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Abstrakt 
MED LERA I HANDEN OCH BLICKEN PÅ SKÄRMEN 
Ulla Corin Lindroth 
 
Keramiskt arbete idag är ett konsthantverk som ofta utförs med metoder som använts sedan länge. 

Idéer, information och kunskap sprids snabbt och lätt och oftast utan att begränsas av tid eller rum i 

dagens digitaliserade värld. 

  

Syftet med detta arbete är att synliggöra vad ett urval keramiker berättar att de gör och vilka frågor 

de ställer under sitt arbete, samt hur de använder och förhåller sig till digitala kunskapskällor. 

De undersökningsfrågor som ställs är: Vad beskriver några keramiker att de gör och undersöker i 

sitt arbete?  Hur använder de digitala källor och internet? 

  

Det empiriska underlaget har samlats in genom att använda etnografisk metod som frågeformulär, 

intervjuer, informella samtal  och observationer. Sammanlagt tolv informanter har deltagit i 

undersökningen. 

  

Den teoretiska metod som använts för bearbetning och analys av det empiriska materialet, är 

diskursteori. Den har kombinerats med  en analys av den estetiska produktionen- och processen 

utifrån Drotners modell  med tre olika nivåer: - individuell nivå – social nivå och - kulturell nivå. 

Åtskilliga diskurser som synliggörs genom informanternas beskrivningar av det de gör och 

undersöker. 

  

Det de gör formuleras i det diskursiva fältet som är keramiskt konsthantverk med 

diskursordningarna keramisk konst och keramiskt hantverk. Övriga diskurser som beskrivs har 

sammanställts och grupperats i tre övergripande diskurser:  - kommunikationsdiskurs -emotionell 

diskurs och -ideologisk diskurs. Dessa sammanfalller i stort också med den analys som gjordes 

utifrån Drotners modell. Det som informanterna berättar att de undersöker är diskurser som 

kommunikation med sig själva och andra, känslor- och emotionella reflektioner samt 

hantverksprocessen – Making. 

  

Svaren på frågan om hur digitala källor och internet används beskriver en kunskapsdiskurs och 

en inspirationsdiskurs. Den största förändringen som digitaliseringen inneburit beskrivs i 

intervjuerna, det som nämns främst är den stora tillgången på kunskap. Flera nämner också att 

internet ger många möjligheter att låta sig insprieras. Yrkesmässiga kontakter oavsett tid och rum 



 

nämns också som en stor fördel med digitaliseringen. Genom observationerna var det också 

uppenbart att såväl digitala källor som digitala- verktyg och utrustning är en självklar del av dagens 

keramikverkstad och det keramiska arbetet. Leran är alltjämt materialet men många verktyg är nya. 

 

Nyckelord keramik, konsthantverk, hantverk, making, görande, diskurs, digital, inspiration kommunikation 
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1 Inledning            

1.1  Introduktion  Kan man göra så här   

En pojke i femte klass höll fram en lerklump som han hade format genom att klämma ihop sina 

händer runt den. ”Kan man göra så här”, frågade han mig. I pojkens fråga låg en undran om jag 

tyckte det var okej att göra så. Samtidigt var det troligen också en rent praktisk fråga om leran 

kunde hanteras på det viset inför bränningen, alltså både en fråga om uttryck och om material. Jag 

anade också en liten utmanande ton i frågan, att han kände sig djärv och att han tyckte att han 

gjorde något rejält utanför ramarna. Han såg glatt förvånad ut när jag svarade, ”Ja, det kan du!” Vid 

samma tid, våren 2014, pågick en utställning på Moderna Museet i Stockholm, med den 

internationellt verksamma konstnären Gabriel Orozco. Hans verk var i många skiftande material 

och format. Bland de minsta fanns keramiska objekt  som han gjort i lera. Orozco hade också han 

format sina objekt genom att trycka en klump lera i sina händer. 

