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Abstrakt  

I denna studie har jag undersökt hur keramiken kan vara en del av bildämnets 

undervisning. Syftet är att undersöka hur lärare i dagens skolor använder sig av 

lera som material i undervisningen i ämnet bild, samt att få en djupare förståelse 

kring hur man kan nyttja de keramiska teknikerna för grundskolans senare 

årskurser och i den frivilliga skolformen. Genom att använda kvalitativa enkäter, 

egna experiment och litteratur visar jag hur ett antal lärare och lärarstuderande ser 

på användandet av keramik i bildämnet. Jag presenterar också fyra olika tekniker, 

tumning, kavling, ringling och drejning. Utifrån detta skapas en lärarhandledning 

och ett läromedel som tar upp de olika teknikerna och sätt att handskas med 

keramiken i undervisningen. Min slutsats är att lärare ser positivt på att använda 

sig av keramik i undervisningen och att det finns många fördelar. Genom att 

teoretiskt och praktiskt lärande knutits samman, skapas ett lärande som ger 

eleverna möjlighet att nå en djupare förståelse kring 3-dimentionellt skapande, 

formgivning och det kulturella uttryck som hänger samman med keramiken.  

 

 

Sökord: Keramiska tekniker, Grundskola, Gymnasiet, Bild, Lera.  
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1.0 Inledning 

Mitt grundintresse för keramik startade tidigt och innan jag påbörjade 

lärarutbildningen gick jag ett halvår keramikkurs på en folkhögskola i Värmland. 

Här lärde jag mig grunderna och idén att jag skulle bli bildlärare tog form. Året 

efter påbörjades min utbildning till lärare i bild och tankarna på keramik kom i 

skymundan för studierna. Som en del av min praktik i bildämnet fick jag 

möjlighet att resa utomlands.  Jag reste till Tanzania och fick där se hur keramiska 

tekniker användes i en annan kultur, samt hur bildämnet såg ut på en skola i den 

afrikanska landsbygden. Under min vistelse i Tanzania besökte jag byn Matema, 

vid Malawi-sjön, och fick där se hur kvinnor från Kisi-folket tillverkade alster 

som såldes till hela Tanzania. De arbetade med lera för hand och skapade 

bruksföremål av många olika storlekar. Föremålen tillverkades genom en 

kombination av teknikerna ringling, tumning och drejning. Mitt väcktes intresse 

på nytt för keramiken och dess otroliga möjligheter i en kunnig människas hand. 

När jag kom hem efter vistelsen i Tanzania började jag återuppta intresset för 

keramiken och därigenom även söka litteratur. I Primas stora keramikbok fanns 

de ovan nämnda teknikerna beskrivna som urgamla tekniker, de har använts och 

fortfarande används i bland annat Afrika.
1
 

 

När man ser på tillverkningen av 

keramiska föremål, är kontrasten 

mellan afrikanska och svenska 

förhållanden stora. Kisi-folket som 

jag besökte, använde knappt några 

verktyg medan det i Sverige finns 

en uppsjö av olika verktyg och 

hjälpmedel. När jag insåg detta, 

började idén till ämnesvalet av mitt 

examensarbete att ta form. Jag såg 

att undervisning i keramik, där 

elever bara använder sina händer i 

kontakt med leran, kanske skulle 

kunna vara möjlig för alla skolor. 

Jag blev nyfiken på hur keramik 

idag används i de svenska skolorna 

                                                 
1 Warshaw Josie, (2004) Prismas stora keramikbok: tumma, ringla, kavla, gjuta, dreja, dekorera, 

glasera, bränna, Stockholm, Prisma 

Figur 1. Kisikvinna som just avslutat en 

kruka, bild tagen av Caroline Legind (2011) 
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och hur lärarna ser på användandet av teknikerna. Genom att se på hur man som 

lärare, via andvändning av enkla metoder i undervisningen, kan fokusera på just 

grundteknikernas huvuddrag, kan man koppla dessa till ett tema i undervisningen 

och. På ett sådant sätt skapas tydlighet och bred förståelse av de olika momenten 

inom teknikerna. En bra bok för tekniker i skolan är boken; Keramik – enklare än 

du tror.
2
 Själva formandet tar utgångspunkt i förhållandevis gamla tekniker som 

inte har ändras betydande över tid. 

                                                 
2 Winbladh Titti, (1997) Keramik- enklare än du tror, Stockholm, Utbildningsradion  
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2.0 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet är att studera hur lärare i dagens skolor använder sig av lera som material i 

undervisningen för ämnet bild. Det är också att få en djupare förståelse kring hur 

man kan nyttja de keramiska teknikerna i grundskolans senare årskurser och i den 

frivilliga skolformen för att öka måluppfyllelsen. 

 

Jag vill även se på hur dessa tekniker fungerar i ett bredare sammanhang med sina 

för och nackdelar, utifrån teori, kvalitativa enkäter, experiment och undervisning. 

Jag fokuserar på ett praktiskt skapande med utgångspunkt i keramikens 

grundtekniker, Tumning, Ringling, Kavling och Drejning.  

 

2.2 Frågeställningar  

Genom att fokusera på teknikerna och hur man kan använda keramiska metoder i 

skolan, vill jag fokusera på några djupgående frågor: 

 

 Hur ser lärarstuderande och lärare inom bild på arbetsområdet Keramik? 

 Hur kan man på ett väl fungerande sätt arbeta med keramikens 

grundtekniker inom skolverksamhet? 

 På vilka sätt kan pedagogik utveckla de lärandes förståelse för formarbete 

i lera? 
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3.0 Metod 

Som metod för denna studie använde jag mig av en kvalitativ undersökning med 

hjälp av enkäter, jag har sedan tagit utgångspunkt i de enskilde informanternas 

utsagor. Under insamlingen av empirin användes även egna experiment för att 

vidga mina kunskaper i ämnet och skapa en vidare förstående för hur keramik kan 

användas i undervisningssyfte. Utifrån lärare och lärarstuderandes svar i enkäten 

provade jag tekniker av olika slag och valde att arbeta vidare med två 

grundläggande tekniker, tumning och drejning. 

 

För att besvara min frågeställning kring hur man på ett väl fungerande sätt kunde 

använda sig av lera i skolan, framställdes även ett läromedel och en 

lärarhandledning. Framställningen av dessa tog stöd i den empiri som insamlats 

från informanterna, mina experiment samt kursplanstexter. För att testa delar av 

läromedlet höll jag en lektion i keramik på grundnivå. 

 

3.1 Enkätundersökning 

3.1.1 Metod 

Den kvalitativa enkäten utformades utifrån öppna frågor kring 

keramikundervisning i en lärandemiljö. Utgångspunkt för enkäten var att ta reda 

på hur lärare och blivande lärare såg på keramik och dess användningsområden, 

samt möjligheter inom bildundervisningen. Som litteratur för uppbyggnad och 

analys av enkäten användes boken Enkäter i praktiken.
3
 Enkäterna i denna studie 

har fria svarsmöjligheter och grundar sig på en kvalitativ metod där fokus ligger 

på ett begränsat antal informanter, samt att lärare och lärarstudenter svarar med en 

fri text. Denna kvalitativa enkätmetod ger en överskådlig sammanfattning av 

informantens åsikter, vilket motsvarar mina behov för framställningen av en 

lärarhandledning, samt lägger grunden för svar på studiens frågeställningar.  

 

3.1.2 Urval 

För att hitta informanter i min målgrupp, bildlärare i gymnasiet, skickades e-post 

ut till samtliga gymnasieskolor i en mellanstor kommun med information 

tillsammans med den bifogade enkäten. Lärare på ett universitet med 

bildlärarutbildning har haft möjlighet att svara på enkäten samt två klasser med 

bildlärarstudenter. Utöver detta har jag skickat den till ytterligare två bildlärare 

som jag anser har stor erfarenhet inom keramik i skolsituationer. Begränsning av 

                                                 
3 Ejlertsson Göran, (2005) Enkäter I praktiken 2 upplagan, Lund, Studentlitteratur  



Caroline Legind 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet Bild och Textil 270 hp 

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

5 

 

undersökningen sker genom valet av antal skolor och att enkäten med 

lärarstuderande är gjord på två klasser. De studerande har läst färdigt 

lärarutbildningens bildkurser för lärare på gymnasienivå och grundskolans senare 

år och de har haft möjlighet att svara på enkäten genom mail och via utlämning, se 

bilaga 1 och 2. 

 

Enkäten skickades ut till lärare på åtta skolor inklusive ett universitet. 

Sammanlagt fick jag tillbaka sju enkäter, varav fyra var från universitetslärare på 

en bildlinje för lärarstuderande. Enkäten till de lärarstuderande delades ut till två 

klasser på 13 respektive 15 elever och här var uppslutningen bättre med 15 

återlämnade enkäter. Avläsning skedde genom bearbetning och sammanställande 

av de lärarstuderande och lärares tankar kring keramiken. Likheter och olikheter 

dokumenterades och bearbetades. Jag utformade en lektion som genomfördes i en 

av klasserna med lärarstuderande som deltagit i enkätundersökningen. De 

lärarstuderande gav tillsammans med lektionen ytterligare möjlighet till 

deltagarrespons.  

 

3.1.3 Etiska aspekter 

För uppbyggnaden av den inledande informationsdelen i enkäten har jag använt 

mig av de forskningsetiska principerna från Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, genom detta uppfyller studien 

samtyckeskravet och informationskravet.
4
 För att uppfylla de andra två kraven, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förvaras alla besvarade enkäter och 

annan personlig information kring informanterna på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av informationen, samt att empirin endast kommer användas i 

forskningssyfte. 

 

3.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna har fokuserats kring två olika huvudområden. Det första 

området kretsade kring de keramiska teknikerna, därigenom har djupgående fakta- 

och teknikkunskaper studerats i litteraturen inom keramikens grunder och historik. 

Andra delen vinklades mot pedagogiken, där litteratur kring förhållandet mellan 

teori och praktik i keramikundervisningen belystes. Detta för att framhäva ett 

möjligt didaktiskt tänk. 

                                                 
4 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm, Vetenskapsrådet. 
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3.3 Experiment  

Teknikerna delades upp och genom att studera enkätsvaren valde jag att 

experimentera med teknikerna tumning och drejning. Resultatet analyserades för 

att påvisa möjligheter och problem som kunde uppstå. Dessa två arbetsmetoder 

valdes då de anses som grundtekniker och därför passade som utgångspunkt för 

experimenten. Experimenten påbörjades med att söka litteratur kring olika 

tillvägagångssätt för att framställa föremål. Därefter experimenterades med den 

valda tekniken genom praktiska övningar. Jag såg på hur man kunde använda 

teknikerna för att skapa föremål och vilka för- och nackdelar som kan finnas i 

skolans lärandemiljö. Vidare begränsningar är gjorda genom att fokus endast lades 

på bearbetningsprocessen av lera och inte på bränning eller dekorationsmetoder av 

de skapade föremålen. Denna begränsning gjordes på grund av tidsmässiga 

aspekter för studien. 

 

För att fördjupa kunskaperna inom läraryrket, valde jag även att utveckla ett 

läromedel som i framtiden kan hjälpa lärare i undervisningen. Genom insamling 

av fakta, teori och avgränsningar, skapades en lärarhandledning. Denna har i sin 

tur använts för utformning av läromedlet. Även erfarenheterna från arbetet med 

leran låg till grund för läromedlet. Här utgick jag ifrån teknikerna jag 

experimenterat med, såg på för- och nackdelar, samt problem och 

lösningsmöjligheter som finns när skola, teknik och lärandemiljö kopplas samman 

i undervisningen. Genom begränsningarna av läromedlet valde jag att göra ett 

exempel som framarbetats tillsammans med elevuppgift och lektionsplanering för 

momentet. Under utformningen genomförde jag även en lektion utifrån denna 

modell för att prova och utvärdera läromedlet. 

 

 

figur 2 vägen till lärarhandledning och läromedel 
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 3.4 Begreppsförklaring 

Kisi-folket: Kisi är en etnisk grupp i södra Tanzania. De lever vid Malawisjöns 

strand i en förhållandevis isolerat by kallad Ikombe. Kvinnorna producerar 

keramik av lokalt lera enligt traditionella tekniker.
5
 

 

Keramik: Keramik är ett samlingsord för såväl leran som föremål skapade av den. 

Traditionellt hör hushållsgods, konstgods, sanitetsgods, golvplattor, väggplattor 

och tegel till produkter som ligger innanför termen keramik eller keramiska 

produkter.
 6 

 Här används termen för att beskriva lergods och bruksföremål.  
 

Lergods och stengods: Traditionellt sett har det enbart varit möjligt att producera 

lergods, då det inte gick att skapa tillräckligt höga temperaturer för stengods 

genom vedeldning.  Lergodslera tål inte så hög värme (ungefärlig maxtemperatur 

1000-1020) och det färdiga produkt är poröst. Stengodslera bränns vid 1100-1200 

grader och sintrar då, vilket skapar en vattentät slät yta. Stengodslera har ofta 

grövre partiklar i sig. 

 

Sintra: När leran under höga temperaturer blir så varm att lerparticklarna påbörjar 

en sammansmältningsprocess. På stengodslera ger det egenskaper så som vattentät 

yta, maskindiskbart, större ugnsfasthet, bättre hållbarhet. Om lergodsleran sintrar 

deformeras föremålen och keramiken blir svår att glasera då den släta ytan inte tar 

emot glasyr. 

 

Slicker: Slicker är en massa gjord på lera och vatten, den är nästan flytande och 

används som ett kitt för att foga ihop olika delar under produktion av keramiska 

föremål. Detta hindrar sprickbildning under torkprocessen. 

