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Abstract 

 

About moving launguage from one material to another. 
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Förklara inte bilden, den är ett språk i sig 
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Inledning  

 

Jag undersöker en förflyttning från Internet till keramiken. Kan det virtuella språket bli fysiskt  

närvarande med hjälp av leran? 

 

Själva översättningen som jag pratar om är mina upplevelser och mitt skapande som sker på 

Internet. Det översätter jag till keramik. Jag tror att det finns en vilande frustration hos mig i att 

verktygen (mobilen, datorn), som jag använder för att besöka Internet aldrig ändrar fysisk form. 

Och att Internet är en plats som jag kan besöka hela tiden men aldrig känna fysiskt i mina 

händer. Det jag arbetar med är en del av ett behov jag har, jag vill känna på allting. Detta är ett 

sätt för mig att göra det möjligt att förstå hur det jag upplever på Internet känns under 

fingrarna. 
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Bakgrund  

 

Jag som är född 1989 är inte född in i Internets värld. En del av min barndom var utan tillgång 

till Internet. Min värld var begränsad, om jag jämför med idag. Min pappa tog med mig på 

museum, vi tittade främst på klassisk skulptur och klassiskt måleri. Vi tittade på sådan konst 

som en absolut inte fick ta på. Någon bestämde att en del konst endast fick upplevas genom 

ögonen. 

 

När jag som barn började på en keramikkurs var keramiken ett regelverk. Ett stort myller av 

”såhär gör man, såhär gör man inte” Det vilade ett allvar över keramiken, jag förstod det som 

att en kunde göra rätt och fel. Om en inte gjorde på det korrekta sättet så behärskade en inte 

leran. Leran och keramiken bar på en tradition som skulle bevaras. Jag som var noga med regler 

som liten tog detta till mig på största allvar.  

 

En annan värld öppnades när jag fick tillgång till dator och Internet. En värld utan självklara 

regler. I tredje klass fick jag ta datorkörkort, efter det fick en tillgång till skolans datorer. Redan 

då visste vi barn mer om datorn och Internet än vår datorlärare. Det blev en frihet, att inte vara 

tyngd av tradition och tankar om ”hur man alltid gjort”. 

 

Jag lärde mig hur jag skulle prata på Internet, vilka förkortningar jag skulle använda, vilka 

symboler som betydde vad. Jag skrev upp ordlistor på papperslappar för symboler och 

förkortningar. Det var att lära sig ett helt nytt språk och nya sociala koder.  

 

 Internet blev en kontrast till keramiken där jag kände att jag behövde bevisa kunskap genom 

hantverkskunnande. Känslan av att behöva hävda kunskap genom keramiken kommer inte från 

en enskild händelse eller person som berättat för mig vad som är fint/fult, bra/dåligt, 

värdefullt/icke värdefullt. Jag tänker att det kan vara som att fotografera med analog kontra 

digital kamera. Med analog kamera är jag försiktig, tar det säkra före det osäkra. När jag sedan 

började fotografera med digital kamera släppte seriositeten. Jag kunde bara radera, göra om 

och om igen.  
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I leran har det funnits ett ansvar för materialet, den konsthantverkliga traditionen, för 

kostnader och för miljön. På internet har jag heller inte haft en historia och tradition att förhålla 

mig till, där är det jag som fått upptäcka och sedan berätta för människor som är äldre än mig 

hur det går till. I keramiken har jag alltid vetat mindre, känt det som att jag stått i underläge. Så 

känner jag inte längre men jag tror att känslor jag haft tidigare fortfarande påverkar de beslut 

jag tar konstnärligt. Jag märker ibland att jag tänker ”så får jag inte göra”, för att någon lärare 

någon gång sagt att det inte är korrekt. Dessa minnen blir särskilt tydliga i mitt konstnärliga 

görande. Att lära sig hur en skulle skapa i skolan när jag var liten skapade en konflikt inuti mig. 

Något som kom inifrån mig skulle kombineras med åsikter om tradition och hantverkskunskap. 

