
 

Lera ett material i bildundervisningen 

 

 
En komparativ studie 

 

 

Åsa Fällgren 

 

 

2013 

 

Uppsats, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 

Bildpedagogik 

Bildpedagogik C 

Handledare: Marie Bendroth Karlsson 

Examinator: Ingela Edkvist 



1 

 

 

 

Sammanfattning  

Nyckelord:  bildundervisningen, klassrumsmiljö, komparativ studie, lera, keramik, 

tredimensionell gestaltning,  

______________________________________________________________________  

 

Detta arbete är gjort i syftet att synliggöra det som många lärare, elever och studenter jag 

kommit i kontakt med uttryckt: en sorts fascination över möjligheterna det erbjuder 

tillsammans med svårigheterna som följer i användandet av materialet i klassrumsmiljö. 

Många av de bildlärarkollegor jag samtalat med berättar att de ofta använder lera i sin 

undervisning för 3-dimensionell gestaltning även om keramik inte varit en del av deras 

bildlärarutbildning. Arbetets undersökande del innehåller två olika delar: del ett där 

undersökningen sammanställer några elevers uttryckta tankar om sin erfarenhet av lera som 

skapande material och keramik och del två där åsikter uttryckta av bildlärare om materialet 

lera och deras syn på hur det bidrar till lärandet i skapande processer. I resultatet finns en 

jämförelse mellan lärares och elevers åsikter.  Resultatet visar att det finns stora fördelar med 

lera som material som uttrycks av både lärare och elever men även en del nackdelar. 

Fördelarna handlar om att materialet inte har några begränsningar i formandet då det inte har 

någon given struktur. Exempelvis handikappade kan arbeta med lera. Nackdelarna handlar om 

att det blir mycket arbete runt omkring leran och hanteringen av materialet. 
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Varför en studie om lera och keramik? 

 

Många av de människor jag mött i samband med att jag är verksam keramiker, uttrycker en 

passion inför lera som material och har ofta en romantisk syn på hantverket som de vill 

utveckla eller redan har som hobby. Detta har gjort mig väldigt nyfiken på vad det är som 

skapar denna passion och djupa känsla inför att bokstavligen och bildligt få sätta händerna i 

lera.  

Då jag har haft kurser i keramik har jag iakttagit att eleverna/studenterna har visat ett 

känslomässigt förhållande till leran. Detta känslomässiga förhållande har tagit sig olika 

uttryck och deras förhållande till keramik syns viktigt. Dessa uttryck tar sig form i lekfullhet, 

experimenterande, skratt och djupt fokus eller till en början en uttryckt fascination över hur 

lätt leran formar sig direkt i handen. Jag har ofta upplevt att lärare har använt sig av lera i 

undervisningen även då keramik inte är en obligatorisk del i bildlärarutbildningen men det 

finns med som rekommenderat material i kursplanen för bild i grundskolans tidiga år.  

År 2006 arbetade jag på ett gymnasium som bildlärare. Där ställde jag frågan till mina elever 

om vad de tycker om lera som material och deras tankar och erfarenheter av lera. Detta blev 

starten till det här arbetet. Widerberg (2003) skriver om erfarenhetshistorier som en metodisk 

infallsvinkel där författarens egna erfarenheter och minnen i ämnet skrivs ner och bearbetas 

som en uppstart i arbetet.  Hon menar att det är en fördelaktig start i en skrivande process och 

genom detta kan man få fatt i sina förförståelser och sina kunskaper som man redan har. Mina 

upplevelser av att ha undervisat inom bild och då ofta använt mig av lera har varit att 

materialet upplevts som något väldigt positivt av eleverna. Upplevelser att arbeta med lera 

och keramik kan vara rent personliga, men ändå värda att studera. Även de elever som haft 

svårigheter av olika anledningar har påvisat en fascination och uppskattning till materialet. 

Det färdiga resultatet har varit en viktig del i processen som jag upplevt varit givande att 

reflektera runt och som skapat en enorm stolthet hos tillverkaren i samband med responsen 

den får från andra.  
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Lera som material har egenskaper som ger många olika förutsättningar. I min studie vill jag 

försöka att med ord beskriva tankar och erfarenheter från både mig själv, några av mina elever 

och från bildlärare verksamma i svenska grundskolans senare år. Mina möten med 

professionella keramiker från olika delar i världen som arbetat länge med både sin egen 

keramik och med att undervisa i ämnet på hög professionell nivå har lett till långa 

diskussioner om varför man fastnat för just lera som material.  

Av egen erfarenhet med att använda lera i undervisningen har jag funnit många fördelar med 

lera. Jag har arbetat länge som verksam keramiker, undervisat på olika sätt i lera/keramik t ex. 

som bildlärare, kursledare, på behandlingshem och på yrkesutbildning i keramik. Det har gett 

mig en stor erfarenhet och inblick i vad det kan ge för fördelar pedagogiskt. Det har även 

skapat en hel del funderingar varför bildlärare väljer att använda sig av lera och vill göra 

keramik även om det inte ingått i deras bildlärarutbildning i någon större utsträckning eller 

om de kanske väljer bort användandet av lera och i så fall varför.  

Nyfikenheten har växt allteftersom jag ofta möter bildlärar kollegor som ber mig om hjälp 

som keramiker i t.ex. hur man bränner ugnen eller hur man gör glasyrer. Trots att kollegorna 

inte vet hur man gör keramik vill de ändå arbeta med det med eleverna och ofta har de visat 

på en egen ambition och vilja att lära sig mera om det keramiska hantverket. Några av dem 

har gått på kurs hos mig och detta har fört samtalen in på bildundervisningen och keramik.  

Uppsatsens undersökande del innehåller tre olika delar:  

 Elevers uttryckta tankar om lera som skapande material  

 Åsikter uttryckta av bildlärare om materialet lera och deras syn på hur det bidrar till 

lärandet i skapande processer   

 En jämförelse mellan de två förstnämnda 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

Undersökningens fokus ligger på de olika delar inom bildpedagogikens område som kan 

påverka ett val av lera som material i en skapande verksamhet såsom bildundervisningen.  

I ett arbete med att lära sig hantera ett specifikt material för att kunna uttrycka sig fritt krävs 

tid och intresse som skapar lust att gå vidare. Inom skolan kan detta arbete med elever liknas 

vid en process liknande det en nybörjare inom ett konsthantverk går igenom. Inom 

grundskolans bildämne finns olika material föreslagna att användas. Det jag finner intressant 

är att detta skulle kunna vara en del av lärarnas motivation till valet av lera som material. Jag 

har i detta arbete därför använt mig av delar ur läroplanen då jag finner det intressant i 

samband med lärarnas motiveringar till varför de väljer eller väljer bort att arbeta med lera. I 

Nya Läroplanen för grundskolan som utformats för att verkställts 2011, Lgr 11(Skolverket 

2011) finns i syftesbeskrivningen för ämnet bild att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sig 

i att ”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap” (sid.20). De ska utveckla sig i 

”digitala och hantverksmässiga tekniker samt med olika material” (ibid. sid.20). I delar av 

denna beskrivning kan man tolka in att ett materialval av lera kan vara användbart såsom t.ex. 

delen i kursplanen som handlar om vad undervisningen ska bidra till hos eleverna där den tar 

upp ett utvecklande av elevernas ”… kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också 

uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och 

problemlösande sätt.” (Lgr11, Skolverket 2011, sid. 20). Det är inte specifikt nämnt lera men 

de egenskaper som leran har kan främja dessa mål som finns beskrivna i läroplanen. Det har 

förtydligats vad de olika tre delarna, ”Bildframställning. Redskap för bildframställning och 

Bildanalys”, ska innehålla i de olika stadierna uppdelat mellan åk 1-3, 4-6 och 7-9 i avsnittet 

”Centralt innehåll” (ibid. sid. 21). I stadierna 4-9 nämns inte alls lera, men däremot nämns 

lera under ”redskap för bildframställning” i årskurs 1-3. I åk 4-6 under samma del står det: 

”verktyg för teckning måleri trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande 

och digital bildbearbetning och hur dessa benämns. Plana och formbara material och hur 
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dessa kan användas i olika bildarbeten.” och för åk 7-9 i samma del står det ” Former, färger 

och kompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i 

bildskapande arbete. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa 

kan användas för bestämda syften.”(ibid sid. 21 -22).  

Meningen med arbete i grundskolans högre stadier är enligt min tolkning att eleverna ska 

kunna göra mera medvetna val utifrån de uttryck som de strävar mot i sina arbeten. På mellan- 

och högstadiet har det lagts tydligare tonvikt på arbete med foto och film än med andra 

specifika materialval. På högstadiet finns det i det centrala innehållet ”bildframställning” 

(Lgr11 Skolverket 2011) inte nämnt något om specifikt materialval när det gäller 

tredimensionellt arbete men det finns installationer nämnt och man beskriver att det ska 

handla om återanvändning av olika material. Här kan man se att valet av lera skulle kunna 

vara adekvat, men att eleverna ska göra ett eget medvetet materialval. Det som kan påverka 

elevernas val av material skulle kunna vara i vilken mån lärarna har introducerat de olika 

materialen och hur säkra de känner sig i att hitta sitt uttryck i användandet av lera.  

Lärarens säkerhet i användandet av lera som material kan på olika sätt påverka elevens val. 

Förutsättningarna i klassrummet tillsammans med hur möjligheten till att utforska och 

experimentera med ett material får här en viktig roll. Delar som uppmuntrar träningen av den 

kreativa förmågan och problemlösning i läroplanen, Lgr11(Skolverket 2011) finns som en 

gemensam nämnare i hela kursplanen. Det finns även en betoning på ämnesövergripande 

samarbete där ett område som keramik kunde vara av intresse. Svanelid (2011) har studerat 

gemensamma begrepp och förmågor som lyfts i grundskolans alla kursplaner. I en artikel i 

Pedagogiska Magasinet (2011) beskriver han i sin analys av de nya kursplanerna i Lgr 

11(Skolverket 2011), de fem vanligast förekommande förmågorna som han kallar ”The Big 

Five”. Dessa förmågor delar han upp i kommunikativ förmåga, analysförmåga, begreppslig 

förmåga, förmåga att hantera information och metakognitiv förmåga. Han menar att de olika 

förmågorna har ett nära samband med de estetisk praktiska ämnena som handlar om att vara 

en skapande individ och hitta sitt språk och sina sätt att lösa problem och uttrycka sig. En 

viktig del som han betonar är att eleverna ska vara aktiva och deltagande i sitt eget lärande.  
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I de praktisk estetiska ämnena ges eleverna möjlighet att utvecklas som kreatörer. De får 

möjlighet att skapa på egen hand och däri hitta sina egna sätt att uttrycka sig på. Såsom 

Svanelid (2011) poängterar är det framförallt den metakognitiva förmågan som hanteras 

särskilt i de praktisk estetiska ämnena i grundskolan, Lgr11(Skolverket 2011). Det är inte bara 

det speciella hantverkskunnandet eller det praktiska arbetet som är viktigt att utforska i 

undervisningen i ämnena, utan även utvecklandet av elevernas förmåga att värdera, anpassa 

sig till situationer och att bli medvetna om sin egen lärandeprocess. Inom det metakognitiva 

området finns aspekter som har nära samröre med att utveckla sin kreativa förmåga, såsom 

problemlösning och att anpassa sig till olika förutsättningar i situationer och material. Det 

handlar om att upptäcka olika möjligheter och att göra medvetna val och med dessa prova och 

våga misslyckas, reflektera och prova igen. 

 

Lera och kreativitet, några förutsättningar för skapandet med lera 

 

Ett skapande med lera endast som ett valt material till några enstaka uppgifter kan ses som ett 

smalt område att forska kring. Däremot om man tittar på hantverksområdet keramik blir det 

genast ett bredare område där många olika aspekter kan involveras. I min undersökning tittar 

jag på flera olika drag som lärare och elever ger uttryck för. De delar som lärarna använder 

sig av för att motivera valet av lera kan ledas till olika delar ur kursplanen i bild i 

Lgr11(Skolverket 2011). Kreativitet är en förmåga som är uppmärksammad som en viktig del 

i läroplanen och som kan sammanlänkas med valet av lera som material. Materialets 

ursprunglighet och närhet i vår vardag visar på flera olika kreativa lösningar som uppfunnits 

genom tiderna. Vygotskij (1995) menade att kreativitet är en mänsklig aktivitet där det 

handlar om att skapa något, antingen ett föremål eller en mental anknytning. Förmågan att 

anpassa sig till förändringar och till framtida förutsättningar är en nödvändighet för 

människor. Han beskriver även hur man går igenom olika skapandefaser och att ju äldre man 

blir så uppkommer ett behov av att reflektera och analysera det som man vill utveckla inom 

sitt skapande.  Lera som valt material kan erbjuda flera tillfällen för reflektion och analys, 

vilket kan utökas ytterligare då den keramiska processen tillkommer med sin hela historia.   
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Marner (2006) menar att de praktisk estetiska ämnena har en stark position när det handlar om 

att utveckla den kreativa förmågan, men säger även att det finns en negligéns angående 

betydelsen av dessa ämnen i det svenska skolsystemet. Forskaren i urbana studier R. Florida, 

Harvard University (2006) beskriver en ny klass som han kallar “den kreativa klassen” och att 

vi står inför en ny sorts ekonomisk förändring där strukturen i den västerländska kulturen 

förändras med att innovation och kreativitet behöver stärkas i riktningen mot hållbar 

utveckling. Han menar att den industriella eran är slut och att en ny tid står framför oss. 

Kulturarbetare och konstnärer har en viktig roll i denna nya era där deras utformade kreativa 

miljöer ofta påverkar mot ett lyckande i skapandet. Dessa kreativa miljöer är viktiga även för 

att utveckla och generera teknisk kreativitet, kommersiella idéer och progressiva finanser 

(Florida 2006). Om det svenska skolsystemet skulle följa med i den här utvecklingen och 

förbereda eleverna i hur de ska kunna hantera en föränderlig framtid så behöver det läggas 

mera tonvikt på de ämnen som utvecklar den kreativa förmågan, menar Marner (2006). 

Separationen mellan teoretiska och praktiska ämnen har blivit ett hinder i hur man enligt 

Lgr11(Skolverket 2011) ska genomföra sin undervisning. Det är meningen att ämnena ska 

komplettera varandra och utveckla de förmågor som beskrivs i det centrala innehållet. Den 

nya läroplanen uppmuntrar till ett ämnesövergripande samarbete. Valet av lera som material 

och keramik som ett ämnesövergripande område kan därvid motiveras. Klassrumsmiljön som 

en kreativ miljö, har även en viktig roll och huruvida det finns en keramikerutrustning i 

bildsalen eller om det kan sammanföras med slöjdsalar i design och materialval för 

undervisning. Specialsalar eller möjligheter för samarbeten kan bli en förutsättning för att 

lyckas inom många områden i en utveckling av undervisning och förverkligande av 

ämnesövergripande samarbeten enligt Lgr11(Skolverket 2011). 

Att arbeta med lera handlar om att lära sig en färdighet i ett hanterande av ett specifikt 

material. Att arbeta med keramik handlar om att bli delaktig i en hel process och olika 

kulturella yttringar inom design och arkitektur. Vid valet av ett specifikt material handlar det 

om att för eleverna först och främst lära känna det material de ska jobba i. Dewey (2004), 

förknippas med ett lärande som man införskaffar sig genom att göra, vilket kan beskriva 

lärandet som en process i vilket man prövar och omprövar, genom att tillåtas misslyckas och 

prova igen. För att våga misslyckas och våga prova igen krävs ett risktagande utanför sin 
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trygghets- och kunskaps zon. Dewey (2004) menade att kunskap är en temporär viloplats och 

att man utvecklas genom att ibland vinna och ibland förlora. Han poängterade att en 

erfarenhetsbaserad undervisning som skapar nya erfarenheter är viktig. Eleverna ska kunna 

vara aktiva i sitt lärande och kunna sätta upp sina mål själva. För att lära av sina 

misslyckanden krävs reflektion över vad som blev fel och varför, för att kunna gå vidare och 

utvecklas. Problemlösning och projektbaserat lärande är några av de exempel som hör till 

Dewey´s (2004) pedagogiska teorier och som används frekvent i modernt pedagogiskt arbete. 