 

Skröjbrändning: Denna bränning är den första bränningen som sker efter att 

keramiska föremål har torkats. Den här bränningen görs med en temperatur på ca 

800-900 grader och görs för att keramiken skall tåla användning och inte lösas 

upp till lera vid blötläggning. Det som sker är att eventuella organiska material i 

leran förbränns och de enskilda lerpartiklarna påbörjar en svag sintring, dvs. 

smälta samman. Efter bränningen kan man inte längre göra några förändringar på 

föremålet annat än dekorering med glasyr eller färg. 

 

                                                 
5 Fitzpatrick, Mary (2008) Tanzania,(4nd ed) Footscray Vic, Lonely planet. 

6 Keramik (2011-05-31) Ne.se [Elektronisk resurs] Malmö,  Nationalencyklopedin   

http://www.ne.se/keramik
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Milbränning: Det är en bränningsteknik där man bränner leran i en grop i marken. 

Denna teknik sträcker sig långt tillbaka historiskt. Genom att lägga lera och 

brännbart material tillsammans hettas leran upp tillräckligt för att den kemiska 

process som behövs skapas. Man kan bränna leran på många olika sätt, en metod 

är att fylla keramik gods och brännbart material i en metalltunna och bränna allt i 

denne. 

 

Tumning: Keramisk grundteknik. En teknik i lera som bygger på att en skål eller 

annat bruksföremål byggs upp utifrån en enda klump lera som bearbetas och 

formas med händerna. 

 

Ringling: Keramisk grundteknik. Här byggs bruksföremålet upp genom att korvar 

av lera fästs samman och därigenom skapar väggar. 

 

Kavling: Keramisk grundteknik. En platta i lera kavlas ut till en ca 1 cm tjock 

skiva och utifrån en mall skärs alla delar ut som sedan kan sammanfogas. 

 

Drejning: Keramisk grundteknik. Genom att arbeta med leran på en drejskiva 

uppstår möjligheten att skapa helt symetriska och släta föremål. Vid drejning står 

leran på en skiva som snurrar fort. Genom ett jämt press med händerna, både på in 

och utsida, skapas föremålet. 
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4.0 Litteraturstudier  

Här ses på vilka didaktiska vinklingar som krävs i bildundervisningen. Eftersom 

man måste ta hänsyn till olika aspekter så som, redskap, bearbetningsmetoder, 

tekniker, samt momentens syfte om arbete i pedagogiska verksamhet skall 

fungera. En annan viktig grund i undervisningen är de respektive läroplanerna 

som finns för alla former av skolverksamhet. Där står hur skolans verksamhet 

över lag skall fungera och vilka kunskaper och värderingar som skall förmedlas 

till eleverna. Även de viktiga grundpelare för vad eleverna skall ha uppnått när de 

är klara med respektive årskurser finns beskrivet. Jag ser det därför som en 

självklarhet att se över vilka mål som just leran, de praktiska och teoretiska 

momenten i bilden kan bidra med. Här har jag sett till det praktiska arbetet och 

vad som är skrivit kring detta, men med det menar jag inte att skolans andra mål 

ej passar in inom keramikens ramar. 

 

4.1 Enligt läroplanerna 

Skolans arbete styrs idag av de olika kursplanerna, kunskapsområdena och 

respektive läroplaner. De relevanta Styrdokument för grundskolan är den 

allmänna läroplanen för grundskolan, Lgr11.
7
 Samt de nya styrdokumenten för 

gymnasieskolan som gavs ut under hösten 2011, Gy11.
8
 Utdrag ur dokumenten 

har gjorts och jag har undersökt på vilka sätt lera och keramiska tekniker kan vara 

givande för måluppfyllelsen. Motivet till valet av de övergripande läroplanerna är 

att keramiken kan användas i andra ämnen än bild. 

 

4.1.1 Mål från Allmänna Läroplanen för grundskolan 2011, Lgr11  

Skolans uppdrag och mål för eleven 

 skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
9
 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö och miljön i ett vidare 

perspektiv.
10

 

 

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgående grundskola 

                                                 
7 Lärarnas Riksförbund, (2011) Lärarboken 2011/2012, Stockholm , Modintryckoffset  

8 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011[elektronisk 

resurs] (2011-11-20) Stockholm, Skolverket 

9 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011-11-20), Stockholm, 

Skolverket s. 9  

10 Ibid s. 12 
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 kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.
11

 

 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer så som språk, bild, 

musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud,
12

 

 

Riktlinjer för läraren 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel.
13

 

 svara för att eleven får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.
14

 

 

4.1.2 Mål från läroplanen Gy11 

Skolans uppdrag och mål för eleven 

 skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa 

problem.
15

 

 eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa 

sina kunskaper.
16

 

 

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgått gymnasium 

 kan använda sina kunskaper som redskap för att: 

– formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 

– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.
17

 

 kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för 

estetiska värden.
18

 

 

Riktlinjer för läraren 

 i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 

kunskaper som främjar elevernas lärande.
19

 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven 

                                                 
11 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, [elektronisk resurs] 

(2011-11-20) s.13 

12 Ibid, s.14 

13 Ibid, s.14 

14 Ibid, s.15 

15 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011[elektronisk 

resurs] (2011-11-20) s.4  

16 Ibid, s.4 

17 Ibid, s.6 

18 Ibid, s.6 

19 Ibid, s.7 
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– utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang.
20

 

 

Med detta som bakgrund ser vi att det i båda läroplanerna läggs vikt på att 

stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet, samt viljan att prova omsätta nya 

idéer i handling och att lösa problem. Under arbetet med kreativa ämnen eller 

material, menar jag att man kan öka måluppfyllelsen. Genom att ta fasta på 

elevens intressen och nyfikenhet, kan läraren skapa en bra lärandemiljö som tar 

till vara på en större del av elevernas utvecklingskapacitet. 

 

Att se på läroplanerna ur ett lärandeperspektiv ger möjlighet att använda estetiska 

läroprocesser och taktila inlärningsmetoder som en grund i undervisningen. 

Genom att använda sig av varierade multimodala medier skapas ett omväxlat 

lärande. Flera elever ges möjlighet finna intressen och utveckla sina 

förutsättningar för såväl tillämpade inlärningsmetoder, ämneskunskaper och 

materialkunskaper. Det är även viktigt att tydliggöra läroplanen för eleverna och 

föra den samman med keramikens olika arbetsområden och kursplanen i ämnet. 

Det gör att man som lärare kan uppmärksamma olika aspekter inom 

undervisningen och därigenom ge eleverna möjligheter till såväl inflytande som 

ökad personlig utveckling av t.ex. ansvarstagande, problemlösning och kreativitet.  

 

Från Lgr 11 läggs vikten på att prova olika arbetsformer och att eleven skall ges 

möjlighet för experimenterande. I Gy 11 har man byggt vidare på detta och valt att 

ytterligare synliggöra vikten av lärandets betydelse för eleven, för att denne kan 

vara en tydlig del av sin egen lärandeprocess. Jag menar att det är bra för eleven 

att kunna uttrycka sitt egna behov och reflektera kring sitt eget lärande. För att 

kunna göra det, är det viktigt att synliggöra detta för eleven och därigenom också 

låta dem träna, reflektera och experimentera. 

                                                 
20 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011[elektronisk 

resurs] (2011-11-20) s. 7 
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4.2 Teori om kunskap och inlärning 

I Kunskap i det praktiska. Kunskap i hantverk skriver Lena Sjöman att det i vår 

kultur finns en förankrad uppfattning att den teoretiska kunskapen och den 

praktiska kunskapen är åtskilda.
21

 Där den teoretiska eller så kallade akademiska 

kunskapsinhämtningen får en högre status än den praktiska kunskapen eller 

hantverksskickligheten. Tanken att inlärning kan ske bortkopplat från kroppens 

olika sinnen, menar Carla Hannaford är en tanke som är djupt rotad i vårt 

samhälle och som ofta premieras inom skolan.
22

 Hon menar dock att många elever 

lider av den enkelspåriga undervisningen. Vidare säger hon att inlärning sker på 

flera olika nivåer och genom tanke och kreativitet, kopplat till kropp och 

upplevelse, skapas stora möjligheter.  

 

”Alltid när beröring kombineras med andra sinnen aktiveras mycket mer av 

hjärnan, och på så sätt bygger den upp mer komplexa nätverk av nerver och 

utnyttjar mer inlärningspotential”.
23 

Här kan man se till keramikens egenskaper 

och hur en varierad undervisning med aktiviteter för både huvud och kropp kan 

vara en gynnande lärandemiljö för eleverna. Under lektioner där man använder sig 

av lera som material, behöver eleverna både använda huvudet för information, 

idéer och kreativitet samtidigt som kroppen behövs i utförandet. Det skapar ett 

sammanhang mellan de idéer och den information eleverna tillskansat sig och den 

verkliga situationen där kunskapen kommer till uttryck. Via olika sätt att tillskansa 

oss kunskap, sker inlärningen på olika sätt beroende på vilken 

undervisningsmetod som används. 

 

När vi förutsätter att lek i grunden är en lärande process, kan man knyta an till 

Carla Hannafords tes när hon skriver att ”Den mänskliga driften att skapa kommer 

ur lekimpulsen. (---) När känslorna bringas i dynamisk jämvikt med förstånd, 

insikt, handling och till och med överlevnad blir inlärning en rationell kreativ 

process”.
24

 Det går att vända på likhetstecknet för att därigenom tydliggöra att den 

rationella kreativa processen skapas i en symbios av flera faktorer.  

 

 

 

                                                 
21 Sjöman Lena, (2008) Kundskap i hantvek- båtbyggarlinjen på stensunds foklhöfskola  i 

Gustavsson, Bernt (red.) Kunskap i det praktiska, Lund, Studentlitteratur 

22 Hannaford Carla, (1997) Lär med hela kroppen, Jönköping, Brain Books AB 

23 Ibid s. 47  

24 Hannaford (1997) s. 47  
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Trowbridges figur 3 av balanserad funktion.
25

 

 

Figur 3 av Trowbridges förklarar hur såväl fysisk som intellektuell aktivitet är 

nödvändig för inlärningsprocessen och om en obalans mellan dessa skulle uppstå, 

blir inlärningsprocessen bristfällig. Carla Hannaford beskriver även Dr Poul 

MacLean´s tanke att lek är essensen i kreativitet och tänkande på hög nivå. 

Skapandedriften och den egna läroprocessen skapas ut lekimpulsen.
26

  

 

Att på skolan undervisa i keramik för att genom praktiskt arbete lära sig såväl 

teorin bakom, som det praktiska hantverket, föregås av lärarens kunskaper kring 

utvecklingsteorier, lärande med skolans ämnesmål och materialet som undervisas. 

Learning by Doing är uttrycket som används för John Deweys teori kring lärande 

och benämns även som upplevelsebaserad inlärning.
27

 Detta är en relevant teori 

inom bildskapande och bygger på att lärande görs med hela kroppen, tex är 

skapandeprocessen en viktig roll i lärandet för att förståelsen skall gå från ytlig 

faktakunskap till förtrogen kunskap. Denna teori kring lärande stödjs även av 

Howard Gardners syn på intelligens, han delar upp dessa i sju intelligenser och 

här menar han att, en av dessa, den kinestetiska intelligensen bygger på en vilja att 

lära och uttrycka sig med kroppen.
28

  

 

I boken Utbildningens förändrade villkor av Bernt Gustavsson ser han på de 

                                                 
25 Ibid s. 66 

26  Ibid 

27 Dewey, John (2011-06-15) Learning by doing Ne.se [elektronisk resurs] Malmö, 

Nationalencyklopedin  

28 Gardner, Howard, (1983) Frames of mind, New York, Basic Books 

http://www.ne.se/learning-by-doing
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centrala begreppen kunskap, bildning och demokrati utifrån en rad tendenser i 

samhällsutvecklingen.
29

 Han beskriver även hur kvalitet i skolan ofta uttrycks via 

mätbara resultat och på bekostnad av det han kallar de mjuka värden, här under 

bl.a. "det livslånga lärandet". Han beskriver vikten av att kombinera teori och 

praktik genom en retorisk fråga. 

 

Frågan är också om bildning ska förbehållas ”det själsliga” eller även omfatta 

kroppen, hela människan, inte endast ”teori” utan även ”praktik”, det praktiska 

livet?
30

 

 

Genom detta citat kan man ställa sig följdfrågan om det bara gäller inlärningen i 

vissa ämnen eller om man i alla ämnen borde sträva efter att i så stor utsträckning 

som möjligt använda sig av multimodala metoder i undervisningen. Sålunda 

tillämpas undervisningen för att flera av elevernas, styrkor och sinnen skall få en 

plats att utvecklas. Silwa Claesson beskriver hur en grundläggande uppgift kan 

upplevas svår för vissa elever.
31

 Genom konkretisering via praktiska moment, 

lyfter hon fram hur teorin tydliggörs när eleverna har möjlighet att prova och 

utforska ämnet 

Figur 4 om kunskap.
32

 

                                                 
29 Gustavsson, Bernt, (2009) Utbildningens förändrade villkor, Stockholm, Liber 

30 Ibid s. 102 

31 Claesson, Silwa (1995) Vilken betydelse har elevernas uppfattningar i undervisningen i Vägar 

till elevers lärande, Lund, Studentlitteratur 

32  Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke, (2006) Undervisning i teori och praktik – en 

introduktion i didaktik, Umeå univarsitet. Print & Media, s. 23 
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I boken Undervisning i teori och praktik beskrivs hur teoretisk didaktik kan 

påverka den praktiska didaktiken så att läraren kan omsätta sina teoretiska 

kunskaper till praktik.
33

 Detta går att föra vidare till andra former för 

kunskapsinhämtning. Eleven befäster sina kunskaper när det föreligger en balans 

mellan teori och praktik. Figur nr 3 är hämtat denna bok och illustrerar vikten av 

balans.  

