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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att söka reda på huruvida keramiklera används som material för 

undervisningen i formgivning i högstadie- och gymnasieskolan, varför eller varför inte materialet 

används samt att se på lärares inställningar till materialet. Metoden har varit en 

enkätundersökning bestående av frågor till högstadie- och gymnasielärare rörande olika aspekter 

vad gäller materialet keramiklera och lärarnas inställning till materialet. De svar 

enkätundersökningen gett visar på att keramiklera inte är vanligt förekommande i undervisningen 

för formgivning. Resultaten visar även att lärarna i brist på passande lokal, brännugn och tid 

väljer in andra material i sin undervisning som skulle kunna ersätta keramikleran. 
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1. Inledning 

Någon gång har jag hört att lera ska ha en terapeutisk inverkan på människan. Jag kan inte 

minnas när och var jag hört detta, men det har kommit att intressera mig. Vad jag däremot vet är 

att när jag själv arbetar i materialet känner jag ett välbefinnande som jag i arbete med andra 

material inte upplever lika starkt. Jag har länge varit intresserad av att formge skulpturer i 3D med 

hjälp av olika material. Det var under mina gymnasieår som intresset för formgivning växte sig 

som starkast. Jag gick det estetiska programmet med inriktning bild och form och fick turen att 

prova på att arbeta i många olika material, metoder och tekniker. I och med detta kunde jag 

tillslut finna det material som tilltalade mig allra mest, och som jag kom att fördjupa mig inom 

under mitt sista gymnasieår, vilket var leran – keramiken. Jag fascineras över hur mina händer 

formar en lerklump till något vackert och hållbart, men också över materialet i sig och alla dess 

egenskaper. Även om jag intresserar mig för många andra material, tekniker och metoder inom 

bild- och formämnet vill jag ändå gå så långt och påstå att leran är ett av de viktigaste materialen 

för skapandet, för mig och, inte bara för det estetiska uttrycket utan även för det personliga 

känslouttrycket. Det råder såklart delade åsikter om materialet, som med alla andra material, men 

för mig är ämnet viktigt att undersöka. Eftersom ämnet knappt behandlats tidigare blir det för 

mig ännu viktigare att skriva om.  

Då jag studerar till bildlärare vid Uppsala universitet blir det för mig med denna uppsats 

intressant att undersöka materialet och hur det används i skolor – om det ens gör det. Jag vill 

dock belysa att jag inte ”nedvärderar” andra material, utan undersöker ämnet då det ligger mig 

varmt om hjärtat och eftersom det råder brist på tidigare forskning kring ämnet. 

Under min lärarutbildning har jag kommit i kontakt med både läroplaner och kursplaner som 

alla innehåller många mål och riktlinjer, vilka jag anser tolkningsbara. Varken i de nya eller de 

gamla kursplanerna för Bildämnet, Bild och Form eller för Formgivning står det preciserat i vilka 

material man ska jobba. I kursplanen för Form, Lpf 941, står det som mål för kursen att: 

”Kursen skall utveckla elevens förmåga att förstå och gestalta skulptur och tredimensionell 

formgivning samt ge kunskaper i att analysera och tolka såväl skulptur som formgivna produkter. 

Kursen skall också utveckla elevens förmåga till kreativt gestaltande genom att ge tillfälle till att 

praktiskt prova olika tredimensionella material och tekniker både som konstnärliga uttryck och 

formgivning. Dessutom skall kursen ge kunskap om formgivning och skulptur ur historiskt och 

nutida, nationellt och internationellt perspektiv.”   

Det är, enligt mig, för läraren fritt att själv tolka in i vilka material han eller hon vill att 

eleverna ska arbeta med. För mig blir det intressant att med högstadie- och gymnasielärare som 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3382/titleId/BF1204%20-%20Form 

2011-05-24 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3382/titleId/BF1204%20-%20Form


informanter i en enkätundersökning, se på vilka material som väljs in för undervisning i 

formgivning – och om lera är ett av dessa material. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har funnit brist på forskning och litteratur som behandlar ämnet formgivning i skolan, 

framförallt vad gäller lera och keramik. Jag har valt att belysa detta genom att beskriva 

bakgrunden till hur bildundervisningen utvecklats genom tid, samt se på hur styrdokumenten 

behandlar ämnet, se på lerans betydande roll i skapandet samt förklara kring lera som material.   

1.1.1 Bild- eller Teckningsämnets historik och utveckling 

I vetenskapsrådets rapport (4:2006) beskriver Gunnar Åsén hur Teckningsämnet (eller 

Bildämnet) har utvecklats, och vilka faktorer det är som påverkat denna utveckling.  

Åsén skriver att Bildämnet, eller Teckning som det benämnts sedan mitten av 1800talet, har 

genomgått mer genomgående förändringar än de flesta andra ämnen i skolan (s.107). Åsén har 

talat om tre olika faser i ämnets utveckling: teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel 

och bild som kommunikationsmedel. De tre faserna är förenklade, men säger ändå en del om hur 

ämnet under olika tider haft olika fokus (s.107). 

Den första fasen, teckning som avbildning, har sina rötter från pedagogen Johann Heinrich 

Pestalozzi2. Enligt Pestalozzis pedagogik skulle eleverna lära sig att avbilda, bl.a. genom att teckna 

linjer och geometriska former på papper försedda med rutnät eller punkter, för att så småningom 

lära sig teckna olika föremål på egen hand. Alla elever skulle göra samma sak, och läraren 

bestämde och hade stor kontroll (s.108).  

Mot slutet av sekelskiftet började konstnärer intressera sig för den fria, spontana barnbilden, 

och man började tala om ”barnkonst”. De psykologiska rönen kring barns bildskapande 

resulterade i teorier om barnteckningens utvecklingsstadier. I 1919 års undervisningsplan i 

Sverige ser man detta då det bl.a. antyds att man av barnen inte kan kräva korrekt avbildning, 

istället förväntas detta av barnen först i femte eller sjätte klass (s.112). 