 

Tidigare arbeten 

 

Under hösten 2017 började jag fundera över klassiska blåvita vaser och hur det skulle se ut om 

dessa var målade med dagens emojisymboler. Jag bestämde mig för att ringla och tumma för 

att få ett mer levande uttryck. När jag började tumma upp porslinsleran kunde jag se likheter 

med hur jag använder min mobil och hur jag jobbar med leran. Där började jag också tänka på 

hur varje rörelse lämnar ett uttryck i porslinet men inte på mobilens skärm. Detta arbete kallade 

jag för Emojidynastin. Jag försökte återskapa mönsteruppbyggnad som jag sett på kinesiska 

vaser från Mingdynastin men byta ut symbolerna.  
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Vas, Emojidynastin 2017 

 

 Att föra samman keramiken och Internet är intressant för mig. Dekorera de keramiska urnorna 

med estetik som jag finner på Internet. Det skapar en känsla av att det faktiskt är jag som 

bestämmer exakt hur jag vill arbeta och vad som är ett bra eller dåligt uttryck. Men det är 

fortfarande viktigt för mig att det är gjort på ett keramiskt sätt. Det som är intressant för mig 

är att översätta det jag upplever på Internet till keramik. Men också att använda mig av den 

keramiska konsthantverkliga traditionen och sammanföra den med Internets språk och estetik. 

Vad jag vill översätta från Internet till keramiken är inte en enskild sak. Det är en känsla av att 

det är två medier som jag använder likartat men ändå olika. Ibland känns det som jag lever hela 

mitt liv virtuellt. Vad skulle jag veta om jag inte var inne på Internet? Främst brukar jag Internet 



 

 
 

10 

genom min mobiltelefon. Jag märker att mina händer har en kunskap kring användandet av 

telefonen. När jag var yngre och hade mobil med utåtstående knappar behövde jag inte titta 

på mobilen för att skriva sms. Dock har muskelminnet för mobilanvändandet utökats för mig 

när jag börjat använda smartphone med plattskärm. Jag har flera rörelser jag använder mig av. 

Jag kan se likheter med hur jag behandlar leran och mobiltelefonen. Båda skapar uttryck genom 

mina fingrars rörelser. Jag tummar otaliga gånger på mobilen på en dag. När jag tummar upp 

mina vaser blir resultatet tredimensionellt till skillnad från mitt tummande på mobilen som 

aldrig gör att skärmen ändrar form. Däremot kan jag skapa former på internet med hjälp av 

mina händers rörelser på skärmen.  

 

Under flera miljoner år har handen utvecklats till ett finstämt universalverktyg och 

ett känsligt sinnesorgan – en förlängning av hjärnan. I datoråldern förväntas 

handens intelligens samverka med en annan typ av intelligens, den artificiella, som 

representeras av tekniken i datorer, smartphones och pekplattor. Detta spännande 

möte mellan två typer av intelligens kan skapa helt nya möjligheter. Men i dagens 

datoriserade samhälle kan det också finnas en tendens att reducera handens 

färdigheter och möjligheter till vad ett pekfinger kan åstadkomma på en dataskärm 

eller på en pekplatta.  (Lundborg 2016 ) 

 

 

Kärlet  

 

Kärlet är centralt i mitt görande, en utgångspunkt. En tidig fascination som inte lämnar mig. 

Minnen av keramiska kärl bakom glas eller på höga podier. Minnen av inte röra, akta, försiktigt. 

Föremål som funnits längre än någon jag känt. Vaser och urnor som berättade om tid, 

hantverkskunnande och att de var för ömtåliga för att jag skulle få röra vid dem. I min barndom 

skapades ett intresse och en frustration. Jag behövde veta hur det kändes i huden, på 

fingertopparna, när jag rörde ett så gammalt föremål. Det rörde sig om en ilska över att inte få 

fullständig tillgång till föremålet, ögonen kunde inte förstå helheten utan händernas hjälp.  
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Kärlet är också något jag kan spegla mig i, känna mig som. Kärl i keramik kan göra något med 

mig kroppsligt, det känns inuti. Det behöver inte finnas något budskap eller en bild, inte ens 

glasyr. Det kan handla om bara form. En form kan kännas som en beskrivning av mig själv. Kärlet 

är till för förvaring, precis så ser jag på en människans kropp. Som ett kretslopp mellan 

människan och leran. Jag kan göra ett kärl med min kropp, fylla det med mat som jag sedan 

fyller min kropp med. Jag kan göra ett kärl och fylla med minnen, som finns i hjärnan i min 

kropp. Jag kan göra ett kärl som min kropp ska ligga i när den inte längre lever. Kärlet är för mig 

centralt i och efter livet.  