Keramik som ett kulturbelyst konsthantverksområde kan vara ett sådant projektområde. 

Knutes (2009) har i en avhandling skrivit om konsthantverkare och deras process.  Det finns 

aspekter i beskrivningen av lärandet och processandet som knyter samman detta med den 

skolkontext jag försöker beskriva. Hon beskriver att det pedagogiska i ett arbete med 

konsthantverk kan förstås som något som uppstår då man går in i ett arbete med ett specifikt 

material. Det handlar om den enskilda människan och hennes utmaning att med materialet 

utföra en utvecklingsuppgift. I arbetet med att tillverka en produkt menar hon blir det 

ofrånkomligt att det sker en pedagogisk process där det handlar om att produkten är slutet på 

en hel tillverkningsprocess. Det uppstår en relation mellan individen och materialet som 

inleds i ett initialskede och denna relation finns kvar i slutresultatet efter en lång avslutad 

process. Processen med ett arbete i lera kan göras väldigt enkel där man endast redogör hur 

leran svarar på tryck av olika kraft till att man arbetar med hela den keramiska processen från 

början till bränt och glaserat resultat.  

Att reflektera under arbetets gång är något som man som keramiker gör ständigt även om man 

upprepande gör likadana alster. Ett skapande av en tekanna handlar alltid om ett fokus och att 

hantera tidsaspekten tillsammans med passning och estetik. Varje omgång involverar ett fokus 

både på skapandet och processen i sig. Det är ett kvalificerat tidskrävande arbete som en 

konsthantverkare går igenom och den lilla tid som erbjuds i bildundervisningen kan vara svår 

att få att innefatta hela denna process. Ändå är det i Lgr11 (Skolverket 2011), beskrivet som 

ett av målen med bildundervisningen att eleven ska redogöra för sin process från idé till 

resultat. Läraren ska, enligt uppdraget i läroplanen i undervisningen, stötta eleven i att 

synliggöra processen i arbetet, där reflektionen av att ha prövat och omprövat ska kunna 
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framgå och hjälpa eleven vidare framåt i sin utveckling. I en redogörelse av processen ingår 

en reflektion över varför saker sker på olika sätt som kan föra lärandet vidare. Detta kan 

innefatta att tillsammans titta på det färdiga alstret och samtala om varför det blev som det 

blev, där läraren förklarar oförutsedda händelser som ofta uppstår med nybörjare i skapande 

med lera till keramik. 

Leran är tillåtande i den meningen att den går att förändra allt efter vad som sker under ett 

skapande arbete. Den enkelhet som leran även erbjuder då det inte krävs några specialverktyg 

utan endast direktkontakt mellan handen och leran, skapar speciella förutsättningar. Lera med 

rätt plasticitet svarar väldigt direkt på tryck och beröring. Direktkontakten mellan materialet 

och handen medför att kunskapen om leran snabbt stannar i kroppen och lätt förankras även i 

det taktila minnet. Den kunskap som uppstår i detta direkta utforskande av materialets 

egenskaper och ett utvecklande av hantverksskicklighet kan liknas vid tyst kunskap. Det är 

svårt att med ord förklara en erfarenhet som finns där som en känsla i kroppen. Detta är något 

som Polanyi (1967) beskriver som tyst kunskap.  Han menade att den intuitiva kunskapen är 

den som uppstår då det förekommer informellt lärande med passion, starka personliga känslor 

och hängivelse. Denna kunskap uppstår oftast i kreativa handlingar, situationer där det finns 

problemlösning involverat. Jag har valt av språkliga skäl att använda mig av Knutes (2009) 

tolkning av Merleau-Ponty. Hon beskriver att han menar att i ett möte med konkreta föremål 

skapas kunskap: ” Handens rörelse, som sträcker sig mot ett föremål, rymmer en hänvisning 

till föremålet, inte som ett föreställt föremål utan som det ganska bestämda ting som vi kastar 

oss ut mot, som vi redan i förväg är hos, som vi bebor”(sid.43). Man lär sig en rörelse när 

kroppen har förstått den och det pågår hela tiden två olika intentionaliteter; ”akternas 

intentionalitet” och ”den motoriska intentionaliteten”(ibid sid. 43).  

Då leran svarar väldigt direkt på olika tryck från fingrarna medför detta även en lika direkt 

kontakt med minnet. När ett alster torkat och blivit hårt finns fortfarande de märken kvar som 

gjorts med fingrarna och när leran bränts så har det blivit som ett förstenat minne. Skaparen 

kan titta på sitt alster och minnas hur handen rörde sig eller fingrarna tryckte. Oförutsedda 

händelser som att alstret spricker i bränningen eller under torkningen beror också ofta på att 

händerna inte arbetat med den erfarenhet som krävs för att hantera leran. Det kan uppstå 
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spänningar i leran och det kan finnas luft kvar i alstret som vid bränning, då leran krymper 

kan få alstret att bokstavligen explodera. 

Det är skillnad mellan att uttrycka sig tvådimensionellt och att uttrycka sig tredimensionellt. I 

ett arbete med tvådimensionellt gestaltande pratar man om ljus, komposition, färgspråk och 

ibland även form, men det gestaltas på en platt yta i ett rum. Då man arbetar med lera i en 

tredimensionell gestaltning tar man fasta på en annan aspekt i rummet där alstret skapas eller 

rummet det skapas till. I ett sammanhang där rummet får betydelse och det tredimensionella 

arbetet ska diskuteras eller skapas, blir det mera direkt att prata om form då formen är ett 

konkret skapat alster i rummet. Knutes (2009) beskriver att man vid tvådimensionellt 

formande lägger fokus mera på det visuella än då man formar tredimensionellt och arbetet blir 

både visuellt och taktilt. Som jag tolkar det läggs mest fokus på undervisning och skapande i 

tvådimensionella uttryck i senare åren för bild i Lgr11 (Skolverket 2011). Det finns dock en 

liten del som beskriver tredimensionellt skapande där det kan vara adekvat att använda lera 

som material. Specifika materialval är inte utskrivna i de senare årskurserna. Det kan tolkas 

som att man strävar efter ett stegrande i kunskap och kännedom om material då det t.ex. i åk 

7-9 handlar om att eleven ska kunna göra ett eget val av material i bestämt syfte för en uppgift 

och ett tänkt uttryck. Här menar jag att det kan förekomma val av lera hos eleverna och där 

läraren ska kunna vara behjälplig i detta materialval för ett speciellt uttryck. 

Att utvecklas inom olika hantverksmässiga tekniker kräver att man får tid till ett processande. 

Den tid som krävs anser jag inte alltid tas i beaktande inom skolan. Lera kräver sin tid ur de 

olika faser som hantverkandet går genom från knådning, skulptering ända till bränning av 

alstret. Under syftet med bild i Lgr 11, står det som en punkt ” Skapa bilder med digitala och 

hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material” (Skolverket 2011 sid. 20). 

Med min erfarenhet vet jag att det krävs ett genuint hantverkskunnande och tid till att skissa, 

prova och ompröva, i att kunna skapa det uttryck som man tänkt sig. Tidsaspekten spelar en 

viktig roll inom ämnet då det poängteras att man ska skapa visuella alster med 

hantverksmässiga tekniker.  Knutes (2009) beskriver i sin avhandling olika dimensioner i ett 

konsthantverkande. Den tekniska dimensionen representerar själva hantverkskunnandet. 

Professionella uttrycker att det krävs både erfarenhet, kunskap och förståelse för att kunna 
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integrera ett tekniskt kunnande i kroppen. Hon beskriver den skapande dimensionen som är 

den del som står för kreativiteten.  Det handlar mycket om att ju mer man lär känna ett 

material desto friare kan man bli i sitt skapande. Den som skapar för första gången i lera har 

inte samma säkerhet i att ta sig fram till sitt tänkta resultat som en van keramiker.  

Knutes (2009) menar att det ofta i ett konsthantverkssammanhang handlar om att återskapa 

något som traditionellt skapats inom de olika teknikerna men lika ofta handlar det om att 

skapa något nytt ur ett återskapande. En keramiker vill inte göra likadana muggar som alla 

andra gjort genom tiderna och materialet ger förutsättningar att utforma muggarna med 

individuella uttryck även om de har gjorts med förutsättningen att fungera som en traditionell 

mugg. Hon nämner även den estetiska dimensionen att det i tillverkandet av konsthantverk 

finns ett krav på skönhet och kvalitet i utförandet av den slutliga produkten och noterar även 

att utförandet är viktigare än att tillverka ett fint alster. I den estetiska dimensionen involveras 

därför även hantverksskickligheten eftersom det ligger fokus på utförandet. 

Det finns många föreställningar om vad man vill göra då man får lera i fingrarna vilket kan bli 

hämmande för en nybörjare om inte läraren stöttar i att det handlar om att lära känna 

materialet först. I Lgr11 (Skolverket 2011), kursplanen för bild finns beskrivet att processen 

ska tydliggöras. Bedömningen i bildämnet ska baseras på elevernas process och inte endast 

slutresultatet. Eleverna ska tränas i att beskriva med sina reflektioner hur de provar och 

omprovar för att komma fram till sitt slutresultat för att de ska kunna lära sig av sina 

erfarenheter. Knutes (2009) beskriver resonemanget kring konsthantverkandet som både en 

process i tiden och förmågan att förstå den tid som är i processen. Arbetet med ett 

konsthantverk beskriver hon som ett tillstånd där man är i en process med tydlig början och 

slut även om det kan vara omöjligt att avgöra exakt hur lång tid det kan röra sig om. De som 

är nybörjare som konsthantverkare uppmärksammar processen på ett annat sätt än den erfarne 

och efterarbete ses som annorlunda än själva gestaltandet.  

Under processen kan det ges tillfälle att lära känna sitt eget tempo i arbetet med leran. Det 

uppstår en rytm i ett arbete med ett visst material där materialets förutsättningar påverkar 

processen. Hon beskriver att relationen mellan materialet, tiden och det individuella tempot då 

man arbetar med konsthantverk blir till ett pedagogiskt villkor. Processen kan delas in i olika 
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delar beroende på om man fokuserar på det färdiga föremålet eller om det är processen som 

man fokuserar på. När det handlar om konstnärliga aktiviteter är produkten viktig men själva 

processen är en del av produkten. Knutes (2009) beskriver en konsthantverkares arbetsprocess 

som ett dynamiskt förlopp där konsthantverkaren hela tiden reflekterar och återkopplar till 

vad som tidigare gjorts och vad man vill göra, eller ska komma att göra. Ofta är det enkla 

återkopplingar i form av korta avbrott där konsthantverkaren tar ställning till hur man ska gå 

vidare i arbetet. Olika material styr valet av moment och teknik och ger olika förutsättningar 

för konsthantverkaren att sätta sina egna avtryck. Hon beskriver att det för en del i hennes 

undersökning är viktigare med resultatet i form av en produkt medan för andra är att få vistas i 

själva gestaltandet det viktigaste. 

En del av en skapande aktivitet är just det faktum att något skapas och i detta fall att ett 

konkret helt eget uttryck som skapas direkt med händerna. Lera ger förutsättningar för alla att 

lyckas. Läraren kan lägga upp en enkel process utefter elevernas förutsättningar. Borg (2008) 

menar att en av de större kvaliteterna som finns i ett utövande av ett slöjdämne är att det blir 

ett konkret föremål som slutresultat. Detta kan även tas i beaktande då man arbetar med lera 

trots att det ligger i en bildundervisningsdel, den tredimensionella gestaltningen. Både i tre- 

och tvådimensionell gestaltning resulterar de estetiska ämnena i fysiska alster som 

slutresultat. Hon menar sammanfattningsvis att de kunskaper eleverna erövrar är en ”tyst 

kunskap” som inte kan beskrivas med text utan det är genom det fysiska görandet som eleven 

införskaffar sig en kunskap. Detta är något som kännetecknar lärandet inom både konstnärliga 

yrken och hantverksyrken. Hon talar även om att det slutliga alstret är en kommunikation inte 

endast med tillverkaren utan även med de som betraktar den. Det blir en ytterligare mening 

med ett konkret alster. Förutom att det varit tillfredsställande att skapa är det även en 

tillfredsställelse att få respons på det skapade alstret. 

I ett skapande av ett konkret föremål handlar det även om att under processen som nybörjare 

lära känna ett material. Det kan kräva en hel del mod hos en nybörjare att fullfölja sitt arbete 

hela vägen även om det inte riktigt blivit som man tänkt sig. Många av de elever som får 

prova på att arbeta med lera i skolans bildlektioner stöter för första gången på materialet. 

Knutes (2009) beskriver hur det är för en mindre erfaren konsthantverkare i mötet med ett 
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material. Ambitionen hos nybörjaren ligger ofta i att lära sig hantera både tekniken och 

materialet och inte sällan förekommer svårigheter i att kunna förutse hur processen utvecklas 

då man inte erfarit detta någon gång tidigare. Inom konsthantverkandet menar hon, handlar 

det ofta om att införliva en kunskap genom erfarenhet för att kunna genomföra hela skapande 

processen med en medvetenhet om vad för resultat det ska bli. Men däremot, hos den mindre 

erfarne finns ofta en entusiasm inför att påbörja arbetet och detta kan ta sig uttryck även i iver 

och otålighet. Det är ofta tanken på den färdiga produkten som framkallar dessa känslor. För 

den mindre erfarne kan detta vara ett stöd i processen, att ha ett mål i tanken av vad det ska bli 

för produkt tillslut (Knutes 2009).  

Lärarens roll är viktig när det handlar om att vägleda och att hjälpa eleven att hålla fokus på 

sin tanke och process. Det kan vara svårt för en mindre erfaren att få en överblick över 

processen och få en förståelse för hur lång tid de olika momenten i arbetet mot slutresultatet 

kan ta. I ett arbete med en nybörjare kan det därför vara viktigt att avgränsa ett arbete med en 

tydlig början och ett slut för att det ska upplevas som positivt. Knutes (2009) betonar att det är 

viktigt att det blir ett tydligt slut för eleven, ett tydligt resultat att kunna förhålla sig till. För 

att öka motivationen och hjälpa eleven i att införskaffa sig den kompetens som behövs för att 

slutföra arbetet är det viktigt att ha ett konkret syfte. Hon beskriver även hur en nybörjare kan 

känna sig då den lyckas åstadkomma det som den tänkt sig.  Det kan ge nybörjaren starka 

känslor då den upplever att ha lyckats åstadkomma det den tänkt sig från början till 

slutresultat i form av tillfredställelse och lycka. Hon poängterar även att det bara är möjligt att 

lyckas för första gången en gång d.v.s. att det blir ett unikt tillfälle. Ofta är den mindre erfarne 

konsthantverkaren mera fokuserad på produkten som den vill skapa än själva gestaltandet. Det 

handlar om möjligheten att få uppleva bekräftelse på sin förmåga och inte minst är 

slutresultatet viktigt då det handlar om ens egna uttryck som gestaltats.  

I en skolsituation där elever ska lära sig att uttrycka sig visuellt är det viktigt att de känner en 

trygghet i gruppen. Att gestalta något efter ett syfte i en uppgift de fått, visar tydligt på 

elevens förmåga att tolka uppgiften och förmågan att klara av att utföra uppgiften. I en 

klassrumssituation kan det uppstå jämförelser vilket kan ses både som en tillgång och ibland 

negativt. I en elevsituation i grundskolan är det extra sårbart då man inte har införskaffat sig 
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tillräckliga hantverkserfarenheter och man kan bli beroende av andras åsikter vilket i sig kan 

påverka uthålligheten. Bendroth Karlsson (1998) tar upp denna osäkerhet som kan uppstå. 

Hon beskriver i sitt förord ”att våga ta risker är nödvändigt i en kreativ process” (ibid sid. 7) 

och att ”när det gäller bild och andra estetiska/konstnärliga ämnen är fallgroparna större än i 

övriga fackämnen eftersom myten om medfödd förmåga är utbredd här” (ibid sid. 8). Hon 

menar att lärarens roll är av stor betydelse för att eleverna ska känna sig trygga i sitt skapande. 