 

Den pedagogiska litteraturen för bildundervisning är mera generell och inte 

specifikt anpassad för metoder för 3-Dim och lera. I Skolverkets kursplaner för 

gymnasiets Bild, läggs bland annat vikt på, att ge eleven förutsättningar för att 

utveckla följande: ”Kunskaper om bildens funktion och användningsområde i 

samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv”.
34

 Även i 

skolverkets kursplaner för gymnasiets formgivning står det: 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i 

formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att arbeta både traditionellt och experimenterande med materialet.
35

  

 

Skolans mål skapar genom detta bra förutsättningar för bildundervisningen och 

lägger en stark grund för att utforska historiens och olika kulturers konst. Lars-

Åke Kernell förklarar dessutom vikten av att ha en relation mellan innehåll och 

syfte i undervisningen.
36

 

 

Det är ju barnens och elevernas personliga nyfikenhet och drivkraft som skall 

administreras. Den kloka läraren utnyttjar de rörelser som finns i gruppen, men för 

att kunna identifiera och parera eventuella motkrafter måste färdinriktningen från 

början vara klart formulerad.
37

 

 

I Bilder i skolan beskrivs även 6 begrepp som delar upp bildundervisningen. Här 

nämns teoretiskt innehåll, bildproduktion, introduktion, instruktion handledning 

och värdering.
38

 Dessa punkter tydliggör lärarens aktiva roll i att ge eleverna 

möjligheter till deras potentiella lärande. 

                                                 
33  Lindström & Pennlert, (2006) 

34 Ämnesplaner för gymnasiets Bild 2011 [elektronisk resurs] (2011-11-11) Stockholm, 

Skolverket 

35 Ämnesplaner för gymnasiets formgivning 2011[elektronisk resurs] Stockholm, Skolverket 

 (2011-11-11) 
36

  Kernell, Lars-åke (2002) Att finna balanser, Lund, Studentlitteratur 
37

  Ibid sida 94 
38

  Karlson, Sten-Gösta & Löfgren, Staffan (2001) Bilder i skolan, Lund, Studentlitteratur 
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5.0 Resultatredovisning 

I detta avsnitt behandlas de fyra keramiska teknikerna och bearbetning av leran. 

Även lärare och lärarstudenters svar på enkäten redovisas och jämförs, slutligen 

beskrivs lektionstillfället som jag haft med lärarstudenter samt 

lektionsplaneringen. 

 

5.1 Val av teknik för experiment 

Ur historisk synvinkel har keramiken spelat stor roll i hela världen, inte minst i 

Sverige. Människan har skapat bruksföremål i lera sedan stenåldern och de äldsta 

skärvorna som hittats kommer från Kina och är 16 000 - 17 000 år gamla.
39

 

Tumning och ringling har varit grundpelare i keramiken som man även ser 

exempel på hos Kisi-folket som fortfarande använder denna urgamla enkla teknik. 

de skapar sina krukor genom en kombination av tumning, ringling och drejning.
40

 

Traditionellt sett skapades de första mönstren med pinnar, med vilka man 

skrapade sträck och prickar. Jag har valt att ta utgångspunkt i detta för att knyta 

upp den tekniska kunskapen mot ett historiskt perspektiv och därigenom ge 

möjlighet för en bredare förståelse av keramikens betydelse. 

 

Kikki Winbladh menar att det finns tre grundtekniker inom den enkla formen av 

skapande av bruksföremål och här lyfter hon fram tumning, ringling och 

kavling.
41

 Kikki Winblad beskriver det som enkla tekniker, som inte kräver stora 

resurser och som enkelt kan användas i skolsammanhang och i utbildningssyfte. 

Till detta vill jag även lyfta drejning som Lena Gardner anser är en grundteknik i 

keramik, även om denna kräver större kunnighet och flera resurser är den viktig.
42

 

Utifrån enkätsvaren har jag har valt att utforska två tekniker, första valet av teknik 

är tumning, detta då tekniken ger möjligheter för såväl elever med svaga som 

starka kunskaper i ämnet. I svaren från enkäten går att utläsa att lärarna ser detta 

som en enkel teknik med bra anknytning historiskt sett och bra möjligheter för 

arbete i skolmiljön. Den kräver små resurser och begränsat med plats. För att ha 

en motpol till tumning blir den andra tekniken drejning, detta är en teknik som 

kräver mera av såväl lärare som elev. Här menar lärarna i studien att det är en bra 

teknik för elevgrupper som nått en högre nivå i sina keramikkunskaper. Drejning 

är en utmanande teknik som läraren bör behärska väl, om undervisningen skall 

kunna anpassas till elevernas olika nivåer.  

                                                 
39 BBC News [Elektronisk resurs] (2011-11-22) news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8077168.stm 
40

   Fitzpatrick (2008) 

41 Winbladh (1997) 
42

  Gardner, Lena (1997) Keramik och lera, Malmö, Richter  
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5.1.1 En grund för arbete inom keramiken 

Genom experimenterande har Jag sett att arbetsytans storlek är varierande 

beroende på hur stora projekt som görs. När man arbetar med leran är det viktigt 

att ta hänsyn till vilket underlag man ställer föremålen på under arbetets gång, 

detta då leran har en sugande effekt. Praktiskt är att arbeta på en träskiva med ett 

tidningspapper på. Träskivan är till för att låta en aning fukt suga ner i skivan och 

tidningspapperet gör föremålet lätt att flytta utan att det behöver skäras bort.  

 

Grunden för allt arbete med keramik är lerans egenskaper från klump till färdig 

produkt. De aspekter som alltid bör tas i betraktelse oavsett teknik är bland annat 

krympmånen och förarbetet innan den specifika tekniken. Leran skall alltid 

bearbetas innan påbörjat arbete genom att den avsedda leran knådas och slås eller 

bankas mot ett bord. Om leran är för blöt, kan bearbetningen ske mot en gipsplatta 

där delar av fukten i leran absorberas. Knådningen upprepats i ett par minuter för 

att leran skall mjukna och eventuella luftbubblor masseras ut. Leran Formas till en 

rund klump och skärs itu för att se om klumpen är genomarbetad och fri från 

luftbubblor. Efter detta slås klumpen ihop igen (rundad sida mot skuren sida) och 

klumpen slås för att skapa en rundad form utan luftbubblor. Leran är klar att 

användas. 

 

Att fästa två bitar lera mot varandra 

kräver noggrannhet, här är det 

viktigt att rugga upp ytan genom att 

rispa eller skära skåror i båda 

föremålens kontaktytor. När ytan är 

skårad läggs slickers på och 

föremålen fogas samman, tryck 

sedan till. Det görs för att de två 

olika föremålen skall kunna smälta 

samman och inte gå isär under 

torkningsprocessen.  

 

Lerans krympmån varierar beroende på vilken lertyp som används men det 

vanligaste är att leran krymper mellan 5 och 10 procent av sin storlek under 

torkningsprocessen. Ju finare lera dess större krympmån. Under torkningen är det 

viktigt att inte låta leran torka för fort, det kan skapa spänningar mellan olika 

partier som torkat olika, vilket i sin tur skapar sprickor i godset. Under denna tid 

bör föremålet vändas ibland för att så jämn torkning som möjligt skall kunna ske, 

figur 5 : Hur man ristar i lera från boken 

Clay in primary school (2007) sida. 68 
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om det är nödvändigt kan föremålet övertäckas. 

 

Bränning av lerföremålen sker när leran är helt torr, här skall leran kännas hård 

och inte längre vara kall att känna på. När leran skall brännas görs detta vanligen i 

en brännugn för både lergods och stengods. Man påbörjar alltid med att bränna 

leran i en så kallad skröjbrändning, denna stabiliserar och gör leran tålig för 

användning. När man bränner är det viktigt att inte föremålet har luftfickor i sig, 

luften i keramiken expanderar under tiden i ugnen och får föremålet att spricka. I 

värsta fall kan föremål med luftfickor explodera och skada andra föremål i ugnen.  

 

När ugnen fylls är det viktigt att inga alster vidrör värmeslingorna, däremot har 

det ingen betydelse om de har inbördes kontakt. Man kan utan problem stapla 

ugnen full med obrända föremål för att utnyttja all plats. En skröjbränning tar ett 

dygn från start till slut. Under de första 10-12 timmarna värms ugnen upp, sedan 

hålls maxtemperaturen i 20-30 minuter, varefter ugnen stängs av och kylningen 

påbörjas. 

 

5.2 De fyra teknikerna 

5.2.1 Tumning 

Denna teknik är främst bra att använda 

för att skapa mindre föremål som 

exempelvis skålar. Man börjar 

formningen med att forma en boll. 

Mitt på bollen görs ett hål med 

tummen och formen utarbetas medan 

man snurrar lerklumpen i handen. 

Under hela tiden formningen sker, 

skall man vara noga med att tjockleken 

runt hela föremålet hålls jämn. Om 

leran torkar ut och börjar spricka upp 

kan en fuktig svamp användas för att 

återfukta leran. Med denna teknik kan man av en och samma klump skapa ett 

föremål och därmed slippa sammanfogningar och potentiella svagheter. Att snurra 

och trycka skålens sidor, kan ses som föregångaren till den modernare 

drejningsprocessen.  

 

 

figur 6: Processbild av en tummad skål av 

Caroline Legind (2011) 
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När grundformen är hittad slätas ytan ut, antingen med fingrarna eller med ett 

verktyg. Här kan man även avlägsna eventuella förtjockningar och skrapa bort 

överflödig lera. Om man vill tillfoga mönster eller fötter görs detta nu.  

 

Fötter skapas genom att man tar tre 

klumpar som formas till önskad form. 

Figur 7 visar fötter i form av koner, 

dessa fästs genom att man repar ytan 

på krukan samt på konens undersida 

och sedan tillförs slickers som ett kitt. 

Foten fästs på den preparerade ytan 

och får torka utan belastning. Med tre 

fötter uppnås alltid stabilitet. 

 

Under mina experiment framkom det 

att denna teknik är svår att få helt jämn. Det krävdes en del arbete för att släta ut 

och ge skålen den önskade formen, men med övning går det att skapa tunna och 

jämna alster. Tekniken var lätt att använda och genom mönster och former i 

föremålet skapades en karaktär. Resultatet blir dock ofta rätt grovt och enkelt, men 

den passar bra som en teknik för nybörjare eller inför milbränning på grund av de 

få samlingarna. 

 

5.2.2 Ringling 

Tekniken tar utgångspunkt i att ett föremål byggs upp genom att foga ihop korvar 

av lera. Det är en teknik som är bra till asymmetriska former, runda former och 

föremål med in och utgångar. Man påbörjar föremålet antingen genom att tumma, 

kavla eller ringla en botten som inte får vara för tunn. När man ringlar ett föremål, 

byggs det upp av ”korvar” av lera som man fäster i den form man vill ha. 

Korvarna rullas ut för ha på ett bord. För att undvika luftbubblor och för att vara 

säker på att korvarna fäster ruggas ytan upp och slickers förs på mellan varje ny 

korv som läggs på. Ytan kan stå obehandlat för att ringlingen skall synas eller den 

kan bearbetas. Om man bearbetar ytan bör det ske genom att leran slätas ut 

uppifrån och ner. Denna rörelseriktning hjälper till att trycka ihop leran och arbeta 

ihop sammanfogade ytor. Ringning passar alltså bra för asymmetriska föremål. 

 

 

 

 

Figur 7: Lerfötter till tummad skål av 

Caroline Legind (2011) 
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Det är viktigt att klargöra svårigheterna för eleverna för att inte förutsägbara 

problem uppstår under själva byggandet. Korvarna får inte vara för tunna eftersom 

denna teknik inte passar sig för finlir, det är risk att luftbubblor skapas om man 

inte är noga i sammanfogningarna, därför är noggrannhet viktigt under 

hopsättningen av varje individuell ring eller korv. Ibland kan det vara nödvändigt 

att lägga in ett stöd av exempelvis tidningspapper på ställen där formen har 

tendens att ge vika. Liza Gardner påpekar även att tekniken kräver en del övning 

och skriver ”Att rulla en sträng tror man ofta är en lätt sak men det krävs faktiskt 

övning för att rulla strängen med rätt tryck”.
43

  

 

5.2.3 Kavling 

Tekniken kavling är avsedd för att skapa föremål med släta ytor. Tekniken passar 

för cylinderformade eller kantiga alster och är passande för både stora och små 

föremål. Denna teknik är enligt Liza Gardner en enkel teknik som är användbar 

för lergods.
44

 Man startar med att förbereda en klump lera som sedan kavlas ut på 

ett stabilt underlag. Därefter görs en mall av papper i passande form och formen 

överförs på den kavlade leran.  

 

När man kavlar ut leran kan man använda stödpinnar för att få samma höjd på 

leran över hela lerbiten som kavlats. Om luftbubblor uppenbarar sig, kan dessa tas 

bort genom att sprätta upp bubblan och sedan försiktigt pressa ut luften. Vill man 

ha ett mönster på hela ytan, kan man kavla ut leran på ett mönstrat underlag och 

därigenom skapa ett mönster. 

 

                                                 
43

 Gardner (1997) s. 18 
44

 Ibid 

          
Figur 8: Från boken: Clay in primary school (2007) sida. 53 visas hur man kan 

bygga formen med hjälp av tekniken ringling. 
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När önskad tjocklek uppnåtts, skärs 

de olika bitarna ut. Om föremålet 

skall dekoreras, är detta ett bra 

tillfälle att göra nu. Här kan man 

exempelvis använda stämplar eller 

trycka med olika föremål för att 

skapa mönster och olika effekter. 

När leran grunddekorerats sätts de 

olika bitarna lera ihop med slickers. 