Det var i 1919 års undervisningsplan som man började se progressivistiska inslag där det fria 

skapandet och det praktiska arbetets betydelse betonades. 

 L. Gottfrid Sjöholm och Axel Goës var två lärare vid folkskoleseminariet i Göteborg som 

tillsammans producerade, från 1914 till slutet av 1930-talet, häften med arbetsövningar i olika 

ämnen vilka hela tiden kom i nya upplagor – varav den sista kom ut 1960. Dessa arbetshäften 

innehöll övningar såväl i teckning som i modellering, stickläggning och klippning (s.113).  

                                                 
2 Schweizisk pedagog, 1746-1827. Pestalozzi var en av de första pedagogerna som utvecklade metoder för 

massutbildning i teckningsämnet, och som också drog en klar skiljelinje mellan skoltecknande och det 

konstnärliga tecknandet (Pettersson, Åsén s.72). 



I boken Bildundervisningen och det pedagogiska rummet skriver Sten Pettersson och Gunnar Åsén 

(1989) om det fria skapandets genomslag på 1950-talet och hur Teckningsämnets innehåll 

förändrades (s.102). I och med att normerna om avbildningslikhet till stora delar försvann inom 

konsten och ersattes av normer som innebar att man i bild kan och bör ge uttryck för personliga 

uppfattningar och känslor, växte det så småningom fram idéer om att genomföra 

teckningsundervisning grundad på liknande synsätt (s.103). 

Förutom dessa innehållsmässiga förändringar kom de nya idéerna att få konsekvenser för 

kraven på material. Föreställningarna om barns olika personligheter och bildstilar gjorde det 

viktigt att i undervisningen tillhandahålla material som kunde överensstämma med vars och ens 

personliga läggning. Ett exempel på lämpliga material enligt denna nya syn på ämnet, hämtat från 

Gunnar Sandberg (1956), är att i Plastisk formgivning arbeta i modellering i lera (relief och 

fristående form, enkla vas och skålformer – eventuellt drejning). Detta är den första gången jag i 

den historiska överblicken för bildämnet stöter på ordet lera.  

Vad gäller den tredje fasen, Bild som kommunikationsmedel, var det på 1960-talet som livliga 

diskussioner påbörjades då lärare och studenter vid teckningslärarutbildningen i Stockholm 

kritiserade utbildningen för att vara för lite skolanpassad, och istället för snävt konstnärligt 

inriktad. I och med utvecklingen av nya bildmedia, så som serier, reklam, film och TV – borde 

skolan inte längre endast prioritera konstbilden, menade kritikerna. De menade att man istället 

borde ge eleverna ökad kunskap om bild och bildspråk och lära dem att kritiskt granska de 

budskap bilder förmedlar (Åsén, 2006, s.116). Idéerna om en ny ämnesinriktning kom med tiden 

att sätta spår i skolans läroplaner. I 1969 års läroplan för grundskolan breddades ämnet genom att 

bildkommunikation och miljökunskap blev nya moment på högstadiet (s.116). I och med att 

ämnet i 1980 års läroplan bytte namn från Teckning till Bild, markerades tydligt att den 

förändrade inriktningen (s.116). 

 

Sammanfattningsvis har Bild, eller teckningsämnet, förändrats från att vara ett strikt ämne där 

läraren ofta saknade kunskaper – speciellt vad gällde att undervisa stora klasser. Teckningsämnet 

var inriktat på att eleverna skulle avbilda, och alla elever skulle avbilda samma saker: geometriska 

former och linjer. Med kritik från olika håll, och på grund av modernare tankesätt utvecklas 

ämnet stegvis. Det blir mer och mer inriktat på att teckningsämnet ska få elever att ge uttryck för 

känslor och upplevelser, snarare än att avbilda. Då ämnet utvecklas ytterligare flyttas fokus mer 

mot att eleverna också ska granska bilder kritiskt och förstå de budskap som bilder förmedlar – 

teckningsämnet blir alltså inriktat mot kommunikation med bilder.  

Vad gäller historik kring leran, och hur den entrade bildämnet står det inget skrivet. 



1.1.2 Styrdokumenten 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vad de olika kursplanerna för bild, bild och form samt 

för form säger om materialanvändning. Jag kommer att jämföra nya och gamla kursplaner för att 

se om någon förändring eller utveckling skett. 

En vanlig uppfattning om bilder är att de är platta och fyrkantiga. Bilder är det som vi ser i 

tidningar, fotoalbum etc. Men bilder kan också vara tredimensionella objekt som skulpturer 

(Bisquert Santiago, 1982, s.9). Det var i Lgr 80 som ämnesbetäckningen ändrades från Teckning 

till Bild, och därmed skedde också en tydlig markering av ämnets förändrade inriktning. Det var 

nu inte längre bara teckning man arbetade med i skolan, utan bilder över huvudtaget. (Petterson, 

Åsén, 1989, s.114). 

Som kursmål för ämnet bild, står det i Lpo 94 som ett mål att eleven ska ha förmåga att se och 

framställa bilder och former, med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker. Det 

är inte första gången jag kommer i kontakt med begreppen traditionella och moderna metoder 

och tekniker, som centralt mål för kursen form, Gy 11, står det att:  

”Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, 

metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker. 

Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. 

Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.” 

Vad gäller begreppen traditionella och moderna material, metoder och tekniker står det vidare 

inte preciserat vad dessa innebär. Enligt mig är begreppen tolkningsbara eftersom olika lärare kan 

ha olika åsikter om vilka metoder och tekniker som är traditionella och moderna. Under rubriken  

Lera som material beskriver jag hur lera är ett av de äldsta materialen vad gäller framställning 

av bruksföremål, därmed tolkar jag att lera hör till de material man menar då man använder 

uttrycket traditionella material. Då jag söker på ordet tradition på nationalencyklopedins hemsida, 

står det beskrivet: det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från generation till 

generation; fortplantandet av kunskap, seder och bruk, diktning, konstnärliga former och motiv 

osv3. Moderna material tolkar jag med antydning på teknik, till exempel datorer och filmkameror.  

