kobberskrap har en langt høyere kurs 
enn skrapjern, og dersom man leverer 
inn rene kobberrør får man mellom 25 
og 30kr/kg. Før plastrørene kom inn 
i rørleggerfaget, var kobberrør med 
messingkoblinger mest brukt i vannsys-
temer. I en eldre husstand er det vanlig 
å finne 8-, 10-, 12- og 15mm, med en 
varierende tykkelse i godset. Det visste 
ikke jeg før jeg fikk et lite lass med kob-
ber- og messingdeler fra en lokal rørleg-
gerbedrift. Da jeg begynte å utforske de 
forskjellige rørstumpene og koblingene, 
oppdaget jeg en logikk og sammenheng 
i de forskjellige delene. Dersom man 
har et 15mm kobberrør hvor rørveggens 
godstykkelse er 1,2mm, passer et 12mm 
rør inn i dette med god margin. Dermed 
kan man lett lage et bevegelig stempel 
som er tett nok til å skape en høylydt 
fuglefløyte med en begrenset skala. 
Tonerekken avhenger av hvilken lengde 
man velger å kappe røret. Man kan også 
bruke 12x1mm som fløyterøret, og putte 
inn et 10mm rørstykke som stempel, men 
da må det slipes litt ned for å kunne bli 
bevegelig. Finner du derimot et 1/8”rør, 
passer dette perfekt som stempel. Kob-
ber lager en beskyttende hinne av irr i 
kontakt med fuktig luft, og dette turkise 
laget er giftig. Messing er en legering av 
kobber og sink. Det er derfor lurt å vaske 
over delene med grønnsåpevann etter 
polering for å gi en beskyttende hinne 

mot oksydering på både messing og 
kobber. En konusring av messing loddes 
eller limes på munnstykket, og gir fløyten 
et dekorativt tilsnitt. Ved å klarlakke eller 
fortinne området som er i kontakt med 
munnen, ufarliggjøres bruken. Sørg for 
å bruke blyfritt tinn, og gjerne en type 
med sølvtilsetning. På innsiden av rørene 
monteres støttehylser som forhindrer 
stempelet i å falle ut. Både konusrin-
gene og støttehylsene må kjøpes, men 
er lett å få tak i hos de fleste bygg- og 
jernvarehandlere. Stempelarmen er en 
avklipt sykkeleike, som kan monteres til 
stempelet med et lite epoxystøp. Selve 
trepluggen som presser luften mot 
vinduet i fløyten, spikkes til og limes 
med epoxy. Den lages i einer som har 
god vannbestandighet samt sopp- og 
bakteriehemmende egenskaper. Deretter 
får elevene fritt spillerom til å designe 
form og farge gjennom valg av tresort og 
utforming av skaft. I tillegg kan overflater 
tilføres dekor gjennom filing og etsing, 
spor og hakk kan innfarges med emalje-
lakk. Noen elever valgte å maskere deler 
av fløyten etter polering, og pusset med 
fin pussefille for å oppnå en kontrast mel-
lom matt og blank overflate. Den kreative 
utfoldelsen foregår med andre ord innen-
for oppgavens rammer, og gir etter mitt 
skjønn tilstrekkelig variasjon og personlig 
preg på hver enkelt fløyte. 

Eksempel på oppgave i skrapmetallsløyd: Fuglefløyte av kobberrør

Holdninger
Ved å inkludere oppvinning, gjenbruk 
eller redesign i håndverkstimene, driver 
man langt på vei et holdningsskapende 
arbeid. Miljøaspektet, måteholdet og 
den bærekraftige tankegangen ligger der 
naturlig og ofte implisitt. Klarer man å 
overbevise elever om at slitt ikke betyr 
ødelagt og at ødelagt betyr at det kanskje 
kan repareres, har man oppnådd noe 
verdifullt. Er noe bøyd, kan det som oft-
est rettes opp. Er en gjenstand defekt, så 
er det en grunn til det, og den delen kan 
kanskje skiftes ut, repareres eller brukes 
om igjen som noe annet. I skrapmetall-
sløyd bearbeides et tilsynelatende 
ubrukelig eller ødelagt stykke skrot, og 
det forvandles til en pryd- eller bruks-
gjenstand med uventet verdi. Objektet 
har fått en liten forhistorie og et forlenget 
liv i en ny kontekst, og eleven har fått 
et eierskap til den gjennom forming 
og bearbeiding. Man har rekultivert et 
stykke metall.

Vidar Aaseng underviser i tre- og metallsløyd 
6.-10. kl. på Steinerskolen i Bærum. Han kan 
kontaktes på e-post: vidaraaseng@gmail.com

  Verdifullt tilleggsmateriale
Skrapmetall kan også vise seg å være verdifulle tilleggsmaterialer i tresløyden. Etter mye grubling hos 
både lærer og elev rundt en funksjonell tvinnemekanisme i en Onager-katapult, kom man omsider fram 
til at den mest hensiktsmessige løsningen ble to rustne hjulvinner fra et dødsbo og et par slitte 
bremseskiver fra nærmeste bilverksted. Hjulbolthullene i bremseskivene ga mulighet for å sette inn en 
bolt for låsing av oppvridd stilling. Et langt og kraftig rørstykke fra et veiskilt ble tredd over armene på 
hjulvinnen for å få et godt kraftmoment til oppstrammingen.