Här kan man välja att sammanfoga 

kanterna på flera olika sätt, antingen 

genom att lerans kanter överlappar 

varandra eller att sammanfogningen ske genom att man sätter leran kant i kant.  

 

Kavling är en enkel teknik, den kräver inte mycket verktyg. Det är lätt att, även 

för en oövad, få fina resultat. Här skall man dock tänka på att om nybörjare 

använder tekniken, är mindre föremål att rekommendera. Det kan vara svårt att 

hålla formen på ett större föremål.  

 

5.2.4 Drejning 

Denna teknik passar bra för stora som små bruksföremål. Det är en avancerad 

teknik som kan ge stora möjligheter i skapandet, samt ger potential i formandet 

och kvalitén. Michael Casson uttrycker att tekniken inte är helt enkel att jobba 

med och nämner att man som nybörjare bör arbeta med mjukare lera då denna är 

lättare att forma.
 45

 Drejning är även en teknik som är passande för elever eftersom 

kombinationen av lera och teknik skapar förutsättningar för elevutveckling. Enligt 

läroplanens mål från såväl Lgr 11 som Gy 11, skall man stimulera elevernas 

kreativitet, självförtroende och idéskapande.
 46

 Utöver att en drejskiva är 

nödvändig för arbetet behövs även, en avställningsbräda till det färdiga föremålet, 

en skärtråd för att lossa föremålet från drejskivan, svamp, olika handredskap och 

en skål med vatten samt tidningspapper. 

 

Genom att bearbeta leran påbörjas arbetet, sedan slås lerklumpen fast på mitten av 

                                                 
45

 Micael Casson Keramikboken. (1980) Dreja, forma för hand, dekorera Gummesons Tryckeri 

AB, Falköping 
46

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011[elektronisk 

resurs] (20-11-2011) & Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

[elektronisk resurs] (20-11-2011)  

 

Figur 9: att skära ut lera för tekniken 

kavling, från boken Clay in primary scool 

(2007) sida. 68 



Caroline Legind 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet Bild och Textil 270 hp 

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

22 

 

drejskivan och därefter påbörjas centreringen. Detta görs genom att leran, med ett 

fast tryck med båda händerna, pressas mot mitten. När leran centreras kommer 

den att stiga och en topp skapas, för att sedan trycks ner igen. Det ger en 

smidighet i hela lerklumpen och för att få leran helt centrerad inför drejning. 

Under hela tiden man drejar skall mycket vatten användas för att skapa en glatt 

yta mellan händerna och leran.  

 

Man skall vara noga med att 

släppa leran mycket försiktigt och 

långsamt för att inte det 

förändrade trycket på leran skall 

skapa en obalans som får leran att 

tappa sin centrering. När leran på 

skivan är centrerat ser det ut som 

den ”står stilla”, alltså inte vinglar 

när skivan snurrar. 

 

Vanligtvis skall skivan snurra motsols när drejar, man läggar först höger handflata 

mot leran, sedan vänster handflata mot lerklumpen så fingertopparna kommer 

utanpå högerhandens fingrar. Leran rör sig alltså in i högerhanden och ut vid 

fingertopparna, därefter över i nästa hand. Det har ingen betydelse om man är 

vänster- eller höger-hänt, båda händerna jobbar ihop. För vissa kan det kännas 

mera naturligt att sparka med vänster ben men efter som det inte kräver speciellt 

mycket styrka, kan det även fungera med höger ben. Fördelen med att lära sig 

drejning där skivan snurrar motsols är, att en del elektriska drejskivor enbart kör 

denna väg.  

 

När själva utformandet skall påbörjas 

och lerklumpen är helt centrerad sätts 

tummen mitt på lerklumpen och trycks 

nedåt, långsamt men bestämt. Man skall 

sluta när tummen är ca 1.5 cm från 

drejskivan. Därefter formas och drejas 

föremålet genom att höger hand hålls på 

utsidan av skålen och med vänster hand 

arbetas inifrån med ett eller ett par 

fingrar som trycker leran uppåt och utåt. 

Först ”dras” leran uppåt för sedan att 

figur 10: En centrerad klump lera av 

Caroline Legind (2011) 

Figur 11: En nydrejad skål av Caroline 

Legind (2011) 
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pressas utåt i önskad form. Man skall arbeta långsamt, metodiskt och med en fast 

hand för att inte skapa ojämnheter under arbetet. Det kan vara en fördel att placera 

en spegel framför drejskivan under tiden man arbetar. Spegeln gör att man får en 

ökad möjlighet att se hela formen, inte bara uppifrån utan även från skålens sida. 

 

När föremålet är färdigt skall det skäras av drejskivan. Man kan lägga ett 

tidningspapper på föremålets topp för att stödja den runda formen under flytten 

från drejskivan och första delen av torkprocessen. När drejskivan snurrar mycket 

långsamt skärs skålen loss med en skär-tråd, vatten tillförs så att föremålet enkelt 

kan glida över till en skiva. Det skall även ligga tidningspapper på skivan där det 

drejade föremålet skall torka. Slutligen läggs en plastpåse över och skålen bör 

vändas ibland för att skapa en så jämn torkprocess som möjligt.  

 

När leran är läderhård skall botten formas. Skålen sätts med botten uppåt i mitten 

på drejskivan och fästs med frystejp eller lera, för att se om mitten är hittad kan 

man försiktigt sätta igång drejskivan på en låg hastighet och rispa en ring på 

bottenytan i leran. Därefter används en skrapa för att ta bort överflödig lera och 

forma skålens botten. Drejskivan sätts igång och arbetet påbörjas från mitten, 

arbetet skall hela tiden sakta gå från mitten och utåt med en fast hand. Enkelt är 

att hålla skrapan med höger hand och stödja med vänster hand. För att skapa en 

jämn yta är det viktigt att hålla skrapan på samma höjd hela tiden och inte följa 

lerans eventuella ojämnheter. Olika former kan skapas på botten och här kan det 

vara en bra grund att utgå ifrån den traditionella högre kanten längst ut, men 

experiment skapar en större bild utav vilka möjligheter som olika föremål kan ge. 

 

Under mina experiment kunde jag konstatera att drejning krävde mycket träning 

och att det var den svåraste av de avhandlade keramiska teknikerna. Genom att 

föra samman experimenten med enkätundersökningen visar det att drejning passar 

bra för lite äldre elever, exempelvis i grundskolans senare år eller gymnasiet. Att 

demonstrera drejning praktiskt för en mindre elevgrupp, visar tydligt momenten 

och handsättningen för eleverna. Denna teknik kräver en hel del handledning från 

början, men även att den enskilda eleven får ett flertal möjligheter att dreja för att 

på så sätt tillägna sig färdigheten. Till en början kan vara bra att låta eleverna 

jobba två och två på var sin drejskiva, då de kan stödja varandra och diskutera de 

olika momenten. Efter att eleven kommit igång med arbetet, kan ett mera 

självständigt arbete fortskrida.  
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5.3 Enkätredovisning 

Denna kvalitativa enkät syftar till att fördjupa kunskapen kring hur lärare och 

lärarstuderande ser på lerans möjligheter inom bildverksamhet. Svaren ställs mot 

varandra och likheter samt skillnader i lärares och lärarstudenters svar presenteras 

för analys. Jag kommer i mitt läromedel att använda mig av enkätens resultat och 

informanternas enskilda utlåtande angående eventuella problem och fördelar med 

keramik i undervisningen. Med den kvalitativa enkätformen har jag fått ett brett 

arbetsgrundlag och vill fokusera på de mest relevanta svaren nedan.  

 

Lärarenkätens svar omfattar sju lärare på sju olika skolor. 4 lärare jobbar (eller har 

jobbat) på estetiska programmet och 3 på fristående bildkurser. Det är fem 

kvinnliga lärare samt två manliga lärare och deras anställning i pedagogisk 

verksamhet sträcker sig från 4 år till 40 år, med en genomsnittlig anställningstid 

på ca 17 år. De lärarstuderandes enkät omfattar 15 lärarstuderande från ett 

universitet och alla har läst till bildlärare. Det är nio kvinnliga studerande och fem 

manliga samt en utan angett kön. De Studerandes studier på universitetet sträcker 

sig mellan två terminer och 12 terminer med en medellängd på ca 5.5 terminer per 

student. 14 utav 15 har även minst 3 terminer på lärarlinjens bildprogram och 

vissa har läst ytterligare bildkurser på universitetsnivå. 

 

5.3.1 Genomgång av enkätfrågor samt svar.  

1. Hur ser du på att använda sig av keramik i en lärandemiljö? 

Lärares svar: 

 De flesta elever har inte arbetat med lera och har därför inga förutfattade 

meningar om sin förmåga. (De har nästan aldrig arbetat med lera på 

högstadiet/mellan/Låg) och kan därför uttrycka sig mer spontant. Det 

passar också många elever som har svårt med penna/färger/papper men där 

formen känns självklar för dem. 

 Tidskrävande.  

 Hantverket i sig kan vara alldeles för stort att gå in på – man kan använda 

lera som material för formstudier istället. 

 

Lärarstuderandes svar: 

 Viktigt för att bevara 3-dims-arbete av äldre hantverksmässiga metoder. 

 Keramiska tekniker kan hjälpa elever att utveckla skulpturella färdigheter 

som kanske inte återfinns när man jobbar med andra tekniker så som 

papier-maché.   
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 Mycket positivt. Keramik är en enkel och bra typ av skulpturmaterial som 

jag gärna använder inom bilden. Det ger en väldigt konkret känsla för 

form och skapande som ett hantverk eftersom det oftast är med händerna 

eleverna bygger upp formerna. 

 Men för mig som lärare ur ett arbetsmiljö perspektiv så är keramik damm 

astma och allergi skapande och kan leda till stendamms-lunga och keramik 

leder till många tunga lyft som sliter på rygg och axlar.  

 

Samtliga lärare ser positivt på att använd keramiken i en lärandemiljö, viss 

problematik tas dock upp. Bland positiva egenskaper nämns experimenterande, 

upptäckande och forskande processer med stora möjligheter. De Lärarstuderandes 

syn på att använda leran som ett verktyg i lärandemiljön var också positiv, ingen 

svarade att de var negativ till användandet av lera i skolan. Medan lärarna bland 

annat uppmärksammande tidsåtgång som eventuella problem, visade de 

studenterna en större osäkerhet. De framförde bland annat även lärarkunskaper 

och hälsofrågor som eventuella problem med att använda leran i undervisningen. 

 

2. Om du har moment för eleverna som innehåller olika tekniker inom keramik, 

ange vilka? 

Lärarna skriver att de varierar vilka tekniker som används efter vilka kurser som 

de undervisar i, flera lärare nämner skulptering, tumning, ringling, kavling, 

drejning, glasering och bränning. Här nämner en lärare att denne varierar vilka 

tekniker som används utifrån vad eleverna önskar och deras behov. En annan 

lärare berättar att denne arbetar med keramik som en specialisering och att de då 

går igenom olika sätt att forma och dekorera. Här arbetar de även en hel del med 

själva hanteringen av lera som material. Det visar på att det finns en bred 

användning av keramik inom skolverksamheten. Inga av lärarstudenterna har 

tidigare, eller för närvarande, självständigt undervisat i bild eller keramik.  

 

3. Används keramiken i din undervisning som ett redskap för inlärning av 

tredimensionellt skapande? 

På denna fråga svarar huvudparten av lärarna med ett direkt ja. Tillfällen och 

motiveringar som ges för användandet av lera i skapandet är bland annat:  

 Övningar där resultatet inte sparas och i själva skapandet av konst. I 

kroppens dimensioner och former. 

 Många elever har lättare för att uttrycka sig tredimensionellt. Om man i sin 

undervisning blandar två-och tredimensionellt skapande har man större 

chans att nå att elever och att alla får en chans att känna sig ”duktiga” och 

nöjda med sina arbeten. 
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De lärarstuderandes svar visar på deras framtida undervisning och huruvida den 

kommer inkludera keramiken som ett redskap för inlärning av tredimensionellt 

skapande. Här fick jag mest otydliga svar och mindre än hälften av de 

lärarstuderande väljer svarar ja på frågan. Lärarna ser det som ett givande material 

som öppnar upp för många elever att skapa medan lärarstudenterna hade svårt att 

säkert säga om lera är någonting de skulle inkludera i sin kommande 

undervisning. En stor del av lärarstudenterna ger ofullständiga svar med 

ett ”kanske” eller ”det beror på”. Frågan verkar varit svår att besvara för de 

lärarstuderande. Svaret till detta kan vara att de saknar erfarenhet i sin roll som 

lärare i skolverksamheten.  

 

4. Används keramiken även som rena teknikmoment?     

Här är åsikterna delade, en lärare uttrycker att hon lär ut tekniken och efter det är 

det upp till eleven att använda tekniken efter ”eget huvud” som denne skriver. Det 

kommer även fram att det för en lärare beror på vilken kurs som det undervisas i, 

huruvida ren tekniklära skall användas som moment. En annan lärare berättar att 

denne även använder knådning och kavling som övningar i motorik och 

koordination i de klasser där undervisningen sker med funktionsnedsatta 

deltagare. Ett par lärare skriver också att de inte räknar med att lära ut keramiken 

som rena teknikmoment i framtiden. 

 

Lärarstudenternas fördelning i svaren bygger på huruvida de, i deras blivande roll 

som lärare, menar att de kommer att använda lera i undervisningen och här är 

strax under hälften av lärarstudenterna osäkra på om deras blivande undervisning 

kommer att inkludera rena tekniklektioner i keramik. En lärarstuderande menar att 

det är viktigt att först lära sig de olika teknikerna för att kunna vara fri i sin 

kreativitet och för att kunna utveckla sin egen förmåga inom keramiken. En annan 

av de lärarstuderande skriver att en egen viss estetiskt skapande-process måste 

finnas och som inte bör hindras av rena teknikmoment, även om grundteknikerna 

är viktiga. I min undersökning ser jag att de studerande visar tecken på att i 

mindre utsträckning se keramiken som rena teknikmoment i undervisningen, dock 

har flera studerande inte lämnat fullständigt svar med stor osäkerhet till följd.  