Nedan kommer jag visa på hur olika kursplaner behandlar ämnet formgivning. 

I kursplanen för form i Lpf 94 står det som mål att: 

 Eleven skall: 

”kunna förstå innebörden i tredimensionell formgivning samt kunna analysera och tolka den 

tredimensionella formens språk och uttrycksmöjligheter.” 

”ha kunskap om den tredimensionella formens betydelse i nutida kulturliv och i samhället i övrigt 

och kunna väga in ekologiska och ekonomiska aspekter vid val av teknik och material.” 

                                                 
3 http://www.ne.se/tradition/1205883 2011-06-15 

http://www.ne.se/tradition/1205883


”känna till användningsområden och egenskaper hos de material och tekniker som vanligen 

används vid praktiskt arbete med tredimensionell form.” 

Som ett centralt mål för kursen bild och form specialisering, Gy 114, står det att: 

 ”Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredimensionella 

bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekniker och medier, med syfte att 

utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga gestaltningar.” 

 

Sammanfattningsvis ser vi alltså att det i alla kursplaner för bild står beskrivet att eleven även 

ska formge, även om det preciserar olika i olika kursplaner. Det som alla kursplaner har 

gemensamt är att ingen av kursplanerna preciserar vilka material som ska användas. Det blir för 

läraren fritt att tolka in vilka material han eller hon vill använda, beroende på den tillgång läraren 

har. Formgivning och att formge i olika material kan innebära i princip vad som helst, och alltså 

kan materialanvändningen variera oerhört. Vi kan också utläsa att det i undervisningen för 

formgivning inte bara ingår att eleven ska producera och framställa tredimensionella skulpturer. I 

kurserna ingår också att eleverna ska ha förståelse för materialet och dess historik och så vidare. 

Kursen är således inte enbart praktisk utan innefattar även teori. Inget tyder på någon direkt 

utveckling av kursplanerna vad gäller i vilka material, tekniker eller metoder man ska arbeta i.  

 

1.1.3 Lera som material 

Det här avsnittet fungerar som en introduktion till materialet lera, och kan vara positivt för de 

som tidigare inte arbetat i materialet. Jag vill påvisa att människan arbetat i materialet väldigt 

länge, och därmed ser jag lera som en stor del av vår kulturhistoria. 

När man talar om lera som material i undervisningssammanhang kan begreppet omfatta många 

olika typer av leror. Nedan beskrivs två typer av leror, vilka är sten- och lergodslera. Dessa två 

lertyper är de som uppsatsen syftar till då det är de jag själv oftast använder i 

undervisningssammanhang.  

I undervisning för formgivning kan dock andra lertyper förekomma, som ersätter keramikleran, 

till exempel porslinslera, lufttorkande lera och cernitlera. 

 

Vad är lera egentligen? Emmanuel Cooper beskriver i boken Allemans bok om keramik (1976) att 

leran har bildats genom att vulkanisk sten brutits ner på naturlig väg genom vittring5. Gradvis har 

                                                 
4 
http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/kursplan/courseId/BILBIL00S/subjectId/BIL/titleId

/BILBILBIL00S%20-

%20Bild%20oc%20form%20%26%238211%3B%20specialisering#anchor_BILBIL00S 2011-05-24 
5 Vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock till 

en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer. 

http://www.ne.se/lang/vittring/344936 2011-05-24. 

http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/kursplan/courseId/BILBIL00S/subjectId/BIL/titleId/BILBILBIL00S%20-%20Bild%20oc%20form%20%26%238211%3B%20specialisering#anchor_BILBIL00S
http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/kursplan/courseId/BILBIL00S/subjectId/BIL/titleId/BILBILBIL00S%20-%20Bild%20oc%20form%20%26%238211%3B%20specialisering#anchor_BILBIL00S
http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/kursplan/courseId/BILBIL00S/subjectId/BIL/titleId/BILBILBIL00S%20-%20Bild%20oc%20form%20%26%238211%3B%20specialisering#anchor_BILBIL00S
http://www.ne.se/lang/vittring/344936


partiklarna blivit tillräckligt små för att påverkas av fysiska och kemiska förändringar och lera har 

därmed bildats. Processen är långsam och har pågått under miljoner år (s.5). 

Det finns ursprungligen två typer av lera – primär och sekundär. Den primära leran finns 

lagrad på det berg är den bildats och är ofta ren i sammansättningen, vit till färgen och inte 

speciellt formbar. Den sekundära leran är den lera som de flesta bäst känner till, och har under 

årens lopp flyttat från den plats där den ursprungligen bildades och fastnat någon annanstans. 

Hos den sekundära leran kan färgen variera mellan röd och gul och från grå till svart. Vanligtvis 

är leran mycket plastiskt och kan lätt formas och modelleras. Den sekundära leran hittar man 

nästan överallt någon meter under markytan. Sådan lera säljs och kallas då krukmakarlera – eller 

lergodslera (Cooper, s.6). 

Stengodslera har hög smältpunkt och bränns så att det förglasas, tätsintrar, utan att smälta 

ihop och förlora formen. Bränntemperaturen ligger vanligtvis vid 1200-1400 grader. Lergodsleran 

bränns vid lägre temperaturer, då den smälter och deformeras över 1100 grader (Von Gegerfelt 

s.24). 

De tidigaste fynd av lerkärl beräknas vara 8000 år gamla, och hittades i de östra 

Medelhavsområdena. De tummades upp för hand, grävdes ur lerklumpar samt ringades upp. 