Som lärare bör man vara deltagande i den kreativa processen och stötta eleverna att våga 

prova och ompröva. Hon betonar även att lekfullhet är en viktig del i lärandet. Då påverkan 

från omgivningen spelar stor roll i en kreativ process menar hon att det är viktigt att 

atmosfären är tillåtande och lekfull. Hon poängterar även förhållandet mellan lärarens 

säkerhet i ämnet och att ”modet att skapa kräver kunskap både hos lärare och elever.” 

(Bendroth Karlsson 1998 sid. 218). Det handlar om att våga prova och ompröva med 

reflektion över hur man kan gå vidare till slutresultatet. Lärarens kunskap och förmåga att 

entusiasmera i en skapandeprocess är viktig och lika viktig är lärarens ämneskunskap för att 

kunna hjälpa eleven i reflektion över resultatet då alstret är färdigt. 

Knutes (2009) menar att det kan påverka elevens förmåga att hålla ut och fullfölja hela 

processen hur läraren handleder. Tilliten till den som leder lärandet är viktig och att man 

upplever att man kan få den hjälp man behöver. Däremot berättar hon att i hennes 

undersökning har det framkommit att ett ensidigt positivt bemötande kan upplevas som att 

läraren försöker släta över i rädsla för att ge kritik. Det är flera rådande villkor i att arbeta 

pedagogisk med gestaltande då det ofta rör sig om situationer där förändring, lärande och 

socialisation uppstår. Lärarens roll är viktig som t.ex. i att skapa ett tillåtande klimat i 

klassrummet och att i detta ge utrymme för reflektion och processande. 

Polanyi (1967) menade att vi måste börja vetenskapliga undersökningar med det faktum att vi 

vet mer än vad vi kan berätta. Att sökandet efter kunskap innehåller mycket mer än att finna 

fakta, det handlar om passion och lust som drivkrafter och som sker vid utforskning av vad 

som det än handlar om. T.ex. när man skapar ett konstverk har man en känsla för vad det är 

man vill uttrycka och man har en underliggande obeskrivbar känsla av hur det ska gås 
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tillväga. Att beskriva varför man gör som man gör är inte alltid det relevanta, utan vägen dit, 

och upplevelsen, kan beskriva så mycket mer.  

I ett arbete med lera uppstår en närhet mellan den skapande processen och det taktila d.v.s. 

den direkta kontakten med materialet i händerna. Knutes (2009) beskriver ett tillstånd som 

uppstår där hantverkandet involverar flera meditativa tekniker som skapar direkt 

koncentration och avspändhet både fysiskt och psykiskt. Det handlar om att det händerna gör 

engagerar hela kroppen, även den mentala delen och skapar en närvaro i arbetet, vilket i sig 

kan vara välgörande för den som skapar. En målinriktad koncentration uppstår under 

arbetsprocessen där både kroppen och psyket samspelar. Det resultat som arbetsprocessen 

genererar kan också vara en drivkraft där resultatet har en specifik nytta eller att det finns en 

möjlighet att få uttrycka sig personligt med estetisk kvalitet.  Knutes(2009) tar upp att glädjen 

och lusten i ett samstämmigt engagemang mellan kropp och psyke är en del i ett 

konsthantverkande.  Hon beskriver att en människa blir engagerad av ett hantverk både 

fysiskt, emotionellt och intellektuellt. Resan till det färdiga resultatet när man är inne i 

processen är sinnligt, fast inte alltid sinnligt njutbar. Hon beskriver en vila i görandet där 

kroppen tillsammans med psyket samverkar och kroppen bara vet vad som ska utföras vilket 

ofta kan upplevas som välbefinnande. Vilan är skilt från det som kan upplevas i sysslolöshet 

och stillhet, den här vilan ligger i görandet och gestaltandet. För en elev kan det vara viktigt 

att samtidigt känna lusten i skapandeprocessen som att våga prova sig fram till ett resultat. 

Tiden för skapandeprocessen då man använder lera blir viktig då det blir flera moment som 

ska gås igenom innan det blir ett färdigt resultat. Arbetet med att skulptera direkt med 

händerna kan kräva en hel del både i koncentration och i att våga processa. Knutes (2009) 

beskriver att även om konsthantverkandet kan skapa en fysik trötthet kan upplevelsen av att 

varit upptagen snarare upplevas som att man varit tagen i anspråk av en upplevelse. Det är 

möjligt att skapa sin egen frizon under ett konsthantverkande då det kräver ett samarbete 

mellan kropp och psyke. I detta tillstånd uppstår ett aktivt fokus där det är viktigt att ge 

utrymme i tid och för leken även som vuxen. Det kan beskrivas som en tillåtande plats där det 

ges tid för att kunna skapa både kroppsligt och mentalt.  Min tolkning är att det inte är givna 
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platser utan det är den tillåtande atmosfären som skapar ett rum för processen. Lera kan 

användas var som helst bara man har sina händer och vatten.   

Att arbeta med lera som ett material kan bli som en introduktion inom ett större område 

nämligen keramik. Detta område kan innefatta konsthistoria, design och arkitektur och bjuda 

in till ämnesövergripande samarbeten. Bildämnet är ett brett ämne som involverar flera 

aspekter där ett ämne som keramik och ett material som lera med fördel kan involveras. 

Motivationen för att göra större och mera projektbaserade ämnesövergripande samarbeten kan 

härledas till läroplanen. I Lgr 11, syftet för Bild står det bl.a. ” Genom undervisningen ska 

eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer 

ingår.”( Skolverket 2011 sid. 20). Keramik förekommer ofta i historiska/arkeologiska 

sammanhang från olika kulturer. Keramik är använt dagligen i vår vardag även fast vi ofta 

inte reflekterar över det. Vi omger oss med keramiska vardagsföremål som t.ex. te och 

kaffemuggar, tallrikar och vaser i porslin, kaklade väggar, klinkergolv, handfat och toaletter 

och även mer tekniskt avancerade föremål kan vara gjorda av keramiskt material.  

Sparrman (2006) beskriver hur teknikens utveckling och användande i ett samhälle har 

betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld. Jag menar att här kan även detta ha betydelse för 

hur man ser på keramiken. Keramiska tekniker och former efter funktion har utformats och 

anpassats efter tiders ideal och behov. Hon beskriver att samhällets påverkan via media och 

mode påverkar hur vi uppfattar vår omgivning och det hänger tätt samman och är en del av 

vad som formar vår kultur. Många föremål som vi omger oss med är keramiska och har 

formats efter modets trender genom tiderna. Människans historia består till stor del av 

keramiska artefakter som man hittat och de kan berättar mycket om hur man levt. 

Krukmakaryrket är ett mycket gammalt yrke som följt människan i minst 10000 år (Cooper 

2002).  Lera som är tillverkad och bränd i ceremoniella syften eller endast för egna hushållet, 

är ännu äldre och lera i sig är ett material som finns naturligt och lättillgängligt på många 

ställen där människan bosatt sig.  

De förutsättningar till formgivning och skulptering som lera erbjuder är väldigt stora. Lera har 

flera fördelar, som material att skulptera i då det inte har några förut givna strukturer, men 

materialet kräver en hel del hantverkskunskap och materialkännedom då det ska omvandlas 
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till keramik med bränningstekniker, dekor och glasyrtekniker (Cooper 2002). Lera är ett 

förlåtande material och kan omvandlas lätt under skapandeprocessen. Lera har olika stadier 

beroende på hur mycket vatten det innehåller och kan återanvändas flera gånger om det inte 

har bränts och därmed omvandlats till keramik. 

Lera kan upplevas som ett kulturellt gränsöverskridande material då på de tidiga platser där 

människan bosatt sig som var vid flodbankar eller vattendrag ofta fanns lera. I och med att 

människor tidigt upptäckte lerans fördelaktiga egenskaper har det blivit en stor del av de olika 

kulturer som uppstått. Stilar och tekniska utvecklingar har följt med keramikens och 

människans utveckling. Sparrman (2006) beskriver om ordet kultur att det är en del av det 

sociala livet som består av ” idéer och värderingar som människor skapar gemensamt” (sid. 

10). Hon tar även upp en viktig aspekt angående kultur vilket är att det blir en skillnad mellan 

att vara i en kultur och vad kultur gör. Skillnaden ligger i vad ett samhälle producerar, t.ex. 

artefakter och vad människor i ett samhälle gör som vanor, traditioner och tro. Allt är 

beroende av varandra och påverkar sättet att se på sin tillvaro. Detta påverkar även utseendet 

av de artefakter som skapas t.ex. i lera. I de olika kulturer som människor delat upp sig i har 

även olika sorters vardagsföremål och ceremoniella föremål utvecklats inom keramiken och 

formats efter olika tiders mode och behov. Att kunna skapa sina egna alster i t.ex. keramik ger 

en inblick i och förståelse för historia och design och hur det förändrats beroende på mode 

och tekniska förutsättningar. 

Keramiska produkter används i högteknologiska tillverkningar och har följt människan i sin 

utveckling genom hela hennes historia (Cooper, 2002). I grottorna Tuc d´Audobert, i 

Frankrike har man hittat realistiskt skulpterade bisons i lera som dessutom är brända och man 

har uppskattat deras ålder till minst 12000 år gamla, om inte lika gamla som 

grottmålningarna. Dessa bisons är näst intill identiska med de målningar som har gjorts på 

väggarna i samma grotta. Han beskriver att krukmakaryrket är en av de äldsta aktiviteter som 

mänskligheten har jobbat med. Det lämnar information om hur människan levt likaväl som 

om teknologisk och konstnärlig utveckling. I de keramiska historiska fynden kan man tydligt 

se människans nyfikenhet och kreativitet. Lera har genom tiderna använts till många olika 

syften även som obränt material t.ex. som färgpigment och byggmaterial. Lera finns naturligt 
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i marken över hela jordklotet och särskilt där människan ofta slog sig ner som vid flodbankar 

eller nära sjöar där det finns färskvatten och där marken är frodig, (Cooper 2000).  

Väldigt tidigt upptäckte människor att lera hade en plasticitet vid ett speciellt stadie som ger 

enorma formningsmöjligheter. När leran torkats och sedan bränts blir den dessutom hållbar 

och kunde hålla vatten vilket innebar att keramiken blev en stor del av människans vardag. 

Lera är ett mångsidigt material som inte har några förut givna strukturer, vilket gör att det kan 

formas till vad som helst. Det finns inga fibrer som i trä eller textil. Att arbeta med lera är 

taktilt och väldigt direkt då leran svarar omedelbart på tryck eller beröring. 

Leran tappar sin plasticitet ju mindre eller mer vatten den har och det handlar också om att 

lära sig känna igen de olika stadierna beroende på vad som är tänkt att skapas med den. Om 

man t.ex. använder mycket vatten och gör leran flytande kan den användas som engobe 

ovanpå läderhård lera som en dekor eller så kan man använda den till gjutformar. Då leran har 

rätt mängd vatten i sig d.v.s. rätt plasticitet, för att skulpteras med eller dreja med är det stadie 

som flest människor kommer i kontakt med först, då de lär sig skapa i lera. I och med de olika 

stadier som leran har, krävs det ett hantverkskunnande och mycket övning om man verkligen 

vill göra speciella alster.  

Lerans avsaknad av struktur och begränsningar i denna mening ger även en verksam 

keramiker utmaningar. Att arbeta med lera som keramiker handlar om ett ständigt lärande och 

utvecklande av sitt kunnande. De möjligheter som lera har när den bränts i olika temperaturer 

till keramik och den plasticitet den har när man skapar i den, har genom tiderna utvecklat 

många avancerade tekniska lösningar. Det kan ses som enkelt att arbeta med lera om man 

endast tittar på formbarheten i materialet. Om man däremot går över till att tillverka keramik 

professionellt blir det mer komplicerat. För att tillverka keramik krävs en hel del tekniskt 

kunnande även om man arbetar traditionellt som krukmakare. Brännugn och annan 

specialutrustning och specialmaterial till glasyrer kommer till. I denna kunskap involveras 

även kemiska beräkningar och procentberäkningar lika väl som en kunskap om mineraler och 

metaller och dess funktion och förändring i olika temperaturer. Även om det kan se enkelt ut 

när en erfaren konsthantverkare tillverkar sina alster ligger det en hel del kunskap bakom. Det 

är en stor tillfredsställelse för en konsthantverkare i att kunna behärska ett material och de 
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tekniker som krävs för att kunna utföra alster på beställningen eller direkt efter eget huvud. 

Knutes (2009) påpekar även att då en konsthantverkare kan utmanas och klarar både egna 

utmaningar och som getts av andra ger detta en stor tillfredställelse. Utmaningarna blir 

tillfällen för bekräftelse av egna kunskaper som erövrats från gamla traditioner.  

En erfaren konsthantverkare fattar sina egna beslut och är mindre beroende av omgivningen. 

Det är genom ett eget val som konsthantverkaren tagit att fördjupa sig i ett material för att 

kunna lära sig behärska det. Knutes (2009) beskriver att ibland är det enda verktyg som 

behövs, kroppen själv då olika material har olika förutsättningar. Bland de fem traditionella 

konsthantverksteknikerna, textil, trä, metall, glas och keramik menar hon är det först och 

främst keramik som erbjuder ett skapande enbart med händerna. Det finns verktyg som 

drejskivor och andra material som kan användas i formandet men det unika med leran är att 

det räcker med händerna för att skapa alster. Här knyter jag tillbaka till att det är viktigt att 

eleverna känner trygghet från läraren och som Bendroth Karlsson (1998) beskriver att läraren 

behöver vara trygg i sitt kunnande för att få eleven att våga. Det är viktigt att läraren har en 

kunskap om materialet och området som den väljer att använda sig av i sin undervisning. 

Tryggheten och säkerheten i ett material kan lätt smitta av sig på eleverna och det blir lättare 

för läraren att beskriva varför oförutsedda saker uppstår om läraren själv har erfarenhet av det. 

 

Keramikers beskrivning av lärandet genom lera  

I slutet av sommaren 2012 var jag deltagare på en kurs/workshop på HDK, Göteborgs 

Universitet. Där var det inbjudna keramiker och universitetslektorer från 9 olika länder, alla 

med passionen för leran som material och för vedeldad keramik. Kursen hette ”Woodfiring 

Landscapes” och innehöll workshops där vi alla tillverkade alster och tog del av varandras 

olika sätt att tillverka keramik. En av de världskända keramiker jag träffade där var Dick 

Lehman. 

I en av hans artiklar beskriver han ett traditionellt förhållande i Japan mellan mästare och 

lärling. Där beskriver han tankar om lärandet och av en god ledare. Förhållandet mellan 

mästare och lärling som genom att skapa en öppen relation ger dem chans att utvecklas efter 

sina olika personligheter. Arbetet med keramik innefattar inte endast att forma i lera utan att 
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pröva och ompröva och att lära av sina misstag. Artikeln beskriver hur misstag kan uppskattas 

och bli vackra där man istället ser det konstnärliga och unika som kan vara omöjligt att 

återskapa. Detta förstärker viljan att gå vidare med sitt skapande om man tillåter tid till 

reflektion över det unika som uppstått. Efter en tids betraktande kan man se på de färdiga 

alstren från ett annat håll där man upptäcker att de alster som varit misslyckanden istället blir 

kunskapsutvecklande och unika konstverk, (Lehman 2003). Genom att reflektera över 

misstagen och efter en tid se om igen på det som man sett som ett misstag kan det bli till 

något nyskapande. Även om resultatet inte blivit utefter förväntningarna kan det ändå bli ett 

konstnärligt och meningsfullt resultat.  

Det kan vara svårt ibland att komma igång med ett skapande. Han beskriver hur han får igång 

sin kreativa process där han menar att det handlar om att bara börja med något. I drejandet där 

samma form skapas upprepande i ett tillsynes monotont arbete börjar ofta den kreativa 

processen och idéer till att gå vidare uppstår. Han menar att det är bara att börja någonstans 

och för honom är det att dreja alster som sitter i fingrarna. När han sätter igång och gör något 

enkelt genererar detta ofta i nya idéer. 