 

5. I vilka årskurser anser du det lämpligt att undervisa i tekniker inom keramik? 

Vilka tekniker passar i vilka årskurser? 

Alla lärare menar att arbete i keramik är passande till alla åldrar. Ett exempel på 

uppdelning kommer från en av lärarna som menar att olika teknikers 
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svårighetsgrad delvis går att dela in på detta sätt även om man kan använda alla 

teknikerna i de högre åldrarna.  

 

- Till små barn passar; enkla saker tex. kavling och fritt formande. 

- Till mellanstadiet passar allt utom drejning. 

- Till högstadiet och gymnasium lämpar sig alla tekniker. 

 

En annan lärare berättar att denne anser att man kan undervisa med alla tekniker i 

alla åldrar och beskriver hur man blir helt förundrad över hur fantastiska grejer 

eleverna kan åstadkomma och menar samtidigt att strikta instruktioner kan hjälpa 

vissa elever.  

 

I denna fråga är de lärarstuderandes åsikter splittrade, ett flertal menar att det är 

lämpligt att undervisa i keramik i alla åldrar men att det är viktigt att forma 

undervisningen så att den passar till tilltänkt åldersgrupp. Här är det även flera 

som menar att tekniken drejning är så pass svår att den passar bäst för gymnasiet. 

Flera av de lärarstuderande menade att keramikundervisningen först bör påbörjas 

på högstadiet och ytterligare ett fåtal menade att keramikundervisning endast hör 

till gymnasiet. En studerande uttrycker klart att alla tekniker kan fungera för alla 

åldrar så länge ramar och tydliga instruktioner kan ges. Här ställer jag mig 

frågande till den stora skillnaden hos de lärarstuderandes svar gentemot varandra 

men även mot lärarna.  

 

Lärarstudenterna uttrycker att keramiska tekniker i mycket större utsträckning är 

tekniker för äldre barn och vissa menar helt enkelt att teknikerna är för svåra för 

lägre åldrar. Vissa lärare delar upp tekniker för olika åldrar och ser mera positivt 

på användningsmöjligheterna av keramik i stort.  

 

6. Vilka fördelar har arbete med tekniker inom keramik för eleverna? 

 Friare arbete och mera intuitivt, vilket ger bättre resultat. 

 Inte lika rädda för att misslyckas. 

 För formexperiment. 

 Taktila övningar även med koppling till samtida konst och design 

(vardagsföremål) historia och matematik, naturkunskap. 

 Man lär sig fingerfärdighet och tålamod, bra grejar att kunna alltihop. 

 Att forma. 

 Få en känsla för 3dim/ form. 

 Att det är roligt, relativt enkelt, och det går att skapa användbara produkter 
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som eleverna själva värderar högt. 

 Inte giftigt och förstör inte kläderna. Rimligtvis billigt material om det går 

sönder och får göras om. 

 Inte så hårdjobbat. 

 Med kunskap (om t.ex. att samla delarna) finns det knappt begränsningar i 

teman. 

 

I enkäten syns det tydligt att man ser fördelar med att jobba med keramik i skolan. 

Även de studerande som har svårt att bedöma fördelarna utifrån sina erfarenheter, 

bedömer ändå att det finns fördelar med keramiken. Enbart en lärarstuderande ser 

inga fördelar. Det går inte, av enkäten, att läsa om personen inte ser några fördelar 

eller saknar erfarenhet och därför inte ser sig kapabel att svara.  

 

Här har jag tagit ut exempel från både lärarstuderande och lärare för att fokusera 

på alla fördelar. Fördelar med keramiken enligt de lärarstuderande är det 

tredimensionella seendets utveckling och hur man på ett bra sätt kan fånga formen 

i en människa eller ett föremål. Fördelen är även det kreativa skapandet som sker i 

formandet och den faktiska processen när händernas påverkan på materialet. En 

studerande menar även att den kulturella anknytningen är viktigt och skriver 

att ”förståelse för andra traditioner som har det som en högt skattad tradition att 

t.ex. dreja.” Denna kommentar visar på stora möjligheter för keramiken i 

klassrummet. 

 

7. Ser du några problem med att använda keramik i undervisningen? Om ja, vilka 

problem? 

På tabell 1 syns hur många procent lärare och lärarstudenter som nämnt de olika 

problemen i enkäterna. 

Tabell 1: Lärare och lärarstuderandes syn på eventuella problem 



Caroline Legind 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet Bild och Textil 270 hp 

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

29 

 

 

Här ser man att lärarna i största grad fokuserar på lokalernas lämplighet, här 

menar jag utrymmet och ugnsmöjligheter, samt tidsåtgång.  Båda bland lärare och 

studerande är det en del som upplever att keramiken kräver ett relativt långt 

tidsutrymme. Städningen ses som ett större problem för de studerande än för 

läraren. De lärarstuderande menar att problematiken med arbetet i keramik främst 

ligger i att det är en lång process men även att det är en ekonomisk fråga, vilket 

lärarna ej uttrycker i samma grad. Här skiljer sig synen på omkostnaderna kring 

keramiken och få lärarstuderande har gett några skildringar kring vad som de tror 

de ekonomiska problem beror på. Enda specifikationen en lärarstuderande gett är 

omkostnader för inköp av lera och glasyrer. Likt lärarna ser en del studerande 

även problem kring frågan om keramikugnens tillgänglighet.  

 

8. Vilka tekniker inom keramik förespråkar du? Varför förespråkar du dessa? 

En kommentar jag menar passar till majoriteten av lärarnas och lärarstudenternas 

svar syftar till vad denna lärare har skrivit till alla teknikerna; ”Enkla tekniker som 

inte tar för mycket tid att lära sig.” Flera lärarstudenter kommenterar dock att 

tekniken drejning kräver större kunskaper och är en svårare teknik generellt men 

att den samtidigt rekommenderas.  

 

En lärarstuderande skriver som motivering för användandet, ”Övar tekniska 

kunskaper och medvetandegör tyngdpunkter, även att kunna göra föremål och 

`inte bara´ konstnärliga skapelser. Samtliga av dessa tekniker kan användas till de 

ändamålen.” En kommentar från ytterligare en lärare med en viktig reflektion är 

denna, ”använder den teknik som passar bäst, även på keramikkursen. (---) elever 

kan föreslå vad de vill göra, sedan pratar vi om lämplig teknik. På det viset 

kommer vi igenom alla tekniker och genomgångarna tar utgångspunkt i ett 

behov.” Ur enkätsvaren läses att elevernas intressen som grund för skapande och 

att undervisning kräver en säkerhet i teknikerna.  

 

Ytterligare kommentarer? 

En kommentar fanns under ytterligare kommentarer och den lägger till en punkt 

när det påpekat att alltid använda slickers vid sammanfogningar av lergods för att 

inte arbeten skall falla isär eller spricka under torkningsprocessen. Även en 

informant skriver att vikten bör läggas på uppgifter där eleverna får uttrycka sig 

visuellt och visionellt. 
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5.3.2 Sammanfattning av enkätsvar 

Sammanfattningsvis kan vi se att informanterna har en hel del olika åsikter kring 

leran inom skolverksamheten. Lärare menar att olika tekniker passar genom hela 

grundskolan och att keramiken går att använda i såväl de lägre åldrarna som de 

högre åldrarna i skolan. Här skiljer det sig från lärarstudenterna där den generella 

åsikten är att tekniker i lera i mycket större utsträckning passar endast till de högre 

åldrarna och på gymnasienivå. Även med leran som material skiljer sig åsikterna 

mellan lärare och lärarstuderande då lärare beskriver lokalernas lämplighet som 

den största problematiken, medan de lärarstuderande visar en osäkerhet kring 

kunskapsnivån i sin kommande lärarroll. Eventuella resursfrågor som tex 

keramikugnar och tid ser både lärare och lärarstudenter som relevanta dock visar 

de lärarstuderande en större osäkerhet kring lerans långsamma process.  

 

5.4 Arbetet med elever 

För att själv prova hur lektioner som inkluderar lera kan fungera, valde jag att ha 

en lektion i tekniken tumning. Jag valde denna teknik eftersom 

undervisningstillfället var kort och det är en av de enklaste teknikerna inom 

keramiken. För att granska om det var lämpligt att använd lera som ett redskap i 

skolan och vilka för eller nackdelar man kan stöta på, ansåg jag denna teknik som 

passande. Gruppen som valdes var en av de klasser av lärarstuderande från 

universitetet som intervjuats tidigare. Detta val gjordes utifrån att jag ville se på 

hur leran fungerade i ett klassrum och tillsammans med invigda studerande kunde 

diskussioner kring lokaler, tid, städning och tekniker även hållas på en 

professionell nivå. Jag utgick från den egna lektionsplaneringen och 

lärarhandledningen. 

 

Salen som användes var inte en traditionell bildsal och var jag tvungen att frakta 

alla redskap och material mellan salarna. Att som lärare göra detta upprepade 

gånger för att det inte finns tillräcklig förvaring i klassrummet, eller att byte av 

salar ofta sker, kan vara problematiskt. För denna lektion krävdes det resurser men 

även extra reseurstid innan, eftersom allt material skulle samlas och transporteras.  

 

Jag började lektionstillfället med att visa en Power Point på hur man kunde arbeta 

med materialet för att få en hållbar produkt, samt hur tekniken fungerade. Efter 

genomgången fick alla studerande hämta en klump lera och tidningspapper att 

arbeta på. Medan de arbetade tog jag även upp, och vi diskuterade tillsammans i 

gruppen, hur vår kultur kring leran såg ut förr och idag. Även diskussioner och 
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samtal om hur andra kulturer, så som Kisifolket i Tanzania, än idag använder 

dessa tekniker på traditionellt vis, gjordes under lektionens gång. Detta följdes av 

diskussioner kring hur undervisning i lera kan hållas och hur tekniker, material 

och målsättningar för undervisningen kunde tolkas och användas på olika sätt. 

 

Denna tumningsteknik krävde inte stor arbetsyta och det var enkelt för de 

studerande att arbeta flera stycken runt samma bord. Jag märkte dock att golv och 

bord krävde extra städning då smulad lera fanns kring varje bord. Den smulade 

leran torkade snabbt och när alla gick omkring i klassrummet trampades smulorna 

sönder och skapade damm. Här är lärarens hälsofråga och lokalernas lämplighet 

viktiga att ta i betraktelse eftersom mycket damm i arbetsmiljön skapar 

hälsorisker, vilket tydliggjordes under undervisningstillfället. 
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6.0 Diskussion 

Ett sammanfattande tema under studien har varit att se på hur man kan arbeta med 

keramik, samt hur keramik i sig passar in i undervisningen och måluppfyllelsen. 

Jag kommer här att reflektera över hur lärare och lärarstuderandes åsikter stämmer 

överens, men även hur de tydligt kan skilja sig. Genom att ställa experiment mot 

lärares och lärarstuderandes erfarenheter skapas en överblick över keramikens 

praktiska möjligheter i undervisningen. Jag kommer även att reflektera över mina 

experiment kring keramik och den undervisning jag genomfört, allt detta flätas 

samman för att ställas mot litteratur och handledningar. 

 

Det har genomgående i studien varit 

givande att ta utgångspunkt i de 

erfarenheter jag fått under 

studieresan och praktiken i Tanzania. 

Jag har ofta sett tillbaka på dessa 

erfarenheter. Kisi-folkets 

traditionella keramikhantverk ger 

kvinnorna möjlighet att försörja sig 

genom att producera keramiska 

föremål till försäljning och export. 

Det kan de göra med enbart små 

medel och det har stärkt min tro att 

keramikundervisning inte nödvändigtvis är en resurskrävande teknik. Jag har 

också, genom att se teknikerna och produkten i användning fått en djupare 

förståelse för enkla teknikers användbarhet. I mitt eget lektionsupplägg för 

lärarstuderande tog jag en direkt utgångspunkt i detta. Från den keramiska teknik 

Kisi-folket använder är steget inte långt till vår egna forntida tekniker. Därför 

anser jag att dessa går att knyta till vår egen tradition, men även att det knyter 

samman den estetiska verksamheten med såväl läroplanernas krav kring det 

kulturella arvet och det övergripande arbetet med andra läroämnen exempelvis 

samhällskunskap och historia. Tidigare använde den lokala krukmakaren sig av 

enkla produktionsmetoder, nu sker det mesta av produktionen på större fabriker 

och ofta i utlandet. Genom att lyfta ämnet tillbaka till ett klassrumssammanhang 

ges möjlighet att levandegöra våra traditioner.  

 

 

 

Figur 12: Bild tagen av Caroline Legind i 

Matema, Tanzania (2011) 
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6.1 Frågeställningar och svar 

Här nedan diskuteras och analyseras det som framkommit i studien. Genom att se 

på frågeställningarna var för sig skapas en grund som gör det möjligt att 

därigenom summera studiens resultat och reflektioner som framkommit. Hela 

studien, såväl som resultat från enkäten, experimentens möjliggörande och 

litteraturens åskådliggörande granskas och utifrån frågeställningarna. 

 

6.1.1  Hur ser lärarstudenter och lärare på arbetsområdet Keramik? 

Genom enkäten har jag fått en djupare inblick i lärare och lärarstuderande syn på 

möjligheter och problem med att använda sig av keramik i undervisningen. 