 Detta väckte mina tankar runt vad ”man gör” och vilka frågor var och en ställer sig runt sitt 

görande, vad som undersöks, ”om man kan göra så här”, i detta fall med lera och keramik. Det 

gäller både hanteringen av materialet och det keramiska uttrycket. Här sammanfaller det som en 

internationellt uppmärksammad och erkänd konstnär gör med det som ett barn på mellanstadiet i 

grundskolan formar. En tillfällighet med det gemensamma att händerna är det direkta redskapet för 

en arketypisk handling: att göra och forma lera. Vilka frågor Orosco kan ha ställt sig vet jag inget 

om, men pojkens direkta fråga väckte mitt intresse för vilka frågor som förmodligen ställs om och 

om igen, mer och mindre uttalat, under pågående arbete, vare sig det är i skola och utbildning eller 

enskilt i egen verksamhet. 

 Pojkens keramiska objekt tog jag del av direkt i stunden, däremot såg jag Gabriel Oroscos 

verk indirekt och digitalt på internet. Ingen utställning är för långt bort för att kunna delges andra, 

om än bara digitalt. Pojken kände inte till Orosco, men han formar något liknande. Just detta var 

måhända bara en slump, men det väckte ändå nya frågor för mig om hur den keramiska scenen kan 

ha förändrats idag, hur det kommit sig och vilken betydelse den snabba spridningen av bildmaterial 

kan uppfattas ha. Genom digitala källor kan allt snabbt och enkelt delas och spridas kors och tvärs. 

Kort sagt, hur sprids nya idéer och kunskap och hur använder man digital teknik inom keramisk 

utbildning och i praktisk keramisk verksamhet? 

1.2 Bakgrund   

Den samtida keramik som man möter idag visar ofta andra uttryck än förr, vilket är en förändring 



2 

som blivit påtagligt synlig under åtminstone de senaste femton åren.1 Formen är fri och mer 

experimentell och mindre bunden till funktionell keramik, liksom sättet att hantera dekor och 

glasyrer. Frågan är om det idag går att sammanfatta keramik som ett enda samlat begrepp? Detta 

blev synligt för mig när jag efter ganska många års uppehåll återupptog mitt intresse för keramik 

och gradvis anade att keramik idag inte var så som jag uppfattat det för drygt femton år sedan. 

1.2.1 Att göra keramik och ”Making” som forskningsfält 

Lera som är bränd blir keramik, vilket idag är ett material bland många andra, men också ett av de 

tidigaste i människans historia. Hur man vill och använder lera kan styras av behov, avsikt, 

traditioner, idéer eller situationer. En del är uppenbart med tydliga influenser.  Det kan också vara 

knutet till den praktiska omgivning och utrustning som finns tillgänglig. Annat kan vara svårare att 

binda till yttre referenser, när arbeten är mer präglade av personliga drivkrafter hos den som arbetar 

med leran. Att arbeta med keramik kan innebära en starkt traditionsbunden verksamhet, likaväl som 

det kan vara experimentellt med friare keramiskt uttryck. 

 Sara Danius skriver i boken Voices om den samtida keramiken, att ”Den vill åt alla håll. Den 

vill skulptur, poesi, happening, installation, kommunikation, revolution, helst allt på samma gång.”2 

Boken är utgiven i samband med en svenskproducerad utställning, som hette Voices- Contemporary 

Ceramic Art from Sweden. Utställningen med verk av sex svenska keramiker i olika åldrar och med 

olika keramiska uttryck, visades, förutom i Sverige, även i flera europeiska länder och i USA. 

Danius beskriver att det var en förändring, som var som en bristande fördämning och att  

kärlformen upphörde att vara tvingande. Hon menar att det nästan är omöjligt att skilja på 

konsthantverk och konst och att gränserna har upphört. 

 Oavsett form eller uttryck bearbetas leran och blir avsiktligt förändrad, i de flesta fall till 

någon form av keramik. Ibland kan leran lämnas efter att ha blivit bearbetad och formad, med en 

avsikt att förbli obränd. Själva hanteringen och arbetet är en process, ett görande inom ett vitt 

kunskapsområde med många riktningar. Detta görande kan beskrivas inom det samlande 

forskningsfältet ”Making”, som relativt nyligen introducerades på en internationell 

konferens, ”Making Conference” i  Notodden i Norge 2012. 