Lehman (2003) beskriver hur han känner för leran som material och processen att skapa i lera. 

Det började för honom som en hobby men kom att kräva mer och mer tills det blev lika 

oundvikligt som en livspassion. Han får ofta frågan om han aldrig blir uttråkad av att göra 

samma sak flera gånger, som att dreja flera muggar eller kannor i samma form men beskriver 

att det är meditativt att jobba med repetition och det uppstår ofta tankar under tiden som 

utvecklas till nya idéer eller till och med ibland till dikter. Leran är ett expansivt media, säger 

han, som ger möjlighet att vidga sitt lärande hela tiden. Varje gång han gör en kruka blir den 

ny, även om det är samma former blir det varje gång en ny och lite annorlunda eller så rör han 

händerna lite annorlunda. Det är verkligen möjligt att lyssna till materialet och följa det, 

beskriver han. . 

På Workshopen på HDK, 2012 träffade jag och lärde känna, ytterligare en världskänd 

keramiker; Takeshi Yasuda, ursprungligen från Japan. Han blev etablerad i Storbritannien 

1973 och har undervisat på ett flertal konstskolor och universitet runt om i landet. Han blev 

”Professor of Applied Arts på University of Ulster”. Från 2005 – 2010 var Yasuda, Director 
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of the Pottery Workshop i Jingdezhen i Kina, efter detta etablerade han sin egen studio i 

Jingdezhen, Sculpture Factory.  Våra samtal om keramiken handlade mycket om 

fascinationen för enkelheten i materialet. Yasuda (2013) beskriver även på sin hemsida sina 

tankar om lera. Fortfarande efter att varit verksam keramiker i fyrtio år förundras han över 

materialet att leran svarar direkt vid beröring och det kan formas enbart med händerna. Denna 

enkelhet ser han som en utmaning i sig. Han beskriver hur keramiker konstant arbetar med 

gravitationens regler genom att motverka lerans tyngd som kan få den att falla ihop vid fel 

hantering.  

Yasuda (2013) berättar att just drejningen för honom är en konstant utmaning men även en tid 

för avkoppling. Det är som att man aldrig kan vara fullärd, det finns alltid nya utmaningar och 

sätt. Hantverket går att förenkla och göra mera effektivt men ändå är det en rofylld teknik med 

leran i händerna där ett lugn kommer in i sinnet automatisk. Dessa två mästare gav mig en 

insikt i att det kan vara så befriande enkelt, man måste inte följa hantverksreglerna utan man 

gör vad man kan så enkelt som går med de resurser man har och resultatet kan bli mästerligt. 

Båda dessa mästare uttrycker ett ödmjukt och passionerat förhållande till leran som material.  

De uttrycker fascination för enkelheten och det taktila i materialet och tar även upp 

fascinationen över att det oförväntade fortfarande ger utmaningar i hanterandet. De ser det 

unika i det oförutsedda och strävar efter denna unikhet i sina alster. Leran har fängslat oss alla 

på ett liknande känslomässigt sätt. 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att jag vill synliggöra och tydliggöra det som många lärare, elever och 

studenter jag kommit i kontakt med uttryckt: en fascination över materialet och dess 

möjligheter, tillsammans med svårigheterna som följer i användandet av materialet i en 

klassrumsmiljö. 

Mina frågeställningar som också avgränsar studien är följande: 

 Använder bildlärare i grundskolan lera och hur motiverar de det? 

 Viken relation, vilka kunskaper om och vilka erfarenheter har bildlärare till leran som 

material i undervisningen? 

 Vad uttrycker elever (verbalt) sina tankar om och erfarenheter efter att ha provat jobba 

med lera? 

 

 

Några anteckningar om ett teoretiskt perspektiv 

 

Med hermeneutik som forskningsmetod utgår man vanligtvis med att försöka svara på frågan 

om vad det är som man ser och vad som visar sig. Gadamer (1997) beskriver att genom denna 

utgångspunkt använder man sig av tolkningen som den huvudsakliga metoden. I detta 

försöker man inte att hitta en absolut eller ensidig sanning då det enligt den hermeneutiska 

kunskapsteorin inte går att finna någon sådan. 

Ett hermeneutiskt synsätt handlar om, sett ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, dels metoder 

för tolkningen och förståelse för den tillsammans med villkoren för och beskrivningen av 

förståelsen. Det man använder sig av i tolkningen kan ses som fenomen. Dessa fenomen kan 
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vara t.ex. texter, berättelser eller handlingar. I denna forskningsmetod beskrivs även en 

förförståelse vilket är den kunskap som uttolkaren besitter innan arbetet satt igång. Detta kan 

bli en bakgrund i hur man tolkar fenomen och vilka fenomen man tar fasta på. 

Då författaren arbetar med uttolkningen av insamlad data bör den försöka att 

förutsättningslöst sätta sig in i situationen där det fenomen man studerar har skapats. 

Förståelsen för det sammanhang det uppstått i och vad som kan påverka svaret såsom 

samhälleliga, sociala och tids aspekter är viktig att ta i beaktande (Gadamer 1997).  

Inom dagens forskning menar man att både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod kan bli 

involverad i ett och samma arbete. De ses inte alltid som varandras motsatser utan kan ibland 

lyfta varandra.  

I min studie har jag sammanfattningsvis utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. I kapitlet 

”Hermeneutik och forskningspraktik” beskriver Ödman, (Gustavsson red.2002 sid. 74) att ett 

hermeneutiskt förhållningssätt innebär att man kan få grepp om existentiella förhållningssätt 

som är omätbara. Detta är ett vetenskapligt förhållningssätt som bygger på tolkning och som 

syftar till förståelse. ”Den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment: tolkning, 

förståelse, förförståelse och förklaring.” (Ödman, Gustavsson red. 2002 sid. 74).   

Tolkningen kan jämföras med ursprungsbetydelsen översättning men betyder närmare att man 

utifrån sitt eget perspektiv förmedlar betydelse av mönster och spår som man observerar. 

Detta är alltid subjektivt men går ändå inte att göra på något annat sätt i en studie som inte är 

helt objektiv eller mätbar genom kvantitet. Förståelsen blir det momentet där man har fått en 

insikt om ett fenomen.  

En hermeneutisk förståelse är enligt Ödman (Gustavsson red. 2002) på ett mera djupgående 

plan så pass att den berör och förändrar ens existens eller livsstil.  Förförståelsen är den 

kunskapsplattform man befinner sig på innan och det som ger förutsättning till förståelsen. 

Förförståelsen kan vara både ett hinder och ett stöd i att få en förståelse. Vid första tolkningen 

av något kommer förförståelsen in och det krävs en ytterligare prövning av tolkningen. När 

tolkning har skett måste det förklaras vad som gjorts och detta innebär att det som tolkas 

måste ha förståtts. 
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Inom hermeneutiken handlar det däremot inte om orsaksförklaringar som det ofta gör inom 

naturvetenskapen. Det hela är en process som pendlar mellan förklaring och förståelse, 

tolkning och förförståelse. Hermeneutik är en samhällsvetenskaplig metodik som man ibland 

brukar knyta till meningsskapande (Ödman, Gustavsson red. 2002).  

I mitt arbete med resultaten kommer jag att lägga in mina tolkningar som jag har bearbetat 

med min förförståelse och min ytterligare förståelse. 

Jag har i min tolkning förhållit mig till metaforen om den hermeneutiska spiralen framför 

metaforen om den hermeneutiska cirkeln. Syftet med denna metod är att genom, lik en 

cirkulär rörelse, som utvecklas till en spiral så växer tolkningen fram. Spiralen rör sig mellan 

min förförståelse och mötet med de svar som jag fått.  I mina försök att förstå har jag tagit till 

mig empirin som ger nya erfarenheter och utvecklar min förståelse, vilket i sin tur ger en 

ytterligare tolkning, som åter utvecklar en ny förförståelse. Kritiken mot denna metod kan 

vara att det leder tillbaka till samma punkt där man börjat och på så sätt sluts till en cirkel. I 

mitt arbete har jag därför strävat mot att få en spiralliknande rörelse i min tolkningsprocess. 

Förståelsen som kommer genom de olika faserna i tolkningsprocessen menar jag förändras 

därför i en ständig rörelse. Förståelsen som framkommer i tolkningen blir djupare av att det 

sker en spiralliknande rörelse till ett djupare tolkningsplan. Processen går fram och tillbaka 

mellan min förförståelse och texten jag tolkar vilket efter varje varv utvecklar min förståelse 

från det yttre till det inre i en ständig rörelse. Helheten i texten som man tolkar i en 

hermeneutisk spiral, är beroende av de mindre delar eller avsnitt som får betydelse för mig 

som författare och ansvarig för denna studie. Det som jag ser i dessa delar berör helheten och 

syftet i texten, vilket medför en rörelse mellan helheten och de mindre delarna. Tolkningen 

förändras ständigt och utvecklas då den är baserad på tidigare tolkningar.  

Jag har i början av min arbetsprocess skrivit ner och bearbetat min förförståelse inom området 

jag undersöker. Detta är en metod som jag tagit till mig från Widerberg (2003). Det är ett sätt 

att få fatt i sin förförståelse vilket i arbetets gång utvecklats vidare till djupare tolkning och 

ytterligare ny förståelse. 
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Metod och genomförande  
 

I metodavsnittet redogörs för metodval, urval, genomförande, resultatanalys och 

forskningsetik. I denna process har jag gjort ett begränsat bekvämlighetsurval av elever och 

lärare och som jag vidareutvecklar nedan under rubriken urval. 

 

Metod 

Min egen erfarenhet som keramiker och lärare har påverkat mitt metodval. Under den långa 

tid som jag har jobbat med elever inom keramikerområdet har jag införskaffat mig kunskaper 

som jag använder mig av i min tolkning. Både förståelsen som jag har för lera som keramiker 

och av att jag varit lärare i flera olika konstellationer är av nytta i min tolkningsprocess. Min 

inblick i hur jag kunde genomföra tolkningen i mitt arbete har jag delvis tagit från Dahlman 

(2004). Hon beskriver i metod delen, sitt arbete som en process. Hennes avhandling har sin 

utgångspunkt i de personliga iakttagelserna och personliga erfarenheter hon gjort flera år 

innan själva skrivandet av avhandlingen började.  Dahlman (2004) har genomfört en 

undersökning som karaktäriserats av en pendling mellan tolkning och empiriskt material med 

en reflektion och kritik över de tolkningar hon gjort och den förförståelse som de bottnar i. 

Det hon uttrycker är att en grundsyn som hon företräder i avhandlingen även innefattar henne 

själv där hon menar att då man förstår något ger man det en form som blir greppbar att 

reflektera över. Med detta beskriver Dahlman (2004) sin syn på kunskap som en process i 

ständig rörelse mellan att få erfarenhet och att reflektera över den. Empiri kan förklaras med 

att man gör en slutledning grundad på erfarenhet som baserats på vetenskapliga 

undersökningar av verkligheten. Min empiri menar jag är delvis mina egna erfarenheter 

tillsammans med litteraturstudier som finns redovisade i uppsatsen. 

I tolkningsdelen i min studie har jag använt mig av erfarenheten från tidigare iakttagelser som 

jag gjort under de tider som jag undervisat med lera, allt från då det handlat om nybörjare till 

utbildningar för blivande lärare eller verksamma keramiker. Dahlman (2004) återvände i sin 

avhandling till empiriskt material som hon tidigare samlat in i en annan studie. Men hon 
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betonar att hennes närvaro under det att materialet gjordes påverkar hennes resultat. Hennes 

drivkraft liksom min var att försöka förstå de iakttagelser som gjorts under tidigare tillfällen. I 

mitt arbete finns delar där jag genom en lång egen erfarenhet av att ha arbetat som bildlärare 

och keramiker kan tolka och förstå kanske på ett annat sätt än de som inte arbetat med lera 

och frågor som lett till en nyfikenhet har uppstått. 

Min förförståelse som keramiker och lärare inom området blir den som är basen till min 

tolkning. Det jag har som erfarenhet och de fenomen jag iakttagit under de olika typer av 

undervisning jag arbetat med har lett till en bas för detta arbete. Elever som har haft ett starkt 

motstånd till att arbeta med lera har ofta tidigt efter ett starttillfälle påvisat ett djupt fokus och 

en vilja att fördjupa sig i materialet och olika framställningstekniker. Studenter och vuxna 

som haft en vilja att prova arbete med lera som de tyckt sett kul och enkelt ut men som mött 

motstånd i hantverkstekniker har ändå velat fortsätta och visat på en lekfull förtjusning. När 

jag själv började på min konstutbildning hade jag en stark vilja att lära mig hantverket då jag 

var fascinerad av lerans enorma formbarhet. Min egen förtjusning över materialet lera kan ha 

påverkat mina studenter och elever till en lekfullhet. Det kan vara lika mycket materialet i sig 

som lärarens attityd som påverkar viljan att lära. Det jag själv iakttagit påverkar min tolkning 

av de berättelser jag fått från både lärare och elever i detta arbete. 

Min empiriska ansats är att göra en undersökning med en enkätmetod eftersom det är enklare 

för flera av dem som involveras i undersökningen. Lärare har knappt om tid och en intervju 

skulle kräva en väsentlig del av deras tid. Dessutom är bildlärarna som jag har involverat inte 

samlade på en och samma geografiska plats utan spridda med flera mils avstånd och 

verksamma i olika kommuner. Jag har även gjort en mindre enkätundersökning med elever på 

gymnasiet som gick ESV1201, bild och form (denna kurs existerar inte längre på gymnasiets 

nationella program).  

Min empiri består till en del av vad världskända keramiker som jag träffat personligen 

uttrycker om keramik. Min tanke med att involvera deras utsagor är att ge en inblick i leran 

som ett kulturellt överskridande material dvs. att var man än arbetar med lera och oberoende 

hur länge, så har det samma egenskaper. I uppsatsen har jag även använt mig av pedagogisk 

forskning som kan förstärka min tolkning av de svar jag fått in till resultatet. 
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Med tanke på tidsaspekter valde jag att få skriftliga svar via mejl på frågorna och att 

respondenterna får svara enskilt, oberoende av varandras påverkan. Däremot kan det nämnas 

att det kan utan min vetskap ha suttit flera bakom den svarande lärarens dator och de kan ha 

haft en diskussion om frågorna inför svaren som sänts till mig. Min självkritik i detta är att jag 

inte har bett om bekräftelse att de ensamma svarat utan påverkan från andra. 

Då jag gjorde undersökningen med eleverna var även här en tanke att de skulle svara enskilt 

för att inte påverka varandra. Detta för att komma närmare vad varje person tänker själv. 

Enligt Säljö (2000) går det att observera kommunikation mellan forskare och den som lär sig, 

eller mellan lärare och elev i en bestämd intervjusituation. Sättet som människor pratar och 

beter sig på är alltid beroende av situationen och reflekterar därmed såväl situationen som 

individen. Uttryckta åsikter är möjliga att observera men det går inte att se hur människor 

tänker.  

De svar jag fått från elevgruppen och lärarna kan jag även lätt bevara, arkivera i 

pappersformat. Metodvalet låg först på att göra fokusgruppintervju då detta även skulle passat 

undersökningens form. Fördelen med gruppintervjuer framför individuella intervjuer är att 

gruppmedlemmarna interagerar i diskussionen. Metodens fördel är att omfattande information 

kan inhämtas på kort tid (Trost 2001). Nackdelen med denna metod var tid- och rums- 

aspekten, var vi kunde träffas och då alla arbetar heltid som lärare blev det mycket svårt att få 

till en dag och plats som skulle passa alla. 

 

 

Urval av respondenter 

Elevgruppen som jag valde att arbeta med var en grupp som jag undervisade i bild på ett 

gymnasium. Denna grupp blev tillfrågad två veckor innan genomförandet för att de skulle 

kunna tänka igenom huruvida de ville delta eller inte. Alla i gruppen svarade att de ville delta. 