 

Jag tänker ibland att jag måste kunna förklara görandet av kärlen, som att jag behöver försvara 

mig. Jag ser inte mina kärl som främst bruksgods utan som skulpturer, prydnadsföremål. En vas 

kan bara få stå, dekorera hemmet. Den kan bidra med en känsla eller en stämning, den kan 

vara ett första eller sista intryck. Om en vill kan en fundera över formen, dekoren och 

utförandet. Kanske kan den väcka tankar, samtal. Men det är inget krav som jag ställer. Jag 

tycker om att konsten kan vara enkel. Det kan räcka med att det blir ett dekorativt inslag. Jag 

tycker inte om hierarkier inom konsten, även då jag nyss menat att de gamla upphöjda vaserna 

fascinerar mig. Fascinationen gör dock inte de dyrbara, gamla blåvita vaserna mer värdefulla 

än en massproducerad vas ifrån ett stort företag idag. Båda berättar en historia, båda bär på 

information om tiden som är och har varit.  
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Det blåvita porslinet  

 

När jag pratar om det gamla blåvita porslinet syftar jag på porslin som tillverkats främst i 

Jingdezhen i Kina sedan över 1000 år tillbaka. Jag pratar om porslinsföremål från Kina som 

gjordes innan något annat land hade kunskapen om hur en tillverkade porslin. Jag pratar om 

porslinets början, där det kommer ifrån.  

 

I boken Blue & white china. Origins/western influences kan en läsa att de i Kina lyckades tillverka 

porslinet redan under Tang-dynastin (618–906) men att de höll tillverkningsmetoden hemlig 

(Fischell, Esten, Wahlund 1987). Detta gjorde att porslinet blev en dyr handelsvara. 1709 

lyckades den tyska alkemisten Johann Friedrich Bottger upptäcka ett sätt att skapa porslin, efter 

detta började det göras porslin även utanför Kina och det kinesiska blåvita porslinet tappade 

lite av sitt enorma handelsvärde. 

 

Det är detta ursprungliga blåvita porslin jag haft som grundinspiration men självklart har jag 

även tittat på porslin som gjorts fram till idag, även i andra länder. Jag väljer att se det kinesiska 

blåvita porslinet som en förfader, som alltid finns där i bakgrunden. 
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Processen 

Förhållandet med leran 

 

Jag har en känsla i kroppen som jag vill uppnå keramiskt. Det är en känsla som jag vet hur den 

ser ut när jag ser den i fysisk form. När jag kan känna på den. Jag tror mig veta att det måste 

göras i porslinslera. Kanske för att jag tittat på så mycket bilder av koboltdekorerade 

porslinskärl. Kanske för att det känns som att jag oftast förlorar mot porslinet. Med det menar 

jag att jag har svårt att uppnå det jag vill med hjälp av porslin. Så har det varit förut. Det är 

samtidigt det som triggar mig. Utmaningen som blir fysiskt och psykiskt ansträngande. 

 

Porslinet går för mig inte lika snabbt att ringla i som chamotterad stengodslera. Porslinet kräver 

att jag är varsam och att jag inte lämnar det ensam. Porslinet kräver saker av mig. Jag kan inte 

täcka över en spricka för den kommer fram igen när porslinet torkar. Torkprocessen tar också 

så himla lång tid. Porslinet vill ha plast på sig tills det är torrt. Glömmer jag plastpåsen för jag 

tänker att ”den är ”ju typ torr” så möts jag av stora sprickor nästa dag. Jag tycker att jag bygger 

så stort men efter högbränning har det krympt 14 %. Allt är krångligare.  