Drejskivan uppfanns ca 4000 f.kr i Mesopotamien (Von Gegerfelt s.17). På 

nationalencyklopedins hemsida6 beskrivs stengodslera som ett ogenomskinligt keramiskt material 

som framställs ur lera, fältspat och kvarts men även kaolin. Nationalencyklopedin beskriver 

lergods som ett poröst keramiskt material som framställs genom bränning av leror vid låg 

temperatur, 800-1500 grader Celsius7. Lergods är det generella namn som används för att 

beskriva lågbrända keramikprodukter och tillverkas vanligtvis av terrakotta- eller gräddfärgad lera 

och är något porös (Cooper, 1976, s.16). 

1.1.4 Den kreativa processen – lerans betydande 

Då man talar om lerans betydelse för människan, och den inverkan leran tycks ha, syftar texter 

oftast på barn i yngre åldrar och främst förskolebarn. 

Bisquert Santiago (1982) skriver i boken Bild och Form – om barns utveckling genom fritt 

skapande, om barnets uttryck i bild och form och hur barnet påverkas av detta.  

”Om vi ingående studerar den kreativa processen hos barnet, så ser vi vilken omedelbar handling 

det är för barnet att klämma i en formlös lermassa och omvandla den till ett uttryck för det egna 

jaget. Och barnet identifierar sig mer med den formade lerfiguren än med teckningen. Lerfiguren 

förefaller att mer vara barnets egen. Svaret som barnet får via modelleran kommer snabbare. 

Barnet uppnår omedelbart vad det eftersträvar. Teckningen uppfattas mer som en abstraktion” 

(Bisquert Santiago s.26). 

                                                 
6 http://www.ne.se/lang/stengods 2011-05-09 
7 http://www.ne.se/lang/lergods 2011-05-09 

http://www.ne.se/lang/stengods
http://www.ne.se/lang/lergods


Bisquert Santiago beskriver också hur barnet överför den tvådimensionella teckningen till en 

tredimensionell skulptur. Barnet behandlar leran som en yta där de först gör en platt lerfigur mot 

bordet som de sedan utsmyckar med huvud, en kropp, två ben o.s.v. Barnet följer samma process 

som när det tecknar istället för att från början betrakta det som volym, något tredimensionellt 

(s.28). Lärarens uppgift blir att öppna fler vägar för barnets uttryck genom att tillsammans med 

barnet få den platta figuren att stå och sedan följa hur barnet själv gör figuren tjockare så 

lerfiguren inte riskerar att falla omkull. Därefter kan barnet få figuren att t.ex. huka sig eller göra 

andra rörelser och på så sätt upptäcker barnet de möjligheter som materialet erbjuder (s.28). 

Senare kan vi notera hur barnet njuter av att skapa former som stiger fram ur deras händer. 

Barnet upplever lerans lydighet och hur leran ger ett omedelbart svar på de egna känslorna (s.28). 

Bisquert Santiago påpekar dock att det inte enbart är i lera som barnet kan skapa volymer och 

former utan barnet måste få tillgång till en mängd andra material.  

På Lärarnas Nyheters hemsida finns en serie artiklar som ingår i temat Bildens roll, där Annika 

Claesdotter skrivit artikeln Lera för lärande (2008). I Artikeln intervjuas förskoleläraren och 

ateljeristan Stina Baxell. Baxell menar att ett av skälen till varför man ska jobba med bild är för att 

stärka förmågan att använda den högra hjärnhalvan. I den högra hjärnhalvan finns de intuitiva, 

tidsobundna, subjektiva, kreativa och helhetsinriktade funktionerna, förklarar Stina. Vidare 

förklarar hon att det i den vänstra hjärnhalvan finns funktioner som har med språk, matematik, 

tidsuppfattning och förmågan att dra slutsatser att göra. 

” - Vi lever i ett samhälle där man prioriterar funktionerna i den vänstra hjärnhalvan framför dem i 

den högra. I skolan satsar man till exempel mer på matematik och vetenskap än på bild och form. 

Men för att lärandet ska främjas på bästa sätt behöver vi använda hela hjärnans kapacitet, anser 

Stina Braxell.” 

 ”- Att arbeta med bild är ett sätt för barnen att förmedla den kunskap de har, eller har förvärvat. 

Barnen formar sina tankar, och hjärnan och handen samarbetar i strävan att omsätta tankarna i 

bild. Det stärker deras förmåga att kommunicera och sätta ord på vad de gör. Deras bilder visar 

oss pedagoger hur de tänker till exempel om sin omvärld och om vuxenlivet. I den processen ingår 

mycket kunskapande.”  

Ovanstående texter berör yngre barn och alltså inte högstadie- och gymnasieelever.  Jag har dock 

som egen åsikt att leran har fortsatt betydelse för elever även i äldre åldrar även om det för det 

lilla barnet är mer en process om att lära sig.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att undersöka hur och i vilken grad materialet keramiklera används i skolämnen 

där bild och form ingår. Genom enkätundersökningar med högstadie- och gymnasielärare vill jag 

studera vilka material som förekommer i undervisning i ämnen som berör bild och form, samt se 

på lärares inställning till materialet keramiklera. Studien syftar också till att se på orsakerna till 

varför materialet används, eller inte används, i undervisningen. 

 



Jag vill närma mig mitt syfte genom dessa frågeställningar 

 På vilket sätt används lera som material i undervisning där bild och form ingår? 

 Varför används, eller används inte, lera i undervisningen?  



2. Metod 

Jag kommer under detta avsnitt beskriva den metod som använts för att besvara de 

frågeställningar uppsatsen vilar på. I de olika underrubrikerna beskrivs urvalet av informanter, 

datainsamlingsmetoden samt proceduren så detaljerat som möjligt. 