Mitt urval av elevgrupp är ett bekvämlighetsurval eftersom alla i elevgruppen var myndiga 

och kunde ge sitt medgivande att delta i undersökningen på egen hand. Då jag hade undervisat 

denna grupp i bild under en hel termin hade vi även byggt upp en god relation till varandra 
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och eleverna upplevde det inte det minsta skrämmande att svara på mina frågor. Elevgruppen 

var från två olika gymnasieprogram och de ingick i samma bildundervisningsgrupp. Det var 

21 elever varav 9 kvinnor och 12 män och åldern varierade mellan 18 och 19 år.  

Då jag gjorde ett urval av lärare blev det i två steg. Först tog jag via mejl kontakt med tio 

bildlärare som jag kände till. Jag fick svar från 7 bildlärare till min undersökning. Huruvida de 

är undervisande bildlärare och vad i de är utbildade är betydande, då jag har en fråga om ifall 

det har ingått någon utbildningsdel om lera/keramik i deras bildlärarutbildning.  

Antalet svar blev från sju lärare där en är man och sex är kvinnor. Åldern varierar mellan 37 

och 54 år. Lärarna varierar på olika sätt vilket gjorde att det blev en bra bredd på svaren. Två 

av dem är nyligen, mellan två och sex år, utexaminerade lärare och fem har jobbat en längre 

tid som bildlärare i grundskolan. Längden som de varit verksamma som bildlärare varierar 

mellan 2 och 25 år. En är inte utbildad i bild, en är fritidsledare med bildutbildning tillagd. 

Lärarnas egen erfarenhet av att arbeta med lera varierar. Jag menar att genus inte påverkar i 

denna studie. Enligt Trost (2008) får man större variation på materialet genom att använda sig 

av en heterogen grupp. Urvalet är ett bekvämlighetsurval med tanke på att de jag fått tag i är 

via kontakter eller lärare som jag personligen känner som kollegor.  

Bredden är intressant då det är lärare med olika utbildningsbakgrund och de har varit 

verksamma som bildlärare olika länge. Detta kan ge en större variation i svaren till min 

undersökning än om de alla hade genomgått samma utbildning. Mitt begränsade urval har 

även styrts av tid och kostnad. Några av dem jag har tillfrågat har jag även träffat vilket ger en 

mer personlig och bekväm känsla hos respondenterna då de känt sig bekväma med att fråga 

om det är något de undrat över.  Jag har numrerat lärarna från 1-7 och frågeformuläret de fick 

följer med i bilagan till uppsatsen. Svaren förvaras hos författaren.  

Trost (2012)uttrycker att det kan var klokt att göra ett urval av befolkningen men att de kan 

vara en representativ grupp för det som ska undersökas, dvs. att man inte gjort ett 

slumpmässigt urval. Han menar att man även kan göra ett bekvämlighetsurval vilket mer har 

innebörden att man tar ett urval som finns att tillgå på enklast möjliga sätt. Mitt urval är 

strategiskt och Trost (2012) menar att det huvudsakligen används i kvalitativa studier för att 
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kunna vara förvissad om att svaren ska variera. Mitt urval är inte representativt i statistisk 

mening eftersom det är en liten studie.  

 

Etik 

Lärare och elever har fått förfrågan om de vill delta och alla som har svarat deltar frivilligt.  

Liksom Trost (2008) hävdar och betonar vikten av etik i arbetet med undersökningen gör jag 

detsamma. Om man skulle skriva att alla svarat på ett visst sätt blir det genast problematiskt 

om man tar reda på vilka som deltagit i studien. Detta har jag undvikit genom att i mina 

beskrivningar av svaren strävar efter att visa på olikheter och mönster som skiljer åt och är 

noga med att avidentifiera svaren. De etiska ställningstagandena är viktiga även i den 

undersökande delen beskriver Trost (2008) vilket jag har tagit i beaktande. Han beskriver 

ordet konsekvensetik, vilket innebär att man alltid ska ta hänsyn till de konsekvenser 

undersökningen och svaren kan ha på ens handlande. Det handlar om att ta i beaktande både 

de kortsiktiga och de långsiktiga konsekvenser som kan uppstå.  

Jag har i min undersökande del valt att göra en undersökning med en grupp gymnasie elever, 

dels pga. att de alla är myndiga och kan därför ge sitt medgivande till undersökningen. Alla 

var över 18 år och gav sitt medgivande att delta i undersökningen. Jag har även bett denna 

grupp att på sina skrivna svarsformulär avidentifiera sig dvs. skriva; ”man 18 år eller kvinna 

18 år”.  De bildlärare som jag har haft mejlkorrespondens med kommer att avidentifieras. 
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Genomförande 

Undersökningen består av två delar, en där det handlar om elevgruppens svar och en där 

bildlärarnas svar används och där jag tittat efter skillnader och likheter i deras beskrivning av 

lera. 

 

Del 1 av undersökningen: Elevenkät 

Under 2006 var jag bildlärare på en gymnasieskola och där började jag tanken med min C-

uppsats. Jag gav en klass två frågor att besvara; ”Vad tycker du om lera som material?” och 

”Vad vet du om keramik?”.  Klassen bestod av 21elever, varav 9 kvinnor och 12 män. 

Eleverna fick under en bildlektion ett papper var att skriva på och jag informerade om vad det 

handlade om och bad dem: ”skriv några rader om vad du tycker om lera som material och vad 

du vet om keramik”. Detta skrev jag även upp på Whiteboarden. Eleverna hade 20 minuter på 

sig att skriva och då de var färdiga lämnade de in sina papper och återgick till bildarbetena 

som de höll på med. Jag har haft deras svar arkiverade och har nu tagit fram dem för att 

slutföra undersökningen. 

Del 2 av undersökningen: Lärarenkät  

Denna del gjordes under våren 2013. Jag har via mejl skickat ut frågor på ett word-dokument 

till tio olika bildlärare verksamma i grundskolan. Jag fick in sju svar. Då jag fått in svar på 

mina frågor till arbetet från detta antal lärare tog jag beslutet att detta var tillräckligt. 

Frågorna är utformade för att var och en ska kunna svara hur mycket de vill och kan på dem. 

När jag tog emot svaren sparade jag dem och de finns arkiverade hos mig. Jag har 

avidentifierat svaren och numrerat lärarna från 1-7.  

Utbildningarna hos bildlärarna är varierande och min fråga var ställd: ” Vad består din 

lärarutbildning av; vilka ämnen är du utbildad i?” Detta kan ha gjort att jag fått varierande 

svar på frågan. Tanken med frågan var att få reda på om de hade tonvikt mest på ämnet bild 

eller om de var behöriga för och undervisade i fler ämnen i skolan. Två är behöriga i flera 

ämnen och två är obehöriga i bild men undervisar som bildlärare på grundskolan och har gjort 
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så i mer än tio år. Några av lärarna har utbildning på Konstfack och några har utbildning inom 

konst utöver bildlärarutbildningen.  

 

Resultat analys och tolkning 

Jag börjar med att sammanfatta mitt huvudresultat. Det framkommer att lera används frekvent 

i bildundervisningen. Elever har haft en positiv upplevelse av det de fått prova på med lera 

men de efterfrågar mer handledning. Lärare uttrycker sig positivt om lera och de som väljer 

att arbeta med det i skolan uttrycker att det genererar i ett extra focus hos eleverna, ofta med 

lust och lekfullhet. Leran beskrivs av båda parter ha särskilda fördelar då det är en 

direktkontakt mellan handen och leran i skapandet. Eleverna uttrycker att det endast varit 

någon enstaka gång men att de önskar ytterligare tid. Utrustningen i klassrummet och 

undervisningstiden påverkar valet av lera som material hos lärarna. 

Processen kan delas upp i flera steg där jag arbetar fram resultatet, analysen och tolkningen. 

Jag började med att dela upp elevsvaren i tre kategorier: Vad eleverna uttrycker om lera med 

underrubriker, deras erfarenheter av att ha provat lera i skolan och kunskaper om lera och 

keramik. Jag har tolkat elevernas svar ytterligare efter min frågeställning;  

Vad uttrycker elever (verbalt) sina tankar om och erfarenheter efter att ha provat jobba med 

lera? 

Den andra delen är uppdelad efter frågeställningarna till uppsatsen som berör lärarna. I denna 

del höll jag mera fokus på frågeställningarna:  

Använder bildlärare i grundskolan lera och hur motiverar de det? 

Viken relation, vilka kunskaper om och vilka erfarenheter har bildlärare till leran som 

material i undervisningen? 

Jag bearbetade svaren och kategoriserade dem efter dessa delar sedan gjorde jag ytterligare en 

tolkning för att belysa det respondenterna uttrycker. I resultatet har jag till att börja med gjort 

en tematisk tolkning av respondenternas direkta svar och delat upp dem i de tre kategorier 
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som frågeställningarna utgör med underkategorier. Sista delen är en jämförelse mellan 

elevernas och lärarnas svar.  

 

 

Del I: Vad eleverna uttrycker 

 

I klassrummet då alla elever var samlade ställde jag frågan till dem samtidigt som jag skrev 

upp den på Whiteboarden. De svarade alla individuellt på var sitt papper som de blivit 

tilldelade. Stämningen i klassrummet var lugn och något förväntansfull. Alla elever hade 

förberetts på att delta i undersökningen. När de allteftersom var färdiga med sina svar 

lämnade de in dem tyst med respekt för de som inte var färdiga än. Efter en stund när alla var 

klara startade en diskussion bland dem som jag tolkar var deras nyfikenhet på vad de andra 

svarat. Diskussionen handlade mycket om deras tidigare upplevelser av bildlektioner i 

grundskolan. Detta tog jag dock inte fasta på utan har endast använt mig av deras skrivna 

berättelser. 

 

Elevers erfarenhet av att provat lera i skolan 

Fem av eleverna uttrycker att de haft väldigt lite kontakt med lera och om de haft det har de 

flesta gjort det i sin skolgång. I min tolkning av svaren kan jag se att elevernas utsagor tyder 

på en förståelse för materialet. Jag kan även se att de ger uttryck för att det krävs träning för 

att bli duktig på att hantera leran till att bli det som de tänkt sig. En elev beskriver det väldigt 

klarsynt: 

”Så tycker jag att lera används för lite, visserligen är det ett svårt ämne att använda men kan inte det bero 

på att man sällan använder det, det tror jag i alla fall. Allting kräver träning och tid och ärligt talat, 

varenda unge får väl papper och kriter när dom är små att använda, det är klart att dom är bättre på att 

använda papper och penna. Använd mer lera!!” 
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Min tolkning är att eleven har insikt om att det man får mest träning i och riktigt tidigt är det 

som man lär sig bäst. Insikten om att det kräver tid att lära sig och utvecklas inom hanterandet 

av lera blir tydligt. Här ger eleven även uttryck för att den vill lära sig mera om materialet. 

Eleverna använder ordet kul som en beskrivning av känslan att jobba med lera i skolan. Detta 

kan tolkas på flera sätt. Eftersom det även i många kommentarer framkommer att de har haft 

tillfällen med lera väldigt sällan kan ordet ”kul” betyda att det inte blev mer än så, att det inte 

fanns tid för fördjupning eller att lära sig vidare, det blev helt enkelt endast ett kul avbrott från 

det vanliga på bildlektionen. En av eleverna uttrycker sig särskilt om denna åsikt att ämnet 

bild har varit alltför få lektioner under grundskoletiden: 

”Det var kul och det är något man inte gör så ofta. […] Överhuvudtaget så tycker jag det är för lite bild, 

man borde ha det jämt som idrott. Och mer lera som sagt, vore inte helt fel. Lera är bokstavligt talat en 

extra dimension, 3D istället för 2D. Mer lera är bra helt enkelt.” 

I detta tolkar jag även att eleven uttrycker sin syn på att skolan borde erbjuda mer bild och 

jämförelsen med idrott kan tolkas som att eleven upplever bildarbetet som bra träning för 

hjärnan och kreativiteten. 

Tre av eleverna uttrycker att det är bra övning att arbeta tredimensionellt på, att använda sig 

av lera. Deras beskrivningar visar även att det varit en avsaknad på bildlektionerna att tänka 

vidare utanför det vanliga tecknandet. Det tredimensionella arbetet uttrycker en av eleverna, 

hjälper att tänka vidare och ur olika perspektiv. I detta tolkar jag att de upplever att det ökar 

ett tänkande med formen i rummet under sitt skapande i lera. 

Eleverna, alla utom två i den här gruppen, har kommit i kontakt med lera i grundskolan. Fyra 

av dem har även varit i kontakt med lera på fritiden eller har bekanta och närstående som 

arbetar med keramik. Deras kontakt med lera i skolan har varit på olika sätt och med olika 

tekniker som de fått provat på. De uttrycker att de har gjort det i åk 8 och 9.  

En elev berättar om sin senaste upplevelse att det var när den gick i högstadiet och att de då 

fick prova på att både dreja och skulptera. Att eleven kan ämnesspecifika ord som dreja och 

skulptera kan tolkas som att den har fått en god hantverksmässig handledning. Jag tolkar även 

in i denna kommentar att läraren har varit tillåtande för eleven att få prova olika sätt att arbeta 
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i lera. En annan elev uttrycker att de inte haft något annat än lera och gips att skulptera med i 

skolan. Här tolkar jag det som att eleven inte har getts några andra alternativ och därför anser 

det konstigt att det frågas om. I dessa elevers kommentarer finns ämnesspecifika ord med 

vilket jag tolkar som att de har haft lärare som varit kunniga i ämnet. De elever som berättar 

att ha provat beskriver att lera är något som de gjort endast en gång och jag tolkar det som att 

eleverna uttrycker att det inte blev någon direkt kunskap om materialet eller gavs någon tid till 

fördjupning. 

I elevernas utsagor framkommer även att de har en förståelse för att det varit väldigt lite tid 

för att bli riktigt duktiga med materialet. En elev talar om avsaknad av utbildning: ”Jag har 

gjort några enstaka skulpturer i lera men det har varit ganska fritt skapande. Jag har inte fått 

någon utbildning vid användande”. Elevens berättelse tolkar jag som att eleven inte fått någon 

handledning av läraren utan upplevt det som att det endast gavs ett tillfälle att känna på lera 

utan direkt syfte med uppgiften. 

Eleverna som har provat lera ger uttryck för den direkta taktila känslan och formbarheten som 

leran erbjuder. Här har jag lagt fokus på att hitta uttryck som visar på elevernas tankar om 

lerans egenskaper. Det som framkommer ur elevernas beskrivningar är att det direkta, 

kontakten med händerna direkt i leran, ger en speciell känsla som eleverna ger uttryck för. 

Tolkningen av det flera elever uttrycker är att den direkta formbarheten är något positivt då 

det inte finns några direkta begränsningar eller krävs några speciella verktyg, de beskriver den 

direkta kontakten med handen och materialet som något speciellt och positivt.  

Eleverna som provat på lera uttrycker sig känslomässigt positivt med ord som; härligt, fint, 

roligt och kul.  En kommentar beskriver tydligt att händerna är i direktkontakt med leran: 

”Man lärde sig att skapa på egen hand. Och man blir mer uppfinningsrikare. Man får arbeta 

med händerna. Jag tycker det var kul eftersom man får skapa på egen hand ”. Eleven har här 

upprepat sig i att man får arbeta på egen hand med betoningen som jag tolkar det på just ordet 

hand. Det går att göra en tolkning av att händerna nämns och här kan man nästan förstå hur 

eleven minns hur det känns att forma lera direkt i händerna. Möjligheten att forma utan 

verktyg och direktkontakten mellan handen och leran blir en positiv del i lerans egenskaper 

och elevens upplevelse. 



37 

 

 

 

Två av eleverna har aldrig provat lera i skolan och en av dem uttrycker sig om att det ser 

roligt ut och skulle vilja prova på det. Bland de elever som provat lera beskriver många av 

dem leran som ett befriande eller roligt material med meningen att den lätt kan knådas om 

igen om det blir fel och att den kan formas förutsättningslöst utan givna strukturer eller 

bestämda mönster.  