Genom att använda mig av kvalitativa enkäter, där informanterna unde svara i fri 

text, fick jag ett brett material där keramikområdet belysts från flera olika 

perspektiv. Utöver de egna erfarenheter jag fått via bland annat experiment, fick 

jag, genom att ta del av mina informanters reflektioner i enkätsvaren, möjlighet att 

tillvarata andras erfarenheter av ämnet. I den empirin har det också framkommit 

problem som ej belysts i litteraturen. 

 

I studien deltog bildlärare från gymnasiet, lärarutbildare med bildinriktning och 

bildlärarstuderande. Den bakomliggande orsaken till att flera olika grupper av 

lärare inkluderades, var att jag ville belysa keramikområdet från olika perspektiv. 

Även om alla är, eller är bilvande lärare ser de ämnet keramik från olika 

utgångspunkter och har varierande mängd erfarenhet av undervisning i skolmiljö. 

Jag menar att det skapar möjligheten för flera intressanta svar och med denna 

bredd bland studiens informanter har jag fått tillfälle att fånga upp reella men även 

potentiella nackdelar och styrkor.  

 

De lärarstuderande och lärare i bildyrket har olika uppfattningar av keramikens 

möjligheter i skolan. I enkätfråga 7 (se bilaga 1 & 2) kan man klart se att läraren 

gör andra bedömningar än de studerandena. Läraren bedömer elevers entusiasm 

och lokalerna lämplighet viktigare än de studerande gör, däremot uppfattar lärarna 

inte ämnet lika resurskrävande som de studerande. Jag hör själv till gruppen 

studerande och har därför haft en begränsad erfarenhetsbas att utgå från, det 

förvånar mig dock inte att läraren har en annan syn på ämnet än den studerande. 

Dessa lärare har genom beprövad erfarenhet skapat sig en grund som jag menar 

inte går att få via litteraturen. Att själv hålla en lektion och se hur keramik 

fungerar praktiskt i klassrummet var en nyttig erfarenhet att tillgodogöra sig. 

Genom detta skapade jag en djupare förståelse och fann flera frågor som annars 
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eventuellt inte dykt upp. Här tänker jag bland annat på frågan om behovet av 

redskap. Jag ser vikten av att tänka på helheten, inte enbart fokusera på det 

pedagogiska resultatet utan även på de praktiska delarna kring keramik 

undervisningen. Om man har ett helhetstänk anser jag att det blir lättare att få 

undervisningen att fungera optimalt. Dock menar jag självfallet att pedagogiken 

ska ligga till grund för de didaktiska övervägningar och för det finner jag stöd i 

litteraturen.  

 

När man ser på lerans möjligheter i klassrummet är det en markant skillnad 

mellan lärare och lärarstuderandes svar. Vilka åldersgrupper som anses kunna 

jobba med lera och dess olika tekniker skiljer sig mycket. Här fanns det många 

delade åsikter mellan informanterna men den stora skillnaden är att medan lärare 

ansåg leran som ett användbart material för elever redan från unga år, menade 

flertalet av de studerande att det var ett material som ämnade sig bättre för de 

högre åldrarna. Silwa Claessons syn på det kroppsliga lärandet och möjligheten 

till experimenterande visar dock på att det även skulle vara givande för elever i de 

lägre åldrarna.
47

  Genom det kroppsliga lärandet skapar eleven en förståelse för 

ämnet och även om vissa tekniker kan vara svårare kan leran i sig vara ett redskap 

för lärandet.  De lärarstuderandes åsikter kring lerans svårighetsgrad menar jag 

kan ha att göra med de studerande eventuellt ännu inte har tillskansat sig den 

lärarroll som kommer tillsammans med flera års erfarenhet inom ämnet. Via 

enkätsvaren belyses ännu en dimension, att lärarens erfarenhet påverkar inte bara 

möjligheterna i klassrummet utan även synen på keramik i undervisningen och 

vad som anses möjligt. Det är nödvändigt att bränna leran för att kunna använda 

bruksföremål dock kan det vara relevant att se på vikten av det i lärandeprocessen. 

Varken lärare eller lärarstuderande har dock tagit upp olika alternativt till 

keramikugnen som variant av bränningmetod. 

 

6.1.2 Hur kan man på ett väl fungerande sätt arbeta med keramikens 

grundtekniker inom skolverksamhet? 

Det finns inte mycket forskning och litteratur kring undervisning i specifikt 

keramiska tekniker för grundskolans senare år eller gymnasiet. Litteratur med 

grundläggande övningar och lektioner finns i viss mån till grundskolans tidigare 

år och dessa går delvis att transformera till de högre åldrarna. Ett problem kan 

dock vara att övningarna blir för lätta och att man som lärare då har svårt att fånga 

elevernas intresse och lägga ämnet på en för eleverna lämplig nivå. Att det inte 

                                                 
31 Claesson (1995)  
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finns didaktisk litteratur riktad mot keramik kan förklaras med att keramiken är en 

gammal beprövat teknik som haft syftet att skapa bruksföremål och dylika alster, 

inte att utveckla ungdomars skapande, kreativitet och kunskaper utifrån statens 

fastställda kursplaner. Därför använde jag mig av min lektionsplanering (del 2) 

som jag byggde på utifrån enkätsvaren, litteraturstudier, samt experimenterande 

av tekniker.  

 

Det har varit viktigt för denna studie att jag fått möjlighet att utveckla ytterligare 

kunskaper i keramik genom experiment. Dessa kunskaper och erfarenheter har jag 

kunnat använda mig av på flera sätt. Dels har de legat till grund för 

lektionsplaneringen, men det har även lett till möjligheten till en mera djupgående 

tolkning av enkätsvaren. Genom att experimentera med keramiska tekniker gav 

det en djupare förståelse för de situationer mina informanter beskrev. Detta 

innebar att fler frågor och möjligheter kunde undersökas. Bernt Gustavsson 

uppmärksammar praktiken och påpekar att teorin inte ska stå ensam utan denna.
48

  

Det motsatta är också fallet, här menar jag att praktiken inte kan stå utan teorin. 

Jag såg i min lektion kring ett praktiskt ämne som keramik med tumning, att även 

teorin måste få en plats. 

 

Genom experimenten kunde jag testa hur mycket leran kladdade eller om det var 

nödvändigt att ge vissa restriktioner under arbetet med elever. Det framkom även 

att det var nödvändigt att se över de keramiska teknikerna och anpassa tidsramar 

för arbetet därefter så att de blev möjligt att hålla lektioner anpassade för elevers 

kunskaper. Detta med tanke på såväl tillverkningsprocess som tid innan och efter 

momentet. Utöver detta har experimenten legat till grund för teoriskapandet. 

Genom experimenten har jag kunnat reflektera över möjligheter och problem, 

samt formulera mig i bland annat didaktiska överväganden. Att keramik är ett 

givande ämne i skolan, har befästs men ut över detta har jag skapat mig en klarare 

bild av bredden i möjligheterna som uppstått när mina egna kunskaper inom 

området växt.  

 

Inom tekniken ringling upplevde jag att det var viktigt att göra lerkorvarna relativt 

grova för att det inte skulle vara ett för tidskrävande moment att bara bygga 

formen. En annan teknik med liknande ramar var kavling, där blev det tydligt att 

väggar och botten inte fick vara för tunna eftersom det skapade en stor instabilitet 

i föremålet. Genom experiment, keramiklitteraturen och enkäterna blev jag även 

                                                 
48

 Gustavsson (2009) 
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mera insatt i drejningen och jag kunde se hur tekniker fungerade utifrån såväl 

lärare som elevers perspektiv. Jag konstaterade att tekniken drejning passade äldre 

elever men krävde mycket handledning i början, dock gav teknikern stora 

möjligheter för eleverna att utvecklas. 

 

Den lärarhandledning som producerats har vuxit fram och utvecklats i takt med att 

jag utforskat och lärt mig kring ämnet, både genom litteratur och enkätsvar. 

Lärarhandledningen till keramikens grunder kombinerar det didaktiska tänket 

kring lektionsplanering med en praktisk synvinkel på hur materialet lera går att 

använda. Jag ser många möjligheter i att använda lera i 3 dimensionellt skapande 

och jag hade nytta av min lärarhandledning under min egen lektionsplanering. 

Innan jag genomfört den egna lektionen uppmärksammade lärarhandledningen 

bland annat viss problematik kring arbete med lera, exempelvis svårigheter kring 

hållbarhet som annars först skulle synliggöras när skadan hade skett och elevens 

alster kanske förstörts. Efter lektionen lades reflektioner kring användandet av 

redskap till och blev en viktig del av lärarhandledningen. Denna resursfråga var 

också någonting som lärarstuderande i enkäten uppmärksammade. 

 

Under hela studiens gång, bearbetningen av enkätensvaren, litteraturstudierna och 

skapandet av undervisningsmaterialet, använde jag mig av experiment för att föra 

pedagogiken och keramiken samman. Detta gjordes dels för att utforska de 

keramiska teknikerna och för att se deras potential i skolan, men även för att 

proundersöka problem eller möjligheter som framkom i enkätsvaren och 

litteraturen.  

 

När jag själv testade olika tekniker i keramik, samt hållit i lektionsmoment där jag 

använt mig av lera som material, har jag kommit fram till att leran är ett material 

som är utmärkt för skolan. Att arbeta med keramik i skolan kan ske på många 

olika sätt och jag tror att det är viktigt att hitta sin egen inriktning för att såväl 

elevernas utveckling, lärarens kunskaper, som materialets potential. Under 

enkätstudien såg jag att flera av de lärarstuderande var osäkra på materialet och 

dess egenskaper, kvalitéer och möjligheter, de hade även en annan syn än lärarna 

på hur lämpliga teknikerna i keramik var för skolans olika åldrar. För att på ett 

givande sätt undervisa i keramik började jag skapa grunden via litteratur kring 

keramik samt mina informanters erfarenheter. Jag har skapat olika förslag som 

tydliggör hur man rent praktiskt kommer runt eventuella hinder i olika moment i 

keramik. Enkäten har också gett en bra grund för den handledning i 

lärandesituationer som jag saknat i litteraturen kring keramik. 
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6.1.3 På vilka sätt kan pedagogik utveckla de lärandes förståelse för 

formarbete i lera? 

Jag anser att det optimala lärandet inom bild och form sker genom kombinationen 

av teoretiska kunskaper och praktiska handlingar. Genom att använda 

multimodala kommunikationsvägar i undervisningen kan en öppen undervisning 

rikta sig till flera elever och därigenom föra kunskapen närmare eleven. Vidare 

menar jag att leran i sig är ett bra material att använda i pedagogiska 

sammanhang, det ger stora möjligheter i formandet för alla elever, oavsett 

kunskapsnivå. Detta skapar en balans där hela klassen kan arbeta med samma 

material samtidigt som alla elever kan nå sin fulla inlärningspotential.  

 

När man ser på inlärning enligt Trowbridges figur nr 3, skulle man kunna använda 

leran som ett medel för att både aktivera elevens tänkande och 

problemlösningsförmåga som kroppslig aktivitet för att öka den potentiella 

inlärningsmöjligheten. Under mina lektioner i keramik kunde jag se att genom den 

fysiska inlärningen kom eleverna bättre ihåg hur man skulle behandla och arbeta 

med leran, jämt emot då jag enbart berättade om teknikerna eller eleverna själva 

sökte information via bibliotek eller internet.  

 

 Jag ville med mitt lektionsupplägg skapa en rationell kreativ inlärningsprocess 

genom att koppla förstånd, insikt och handling enligt Carla Hannafords tes.
49

   

Det är viktigt att hitta en bra balans mellan teori och praktik, för att ge eleven 

möjlighet att utnyttja hela sitt inlärningspotential. Skulle delar i undervisningen 

fattas, skapas det en obalans och eleven får då inte möjlighet att utveckla de 

kunskaper och den förståelse som annans hade varit möjligt. Keramik är ett 

gångbart ämnesområde att föra in i undervisningen oavsett om det rör sig om 

fristående moment eller som delmoment i ett större tema. 

 

Att använda mig av lärarstuderande istället för en klass från gymnasieskolan var 

ett aktivt val jag gjorde. En aspekt var att de lärarstuderande har en tendens att se 

undervisningen på ett annat sätt än gymnasieelever. De lärarstuderande observerar 

undervisningsmetoden, undervisningen i sig och lektionens innehåll både från ett 

elevperspektiv och från ett lärarperspektiv, medan gymnasieelever kan ses som 

konsumenter av lärandesituationen. Genom att undervisa inför de äldre och 

mognare lärarstuderande blev undervisning inte bara belyst från ett håll utan även 
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analyserats utifrån vad de ansett kunde förändras eller fungerade utifrån 

undervisningen. Om man istället använt sig av yngre elever under lektionstillfället 

skulle ett positivt utfall eventuellt vara att yngre elever, i min mening, ofta besitter 

en större fantasi. Detta hade resulterat i att det fått större roll i skapandet. Det 

skulle kunna göra att själva tekniken och arbetet med lera fått större utrymme i 

undervisningen. 