 

Det är mycket att tänka på i arbetet med porslin. Alla avikkelser i tjocklek kan 

orsaka sprickor när godset svalnar från 1300 grader bränningens vitvärme till 300 

grader, då man kan handskas med det. Man klarar sig undan med sådana 

ojämnheter i andra leror, men det är riskbalt när det gäller porslin. Alla misstag, 

alla oöverlagda beslut, avslöjar sig obönhörligt. (De Waal 2017:56) 

 

Porslinet stör mig, det stör mig som när någon jag gillar inte ger mig bekräftelse. Jag blir på 

dåligt humör, kan bara tänka på den där himla vasen. Varför den inte blir som jag ser den i mitt 

huvud. Sen nästa dag så går det så bra, allt bara fungerar. Det är rätt luftfuktighet och värme i 

verkstaden och jag kan ringla på tre vaser samtidigt och de hinner torka precis lagom så jag kan 

ringla som på ett löpande band. För mig blir det extremer, jag engagerar mig kanske för mycket 

rent känslomässigt, det kan liknas vid en stormig relation. En behaglig känsla i kroppen som kan 

bytas ut snart igen. 
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Jag lämnar, tänker att porslinet gör mig mer ledsen än glad. Jag vet att det är då en ska lämna. 

Jag går till min trygga stengodslera. Chamotterad stengods 30%. Det är en helt annan process. 

Som en sån relation när en kan vara tysta och bara se på tv tillsammans. Det är inget tjafs, bara 

ibland om när det ska bestämmas om form och avslut. Men annars lunkar vi på, tillsammans.  

 

I bakhuvudet flimrar ändå bilder av porslinet förbi, hur fint det skulle kunna bli, om jag bara. 

Kämpade lite till. 

 Och jag går tillbaka igen. 

 

Jag läser om leran, tittar på tutorials på Youtube (Coils and pinsching porcelain) i ett försök att 

skynda på lärandeprocessen. Trots att jag vet att mitt lärande främst sitter i händerna. Det är 

händerna som måste läsa av materialet för att sedan berätta för hjärnan hur det fungerar.  

 

--Lyssna på leran 

--Hur gör Jag det? 

--Lyssna med fingrarna  

(Torleif Johansson 2014) 

 

 

Språket 

 

Kommunikation är centralt i mitt arbete. Jag vill tro att kommunikation är det mest centrala i 

livet, att samspela med personer, djur och saker som finns utanför oss själva.  

 

Idag använder jag symboler varje dag i form av emojisymboler.1 Det som är intressant med 

dessa är att de förklaras som ett universellt språk.2  

Jag funderar kring hur den koboltdekorerade porslinsvasen var en statussymbol. Ett objekt som 

visade på rikedom och exklusivitet. Idag visar vi på status hela tiden i form av sociala medier. 

                                                      
1 McCurry 2016 
2 Schultz 2015 

/Users/sofigunnstedt/Downloads/%3ciframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/asQ6KDwfHtU%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe%3e
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Bilder som visar mat som pratar om medvetenhet, pengar och en tillhörighet. Vi visar upp saker, 

platser och personer som berättar vem vi är i samhället. Är sociala medier den nya 

porslinsvasen? För mig blir det intressant att sätta samman dessa statussymboler. När jag 

lägger upp en bild på en vas jag gjort i keramik väntar jag in att människor ska gilla min bild. Hur 

många kommer trycka gilla? Och framförallt vilka kommer att trycka gilla?  

 

Emojin som språk 

 

Emojin är en del av mitt vardagliga språk. Den gör det enklare för mig att skriva meddelanden. 

Framförallt när det handlar om komplimanger. Det är lättare för mig att skicka ett hjärta än att 

formulera en mening om att jag tycker om någon. Ett hjärta kan anpassa sig till situationen. Ska 

jag skriva det i ord måste jag väga vartenda ord och fundera över hur det kommer tolkas: blir 

det för seriöst, för oseriöst?  

 

Jag tror också på att utmana och utveckla språket. Samhället förändras hela tiden och med det 

tillkommer nya ord. Att vi nu även har ett symbolspråk som många människor använder tror 

jag är en positiv sak. En gemensam nämnare. År 2015 utsåg Oxford dictonarys emojin3 ”ansikte 

med tårar av glädje” till årets ord. Det var första gången ett pictogram blev valt som årets ord. 