Två av eleverna har, som jag tolkar det lite negativa kommentarer om leran som material där 

de uttrycker sig om det som ”kladdigt och svårt” och att ”leran var ömtålig och inte alltid satt 

ihop när jag ville”. Andra uttryck som framkommer är: ”Lera är ett krångligt och kletigt 

material att jobba med och för att det ska bli något av det måste man träna mycket.” I dessa 

kommentarer tolkar jag in en förståelse för att det krävs ett hantverkskunnande. Även om 

eleverna inte sätter ord på det direkt så ger de uttryck för att det krävs träning och ett visst 

handlag för att få resultatet som man tänkt sig. Det eleverna även ger uttryck för är en 

fascination över materialet och dess egenskaper trots att det kan vara svårt eller medför extra 

städning och arbete omkring själva formandet. 

Min tolkning av utsagorna från eleverna är att de har en förståelse för att det krävs tid att lära 

sig hantera leran vilket de har upplevt brist på. De ger även uttryck för att det kan krävas lite 

mer städning omkring och att det inte alltid går som man tänkt sig de första gångerna man 

provar att arbeta i lera. 

Lekfullheten tolkar jag vara något som kommer till uttryckt i flera av elevernas svar och jag visar i ett 

citat: ”Det tillåter en att leka med sin kreativitet och är lugnande.” I denna mening kan det 

tolkas att eleven har haft möjlighet att känna sig trygg i situationen och att den har fått pröva 

och ompröva dvs. leka sig fram i en kreativ process. Jag tolkar här även in en egenskap i leran 

som flera av eleverna beskriver som att det frambringar leklust. Detta kan bero på tolkar jag, 

som att det är kulturellt betingat eller bara att det inte finns några begränsningar i materialet. 

Tre av eleverna ger uttryck för att det tränar flera förmågor och sinnen i arbete med lera och 

betonar vikten av att få arbeta direkt med händerna. Här tolkar jag att eleverna ger uttryck för 

en positiv känsla med att arbeta direkt med händerna och leran. I kommentarerna är det 

positiva, roliga och lusten i skapandeprocessen som är det primära och att resultatet kommer 

sekundärt. Här tolkar jag att eleverna ger uttryck för en förståelse för att det utvecklar ett 
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tänkande om form och att det är processandet som för kunskapandet framåt. Jag tolkar att 

eleverna känner ett behov av att få arbeta direkt med händerna. De ger uttryck för att det kan 

stärka förmågor som kreativitet, formkänsla och finmotorik. 

 

Elevernas kunskaper om lera respektive keramik 

Här har jag haft fokus på ämnesspecifika uttryck i elevernas beskrivningar som kan visa på 

kunskap inom området. Jag har även varit uppmärksam på vad de kan om skillnaden mellan 

lera och keramik. 

Elevernas kunskaper om keramik visade på en variation från att aldrig provat till att ha fått 

jobba med lera och keramik relativt nära inpå och flera gånger. Samtliga kände igen ordet 

keramik men det var endast två av dem som uttryckte sig så man förstod att de med säkerhet 

visste att leran blir till keramik då den är bränd. Tre uttryckte att de bor granne med keramiker 

eller har någon i familjen som har arbetat eller arbetar med keramik.  

En elev pekar på att han/hon har ett krukmakeri i grannskapet men trots detta inte har 

reflekterat särskilt över vad keramik är. I min tolkning av deras utsagor menar jag att eleverna 

inte tydligt uttrycker att de lärt sig om vad keramik är i skolans bildundervisnig tillsammans 

med att de arbetat med lera. Några av beskrivningarna som tyder på att de vet vad keramik är 

visar att de vet det då de har haft kontakt med keramik utanför skolan.  

En elev uttrycker enligt min tolkning näst intill en förvåning över att leran blir till keramik 

genom att i slutet av en beskrivande text om att arbeta med lera skriver kort och koncist: ”När 

det är klart blir det keramik.” Ytterligare en av eleverna beskriver att den har en närstående 

som sysslar med keramik men, jag tolkar det, att den inte riktigt reflekterat över vad keramik 

är trots att den har kommit i kontakt med det ofta. Här kan även tolkas in att det varit vanligt i 

vardagen för flera elever men att de inte riktigt varit delaktiga i hantverksprocessen av 

tillverkningen av keramik och därför beskriver att de inte riktigt vet vad ordet innebär. 
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Summering av det eleverna uttrycker:  

Det finns flera starka aspekter som eleverna ger uttryck för i sina svar. Lärarens roll är viktig 

där det framkommer att eleverna uttrycker en saknad i handledning och kunskap om lera och 

keramik hos lärare. Eleverna uttrycker att det varit väldigt lite tid och att syftet med 

uppgifterna varit vaga. Tryggheten och tid för processandet i arbetet med utforskandet av lera 

som material är också en del som eleverna poängterar är viktig och som de efterfrågat. I de 

flesta av svaren framkommer uttryck som poängterar lerans egenskaper d.v.s. att det är ett 

direkt och väldigt taktilt material vilket eleverna upplever som något positivt. Det 

framkommer även att det finns ett behov av att utveckla de förmågor som de upplever tränas i 

arbete med lera t.ex. finmotorik, formkänsla, kreativitet. Direktkontakten med händerna och 

leran är något som poängteras flera gånger och jag tolkar det som att de kan minnas med 

kroppen hur det känts. Lera är ett ämne som eleverna har haft kontakt med men flera har inte 

reflekterat över sambandet med lera och keramik även om det som de ger uttryck för finns i 

deras vardag och närhet. 

 

Del II: Vad lärarna uttrycker 

 

Använder bildlärare i grundskolan lera och hur motiverar de det? 

Svaret på frågan om lärarna använder sig av lera i sin bild undervisning och i så fall varför, 

varierade. Det var en av lärarna som svarade nej på frågan och uttryckte att den upplever det 

lite som ett hinder med tanke på specialutrustning som krävs. Ytterligare tar läraren upp att 

det krävs disciplin från eleverna för att det ska fungera med tanke på att det kan bli väldigt 

smutsigt och kräver en hel del för och efterarbete och uttrycker att användande av lera inte är 

nödvändigt enligt kunskapskraven för ämnet bild. Läraren påpekar att lera inte är av betydelse 

för att nå grundskolans kunskapsmål i bild. Även om läraren uttrycker att det kan krävas en 

hel del för att undervisa med materialet uttrycker den sig positivt om lera. Min tolkning är att 

det som läraren ser som ett hinder är att det är tidskrävande och att det är av betydelse om det 

finns en keramikerutrustning i bildsalen. 
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I min direkta tolkning av svaren på hur ofta de olika lärarna använder sig av lera kan jag se att 

deras val av lera som material mycket beror på vilken utrustning som finns tillgänglig i 

klassrummet och vilken personlig relation lärarna har till keramik. Av de fem lärare som 

pratar om att göra färdigt elevernas alster genom att bränna dem har fyra av dem en keramiker 

utrustning i bildsalen. En lärare beskriver att det är lite extra krångligt då de inte kan bränna 

alstren på skolan. Två av lärarna i sin tur berättar att de ofta hjälper till att bränna alster från 

andra skolor. En lärare som själv använder sig av lera i sin undervisning uttrycker att ” Sedan 

tror jag många lärare tycker det är besvärligt (smutsigt) och man bör ha en hel del kunskap om 

det för att inte misslyckas.” (Lärare 6). Min tolkning i detta är att det merarbete som flera 

lärare ger uttryck för, kan ses som ett hinder tillsammans med bristande kunskap i hur man 

kan arbeta med lera.  

 

Sex lärare använder sig av lera och fyra uttrycker att de strävar efter att involvera lera minst 

en gång per läsår. Av de lärare som använder sig av lera och har en keramikerutrustning i 

bildsalen menar att de därför vill kunna utnyttja den. I min tolkning av dessa svar ger lärarna 

uttryck för att lärarens egna kunskaper, klassrumsmiljön och tiden är viktiga aspekter i varför 

man väljer eller väljer bort användandet av lera. 

Lärarnas motiveringar till lera som material skiljer sig en del. Det jag tittat på är vilka 

särskilda motiveringar lärarna ger till valet av lera. Lusten i lärandet tas i beaktande och fem 

lärare uttrycker att lera är ett material som eleverna tycker om att jobba med. Jag tolkar det 

som att de menar att det är viktigt att de upplever det som positivt för eleverna. Med tanke på 

att det inte finns med som en del i kursplanen för högstadiet är ändå lera det material som 

dessa lärare valt i uppgifter för tredimensionell gestaltning. Jag tolkar i deras svar att de ser 

det som viktigt att eleverna får fokus och lust i sitt arbete. 

En av lärarna tar upp att det krävs mycket tålamod att arbeta med lera och beskriver det som 

ett långsamt material.  Läraren förtydligar detta med att det är flera moment som måste gås 

igenom innan alstren är färdiga. I detta tolkar jag en förståelse hos läraren för att leran kräver 

sin tid med tanke på torkning och de olika tekniker som man kan använda sig av i 

framställandet av alster. Tre av lärarna ger även uttryck för att de upplever att eleverna blir 
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särskilt fokuserade och koncentrerade i arbetet med lera. I min tolkning av svaren ger även 

flera av lärarna uttryck för att eleverna behöver tid för att utforska materialet. De beskriver att 

det krävs en hel del försök och omprövningar för att komma på hur leran fungerar och hur 

man ska göra för att komma dit man tänkt sig. En av lärarna beskriver det såhär om vad den 

iakttagit under sitt arbete med lera i sin undervisning; 

”Jag tror också att det är nyttigt för hjärnan att arbeta 3-dimensionellt med lera. Man måste engagera 

sådana delar av hjärnan som man inte använder så ofta. Finmotorik får också träning. Lera har något 

magiskt i sig som inte går att förklara. Jag har sett elever med grava koncentrationssvårigheter lugna ner 

sig och arbeta med full fokus då dessa har fått forma i lera. Om något inte blir som man tänkt sig går det 

snabbt att förändra formen och elever blir stolta när de lyckats skapa något 3-dimensionellt, ett riktigt 

objekt”. (Lärare 4) 

 

I min tolkning menar jag att flera aspekter tas upp i detta som t.ex. att engagera flera delar av 

hjärnan i den skapande processen, träning av finmotoriken och möjligheten med att under 

processens gång kunna förändra formen lätt efter olika förutsättningar vilket tränar den 

problemlösande förmågan. Lärarna ger uttryck för att arbeta med lera kräver fokus och 

koncentration av eleverna tillsammans med en lekfullhet och att de upplever att detta lätt 

uppstår av sig självt hos även elever med svårigheter. 

 

De olika stadierna inom den keramiska processen tolkar jag är beskrivna positivt, som en 

fördel i att använda sig av lera som material. Lärarna beskriver materialet som långsamt och i 

och med detta kan man tolka in att det skapas väntetid för eleverna och att tidsaspekten blir 

viktig.  

 

En av lärarna menar att det är ett material som har starka historiska aspekter: ”det är ett 

ursprungligt material som människan använt under så lång tid i vår historia och inom så 

många områden.”(Lärare 6).  Jag tolkar detta att inom ett valt område med lera kan det i 

undervisningen då involveras konst och kulturhistoriska aspekter. Tolkningen av att endast en 

av lärarna tar upp detta kan vara att övriga inte lägger tonvikt på den kulturella eller historiska 

aspekten i sin undervisning av leran utan att de har mer fokus på den praktiska kreativa 

processen. 
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Viken relation, vilka kunskaper om och vilka erfarenheter har bildlärare till leran som 

material i undervisningen? 

Här har jag tittat på vad som kan påverka lärarnas val i form av hur de känner själva inför 

materialet. 

Fyra av lärarna har egen erfarenhet av att arbeta med lera i konstutbildning eller som hobby. 

Två av lärarna beskriver att de inte har mycket egen erfarenhet mer än att de kan grunderna i 

hur man arbetar med lera men uttrycker ändå att det är ett användbart material. En lärare 

uttrycker sig: ” Jag tycker själv väldigt mycket om leran som material, både att bearbeta med 

mina händer då den svarar omedelbart på små tryck osv…” (Lärare 6) Min tolkning av detta 

är att lärarna har egen erfarenhet som är positiv av lera. Kommentaren ger även uttryck för 

lerans taktila egenskaper.  

 

Lärarnas uttryck om egna erfarenheter av keramik varierar mellan att en del har under längre 

tid gått olika kurser, några har egna verkstäder och några jobbar med keramik som hobby och 

rekreation, till att några endast har haft kontakt med keramik genom vänner eller provat på 

själv någon enstaka gång.  Trots ringa kunskaper inom det keramiska området tolkar jag att de 

senare väljer att arbeta med lera. Fyra av lärarna har goda kunskaper om hantverket. Genom 

att de har det känner de sig bekväma med materialet och finner själva ett lugn i processandet 

och skapandet. Detta tolkar jag som en avgörande del i varför dessa lärare väljer att använda 

sig av lera i sin bildundervisning. Två av dessa lärare beskriver hur de tar med eleverna till 

sina privata verkstäder för att de ska få erfarenhet av olika metoder inom hantverket.  

 

De lärare som beskriver att de använder sig av lera i undervisningen och att de har en 

keramikerutrustning i klassrummet berättar även att de alltid skröjbränner elevernas alster och 

ibland även arbetar med glasyrer eller engober och oxider. ”Jag anser att lerans verkliga 

egenskaper går förlorade om det inte bränns. Det är meningslöst för eleven att ta hem obrända 

saker”(Lärare 1) och ”Jag skröjbränner alla arbeten men glasyrer använder jag bara om 

eleverna gör bruksföremål som t.ex. vas eller mugg.” (Lärare 4). I detta tolkar jag att lärarna 
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avgör ifall de ska använda sig av den keramiska processen eller inte beroende på elevernas 

alster. Här skiljer även läraren mellan som jag tolkar det konstföremål och bruksföremål. Det 

lärarna ger uttryck för är att leran då den bränns och blir till keramik får en mycket bättre 

hållbarhet och kan användas eller sparas en längre tid. Jag tolkar även in att lärarna ser det 

färdiga resultatet för eleverna som något viktigt som de kan känna stolthet över och att detta 

är en viktig del av hela processen. 

 

Min tolkning av att fyra lärare har relativt goda kunskaper inom området beror på att de 

använder sig av ämnesspecifika ord i sina svar. De olika delarna i den keramiska processen 

från torkning till färdigt alster finns beskrivet. Däremot det som jag kan se som gemensamt 

drag bland lärarnas svar är de emotionella aspekterna i användandet av lera. Tre av lärarna tar 

även upp att det kan vara besvärligt med krympning och att leran kan spricka under sina olika 

stadier. Väntan på att alstren ska torka och sedan brännas innan de blir färdiga kan ses som 

besvärligt uttrycker fyra av lärarna och jag tolkar det som att de ser tidsaspekten och väntan 

som kräver ett visst tålamod hos eleverna och kringarbeten för dem själva att hantera 

elevernas alster som ett hinder. 

 

Summering av det lärarna uttrycker 

De av lärarna som använder sig av lera uttrycker sig generellt positivt om materialet i sig. Sex 

av dem har, som jag tolkar svaren egen erfarenhet av materialet även om det är på olika nivå. 

Kringarbetet med lera och specialutrustning som krävs för att det ska kunna brännas till 

keramik ses för en del som ett hinder. Jag tolkar det även som att en del av lärarna ser 

tidsaspekten, väntan på alstren som uppstår som ett hinder. En av lärarna tar däremot 

tidsaspekten och väntan som en positiv del i arbetet med lera där den beskriver det som ett 

långsamt material.  

Lärarna motiverar sitt materialval med att de upplever att eleverna tycker om att arbeta med 

lera. Detta motiverar de ytterligare med att de upplever att eleverna får tydligt fokus och 

koncentration i sitt arbete. Jag tolkar det som att de flesta lärarna menar att leran har speciella 

egenskaper som främjar fokus och koncentration likaväl som att det utvecklar finmotorik och 



44 

 

 

 

kreativitet. Lärarna som valt lera uttrycker sig om processen i arbetet med lera och dess 

direkta taktila egenskaper men endast en av lärarna tar upp den kulturella och historiska delen. 