 

En av de lärarstuderande uppgav i enkäten att denne ansåg den kulturella 

anknytningen mellan keramik och människans arv som viktigt och skrev som en 

förklaring på keramikens positiva egenskaper,”[Det ger en] förståelse för andra 

traditioner som har en högt skattad tradition av att t.ex. dreja.” Denna kommentar 

visar på stora möjligheter för utveckling av keramiken i klassrummet. Det kan ge 

en insikt kring hur keramikens historia är en stor del av själva teknikerna. Att se 

till sina egna traditioner såväl som andras traditioner, ger eleverna en större 

anknytning och helhetsbild. Om man ser på de nya läroplanerna för såväl 

grundskolan som gymnasiet, ligger en del av fokuset på det kulturella arvet. Här 

återkommer jag till tankarna kring Matema och Kisi-folket. Genom att jag fått en 

bredare förståelse för hur detta folk arbetar med leran, har det varit med till att öka 

min egen förtrogenhet till materialet och en tro på vad som faktiskt är möjligt. Att 

se till andras kulturer, såväl som sina egna traditioner tydliggörs grunden i själva 

teknikernas ursprung. Genom detta skulle man som lärare kunna använda sig av 

exempelvis ämnesöverskridande moment för att därigenom överbrygga olika 

ämnen. Att ha ett ämnesöverskridande moment med idéhistoria eller 

samhällskunskap/historia skulle då kunna lägga fokus på både mentala som det 

kroppsliga lärandet. 
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7.0 Konklusion  

Eftersom jag själv efterlyser mer litteratur kring arbete med keramik i skolmiljö, 

kan jag tänka mig att vidareutveckla detta genom en skrift med konkreta 

lektionsförslag. Det kunde vara ett läromedel där 3dimentionellt skapandet 

kopplas till det praktiska arbetet i klassrummet. Det skulle belysa hur 

undervisningen kunde fungera genom att flera frågor kring arbetets möjligheter, 

arbetsmiljö och hälsofrågor. I denna studie har jag velat visa på möjligheter 

kopplade till olika metoder, läroplanens mål och några olika lärare och 

lärarstuderandes tankar och erfarenheter kring keramik. 

 

 

Ett problem jag stötte på under de kvalitativa enkäternas arbete var. att få svar 

kom tillbaka från lärare, detta menar jag kan bero på att enkäten skickades ut 

innan sommarlovet och då hade lärarna en del att göra i och med att betyg skulle 

sättas. Skulle jag ha möjlighet att i framtiden fortsätta studera detta ämne skulle 

jag välja ett annat tillfälle för enkäten att skickas ut. Jag skulle eventuellt även 

ersätta enkäten med en intervju och genomföra den över telefon eller via besök. 

Genom en kvalitativ intervju skulle jag ha möjlighet att ställa följdfrågor och på 

ett sådant sätt nå djupare in i deras tankevärld och erfarenheter. 

 

Som en avslutning till denna studie vill jag se bredare på min framtida roll som 

bildlärare. Keramiken kommer att vara en del av min undervisning och genom 

denna studie har jag fått en större insikt om hur keramikundervisningen kan 

genomföras rent praktiskt. Jag har även genom läromedlet utvecklat ett verktyg 

med information som kan ge ytterligare teoretiska kunskaper kring keramiska 

tekniker. Det har givit mig, såväl som det kan ge framtida läsare, en möjlighet att 

arbeta med keramiken på ett funktionellt och praktiskt genomförbart sätt. Jag har 

insett att det inte behöver vara problematiskt eller svårt att undervisa i keramik på 

såväl grundskola som gymnasium, det kan vara ett givande ämne med många 

fördelar.  
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 Figur 12: Bild tagen av Caroline Legind i Matema, Tanzania (2011) 

 Tabell 1: Lärare och lärarstuderandes syn på eventuella problem, Caroline 

Legind (2011) 
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Del 2. Lärarhandledning och Lektionsplanering 

Lärarhandledning för grundskolans senare år och gymnasiet 

Det finns många olika sätt att undervisa i keramik och här har jag framställt en 

lärarhandledning som åskådliggör, hur man kan se på undervisningen och vilka 

krav det ställer på lärare och skolmiljö. Genom att ta hänsyn till, och ta vara på, 

lerans möjligheter, skapas det stora möjligheter för lärande i olika tekniker såväl 

som motorik, kreativitet och processhantering. 

 

Detta avsnitt handlar om hur läraren genom enkla tekniker och enkla redskap 

underlättar undervisningen i bild och keramik. Avsikten med denna handledning 

är att underlätta för läraren och visa på hur man enkelt kan använda keramik i 

skolan, samt hur man kan undervisa i keramiken.  

 

Målgrupp  

Läromedlet riktas till lärare som undervisar elever i grundskolans senare år eller 

på gymnasienivå och har klasser i estetisk verksamhet. Under arbete med lera kan 

man som lärare ha olika infallsvinklar eller perspektiv. Här passar det bra att utgå 

från ett miljöperspektiv eller ett historiskt perspektiv då leran är ett urgammalt 

material som till stor del är med i vår kultur och historia. Läroplanen för 

grundskolan stödjer detta och menar att dessa övergripande perspektiv ger eleven 

bättre kunskaper och möjligheter för arbetsliv eller vidare studier.
50

 Om man för 

in ytterligare kulturarv och gamla tekniker kan lektionen även användas för att 

undervisa bildelever på det estetiska programmet. Att arbeta med lera går att göra 

genom hela skolgången och genom lärarens kunnande och elevernas 

experimenterande skapas många möjligheter. 

 

Ramfaktorer 

Viktiga ramfaktorer att ta hänsyn till är elevernas tidigare kunskaper och deras 

utveckling i ämnet, här kan det skilja sig mycket mellan olika klasser eller elever 

beroende på vilken form av undervisning de tidigare fått. Det är även viktigt att 

tänka på vilken inriktning eleverna går, då vissa inriktningar för till exempel 

gymnasiet, så som bildlinje eller naturvetenskaplig linje, kan medföra att eleverna 

har olika kunskaper i ämnet.  

 

                                                 
50 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [elektronisk resurs] (20-

11-2011) 
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Ramar som hör skolan till är material, verktyg och ekonomiska faktorer. Här är 

det stor skillnad på hur skolans bildresurser är upplagda och även om leran i sig är 

en liten kostnad, är det viktigt att se på möjligheterna för bränning av elevernas 

alster. Alla kreationer kräver inte bränning, leran blir dock skör innan bränning 

och om föremålen är tilltänkta bruksföremål eller de skall användas på annat sätt 

är bränning av godset ett måste. Till skolans ramar hör även lokalmöjligheter, lera 

är generellt ett material som kräver plats och möjlighet för kladd och därför är en 

bildsal ämnad för kreativt arbete att föredra. Leran i sig är ett giftfritt och smidigt 

material och med bara enkla resurser kan eleverna arbeta med leran såväl innanför 

klassrummets fyra väggar, eller som exempelvis utomhusstudier.  

 

Arbetsmiljö  

För att bibehålla en bra arbetsmiljö bör man se över arbetssättet. Det största 

problemet är damm. Man ska undvika att efterarbeta på torra alster, eftersom 

slipning av torra ytor ger för mycket damm. Eleven måste alltså färdigställa sina 

alster medan de fortfarande är fuktiga. Olika lertyper är olikt svårt att tvätta av 

kläderna. Ljusa leror, exempelvis blålera är lättast att hantera eftersom de små 

lerpartiklarna lätt går att tvätta, man kan låta det torka och sedan borsta bort 

fläcken. I rödlera är det järn som ger färg till leran, den kan finnas naturligt i leran 

eller vara in-färgat för ett få en jämn produkt. Järnet i rödleran finns i form av 

ockra eller järnoxid och det är detta som kan skapa fläckar på kläderna. Förkläden 

eller plastsäckar är ett enkelt sätt att undvika fläckar. Bord och golv i lokalen ska 

våttorkas direkt efter användning, så damm undviks.  

 

Ändamål 

Avsikten med momentet i keramik kan vara att eleverna skall lära sig handskas 

med den tredimensionella formen och hur den framkommer genom bearbetning av 

leran. Genom att se och arbeta med en skiss som grund ges eleverna möjlighet att 

utforska förvandlingen mellan tvådimensionella och tredimensionella tekniker. 

Eleverna lär sig även kring några av lerans olika tekniker och vilka möjligheterna 

i materialet ger. Här förespråkas det att ha ett grundläggande seende på till 

exempel traditioner eller kulturer att utgå från, då detta skapar ett visst mått av 

relevans hos eleverna, ta utgång i den egna kulturen kring keramik eller hitta 

andra länders traditionella mönster, tekniker eller former som eleverna kan 

inspireras av.  
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Innehåll och metod 

Jag har valt att eleverna skall jobba med lera eftersom detta är ett material som är 

tacksamt och användbart. Eleverna skall prova de tre olika teknikerna; tumning, 

ringling och kavling och genom att använda sig av dessa, skapas en 

inlärningsprocess kring teknik såväl som tredimensionellt skapande. Detta 

moment kan med fördel slås ihop med historieämnet och arbete med forntiden och 

hur samhället utvecklats tillsammans med olika tekniker inom skapandet av 

bruksföremål. Se specifik teknik i tex. Prismas stora keramikbok.
51

 

 

Material och lokal 

Det är viktigt att ha ett välfungerande klassrum och vara väl förberedd, vara sig 

man jobbar inne eller utomhus. Borden går att täcka med t.ex. plast. Om man ska 

jobba med keramik vid upprepade tillfällen, är det en fördel att göra 

masonitskivor (ungefär. 40 X 40 cm) till alla elever. Masonit har den fördel att 

materialet suger fukt till sig från leran, vilket gör att denna släpper igen. Man kan 

även torka sina alster på skivan, övertäckt med plast, detta underlättar när man ska 

flytta undan den färdiga produkten, plast för övertäckning kan återbrukas gång på 

gång. Finns det ett skåp tillgängligt, kan detta fungera som torkskåp för långsam 

torkning.  

 

Om inte man ska dreja räcker det med enkla redskap för dekoration och liknande. 

Om inte man har tillgång till modellerare, kan man använda teskedar, örtknivar 

och annat från kökslådan. Att jobba utan verktyg och enbart med sina fingrar, är 

också ett utmärkt sätt, det ger en bra kontakt med materialet. Fördelen är här att 

man lättare skapar en förtrogenhet till leran, det ger sig bland annat uttryck i att 

eleven lättare kan bedöma tjocklek på sin produkt. Tillgången till vatten för 

rengöring och tvätt måste tänkas igenom innan start. Lera är inte bra i avloppet, 

men problemet avhjälps lätt genom att ha en hink eller balja där det mesta lera 

rensas bort innan man tvättar bort resterande lera under rinnande vatten från 

kranen. Svampar är också bra att ha.  

 

Tänk på att skapa en bra arbetsgång där allt är uppställd i rätt ordning och skapar 

en löpande process. Vid arbete med lera utomhus är det extra viktigt att skydda 

leran från uttorkning så fort produkten är färdig. Här är det även viktigt att redan 

innan säkrat bra tvättmöjligheter. Att jobba ute kan uppmuntra eleverna att hitta 

material i naturen som går att använda som verktyg för dekoration.  

                                                 

51 Warshaw (2004) 
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Generellt är samtliga grundtekniker i keramik förhållandevis tidskrävande. Själva 

framställningen av alster kan ske över en lektion, sedan följer torktid på ett par 

dagar till en vecka. Att fylla en ugn, bränna och tömma igen tar tid, speciellt om 

man, för att minska kostnaderna, enbart bränner med full ugn. Om man önskar en 

relativ snabb process kan man använda sig av en raku-lera. Raku-lera är en lera 

med stort schamott-halt vilket minskar krympningen under torkprocessen. Man 

kan till och med torka de nyproducerade alstren i fri luft utomhus. Denna metod 

lämpar sig för lite grövre arbeten och kan t.ex. efterföljas av milbränning.  

 

Alla lerprodukter behöver inte brännas men föremålen blir annars väldigt sköra, 

därför är bränning av elevernas alster att föredra. Om inte man har omedelbar 

tillgång till keramikugn, kan man i god tid kontakta en närliggande skola eller 

keramiker och bestämma tid för en eventuell bränning. Detta brukar inte vara 

något problem om bara man jobbar med en vanlig keramiklera. En keramiker tar 

ibland ut en mindre kostnad beroende på mängden.  

Förslag på material till skolverksamhet är: lergods, inspirationslitteratur eller 

bilder, verktyg, skär-tråd, vattenbehållare, vatten, svamp, plastpåsar, masonitskiva 

eller bräda och tidningspapper för torkning. 

 

5.4.7 Värdering 

Elevernas arbete och process dokumenteras kontinuerligt och vikt skall läggas på 

hela processen. För betygsättning i momentet ses på hur eleven uppnått målen i 

kursplanen, samt hur dess process och problemlösning fortskridit.  

 

Speciella mål för dessa lektioner: 

 Skapa kreativitet, nyfikenhet och självförtroende hos eleven,  

 prova egna idéer och lösa problem 

 Tillskansa sig erfarenhet kring att arbeta med lera. 

 Kunna använda tekninerna tumning, kavling och ringling med viss 

handledning. 

 Få en djupare förståelse för sin skapande-process. 

 Vidareutveckla sin förståelse för tredimensionellt skapande. 

 Färdigställa arbetet. 
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Lektionsplanering: Lerans möjligheter 

Följande material kan användas som hel planering för lektioner eller som stöd för 

tekniker i undervisningen. Materialet kan användas som kursmaterial för eleverna 

men är främst tänkt som instruktion för läraren.  Detta projekt passar sig väl för ett 

längre pass och eleverna bör få god tid på sig att jobba med leran för att skapa en 

känsla för hur leran påverkas av elevens bearbetning 

 

Momentplanering 

Lektionerna grundas i teknikerna Eleverna skall skapa olika bruksföremål med 

hjälp av minst 2 olika tekniker i lera. De arbetar med en teknik per 

lektionstillfälle, samt har en lektion för arbete med föremålen. I ett senare skede 

bränns dessa och kan sedan ställas ut i skolans glasskåp för visning. En 

redovisning sker i slutet på momentet där eleverna berättar vilka svårigheter och 

lösningar de haft och hur de tänkt kring deras arbete. Som förarbete skall eleverna 

ha blivit insatta i en grundläggande historik kring keramikens uppkomst och hur 

man genom tiderna använt leran i norden. 