”Ansikte med tårar av glädje” var den globalt mest använda emojin under 2015. 

 

Emojin är inte bara ett språk utan även en form av konst. MoMa har köpt de första 176 

emojisarna skapade av Shigetaka Kurita.4 Jag funderar över vikten av att en instutition som 

MoMa köper in orginalet till de första emojisarna. Gör det att de får en annan status? Eller gör 

det att en bredare publik blir intresserad av vad som visas på ett museum som MoMa?  

 

 

                                                      
3 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 
4 https://www.moma.org/collection/works/196070 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
https://www.moma.org/collection/works/196070
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Detta arbete 

 

Arbetet började trevande. Jag hade olika bilder om hur jag skulle kunna gestalta förflyttningen 

av hur jag pratar på Internet till keramiken. Men allting kändes stort och oövervinneligt. Jag 

visste inte var jag skulle börja.  

 

Jag började med att ringla och tumma upp tre porslinsvaser. En av dem höll hela vägen genom 

torkning och bränningar. Att ta hand om tre porslinsvaser samtidigt som jag hade seminarium, 

texthandledningar, ett extrajobb visade sig svårt. Jag kände mig som en dålig porslinsmamma 

som alltid kom en timme försent för att hämta på förskolan. Vaserna visade sitt missnöje över 

min frånvaro tydligt. Att få ihop tiden är det svåraste. Besvikelsen har sköljt över mig under 

detta arbete. Varannan timme är jag besviken på mig själv, varannan på porslinet. Jag märker 

att min närmsta relation just nu är porslinsleran. Det känns oroväckande. 

 

En vas höll under torkningen. Prestationsångesten blev påtaglig när jag nu skulle börja måla 

den med koboltoxid blandat med porslinslera och vatten. Tänk om detta är den enda vas som 

kommer hålla under detta arbete? Dekorationen kommer vara avgörande om denna kommer 

bli bra eller dålig. Jag försökte trycka undan tankarna och började måla mina favorit emojis. 

Bara börja, inte tänka. Jag försökte vara noggrann, måla så som dem ser ut i telefonen. När 

vasen var ute ur glasyrbränningen kände jag ingenting för den. Tomheten som också skapar 

lusten att göra mera. Strävan efter det perfekta föremålet som ska uppfylla mig istället för det 

motsatta.  

 

Jag letade efter andra keramiker. Hur pratar de med sin dekor på sin keramik? Jag bläddrade 

igenom allt jag kunde hitta på Internet om Grayson Perry.5 Vad säger han? Hur pratar han? Hur 

målar han? Grayson Perry målar realistiskt på sina vaser och använder text som komplement. 

Även då jag tidigare ofta inspirerats av honom i mina arbeten kände jag nu att det var något 

annat jag sökte. Jag vill göra det språket jag använder på Internet mer kroppsligt. Kanske är 

problemet att jag nu försökt att återskapa det så exakt som möjligt på keramiken? Det är inte 

exaktheten jag vill komma åt, det är en känsla av fysisk närvaro.  

                                                      
5 https://www.victoria-miro.com/artists/12-grayson-perry/ 

https://www.victoria-miro.com/artists/12-grayson-perry/
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Jag testar att arbeta med en chamotterad stengodslera. En lera som jag känner bättre. Kanske 

är det också därför den inte känns lika spännande att jobba med. Jag märker att jag går in i 

gamla mönster. Jag bygger tjockare och försöker släta ut märkena som mina fingrar gör. Det är 

först när vaserna står och torkar som jag upptäcker att jag bearbetat leran på ett sätt som jag 

inte vill göra i det här arbetet. Det som är viktigt för mig, att händernas närvaro får synas, har 

jag utan reflektion försökt ta bort. Jag ska ändå göra klart, jag börjar måla vaserna och försöker 

vara mer fri i målandet. Struntar i om det rinner, målar stort och låter cirklarna bli ojämna. Det 