2.1 Urval 

Jag har valt att inkludera både högstadie- och gymnasielärare som informanter i min 

undersökning, eftersom det enligt mig ger ett mer heltäckande resultat. Det blev för mig också 

mer intressant att kunna jämföra högstadielärares och gymnasielärares resultat med varandras, för 

att se på eventuella skillnader eller likheter vad gäller materialanvändning. Mina frågeställningar 

handlar om ämnet formgivning, och det kändes då relevant att informanterna var lärare i det 

ämnet. Informanterna är dock lärare i bild och form, formgivning samt lärare i bild och media. I 

bildämnet på högstadiet handlar ämnet inte uteslutande om bild, utan andra delar ingår också – 

som formgivning till exempel.  Jag kontaktade från början många fler skolor än de som är 

representerade nedan, men på grund av tidsbrist eller brist på intresse från lärarnas sida ville de ej 

medverka i undersökningen. Totalt kontaktades tolv lärare runt om i Sverige, av dessa gav tre 

stycken klartecken: en högstadielärare och två gymnasielärare – alla verksamma i Uppsala 

kommun. Jag kontaktade var och en av lärarna via mail där jag presenterade mig själv och min 

undersökning, och där jag gav en sammanfattande beskrivning av uppsatsens syfte och 

frågeställningar för att sedan se om intresse för medverkan fanns hos lärarna. I detta första mail 

bifogades ett dokument (se bilaga 1) där en sammanfattning av uppsatsen också beskrevs, och där 

även frågorna fanns. I dokumentet beskrevs även etiska aspekter så som att den deltagandes 

identitet skyddas i uppsatsen, samt att den deltagande när som helst kan avbryta sin medverkan 

utan att det får negativa följder.  

2.2 Datainsamlingsmetod och procedur 

För att besvara mina frågeställningar, närma mig mitt syfte samt uppnå resultat med studien har 

enkätundersökningar stått som metod för arbetet.  

Jag beslutade mig i tidigt skede för att genomföra kvalitativa intervjuer8 då jag ansåg att den 

typen av metod skulle ge mig de bredaste resultaten. Jag anordnade frågeområden som kunde 

behandlas, och utifrån de frågeområdena utformade jag intervjufrågor. Då jag tog kontakt med 

                                                 
8 I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till 

intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Syftet med den kvalitativa 

intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt från den intervjuade (Johansson, Svedner s.43) 



högstadie- och gymnasielärare runt om i Uppsala svarade den första informanten att denne på 

grund av tidsbrist endast kunde medverka i undersökningen om frågorna ställdes via mail.  

Jag började fundera över om denna typ av metod, enkätundersökning, skulle gynna min 

undersökning mer än de kvalitativa intervjuerna. Jag insåg att med enkätmetoden skulle tid vinnas 

både för informanter och mig själv, och därmed ändrade jag metod från intervjuer till enkäter.  

De frågeområden och frågor som jag tidigare formulerat inför intervjuerna formulerades om 

något för att passa bättre in i enkätundersökningen.  

 Johansson och Svedner skriver i boken Examensarbete i lärarundervisningen (2006): 

”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte föras 

bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat 

samtycke till sin medverkan och de skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande, utan att 

behöva oroa sig för några negativa konsekvenser” (s. 29). 

”Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det 

inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/ skola, lärare eller elever/ barn” (s. 30). 

Baserat på ovanstående inleddes enkäten med en sammanfattande text om undersökningens 

syfte och frågeställningar samt en text som beskrev att den deltagandes identitet är anonym i 

undersökningen och att den deltagande när som helst kan avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. Efter inledningen kom de nio frågorna. Jag skrev även att om den deltagande var 

intresserad fick denne gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Enkätundersökningen baserades på de frågeställningar uppsatsen vilar på och formulerades 

utefter dessa så att undersökningen skulle ge resultat som knöts samman med syfte och 

frågeställningar och för att minimera onödigt bortfall.  

Då mina frågeställningar handlar om materialet lera i undervisningen, och varför eller varför 

inte lärare använder sig av materialet i undervisningen kom enkätfrågorna att behandla just dessa 

områden. Enkäten finns att se som bilaga. 

Min första frågeställning är I vilken utsträckning används lera som material i undervisning för Bild och 

Form? För att få frågan besvarad har informanterna fått svara på om de använder sig av lera som 

material i undervisningen för Formgivning, och med följdfrågan varför eller varför inte de 

använder sig av materialet – vilket leder till frågeställning nummer två, vilken var Varför används, 

eller används inte, lera i undervisningen? Informanterna har, om de svarat att de ej använder sig av lera 

i undervisningen, fått beskriva om de skulle vilja ha det som moment i undervisningen, samt 

varför eller varför inte. För att få vidare information har informanterna fått beskriva vilka 

material de använder i sin undervisning, vilken inställning de har till materialet lera samt om de 

ser någon risk med att arbeta i lera. Jag valde att ha med frågan om risker då det faktiskt finns 

sådant. Dels finns det giftiga och miljöfarliga glasyrer, och brännugnen kan ge ifrån sig 

ohälsosamma partiklar som kan vara farliga att få i sig. Det är alltså viktigt för läraren i bild eller 

formgivning att köpa in bra produkter som inte kan påverka eleverna negativt. 



Då de tre informanterna gett klartecken för medverkan i studien skickades enkäten9 ut till var 

och en av lärarna via mail. Informanterna svarade var och en på enkäten och skickade sina svar 

tillbaka till min mail, och de skrev även att om jag hade fler frågor skulle jag skicka dem. 

Då jag mottagit svarsenkäterna påbörjade databearbetningen vilken för mig innebar att 

sammanställa de tre lärarnas resultat och ställa de mot varandra för att se om eventuella lik- eller 

olikheter och samband fanns. Då jag sammanställde resultaten kunde jag också se om jag 

behövde skicka ytterligare frågor till informanterna vilket jag valde att inte göra på grund av 

tidsbrist.  

 

                                                 
9 Finns att se som Bilaga s.23 



3. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten av enkätundersökningarna framställas, med återkoppling till 

frågeställningarna och uppsatsens syfte. Tre olika lärare har deltagit i enkätundersökningen, och 

de tre lärarnas svar kommer att framställas under varsin underrubrik. I slutet av avsnittet jämförs 

lärarnas svar som en sammanfattning. Resultatavsnittet kommer att disponeras efter de 

frågeställningar uppsatsen vilat på. 