Innehåll  Metod  

Kavling Lektion 1,  

Del 1 Genomgång:    

Introduktion och visa hur man använder 

leran 

- Hur man slår leran 

- Kavla 

- Ca 1 cm tjock, beroende på 

storlek 

- Tryck/ öppna luftbubblor 

- Dekorera innan forma 

- Fästa med slicker 

- Dekorera 

 

 

(plats för anteckningar) 

 

 

 

Del 2 

Vad kan man göra samt visa 

inspirationsbilder, 

och berätta om uppgiften. 

 

De skall tillverka en Skål, kopp eller fat 
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med en tillhörande skiss på utseendet 

och Glatta minst en sida, prova olika 

tekniker av dekorering. Samt att 

föremålet skall berätta något om eleven 

själv. 

 

Del 3 

Eleverna jobbar under handledning  

Ta med:  

 Inspirationsbilder  

 Lera 

 Verktyg; kavel, kniv, tandborste 

 Underlag 

Plan B 

För lång tid: färdigställa nästkommande 

lektion 

För kort tid: kavla ett fantasidjur 

 

 

 

Ringling,Lektion 2,  

Del 1. Återkoppla till föregående 

genomgång och be eleverna berätta hur 

man beredde leran.  

Förklara tekniken Ringling. 

 Bygg ovanpå botten 

 Slå leran innan för att arbeta ut 

luftbubblor. 

 Gör tjocka korvar, ca 1.5 -2 cm 

 rista mellan korvarna och 

använd slicker för att undvika 

luftbubblor och sprickor. 

 Börja uppe och glatta nedefter 

föremålet. 

(plats för anteckningar) 

 

Del 2 

Vad kan man göra samt visa 

inspirationsbilder, 

och berätta om uppgiften. 
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Samma upplägg på uppgiften genom 

alla lektionerna med grundläggande 

tekniker i lera. 

 

Del 3 

Eleverna jobbar under handledning  

Ta med:  

Som föregående lektion 

 

Plan B 

Tar för lång tid: färdigställ 

nästkommande lektion. 

För kort tid: förfina föremålet med fler 

detaljer eller fortsätt på förra lektionens 

arbete. 

 

Lektion 3 arbetar de med leran och 

gör ett föremål genom tumning, samt 

arbetar med deras föremål för att 

färdigställa. 

 

 

Speciella mål för dessa lektioner. Efter dessa lektioner skall eleverna: 

 Tillskansa sig erfarenhet kring att arbeta med lera. 

 Vidareutveckla sin förståelse för tredimensionellt skapande. 

 Få en djupare förståelse för sitt skapande. 

 Kunna använda tekniken kavling i keramiken med viss handledning.  

 Skolverkets strävansmål som man arbetar mot under dessa lektioner är att 

eleven skall: 

 Utveckla sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt 

framställa 

 arbeten med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker. 
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Kursmaterial 

1. Historiskt sätt  

Ur historisk synvinkel har keramiken spelat en stor roll i hela världen, inte minst i 

Sverige. Människan har skapat bruksföremål i lera sedan stenåldern och de äldsta 

skärvorna som hittats kommer från Kina och är 16 000 - 17 000 år gamla.
52

 

Tumning och ringling har varit grundpelare i keramiken. Traditionellt sett 

skapades de första mönsterna med pinnar och skrapade sträck och prickar. Ta 

utgångspunkt i detta för att knyta upp den mera tekniska kunskapen mot en 

historik för att ge möjlighet till en bredare förståelse av keramikens betydelse. 

 

2. tekniker i Keramik 

 A. Tumning 

Denna teknik är främst bra att 

använda för att skapa mindre föremål 

som te.x.  skålar. Man börjar 

formningen med att forma en boll. 

Sedan görs ett hål med tummen och 

formen utarbetas medan man snurrar 

lerklumpen i handen. Under hela 

tiden formningen sker skall man vara 

noga med att tjockleken runt hela 

föremålet är den samma. Om leran 

torkar ut och börjar spricka upp kan 

en fuktig svamp användas för att 

återfukta leran. Med denna teknik kan 

man skapa ut av en och samma klump 

och därmed slippa sammanfogningar 

och härav potentiella svagheter. Att 

snurra och trycka skålens sidor, kan 

ses som föregångaren till den 

modernare drejningsprocess.  

 

När grundformen är hittad slätas ytan 

ut, antingen med händerna eller ett 

verktyg. Här kan man även avlägsna eventuella förtjockningar och skrapa bort 

överflödig lera. Om man vill tillfoga mönster eller fötter görs detta nu.  

                                                 
52 BBC News ( 1 June 2009 ) 

Bild: 2 

Bild: 1 
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Fötter kan skapas genom att man tar tre klumpar som formas till önskad form (här 

ser ni koner) dessa fästs genom att man repar ytan på krukan samt på konens 

undersida, sedan tillförs slickers som ett kitt. Foten  fästs  på önskad plats och 

med verktyg eller händer fästs foten och får torka utan belastning. Med tre fötter 

uppnås alltid stabilitet. Tekniken var lätt att använda och genom mönster och 

former i föremålet skapades en karaktär men det krävdes en del arbete för att släta 

ut och få skålen jämn och rund. Resultatet blir ofta rätt grovt/enkelt. 

 

 B. Ringling 

Tekniken bygger på att ett föremål byggs upp genom att foga ihop korvar av lera. 

Det är en teknik som är bra till asymmetriska former, runda former och föremål 

med in och utgångar. Man bygger upp föremålet antingen genom att tumma, kavla 

eller ringla en botten som inte får vara för tunn. När man ringlar ett föremål byggs 

det upp av ”korvar” av lera som man fäster i den form man vill ha. För att undvika 

luftbubblor och för att vara säker på att korvarna fäster ruggas ytan upp och 

slickers förs på mellan varje ny korv som läggs på. Ytan kan stå obehandlat för att 

ringlingen skall syns eller den kan bearbetas. Om man bearbetar ytan skall det ske 

genom att leran slätas ut uppifrån och ner, eftersom denna rörelseriktning hjälper 

till att trycka ihop leran och bearbeta ihop sammanfogade ytor.  

Korvarna får inte vara för tunna eftersom denna teknik inte passar sig för finlir. 

Det är risk att luftbubblor skapas om man inte är noga i sammanfogningarna, 

därför är noggrannhet viktigt under hopsättningen av varje individuell ring. Ibland 

kan det även vara nödvändigt att lägga in ett stöd i tex. tidningspapper på ställen 

där formen har tendens att ge vika. 

 

Bild: 3.  från boken Clay in primary scool s. 53 
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 C. Kavling 

Tekniken kavling är anpassad för att skapa föremål med släta ytor. Tekniken 

passar för cylinderformade eller kantiga alster och är passande för både stora och 

små föremål. Man startar med att förbereda en klump lera. Därefter görs en mall 

av papper i passande form för att överföra formen på en kavlad bit lera. Leran 

kavlas därefter ut på ett stabilt underlag. 

 

När man kavlar ut leran kan man 

använda stödpinnar för att få samma 

höjd på leran över hela lerbiten som 

kavlats. Om luftbubblor uppenbarar 

sig, kan dessa tas bort genom att 

sprätta upp bubblan och sedan 

försiktigt pressa luften ut resterande 

luftbubbla. Vill man ha ett mönster 

på hela ytan, kan man kavla ut leran 

på ett mönstrat underlag och 

därigenom skapa ett mönster. 

Då önskad tjocklek uppnåtts skärs de olika bitarna ut och om föremålet skall 

dekoreras, är detta ett bra tillfälle att göra nu. Här kan man t.ex. använda stämplar 

eller trycka olika föremål för att skapa mönster och olika effekter. När leran 

grunddekorerats sätts de olika bitarna lera ihop med slickers. Här man skall välja 

att sammanfoga kanterna på flera olika sätt, antingen genom att lerans kanter 

överlappar varandra eller så kan sammanfogningen ske då man sätter leran kant i 

kant. Det kan vara lite svårt att hålla formen på ett större föremål. Att göra tex 

koppar med denna tekniken är ett utomordentligt val. 

 

3. Ordförklaring 

 Lera: Består av små stenpartiklar och olika naturliga mineraler. Lera blir 

till keramik när det bränns. 

 Keramik: Samlingsord för brända föremål skapade av lera. Traditionellt 

hör hushållsföremål, konst, golvplattor, väggplattor och tegel till produkter 

i keramik. 

 Slicker: Slicker är en massa gjord på lera och vatten, den är nästan 

flytande och används som ett kitt för att foga ihop olika delar under 

produktion av keramiska föremål. Detta hindrar sprickbildning under 

torkprocessen. 

Bild: 4, från boken Clay in primary scool s. 
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 Skröjbrändning: Denna bränning är den första bränningen som sker efter 

att keramiska föremål har torkats. Den här bränningen görs med en 

temperatur på ca 800-900 grader och görs för att keramiken skall tåla 

användning och inte lösas upp till lera vid blötläggning. 

 Glasyr: en beläggning som läggs på och ger en glasartad, vattentät och 

färgad yta. 

  
Lergods: Tål inte så hög värme (ungefärlig maxtemperatur 1000-1020) 

och den färdiga är lämplig för glasyr. 

 Stengods: Bränns vid 1100-1200 grader och sintrar då, vilket skapar en 

vattentät slät yta. Stengodslera har ofta grövre partiklar i sig. 

 Sintra: Leran blir så varm att lerparticklarna påbörjar en samansmältning. 

Det skapar vattentät yta, maskindiskbart, större ugnsfasthet, bättre 

hållbarhet.  

 



Caroline Legind 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet Bild och Textil 270 hp 

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

 

Bilaga 1. Enkät till lärare inom bildämnet på 

gymnasienivå 

Hej! Jag som delar ut denna enkät heter Caroline Legind och går på 

lärarutbildningen på Umeå universitet. Enkäten är en del av mitt examensarbete 

som handlar om hur keramik används i skolan samt vilka för och nackdelar 

eventuellt finns. Enkäten är frivillig och all information kommer att vara anonym. 

Jag hoppas du har möjlighet att svara på den. Enkäten riktar sig till lärare inom 

bild och formgivning på gymnasienivå och syftet är att vidga mina kunskaper 

kring möjligheterna för arbete med keramik inom skolan. 

Har du frågor eller funderingar, kontakta mig gärna på c_legind@hotmail.com  

 

namn…...........................................................

 kön......................................................... 

skola............................................................... år som 

gymnasielärare........................... 

 

Vilka gymnasiekurser i bild har du? 

 

 

 

Hur ser du på att använda sig av keramik i en lärandemiljö? 

 

 

 

 

 

Om du har moment för eleverna som innehåller olika tekniker inom keramik, ange 

vilka? 

 

 

 

 

 

Används keramiken i din undervisning som ett redskap för inlärning av 

tredimensionellt skapande? 

 

 

 

 

Används keramiken även som rena teknikmoment? 

 

 

I vilka årskurser anser du det lämpligt att undervisa i tekniker inom keramik? 

mailto:c_legind@hotmail.com
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Vilka tekniker passar i vilka årskurser? 

 

 

 

 

Vilka fördelar har arbete med tekniker inom keramik för eleverna? 

 

 

 

 

 

Ser du några problem med att använda keramik i undervisningen? 

Om ja, vilka problem? 

 

 

 

 

 

Vilka tekniker inom keramik förespråkar du? Varför förespråkar du dessa? 

 

Ringling  

 

 

 

 

Kavling 

 

 

 

 

Tumning 

 

 

 

 

 

Drejning 

 

 

 

 

     10. Ytterligare kommentarer? 

 

 

 

 

Stort tack!  

Caroline Legind 
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Bilaga 2. Enkät till lärarstudenter inom bildämnet  

 
Hej! Jag som delar ut denna enkät heter Caroline Legind och går på 

lärarutbildningen på Umeå universitet. Enkäten är en del av mitt examensarbete 

som handlar om hur keramik används i skolan samt vilka för och nackdelar 

eventuellt finns. Enkäten är frivillig och all information kommer att vara anonym. 

Jag hoppas du har möjlighet att svara på den. Enkäten riktar sig till lärare inom 

bild och formgivning på gymnasienivå, samt lärarstudenter, och syftet är att vidga 

mina kunskaper kring möjligheterna för arbete med keramik inom skolan. 

Har du frågor eller funderingar, kontakta mig gärna på c_legind@hotmail.com  

 

namn…................................................................

 kön...................................................................... 

läser lärare m. Åldersinriktning........................... år på lärarlinjen och år läts 

bild.......................... 

 

 

1. Vilka gymnasiekurser i bild har du? 

 

 

 

 

2. Hur ser du på att använda sig av keramik i en lärandemiljö? 

 

 

 

 

 

3. Om du har moment för eleverna som innehåller olika tekniker inom keramik, 

ange vilka? 

 

 

 

 

 

4. Används keramiken i din undervisning som ett redskap för inlärning av 

tredimensionellt skapande? 

 

 

 

 

 

5. Används keramiken även som rena teknikmoment? 

6. I vilka årskurser anser du det lämpligt att undervisa i tekniker inom keramik? 
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Vilka tekniker passar i vilka årskurser? 

 

 

 

 

 

7. Vilka fördelar har arbete med tekniker inom keramik för eleverna? 

 

 

 

 

 

 

8. Ser du några problem med att använda keramik i undervisningen? 

Om ja, vilka problem? 

 

 

 

 

 

9. Vilka tekniker inom keramik förespråkar du? Varför förespråkar du dessa? 

 

Ringling  

 

 

 

 

Kavling 

 

 

 

 

Tummning 

 

 

 

 

 

Drejning 

 

 

 

 

10. Ytterligare kommentarer? 

 

 

Stort tack!  

Caroline Legind 