Making is here defined as the process of creating something, an intentional activity in 
which an individual or a group of individuals actively engage in developing and 
changing something, such as a material, so that it becomes something else.3 

                                                 
1Medbo, Mårten, UR, inspelad föreläsning Gbg:s universitet.  
www.ur.se/Produkter/185311-UR-Samtiden-Med-lera-som-sprak. 
2 Danius, Sara & Johansson, Patrik ( 2006) Voices, Kristianstad: Carlsson bokförlag, s. 5. 
3 Gulliksen, Marte, S.& Homlong, Siri (2013) Making, Materiality and Knowledge, Special Issue and Section Editors 

FORMakademisk, s. 1. 
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Making, på svenska görande, definieras både som en kunskapsbaserad och kunskapsgenererande 

process och har fått ett brett genomslag internationellt inom forskning med hantverkande.4 

1.2.2 Ett uråldrigt material möter ny teknik 

Keramisk form, både bruksgods och konstföremål, finns väl bevarad och dokumenterad parallellt 

med människans historia, fram till idag. Keramik från förhistorisk tid och framåt visas på museer, i 

konsthistoriska verk, liksom i keramisk litteratur. Keramik har alltså framställts genom historien och 

beskrivs vanligen med olika epoker som kan skiljas åt. Förändringar kommer oftast inte abrupt och 

påtagligt utan snarare gradvis. Förmodligen syns de tydligast när det är möjligt att överblicka längre 

tidsperioder. 

 En förändring som dock kommit snabbt och påtagligt under förhållandevis kort tid är 

digitaliseringen och möjligheter att ta del av information, kunskap och influenser, oberoende av 

geografiskt avstånd. Det tycks vara en outtömlig källa att ösa ur, också för verksamma inom det 

keramiska fältet. Detta får till följd att mycket lärande och inhämtande av såväl kunskap som 

intryck kan sökas på egen hand på internet, både av den som är under utbildning och av dem som är 

yrkesverksamma. Digitaliseringen har öppnat nya informella vägar till kunskap och information, 

också genom sociala medier som Facebook, Instagram, och Pinterest, för att nämna de vanligaste. 

Många sprider sina digitala upptäckter vidare och de kan nå vitt och brett med löpeldens hastighet. 

Genom olika communitys och Youtube förmedlas mängder av kunskap, information och inspiration. 

Tekniker demonstreras och delas. En del med avsikt att spridas, annat inte. 

 Det är mötet mellan detta uråldriga material och ny teknik och hur det påverkar det 

keramiska arbetet idag, som intresserar mig och ligger till grund för undersökningen som 

presenteras i denna rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4Ibid., sid. 1.             
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Bild 1.  Handen är det främsta verktyget I 

1.3 Syfte 

Keramiskt arbete idag är ett konsthantverk som ofta utförs med metoder som använts sedan länge. 

Keramiska idéer, information och kunskap sprids snabbt och lätt och oftast utan att begränsas av tid 

eller rum i dagens digitaliserade värld. Syftet med detta arbete är att synliggöra vad ett urval 

keramiker berättar att de gör och vilka frågor de ställer under sitt arbete, samt hur de använder och 

förhåller sig till digitala kunskapskällor.  

1.4 Frågeställning 

 De frågor som denna undersökning belyser är 

•  Hur beskriver keramiker vad de gör och undersöker i sitt arbete? 

•  Hur använder de digitala källor och internet i keramiskt arbete? 

1.5 Empiri 

 Den första delen av empirin består av individuella, skriftliga svar på frågor som ställts till två olika 

grupper med sammanlagt tio informanter vid eftergymnasiala keramiska utbildningar. Både frågor 

och svar har skickats som mail, med personlig kontakt när frågorna lämnades (bilaga 1). 

 Därefter har jag vistas i en av utbildningsmiljöerna vid flera tillfällen. Det har varit tre 

kortare besök och två längre, som närvarande observatör. Det empiriska underlaget från dessa besök 

består av loggbok med fältnotiser och informella samtal samt fotodokumentation. 