är något som tilltalar mig i det. Det intuitiva målandet. Jag känner ändå att OM vaserna var i 

buckligt porslin och dekoren var på detta sätt så skulle det bli ännu bättre. Vad som skulle bli 

bättre har jag inte ord för nu, men det är en känsla av att jag måste se detta utanför min hjärna, 

jag måste känna det med mina händer. 
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☺ 

 

 

I avsnitt ett säsong tre6 i serien ”Black mirror” som finns att se på Netflix visas ett samhälle där 

en som människa blir rankad hela tiden. Ens ranking syns sedan för alla en möter. Om en har 

låg ranking får en inte besöka alla platser, jobba på vissa jobb. De virtuella gillningarna blir som 

en måttstock för vad som rankas högst i samhället – det nya klassamhället. Det är ett 

spännande och högst aktuellt avsnitt. Jag tänker på konsten och hur den påverkas av sociala 

medier. Hur fort det kan gå att få ut sin konst, kommunicera med människor i andra länder, och 

vilken direkt respons jag kan förvänta mig. Vad gör det med mitt konsthantverk? Gör det att jag 

ger mina objekt mindre tid att växa och utvecklas?  

 

Emelie Thonadtsson skriver om detta i sin uppsats Konsthantverk 2.0 

 

När jag postar bilder 

får jag direkt se hur stort eller litet intresset är för föremålen.  

Responsen ger mig nya infallsvinklar, kan påverka min uppfattning  

eller  

styra mina  

riktlinjer i den fortsatta arbetsprocessen. 

Ibland har det lett till att jag fått mersmak  

och skapar fler upplagor eller likande varianter av något föremål.  

(Thornadtsson 2015:8) 

 

Att sociala medier påverkar mitt konsthantverk är jag säker på. Sociala medier påverkar hela 

mitt liv. Ibland kan jag längta tillbaka till att inte ha en smartphone. Till att inte vara uppkopplad 

hela tiden och därför också tillgänglig. Jag tänker minst en gång i veckan att jag ska ha en 

                                                      
6 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9imEN5nPNm8?rel=0" 
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> 

https://www.youtube.com/embed/9imEN5nPNm8?rel=0%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe%3e
https://www.youtube.com/embed/9imEN5nPNm8?rel=0%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe%3e
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mobilfri dag, jag fantiserar om det, som en semester. Men när dagen kommer så vågar jag inte. 

Vad kommer jag att missa? Vilka mail kommer jag svara på en dag för sent? Ibland ser jag det 

som ett beroende. 

 

Andra dagar tänker jag på det som en naturlig del av samhällets utveckling. Det är såhär livet 

ser ut just nu. Och den stora anledningen: jag trivs på Internet. Det är mitt uppslagsverk, dit jag 

går för att hitta inspiration, prata med mina vänner, och flyr ifrån den andra verkligheten, den 

fysiska.  

 

Genom detta arbete har jag velat förflytta min virtuella värld till min fysiska keramiska värld. 

Som att låta två vänner mötas. Ibland har jag känt att det är poänglöst, känt att varför ska jag 

blanda ihop dem? Samtidigt har det varit skönt att göra något som för mig är abstrakt såhär 

närvarande. Jag har kommit fram till att det finns många likheter mellan mitt sätt att vara och 

uttrycka mig på Internet och i leran. Händerna är centrala. Också språket. I leran handlar dock 

språket för mig mer om form och på Internet om bild. På Internet läser jag med ögonen och i 

leran med fingrarna, om jag blundar och drar fingrarna över mobilskärmen får jag ingen 

uppfattning om vilken del av Internet jag besöker. Gör jag detsamma och drar fingrarna över 

leran kan jag fortfarande läsa av information. Fingrarna kan berätta vilket stadie leran är i, vilken 

typ av lera det är, hur den är arbetad och så vidare. Keramiken känns mer ärlig, jag kan ta på 

den, jag kan se den. Men samtidigt: om jag raderar något på internet, låtsas som att det inte 

finns, så kommer ändå informationen att ligga kvar, lagrad, i cyberrymden. När jag gör mina 

vaser och bränner dem till 1280 grader i ugnen blir de beständiga. Jag kan gräva ner vasen och 

låtsas att den inte finns. Men den kommer finnas kvar, lagrad i jorden. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

21 

Källförteckning 

 

Tryckta källor 

 

Fischell, Rosalind, Esten, John, Wahlund, Olof 1987, Boston Blue&White china, origins western 

influences. First edition. 