3.1 Resultat av Lärare 1, Gymnasielärare 

Lärare 1 har jobbat som Bildlärare i 10 år och anser att materialet lera ger en bra form och att det 

är bra att använda lera för objekt i tredimensionella arbeten. Läraren använder inte keramiklera i 

sin undervisning, utan istället en lufttorkande lera. Läraren använder inte keramiklera i 

undervisningen på grund av brist på passande lokal och ugn. Läraren ser vissa brister i att 

använda den lufttorkande leran, men tycker ändå att den ger en viss möjlighet för att framställa 

tredimensionella objekt.  

Läraren använder i sin undervisning akrylfärg, blyerts, tusch, lera, färgpennor, akvarellfärg och 

digitala medel.  

Läraren har en någorlunda positiv inställning till materialet lera men menar att materialet inte 

lämpar sig för alla former och designer då det är något klumpigt att använda. Läraren ser dock 

inte några risker med att arbeta med lera i undervisningen. 

3.2 Resultat av Lärare 2, Högstadielärare 

Lärare 2 har jobbat som Bildlärare i 8 år och använder sig av varierande material i sin 

undervisning, till exempel collage, gips, lera, blyerts, kol, oljepastellkritor, akrylfärg, akvarellfärg, 

trycktekniker samt foto och media. 

Läraren använder sig av keramiklera i sin undervisning och tycker att det är ett lätt material att 

skapa i, och eleverna tycker det är roligt även om de inte har tidigare erfarenheter kring 

materialet. Läraren påpekar dock att det kan bli mycket städning, men det är inget som hindrar 

läraren från att använda keramiklera. Läraren ser inga risker med att jobba med materialet, men 

eftersom skolan inte har någon brännugn går skapelserna lätt sönder vilket läraren anser tråkigt. 

Läraren beskriver att det är kul och enkelt att låta eleverna skapa i lera. 

 



3.3 Resultat av Lärare 3, Gymnasielärare 

Lärare 3 har jobbat som Bild- och Formlärare i 23 år och beskriver att i kursen Bild och Form 

och Formgivning A används gips och lufttorkande lera. Läraren beskriver att: 

”Lufttorkande lera är inte alls lika lättjobbad som keramiklera, därför tror jag att många tycker det 

är knepigt. Gips kan man använda både i ”lös” form och blanda för att t ex gjuta former, jag gör 

en enkel övning där vi häller gips i plastmuggar och sedan ”kratsar”, sandpapprar och lackar vi den 

form som har kriteriet: Ska ligga skönt i handen. Jag kallar uppgiften önskestenen.” 

Läraren använder alltså inte keramiklera i sin undervisning eftersom det är alltför tidskrävande 

att åka fram och tillbaka mellan de olika bränningarna. Läraren skriver dock att om skolan haft 

tillgång till brännugn hade den lufttorkande leran bytits ut mot keramiklera. 

För att arbeta med keramiklera i skolan måste rektorerna ”hoppa på tåget”, beskriver läraren – 

något som inte skett på den skola läraren jobbar. 

Läraren ser inga risker med att jobba i materialet i skolmiljö och har en mycket positiv 

inställning till materialet. Läraren beskriver att materialet är superskönt och roligt att arbeta med 

eftersom materialet ger så många möjligheter. Privat jobbar läraren med lera. 

3.4 Jämförelse och sammanfattning 

Jag kommer här redogöra för de enkätfrågor som besvarats och jämföra de tre lärarnas svar med 

varandras.  

För att kunna presentera de resultat som min undersökning gett, vilka baseras på de svar 

informanterna gett, vill jag först återblicka på de frågeställningar som uppsatsen vilar på, vilka är I 

vilken utsträckning används lera som material i undervisningen för Bild och Form? Och Varför används, eller 

används inte, lera som material i undervisningen? 

De informanter som deltagit i studien använder sig alla av lera i sin undervisning, men endast 

en av dessa – högstadieläraren – använder keramiklera i undervisningen medan de andra två, 

gymnasielärarna, använder en lufttorkande lera istället. De två gymnasielärarna använder inte 

keramiklera i sin undervisning på grund av brist på lokal, brännugn och eftersom materialet är 

tidskrävande. Högstadieläraren som använder keramiklera i undervisningen bränner inte elevernas 

verk, då skolan saknar brännugn, vilket resulterar i att skapelserna lätt går sönder.  

I mitt syfte skriver jag att jag även vill se på lärares inställning till materialet lera. Resultaten 

visar att alla tre informanter har en positiv inställning till materialet. Även om alla tre informanter 

har en god inställning till materialet är deras åsikter något olika. Lärare 1 har en något kluven 

inställning till materialet, läraren tycker materialet är relativt bra vad gäller att ge form åt objekt i 

3D men tycker inte att materialet lämpar sig för all typ av former och design då materialet är 

något klumpigt. Lärare 3, också gymnasielärare, har en mycket god inställning till materialet – 

kanske för att läraren arbetar i materialet privat. Om skolan haft tillgång till brännugn hade 

läraren valt att istället arbeta i keramiklera, då läraren anser att det är ett mer lättjobbat material än 



vad den lufttorkande leran de nu använder är. Läraren beskriver att den lufttorkande leran är mer 

svårhanterlig vilket resulterar i att eleverna lätt tröttnar. 

Lärare 2, högstadieläraren, har också en god inställning till materialet men ser städningen som 

negativt – dock inte så pass negativt att keramikleran inte ska ingå som moment i undervisningen.  

 



4. Slutdiskussion 

I detta avsnitt har jag för avsikt att diskutera kring undersökningens olika delars utformning, 

vilket sker under olika underrubriker som behandlar varsin del av undersökningen. I detta avsnitt 

kommer egna åsikter och tankar ges kring undersökningen. Avsnittet avslutas med en avslutande 

diskussion där jag reflekterar över undersökningen som helhet och där egna åsikter ges mer 

ingående än i de tidigare diskussionsblocken. 