Detta tolkar jag att lärarna ser arbetsprocessen och fokus på materialet som viktigare. Flera av 

lärarna visar på hantverkskunskaper inom området då de använder sig av ord som är specifika 

för det keramiska området. 

 

 

 

Del III: En jämförelse mellan lärares och elevers svar 

 

Här har jag gjort ytterligare en tolkning av resultaten och genom att göra en jämförelse mellan 

elevers och lärares utsagor strävat efter att hitta drag som blir utmärkande för syftet med mitt 

arbete. Jag har delat upp arbetet i att titta på positiva respektive negativa delar i lärarnas och 

elevernas berättelser och jämfört dessa. 

 

Positiva och negativa aspekter från lärare respektive elever 

I min tolkning av lärarnas svar menar jag att de ger uttryck för att lera kan engagera delar av 

hjärnan som inte vanligtvis används. I detta tolkar jag även att de menar att den taktila delen i 

skapandet som leran erbjuder blir något utöver det vanliga. Häri nämns förmågor som 

formkänsla, processande och finmotorik. Det framkommer från de lärare som använder lera 

att dess egenskaper upplevs som positiva då det lätt kan formas direkt med händerna och att 

om det inte blivit som man tänkt sig kan det göras om igen. Det som lärarna uttrycker som 

positivt är då det blir ett tredimensionellt färdigt resultat.  

 

Fokus och koncentration tas upp som positiva aspekter då eleverna arbetar med lera. Lerans 

egenskaper finns beskrivet hos fyra lärare som att det är en stor fördel då misslyckade alster 

kan blötas upp igen och omarbetas till nya resultat. De ger även uttryck för att det lätt går att 

förändra formen under arbetets gång efter elevens förutsättningar. I detta tolkar jag även att 

läraren menar att då leran lätt kan formas med händerna och oberoende på kvalitet eller hur 
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avancerad eleven är så inger det färdiga resultatet en tillfredsställelse i sig som ses som 

värdefull.  

 

Plasticiteten i materialet tas upp som något positivt och man ger uttryck för de möjligheter 

som leran ger med sin formbarhet. En av lärarna ger uttryck för lerans formbarhet och 

fördelar i sin plasticitet med att den omedelbart svarar på tryck. Tre av lärarna uttrycker att 

materialet är sinnligt och menar som jag tolkar det att den taktila delen i att arbeta med leran 

ger även känslomässiga fördelar i inlärningsprocessen, dessa två lärare är de som har mest 

egen erfarenhet av att arbeta med keramik och längst erfarenhet av att arbetat som bildlärare. 

Jag tolkar deras svar att de genom sin egen erfarenhet lever sig in i hur eleverna känner i 

arbetet med leran och att de upplever liknande respons från eleverna som de känner själva. 

Två lärare tar även upp att de upplever att fler elever än i andra material håller en 

koncentration och fokus i sitt arbete med att framställa alster i lera. 

De negativa aspekterna som lärarna gav uttryck för handlade mycket om det omkringarbete 

som det medför och huruvida det fanns en keramikerutrustning eller inte i klassrummet. Av de 

sju lärarna var det en som svarade direkt nej på frågan om de använde sig av lera i sin 

undervisning. Den läraren påpekar att det inte är ett nödvändigt materialval för att nå målen 

för grundskolans bildämne. En lärare svarar att den använder lera bara ibland men har gjort 

det mera på en skola där den jobbade tidigare. Den senares val av att mera sällan använda sig 

av lera beror på att nuvarande bildsal inte har keramikerutrustning. Ytterligare en av lärarna 

menar att det krävs en viss disciplin av eleverna och att det blir extra för och efterarbete med 

lera. En annan av lärarna som använder sig av lera beskriver varför den tror att flera lärare 

väljer bort materialet med att det kan leda till en extra materialkostnad och att det kan vara 

lättare att välja digitala verktyg. Samma lärare beskriver att olika aspekter som t.ex. 

oförutsedda händelser som uppstår vid torkning och bränning kan upplevas som besvärligt. 

Här tolkar jag även att de lärare som inte är säkra i materialet kan finna en svårighet i att 

förklara orsaker i varför dessa oförutsedda händelser uppstår.  

Eleverna ger alla uttryck för positiva aspekter med lera alltifrån som jag tolkar det: lägst på 

skalan ordet, kul, till högst på skalan att det tillför en extra dimension. De ger även uttryck för 
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att leran erbjuder en lekfullhet och kreativitet. En av eleverna beskriver att det är trevligt med 

praktiska ämnen där man kan få arbeta med händerna och belyser som fördelar att det kan 

förbättra finmotorik och ett djuptänkande. I detta tolkar jag att eleven upplever en skillnad i 

jämförelse med att jobba tvådimensionellt och att det utökar ett formtänkande.  

En elev uttrycker att leran genom sin direkthet vid beröring ger en ökad uppfinningsrikedom 

och flera elever beskriver att det är positivt med att skapa med bara händerna och leran. De 

beskriver som jag tolkar det en fascination över utmaningen som kan upplevas i lerans näst 

intill oändliga formbarhet. Egenskaper som skulle kunna ses som negativa att det är kladdigt, 

lätt blir fel, tar eleverna upp men beskriver ändå en positiv lekfull upplevelse av detta. Jag 

tolkar det positiva i elevernas uttryck att även om det som de säger lätt blir fel lika lätt går att 

ändra om. En av eleverna uttrycker att den anser att lera används för lite i skolan och gör en 

jämförelse med att alla barn får tecknings material när de är små men att de inte får tillräcklig 

tid för att bygga en grund i att använda sig av lera. Här tolkar jag av elevens svar att det finns 

en avsaknad av träning och att det tar tid att lära sig framställningstekniker för att kunna 

avancera med skapandet i lera.  

Två av eleverna har lite negativa kommentarer om leran som material där de beskriver att lera 

kan vara kladdigt och ömtåligt och inte fungerade som de förutsett. Detta tolkar jag kan tyda 

på att läraren inte har handlett tillräckligt i hanteringen av lera eller att det varit för knappt om 

tid för eleverna att få pröva sig fram. Flera av eleverna beskriver att det krävs mycket träning 

för att bli duktig på att hantera leran om man ska få det som man tänkt sig. Även om eleverna 

tycker att det är kladdigt och svårt beskriver de att det varit positivt.  

Eleverna ger uttryck för att det varit mera enstaka gånger och att de endast provat på d.v.s. 

inte haft chans till fördjupning i materialet. De visar på en förståelse för att det krävs en 

fördjupning med mera tid för att förstå ett material. Jag tolkar i deras beskrivningar av att ha 

fått prova på lera, att det har varit mera som ett avbrott i de ordinära bildarbetena under 

bildlektionen men att de uppskattat materialet och velat kunna fördjupa sig i det. 
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Summering av jämförelse mellan elevers och lärares uttryck: 

I en summering av resultatet i denna jämförelse kan jag tolka in att likheter finns i elevers och 

lärares uttryck. Lärarna ger uttryck för varför de inte väljer lera som material med att det 

saknas specialutrustning, svårigheten med ett specifikt material som kräver förkunskap och 

tidsaspekten. Eleverna beskriver t.ex. att de saknar handledning, vilket i sin tur kan bero på 

brist på utrustning, gruppstorlek, förkunskap hos lärare eller tid. De elever som provat lera 

uttrycker att de upplevt att det varit väldigt lite i skolans bildundervisning och beskriver att 

det krävs mycket träning för att det ska bli som de vill eller tänkt sig. Jag tolkar i elevernas 

svar att de även saknat handledning.  

Både lärarna och eleverna tolkar jag ger uttryck för att det kräver tid för att lära sig att hantera 

materialet men att oberoende på vilken nivå man lägger ambitionen så har leran genom sin 

taktila direkthet stora fördelar. Det taktila är något som poängteras hos både lärare och elever 

som något positivt. Lera beskrivs även som befriande då det endast behövs händer och inga 

speciella verktyg och att det kan bearbetas om igen om man vill ompröva sitt tillvägagångssätt 

Alla de sju lärarna uttrycker att de känner till minst grunderna för hur man arbetar med lera 

och fyra av dem håller på själva på olika nivå. De lärare som har provat lera själva uttrycker 

att de verkligen tycker om lerans möjligheter och att forma i lera. Något som framkommer 

hos elevernas svar är att de saknat handledning för att kunna lära sig tillräckligt. Lärare och 

elever ger från båda håll uttryck för flera positiva aspekter med lera som material i 

bildundervisningen. Det ges även uttryck för att det engagerar flera sinnen i skapandet med 

lera och att det skapar fokus hos elever som annars kan ha svårt att koncentrera sig. Hos 

eleverna ligger mest fokus på görandet som jag tolkar det. Fyra av lärarna beskriver hur de 

bränner elevernas alster och jag tolkar detta som att de ser det färdiga resultatet som viktigt 

lika väl som görandet. 
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Diskussion 

 

Genom att sammanföra tidigare forskning inom pedagogik och andra delar ur litteraturdelen 

med min tolkning av resultatet strävar jag efter att komma närmare svaret på mina 

frågeställningar. Jag har även i denna del lagt in kritiska delar i tolkningen av resultatet. 

 

Resultatet är inte revolutionerande i den meningen att något nytt har framkommit, men 

mycket av det som gjorde att jag påbörjade undersökningen har framkommit tydligare. Det 

som kunde varit ytterligare förtydligande för resultatet hade varit om jag lagt till en 

frågeställning. I denna del skulle jag undersökt den förförståelse för vad en bildlärare har i sin 

förväntning både från sig själv och sin omgivning av vad som ska ingå i bildämnet. Detta 

anser jag även kan vara värt att studera då det gäller valet av lera som material. 

 

I resultatet kan det urskiljas flera olika starka motivationer till att använda lera i bild 

undervisningen. Hos både lärare och elever nämns det direkta och enkla med lerans 

egenskaper i sitt plastiska tillstånd som något positivt. Det används ord som befriande och 

magiskt när lärare beskriver hur de upplever det hos eleverna då de arbetar med lera. Detta är 

något som även Yasuda (2013) beskriver och som han menar fortfarande efter så många år 

som professionell keramiker, är en utmaning, en enkelhet i materialet där inte särskilt mycket 

behövs för att skapa alster, det räcker med händer, lera och vatten. Knutes (2009) beskriver att 

just keramiken är det hantverksmateriel som endast kräver händer och vatten för att formas. 

Därtill krävs givetvis kunskap och erfarenhet för att verkligen få alstren att bli som man tänkt 

sig vilket flera elever och lärare tar upp.  

 

I tolkningen av resultatet kommer det fram att arbetet med lera kräver tid och tålamod hos 

både elever och lärare. Behovet av hantverkskunskapen och erfarenheten ger även både lärare 

och elever uttryck för i sina svar. Kunskapsnivån och erfarenheten av att arbeta med keramik 

är väldigt olika hos lärarna men alla utom en väljer ändå att arbeta med lera i delar av sin 

undervisning. Fyra av de lärare som väljer att arbeta med lera och göra keramik har en 
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keramikerutrustning i sin bildsal och som några av dem motiverar är att de vill använda den. 

Den som väljer bort att arbeta med lera har inte heller någon utrustning och nämner att det 

krävs detta för att arbeta lättare med lera. En av lärarna berättar att den skickar alstren till en 

annan skola där de har ugn.  

 

Trots att lera i sig inte kräver att det ska brännas är de flesta lärare inne på att det ska vara så. 

Jag tolkar det som att det i materialet lera ligger en förförståelse om vad det innebär att jobba 

med lera hos lärarna. Lärarna verkar alla ha en tanke på det färdiga resultatet som bränt d.v.s. 

att det blivit keramik. I min tolkning av resultatet från eleverna ligger fokus mera på lera som 

material. I kritik till min metod då jag utförde denna första del av undersökningen menar jag 

att dessa svar kan ha uppstått då jag ställde frågorna till dem personligen i klassrummet och 

skilde tydligt mellan lera som ett material och keramik. De visste dessutom om att jag är 

keramiker. Det sättet jag ställde frågan på kan ha påverkat hur de svarade. Eleverna vill ofta 

tillfredsställa lärarens önskemål och många elever har jag upplevt, försöker ta reda på vad 

läraren vill ha för svar vilket i sin tur kan ha påverkat undersökningen. 

 

Både lärare och elever beskriver hur det uppstått ett lugn i skapandet med lera. Detta kan bero 

på att de varit trygga i sitt eget utforskande av materialet. Tryggheten i gruppen är viktig då 

eleverna ska våga skapa efter sina egna förutsättningar och framförallt våga prova och 

omprova. Bendroth Karlsson (1998) poängterar detta och beskriver hur läraren är den som 

ansvarar för att eleven lotsas igenom sitt skapande och att den stimuleras i den kreativa 

processen. Läraren är den som ansvarar för att eleven vågar skapa i gruppen. Hon menar även 

att leken och lusten spelar en viktig roll i lärandet. Alla dessa delar kan urskiljas i både 

elevsvaren och i lärarnas kommentarer om lera som material, enligt min tolkning. Elever 

beskriver det som kul, roligt och lärare motiverar valet med att det är ett material som 

eleverna tycker bäst om. Lärare och elever tar upp att materialet har flera dimensioner där 

koncentration och tänkande utanför ramarna tas upp som positiva aspekter.  Tre lärare nämner 

att de upplever en större koncentration hos sina elever vid skapandet i lera. Lärarna som väljer 

att arbeta med lera har egna kunskaper inom keramik och uttrycker en egen väldigt positiv 
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känsla till att arbeta i lera kan påverka stämningen i klassrummet. Om läraren är trygg i sin 

uppgift och gillar lera påverkar detta även eleverna.  

 

Här finns en möjlig annan tolkning, eftersom jag som lärare har makten och eleverna försöker 

att tillfredsställa mina önskemål kan detta påverka vad eleverna uttrycker i respekt till läraren. 

I en klassrumssituation är det läraren som anses vara den som besitter kunskapen och som 

därigenom gjort valet av material och uppgift i ett specifikt syfte. Eleverna ger även uttryck 

för att de skulle vilja lära känna materialet lera ytterligare och att de skulle vilja haft mer 

handledning.  

Lehman (2012) beskriver i sitt förhållande till leran att det är lugnande och meditativt. Detta 

framkommer i både lärares och elevers utsagor. Att arbeta taktilt d.v.s. göra och känna saker 

direkt med händerna kan förankra kunskaper ytterligare, att lära med hela kroppen. Även 

professionella keramiker som hållit på i över trettio år beskriver hur det är att arbeta i lera som 

ett expansivt media och som Lehman (2012) menar ger förutsättningar för alla oberoende 

vilken kunskapsnivå man är på och möjlighet till att hela tiden lära sig mera. Att göra saker 

fysiskt och knyta samman detta med reflektion och analys gör att hela kroppen kommer ihåg 

och tillslut blir det kunskaper som följer med hela livet. Yasuda (2013) beskriver lerans 

egenskaper med att det är multisensoriskt och mer taktilt än något annat material. Genom 

detta menar han är det lätt att sjunka djupt in i skapandet när man arbetar med lera.  

En av lärarna ger uttryck för detta där den beskriver att den upplever ett fokus hos eleverna 

och att elever som i andra fall har svårigheter att koncentrera sig blir fokuserade på ett extra 

sätt då de arbetar med lera. Jag instämmer med den tolkning som Yasuda (2013) och läraren 

beskriver. I min tolkning sammanför jag denna beskrivning med det som Polanyi (1967) 

beskriver som tyst kunskap.  Kunskapen som stannar i kroppen och förankras även i det 

taktila minnet är något som uppstår i arbetet med leran. Knutes (2009) beskriver att det 

uppstår ett lugn och en vila i arbetsprocessen där resultatet spelar en viktig roll. Nyttan med 

föremålet som skapas eller den estetiska kvaliteten har en stor roll i skapandet. Att engagera 

både kropp, tanke och känsla menar hon skapar ett fokus och ett vilande i gestaltandet. Detta 

tolkar jag att lärarna ger uttryck för då en t.ex. beskriver lera som ”sinnligt”.  
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Både lärare och elever ger uttryck för en passion och ett gillande i att arbeta med lera. Lusten i 

lärandet beskriver Polanyi (1967), är en viktig del för att förankra kunskap på ett djupare plan. 