 

Källor från Internet 

 

Lundborg, Göran 2016. ”Handen spelar huvudrollen i hjärnan”. I: Pedagogiska magasinet. 
Senast kontrollerad 6 april 2018 

https://pedagogiskamagasinet.se/handen-spelar-huvudrollen-i-hjarnan/ 

 

McCurry, Justin 2016. ”Interview, The inventor of emoji on his famous creations-and his all-

time favorite” I: The Guardian. Senast kontrollerad 6 april 2018 

https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/27/emoji-inventor-shigetaka-kurita-

moma-new-york-text 

 

Schultz, Maike 2015. ”Så förändrade emojin vårt sätt att kommunicera”. I: Svenska Dagbladet. 

Senaste kontrollerad 6 april 2018 

https://www.svd.se/sa-forandrade-emojin-vart-satt-att-kommunicera 

 

Word of the year 2015. I: Oxford Dictionaries. Senast kontrollerad 6 april 2018  

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 

 

Kurita, Shigetaka Emoji. MoMa. Senast kontrollerad 6 april 2018 

https://www.moma.org/collection/works/196070 

 

Perry, Grayson. Victoria Miro. Senast kontrollerad 6 april 2018 

https://www.victoria-miro.com/artists/12-grayson-perry/ 

 

https://pedagogiskamagasinet.se/handen-spelar-huvudrollen-i-hjarnan/
https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/27/emoji-inventor-shigetaka-kurita-moma-new-york-text
https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/27/emoji-inventor-shigetaka-kurita-moma-new-york-text
https://www.svd.se/sa-forandrade-emojin-vart-satt-att-kommunicera
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
https://www.moma.org/collection/works/196070
https://www.victoria-miro.com/artists/12-grayson-perry/


 

 
 

22 

 

 

Youtube, sökord Black Mirror säsong 3 avsnitt 1. Senaste kontrollerad 6 april 2018 

https://www.youtube.com/embed/9imEN5nPNm8?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; 

encrypted-media" allowfullscreen></iframe> 

 

övriga källor 

 

Thornadtsson, Emelie 2015. ”Konsthantverk 2.0” Kandidatuppsats, fått skickad till mig.  

 

Johansson, Torleif Keramiker. Citat från Capellagården 2014. 

 

 

  

https://www.youtube.com/embed/9imEN5nPNm8?rel=0%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe%3e
https://www.youtube.com/embed/9imEN5nPNm8?rel=0%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe%3e


 

 
 

23 

 

Slutreflektion 

 

Min examination tog plats i ett seminarierum på konstfack. Jag valde att visa sju urnor, varav 

tre var i chamotterad stengodslera och fyra i porslinslera. Alla urnorna stod på ett och samma 

podium som var 120x120 och 20 cm högt. Podiet var spraymålat i blått för att matcha dekoren 

på urnorna.  

 

Min opponent var Päivi Ernkvist. Under samtalet pratade mycket om dekoren på kärlen. Hur 

dekoren var målad. Hur uttrycket blir annorlunda beroende på om jag målar noggrant och exakt 

jämfört med stora svepande rörelser. Det jag framförallt tar med mig är att skissa upp dekor 

mer innan jag målar den på urnan.  

 

På vårutställningen valde jag att ställa upp urnorna annorlunda. Jag använde mig av fem 

fristående podier i olika storlekar. Alla målade i samma blå färg. Den blå färgen målade jag även 

i en ruta på väggen för att rama in verket.  

 

Under vårutställningen fick jag höra många positiva kommentarer. Det var många som 

uppskattde mötet mellan den traditionella keramiken och det mer moderna emoji symbolerna.  

 

Jag blev själv väldigt nöjd med uppställningen på vårutställningen då det kändes som att varje 

urna kom fram på ett bättre sätt.  
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