4.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten av studien diskuteras mer ingående. 

Den första frågeställningen som uppsatsen undersöker I vilken utsträckning används lera som 

material i undervisning för bild och form? har givit intressanta resultat. Av enkätundersökningarnas 

resultat att döma verkar inte materialet keramiklera i sig vara ett ”problem” i undervisningen, utan 

snarare de tillbehör som behövs för att processen ska vara slutgiltig. Jag baserar detta på flera 

aspekter. En anledning till att jag resonerar på det vis är att den enda av tre informanter som 

använder sig av keramiklera i sin undervisning saknar brännugn. Läraren anser att materialet är 

viktigt i undervisningen och väljer att jobba i materialet trots brist på tillgång till bränning. De två 

resterande lärarna använder istället för keramiklera en lufttorkande lera, vilket kan ses som någon 

slags ersättare istället för keramiken. Den lufttorkande leran verkar, enligt lärarna, ha brister – 

men de använder hellre den lufttorkande leran än ingen överhuvudtaget. Dessa lärare kunde även 

de ha använt sig av keramiklera och låtit leran självtorka, liksom högstadieläraren, och på så vis 

sluppit de brister den lufttorkande leran har, men det hade å andra sidan kanske inneburit 

liknande brister som obränd keramiklera ger (som högstadieläraren beskriver går elevernas 

skapelser lätt sönder). 

Den andra frågeställningen som uppsatsen undersöker Varför används, eller används inte, lera som 

material i undervisningen? har också givit intressanta svar, som även beskrivit något ovan. De lärare 

som inte använder keramiklera i undervisningen har valt den lufttorkande leran i brist på 

passande lokal, brännugn och tid vilket kan ses som svar på denna fråga.  

Ett annat intressant resultat som framgått av undersökningen är att ingen av informanterna ser 

någon risk att arbeta med keramiklera i undervisningen. Då ingen av informanterna bränner 

elevernas alster, används då heller inte glasyrer, och kanske är det svaret på varför de inte ser 

någon risk med keramikleran i skolan. 



4.2 Reliabilitet och validitet 

Inför diskussionsavsnittet vill jag ta upp aspekter som rör validitet och reliabiliteten. De resultat 

som framställs i studien är utformade efter de svar som lärarna gett i enkätundersökningen, och 

är alltså inte ett heltäckande och generellt resultat.  

De frågor som ställts och blivit besvarade har lett till en ökad kunskap kring 

materialanvändningen. Studien har gett ökade kunskaper kring varför lärare använder sig, eller 

inte använder sig av materialet, och kunskaper kring lärares olika syn på materialet keramiklera 

har också ökat. För att resultatet skulle bli mer ingående och något mer heltäckande hade fler 

frågor behövt ställas och frågorna hade behövt utformats så att lärarna fått mer plats till fria 

beskrivningar och mer detaljerade svar. Efter jag fått in svaren från lärarna, och bearbetat dessa, 

hade det varit läge att skicka ytterligare frågor för att få mer ingående resultat. Det gjorde jag inte 

på grund av tidsbrist, då jag upptäckte det först senare. För att besvara uppsatsen frågställningar 

och för ytterligare intressanta svar hade en intervjusituation varit bra, då det öppnar upp för 

samtal och diskussion. Lärarna jag kontaktade hade inte tid för intervju, och metoden valdes bort. 

Sammanfattningsvis hade högre svarsfrekvens ökat reliabiliteten i arbetet.  

4.3 Diskussion om tidigare forskning 

Jag inledde Bakgrundsavsnittet med att beskriva den brist på tidigare forskning och litteratur som 

råder kring ämnet. Jag har funnit att den mesta litteraturen som behandlar keramik och lera, är 

handböcker i hur man jobbar med materialet. Annan forskning jag funnit då jag sökt på 

formgivning, har handlat om formgivning i andra material så som trä- och textilslöjd, metall och 

liknande.  

Jag valde att i Bakgrundsavsnittet beskriva hur bildämnet utvecklats genom tid, hur nya och 

gamla kursplaner behandlar ämnet formgivning, lerans betydelse för skapandet samt om lera som 

material. Jag valde att beskriva kring dessa delar då jag anser de viktiga för undersökningens 

helhet. Att se på Bildämnets historiska utveckling var intressant eftersom det ju påverkar hur 

dagens bildundervisning ser ut. Tyvärr beskrevs inte mycket om formgivning i den historiska 

överblick som gavs, kanske på grund av att formgivningen kom att bli stor först senare och det 

därmed inte lagts ner tid på att diskutera ämnet.  

Då de olika kursplanerna jämfördes med varandra kom jag i kontakt med begrepp vars 

innebörd vilseledde mig. Begrepp som traditionella och moderna material är för mig, som 

kursplanerna ofta i sin helhet är, mycket tolkningsbara och det varierar mycket från person till 

person hur man väljer att tolka begreppen. Jämförelsen av kursplanerna var viktig och visade på 

tydligt på att det finns svårigheter att tolka och förstå kursinnehåll och mål. 

Den kanske viktigaste delen i Bakgrundsavsnittet är enligt mig den del där lerans betydelse för 

skapandet beskrivs. Det var för mig viktigt att se på lerans inverkan, och hur viktigt det kan vara 

– speciellt för småbarn – att få arbeta i dessa material och inte bara rita på ett papper. Jag anser 



att det är viktigt att barn verkligen får känna i material, känna på att forma med händer, att bli 

smutsiga och även följa den fascinerande process som leran har. Jag håller med Stina Baxell då 

hon intervjuas i artikeln Lera för Lärande, och anser även jag att man i skolan måste få 

användning för båda hjärnhalvorna, och inte bara fokusera på den vänstra mer teoretiskt lagda 

hjärnhalvan. Barn, ungdomar – Elever måste få utlopp för känslor och tankar de har, och detta 

med bildämnet som hjälpmedel. Jag ser dock att andra ämnen absolut kan främja detta, men ser 

ändå att det sker bäst i ett samarbete mellan vänster- och höger hjärnhalva. 