Här kan även lekfullhet nämnas som flera av både lärare och elever ger uttryck för. En aspekt 

som jag inte tagit med i undersökningen är att det kan tolkas in i detta att leran har kulturella 

egenskaper som automatiskt medför en lekfullhet i processen. Jag menar att det kan finnas en 

förförståelse inför materialet som frammanar lekfullhet som kan vara associationer till 

barndom och lek t.ex. i en lerpöl.  

Ytterligare en tolkning skulle kunna tas med i detta sammanhang och det är den förförståelse 

som ligger inom området keramik. Många tänker på traditionella bruksföremål i form av 

krukor, tekannor och muggar. Detta kan även påverka ett val av att använda lera som material 

och vara en förklaring till varför många lärare väljer att bränna elevalstren. Här kan även 

nämnas att valet av lera kan bero på vad för traditioner lärarna själva har med sig från sina 

utbildningar och egna erfarenheter. Fem av lärarna berättar att de har en utbildning av något 

slag i keramik utöver sin bildlärarutbildning. Ytterligare en aspekt som jag inte har med i 

denna undersökning är huruvida läraren själv har haft lera i sin bildundervisning från 

grundskolan. Detta vilket kan ha påverkat valet av lera, då de kan se det som ett traditionellt 

materialval, kunde ha utökat en extra dimension i resultatet. 

Lera ger eleverna möjlighet att skapa vad som helst allteftersom de lär sig de olika stadierna i 

materialet. Beroende på hur mycket vatten som hålls i leran eller hur hårt man trycker med 

fingrarna kan vem som helst skapa något. Dewey´s (2004) beskrivning av att lära genom 

görandet där kunskaperna utvecklas av att man lär sig av sina misstag finns med beskrivet i 

svaren där det beskrivs att lera är ett bra material för att det går att göra om och göra nytt på 

ett lätt sätt. Både lärare och elever beskriver leran som ett material där finmotorik, och tre-

dimensionellt tänkande tränas.  

I en ytterligare tolkning av resultatet och som en av lärarna nämner är varför en del väljer bort 

lera som material. Det framkommer att digitala verktyg kan ses som billigare och enklare att 

använda i undervisningen och medför mindre för och efterarbete. Trots denna motivering har 

sex av lärarna valt att använda sig av lera. En av lärarna beskriver att det kan vara mer 
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fördelaktigt att arbeta med digitala verktyg och att lera inte är ett nödvändigt val av material 

för att nå kunskapsmålen i ämnet bild för grundskolans åk. 9. 

Den kreativa miljön bidrar till valet av materialet. De estetisk praktiska ämnena i 

Lgr11(Skolverket 2011) har fått en tydligare kursbeskrivning och det har blivit tydligare i det 

centrala innehållet med vilka områden som man ska beröra i undervisningen i bild. I 

grundskolans senare år finns inte keramik involverad i någon av kursplanerna utan det är upp 

till bildläraren om den vill arbeta med lera som tredimensionellt material i sin undervisning 

vilket kan påverka lärarens val av material. Det som ytterligare kan påverka lärares val av lera 

som tredimensionellt material är om bildsalen har en keramikerutrustning t.ex. ugn och bra 

ytor för arbete med lera. Här har även som jag tolkar det lärarens säkerhet i och förförståelse 

för materialet en betydelse. Att undervisa i bild ska involvera eleverna från ide till att 

reflektera över sin process och göra medvetna val till produktion ända till en analys av sitt och 

andras resultat. I de senare åren ska eleven kunna göra mer eller mindre medvetna val av 

material beroende på vilket uttryck som den strävar efter. Det kan vara svårt för en elev att 

välja lera som material i ett särskilt syfte om inte läraren är med på det och det kan vara 

förståeligt om läraren endast väljer specifika uppgifter där alla arbetar med lera samtidigt med 

tanke på för och efterarbete som det medför. Min tolkning av detta är att lärarens val beror på 

vad för utrustning man har till förfogande och tiden för arbetet tillsammans med lärarens 

erfarenhet av lera och keramik. Det flera lärare ger uttryck för är att de ändå väljer att arbeta 

med lera då de upplever det som att det genererar positiva resultat som t.ex. lusten i lärandet, 

ett större fokus och ett färdigt konkret alster.  

Lärarna har som jag tolkar det även tydligare fokus på de färdiga resultaten än vad eleverna 

har. Lärarna berättar att de väljer vilka alster som ska brännas eller glaseras beroende på 

funktion. Borg (2008) beskriver en tyst kunskap som eleverna erövrar då de arbetar med att 

fysiskt tillverka med händerna. En viktig del av att skapa alster är inte bara görandet utan även 

slutresultatet. Borg (2008) menar att det är en kommunikation även med den som betraktar 

alstret och inte bara den som gjort det. Men den som gjort det kommer ihåg i kroppen hur den 

gjorde när den ser på alstret. I betraktandet av det färdiga resultatet finns ett minne av vad de 

gjort och hur det kändes. I detta kan tolkas att här har läraren en maktposition genom att det 

den uttrycker till eleven om elevens skapande kan upplevas känslomässigt både positivt och 
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negativt beroende på förväntningar som läraren och eleven har. Hur läraren för eleven vidare i 

sitt skapande med lera är viktigt och jag tolkar att eleverna ger uttryck för en avsaknad av 

handledning i flera fall. 

I flera av kommentarerna framkommer det att lera erbjuder en frihet i skapandeprocessen. 

Leran går att blöta upp igen och användas om igen vilket kan ses som att det i längden blir ett 

billigt material att använda sig av. Det kräver en hel del av läraren att ge eleverna möjlighet 

att arbeta med lera då det som några av dem uttrycker medför en hel del för och efterarbete.   

Det som flera lärare tar upp i sina motiveringar är vikten av det taktila i ämnet, vikten av att få 

möjlighet att arbeta direkt med händerna för att utveckla sin kreativitet som del i att öka sin 

förståelse för hur visuella alster skapas. Fler områden i undervisningen har börjat arbetas med 

digitalt numer inom skolan. Detta kan medföra att uppmuntran av den motoriska förmågan 

kan tendera att minska. Marner (2006) beskriver att de praktisk estetiska ämnena har haft en 

tendens att bli mer eftersatta trots att de är de ämnen där den kreativa förmågan tränas direkt. I 

Lgr11(Skolverket 2011) beskrivs i kursplanen för bild att eleven ska kunna pröva och 

ompröva tills den kommer till sitt slutliga resultat som ett av målen. Då eleverna arbetar med 

lera har de många möjligheter att göra detta och med lärarens hjälp kunna reflektera över 

varför det blir som det blir. För att läraren ska kunna vara behjälplig i dessa reflektioner 

behöver den ha en grundläggande kunskap inom keramik och lerans egenskaper. Läraren 

behöver känna sig bekväm med materialet och dess speciella egenskap att alltid utmana både 

professionella och nybörjare. I lärarens handledning bör det finnas stöttning för eleven i 

reflekterande och analys av resultatet vilket kan vara svårt om läraren inte själv har erfarenhet 

av materialet. 

Lehman (2012) beskriver den tillfredsställelse som han känner då han kämpat länge för att få 

det som han tänkt sig i slutprodukt och när han hittar det eller bara lite av det blir han sporrad 

att fortsätta. Han beskriver det som ett ständigt sökande efter det perfekta.  Det är en del i att 

utveckla sin kreativitet, att våga fortsätta att söka och utefter förutsättningarna utvecklas och 

hitta nya sätt. Denna utmaning kan upplevas som positiv men kan även bli en frustrerande 

dämpande upplevelse. Här har läraren stor betydelse i sin roll med att vara trygg och att utgå 

från elevens nivå. Läraren kan påverka eleven med sin egen känsla av att arbeta med lera om 
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den har förmåga att smitta av sig eller entusiasmera. Å andra sidan kan det bli en negativ 

upplevelse om läraren blir frustrerad och känner att det medför extra arbete i att hålla 

elevernas fokus på uppgiften eller om det blir extra kladdigt.  

I min undersökning har jag haft mest fokus på direkta arbetet med lera och valet av lera i 

bildundervisningen. Jag har upptäckt i min tolkning av svaren från lärarna och eleverna, att 

jag kunde lagt till ytterligare en del. Denna del skulle då ha behandlat hur de ser traditionellt 

på bildundervisningen och kulturellt på lera respektive keramik. I lärarnas svar finns det 

endast en som inte tar för givet att lera ska användas och ytterligare en som poängterar valet 

av digitala verktyg istället för lera.  

 

Slutsats 

 

Motiveringen varför lärare väljer att använda sig av lera i sin bildundervisning kan vara en 

produkt av hur de själva upplever materialet. De lärare som använder sig av lera har själva en 

erfarenhet av keramik och flera av dem beskriver hur de känner inför leran. Alla lärare känner 

till lera som material och beskriver det som positivt. Både elever och lärare beskriver lerans 

egenskaper, att det är särskilt taktilt och att endast händerna i direktkontakt med leran ger en 

speciell känsla. Effekter som lärare beskriver att de upplever hos eleverna är att de blir extra 

koncentrerade och lugna. Eleverna beskriver att de velat ha mer tid och avsaknaden av 

handledning och träning kommer fram i svaren. Lärarnas motivation om användandet av lera 

håller mest fokus på görandet, det praktiska i processen av ett skapande. Eleverna tar flera av 

dem upp att leran som i sin enorma formbarhet ger biprodukter så som t.ex. att det tränar flera 

delar av hjärnan En av lärarna som svarat beskriver ytterligare en del av varför den väljer att 

använda lera och det är den konsthistoriska och kulturella aspekten med materialet och 

hantverket som sådant. I kursplanen för bild i Lgr 11 (Skolverket 2011) beskrivs att 

undervisningen ska innehålla konst och kulturhistoria. Det finns många vinster i den 

keramiska processen som kan ge en förståelse för t.ex. fysiska lagar och kemi och samtidigt 

utvecklar den kreativa förmågan hos en elev. Keramiken är även en stor del av människans 
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kulturhistoria. Denna bredd som det kan erbjuda skulle med fördel kunna användas i 

ämnesövergripande arbete.  

I de flesta skolor, grundskolor och gymnasieskolor som jag besökt eller jobbat på har det 

funnits en keramikugn och minst en drejskiva. En del av de bildlärare jag mött har dessvärre 

inte haft kunskap om hur ugnen ska användas, hur man jobbar med glasyrer eller hur man 

drejar och därför haft svårt att lära ut grunderna för hantverket. Några lärare har i och med 

detta tvekat inför att använda lera men däremot har en del visat på ett eget intresse i keramik 

som hantverk och velat lära sig mera. De lärare som känner en osäkerhet i att använda lera har 

ändå velat göra detta vilket i sin tur kan bero på en förförståelse för ämnet bild att lera ska 

finnas med. Jag tolkar det som att det finns något traditionellt i att använda sig av lera i 

bildundervisningen trots att det inte finns med specificerat som material i kursplanens senare 

år (Lgr11, Skolverket 2011). Det påverkar även, säkert lärarens syn på förväntningar på sin 

undervisning om en skola har en komplett keramikerutrustning i bildsalen.  

Min egen erfarenhet av att ha arbetat mycket med ungdomar i bild och keramik har gett mig 

inblick i hur det kan stärka självförtroendet hos osäkra ungdomar med att de fått känna att de 

lyckas samtidigt som det ger nya utmaningar att lära sig mer. Detta kan även bero på att jag 

har lång erfarenhet av och känner mig väldigt hemma med lera och att det smittar av sig på 

eleverna. Det jag har lärt mig av mina elever är att det är viktigt med positiv pushning som 

handledning. När en elev blir frustrerad och vill ge upp har det ofta hjälpt med att även jag 

fortfarande efter ca 25 år känner en utmaning i materialet. Leran kräver sin tid och ett tålamod 

att alltid våga gå vidare. Både Yasuda (2013) och Lehman (2012) beskriver sin fascination 

över hur lera fortfarande utmanar dem att utvecklas vidare och beskriver det som ett expansivt och 

multisensoriskt material. 

Flera av kurserna som jag haft i keramik har varit för barn och ungdomar med särskilda 

behov. Dessa kurser har gett mig en förförståelse för hur utvecklande det kan vara av flera 

förmågor med att arbeta med keramik. Eleverna har fått möjlighet att t.ex. använt tryckformar 

i gips eller en gipsform att ha som mall och ibland bara fått till en häftig form med att klämma 

och trycka med sina händer. Även elever som först visat en aversion mot att bli kladdiga har 

kunnat arbeta med lera som material då de kunnat använda sig av tryckformar och sedan olika 
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verktyg för att göra relief i leran. Här kräver det en flexibilitet och en förståelse för elevernas 

olika förutsättningar. Några av lärarna beskriver att även de använder sig av de här teknikerna 

i sin undervisning. 

I alla de former som jag arbetat med att utbilda inom keramik eller bara jobbat med lera 

skulpturalt har jag uppmärksammats på att eleverna vill göra mer och att de gärna har 

händerna i leran och det uppstår lätt en koncentration i rummet och fokus läggs på att forma 

den. Det har ofta förekommit att eleverna vill upprepa former och göra flera av samma där 

den monotona upprepningen har verkat nästan meditativ. Detta framkommer även i svar både 

från lärare och från elever. En av eleverna beskriver tidsbristen i ämnet och sin uppskattning 

till leran: ”Det var kul och det är något man inte gör så ofta. […] Överhuvudtaget så tycker 

jag det är för lite bild, man borde ha det jämt som idrott. Och mer lera som sagt, vore inte helt 

fel. Lera är bokstavligt talat en extra dimension, 3D istället för 2D. Mer lera är bra helt 

enkelt.” Jag tolkar det som att eleven ger uttryck för att lera i bildundervisningen kan ha 

många fördelar. Elevens kommentar menar jag även visar på en upplevelse av att det tränar 

delar i hjärnan som sällan tränas i skolan. En lärare beskriver nästan poetisk sin upplevelse av 

när eleverna får lera i sina händer att det är som att något händer och de blir väldigt 

fokuserade, det verkar som en sorts passion och ett lugn uppstår.  

Det kan tyckas konstigt att keramik som många använder dagligen och som flera av lärarna 

jobbar med privat och låter eleverna arbeta med, ändå inte finns beskrivet i alla årskurserna i 

kursplanen för bild. I slöjdämnena i Lgr11(Skolverket 2011) har arbetet med design betonats 

ytterligare än just materialspecifikt arbete. Då det i bildens kursplan inte finns lika mycket tid 

för arbete med tredimensionellt skapande kunde keramikerutrustningar som redan finns på 

skolan utnyttjas i slöjdarbetet istället och möjligheten till materialval utvidgas från trä, metall 

och textil till att även involvera keramik. Kanske detta även kunde generera i ett tätare 

samarbete mellan slöjdämnena och bild. 
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Bilaga 

Frågeformulär till lärarna: 
 

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna! 

Min undersökning handlar om vad som är speciellt med lera och keramik som pedagogiskt material. 

Jag skriver den som en C-uppsats i bildpedagogik.  

I uppsatsen kommer du att vara avidentifierad.  

Jag uppskattar verkligen att du vill ta dig tid att göra detta. Fyll i detta formulär och mejla det tillbaka 

till mig. Har du frågor så kontakta mig gärna. 

Åsa Fällgren 

aasafaellgren@hotmail.com 

 

Namn:  

Kön:  

Ålder:  

1. Hur länge har du arbetat som bildlärare i grundskolan? 

 

2. Vad består din lärarutbildning av; vilka ämnen är du utbildad i? 

 

 

3. Använder du lera i din bildundervisning och iså fall varför gör du det? 

 

4. Vad tycker du om lera som material? 

 

5. Bränner och glaserar du alstren som eleverna tillverkar? 

 

6. Vad har du själv för erfarenhet av lera och keramik? 
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