4.4 Avslutande diskussion 

I arbetets begynnelse antog jag att ämnet keramik, och materialet lera, var utforskad mark och att 

det fanns intressanta skrifter kring ämnet. Till min besvikelse fanns det väldigt lite litteratur kring 

ämnet vilket gjort arbetet svårt. Det har dock betytt att jag i princip är först ut vad gäller att skriva 

om ämnet, vilket är intressant och positivt. De resultat som studien visar på blev annorlunda än 

det jag tänkt. Studien visar på att skolverkets opreciserade kursinnehåll och mål lett till osäkerhet 

vad gäller tolkningen. Min egen tolkning, om man utgår från att lera är ett traditionellt material, är 

att det i kursplanerna för bildämnet står att eleverna ska jobba i materialet, om inte annat 

traditionellt material väljs in istället. Studien visar också på att keramiklera inte är ett vanligt 

förekommande material i undervisningen, och att lärare väljer in andra, snarlika, material som 

ersätter keramikleran. För mig som blivande lärare har arbetet varit mycket betydelsefullt och de 

tankar, reflektioner och den litteratur jag tagit del av kommer jag bära med mig in i arbetslivet.  

De kunskaper jag nått genom arbetet är kunskaper som jag kan använda i mitt framtida yrke.  

Under arbetets gång har jag funderat mycket kring materialanvändningen i skolan och hur 

läraren i bild- eller form resonerar då denne planerar sin undervisning. Med tanke på vad som står 

i kursplaner kan läraren i princip använda vilka material han eller hon vill.  

I läraryrket, och kanske framförallt som bildlärare, står man hela tiden inför val. Vid val av 

material bör man tänka på materialets för- och nackdelar. Alla material har för och nackdelar, 

likaså keramikleran.  

Undersökningen visar som sagt på att materialet keramiklera inte är vanligt förekommande i 

undervisningen, vilket jag tycker är sorgligt då det är ett så pass gammalt material som innefattar 

en hel vetenskap. Jag måste våga påstå att det är viktigt att bevara vetskapen om materialet, och 

ge eleverna chansen att prova på det. Som jag inledde arbetet med så berättade jag om hur jag 

själv testade mig fram under mina gymnasieår, för att till slut inse vilket material som tilltalade 

mig. Det är viktigt att som elev ges den möjligheten, den friheten. 

 



Fortsatt forskning 

Då detta arbete började var jag intresserad av att se på hur materialet keramiklera används som 

material i undervisningen för formgivning. Efter arbetets gång har frågan om 

materialanvändningen i sin helhet kommit att intressera mig.  

Genom att undersöka vilka material som används i undervisning för bild, och eller form, kan 

undersökningen breddas och leda till andra intressanta resultat. Att kombinera materialfrågan 

med lärares inställningar vore intressant, se på vilka material olika lärare väljer in i undervisningen 

och om det finns några samband, likheter, olikheter och vad dessa grundar sig på.  
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Bilagor 

Bilaga 1, enkätundersökning 

Enkätundersökningen ser annorlunda ut här nedaan i jämförelse med den egentliga enkäten 

eftersom en annan design användes. 

 

Enkätundersökning  

Syftet med enkätundersökningen är att få svar kring frågor som rör forskarens examensarbete i 

lärarutbildningen. Enkätundersökningen genomförs då forskaren vill undersöka huruvida lera används som 

material i undervisning för bild och form.  

 

Examensarbetets huvudsakliga syfte är att söka reda på huruvida lera används som material i undervisning 

för bild och form, samt söka reda på lärares inställning till materialet.  

 

Den deltagandes identitet kommer inte att skrivas ut i uppsatsen, och den deltagande kan när som helst, utan 

motivering, avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

 

Enkätfrågor 

Jobbar du som bild- eller formgivningslärare? 

 

Om ja: Hur länge har du arbetat som bild- eller formgivningslärare? 

Om nej: Vad jobbar du som? 

 

Vilka material förekommer i din undervisning? 

 

Använder du dig av keramiklera i din undervisning? 

Om ja: Vad är din inställning till materialet? 

Om nej: Varför använder du dig inte av keramiklera i undervisningen? Skulle du vilja ha lera 

som moment i formgivningsundervisningen, varför/varför inte? 

 

Ser du några risker med att jobba med keramik i skolan? 

 

Tack för din medverkan! 

Om intresse finns får Du som deltagare ta del av den färdiga uppsatsen. 

Sara Svensson 

  



Bilaga 2, visuellt gestaltande 

I detta arbete ingår en visuellt gestaltande del, som kopplas till den undersökande uppsatsen. Då 

min studie undersökt materialet keramiklera i undervisningssammanhang har det för mig stått 

självklart att producera egna keramikprodukter. Som jag beskriver i inledningen av uppsatsen 

ligger keramikleran mig varmt om hjärtat, och det har för mig med det här arbetet blivit intressant 

att utveckla mig inte bara tekniskt utan också estetiskt vad gäller mitt uttryck i materialet.  

   Den bakomliggande tanken i produkterna har kommit att sammankopplas med 

diskussionsdelen av arbetet. Jag vill med dessa keramikprodukter visa på den enkelhet jag ser i 

materialet, och också visa på enkla metoder som en lärare lätt kan lära ut – men som också blir 

lätt för elever att lära in och skapa i. De metoder jag använt mig av är tumming, ringling, kavling 

och den såkallade köttbullemetoden, alla produkter är framställda i stengodslera och presenteras i 

bilder nedan. 

Den visuellt gestaltande delen av uppsatsen finns att se på hemsidan 

http://www.wix.com/bildochmediac/gestaltning. På hemsidan finns mitt eget arbete presenterat 

under rubriken Sara Svensson, men man kan också se på arbeten gjorda av mina kursare. 

 

http://www.wix.com/bildochmediac/gestaltning
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