 Empirin består också av inspelat och transkriberat material från individuella intervjuer med 

två keramiker.  De representerar olika generationer med olika lång undervisningserfarenhet. Genom 

det empiriska underlaget, från sammanlagt tolv informanter, kommer flera generationers keramiker 

att ingå i studien. De representerar flera generationer av  yrkesverksamma åldrar.   

         

1.6 Urval och avgränsning 

I det empiriska underlaget representeras flera olika generationer av keramiker, där de flesta är under 

utbildning. De kommer också vara framtidens keramiska konsthantverkare. Informanterna som 

ingår i denna undersökning är studenter på eftergymnasiala keramiska utbildningar.  Studenterna 

går på två geografiskt åtskilda skolor, där den ena gruppen består av sju studenter och i den andra 

gruppen är det tre som deltar i undersökningen.  Utbildningarna har olika stiftelser som huvudmän. 
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Gemensamt för båda skolorna,  enligt deras egna presentationer, är att de förbereder för vidare 

studier på universitet inom fri keramisk form, alternativt yrkesförberedande med inriktning mot 

brukskeramik.  Båda skolorna och miljöerna var väl bekanta för mig sedan tidigare  eftersom jag 

själv deltagit i utbildningar och kurser där. 

 Ytterligare två informanter deltar i undersökningens intervjudel. Detta är ett strategiskt urval 

eftersom de har stort kunnande och erfarenhet, både från det keramiska fältet och från undervisning. 

Båda har internationella kontakter såväl digitalt som reellt och de är också aktiva användare av 

digitala kanaler och internet. 

 Ett fokus som ligger på det praktiska för med sig reflektioner om det som görs, det vill säga 

det materiella som blir till. Undersökningens frågor handlar inte om att värdera detta utifrån vad 

som kan anses bra eller dåligt, intressant eller ointressant eller vad intervjupersonerna ser som 

lyckat eller misslyckat. Frågeställningarna rör sig om själva görandet och reflektionerna runt 

arbetet. Om det för med sig samtal om värderingar är det i så fall utifrån intervjupersonernas egna 

tankar och inte fokus för undersökningsfrågorna. 

  Att ange det biologiska könet kändes inte angeläget. I denna studie innebär det att det inte 

anges om det är en hon, han eller hen som är informant.  Är kön ett centralt tema för någon 

informant ges det självklart utrymme även i studien. 

 Diskussionen utifrån frågan om keramik är konst eller konsthantverk görs inte heller till 

någon undersökningsfråga i studien. Om det är av vitalt intresse för någon av de intervjuade 

personerna är det däremot relevant att återge detta. 

1.7 Metod och tillvägagångssätt 

Den etnografiska metoden, som den beskrivs i Birgitta Kullbergs bok Etnografi i klassrummet, syns 

vara en lämplig metod för den empiriska delen i detta arbete.5 Datainsamlingen har gjorts med 

frågeformulär, intervjuer och fältanteckningar gjorda vid observationer, samt några fotografier.            

1.7.1 Etnografisk metod 

Metoden har en kvalitativ ansats och beskrivs gå upptäcktens väg, och är till största delen induktiv. 

Med det menas att etnografin ”...visar en öppenhet till hur människor uppfattar, upplever och 

förstår fenomen i sin omvärld.”6 Det svarsmaterial som bearbetats och analyserats utgör inte svar på 

några uppställda hypoteser som ska föras i bevis eller generaliseras. Det är en undersökning att 

upptäcka och få syn på vad informanterna själva väljer att synliggöra, vilket beskrivs av Sohlberg 

och Sohlberg. Resultatet struktureras utifrån de teman informanterna uttrycker och illustreras med 

                                                 
5 Kullberg, Birgitta (1996/2014) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, sid. 90-91. 
6 Ibid., sid. 82.             
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referat och citat.7 För att åter tala med Kullberg är det informanterna som lär forskaren. Kullberg 

skriver att ”Rapporteringen sker genom en text som är berättande (narrativ), beskrivande, 

analyserande och tolkande.”, vilket är en form jag menar passar innehållet i denna studie.8 

1.7.2 Gatekeepers och informanter 

En gatekeeper är den person som kan förmedla kontakt med tänkta informanter och öppna dörrar 

och ge tillträde till den plats som man vill undersöka. Informanter är de personer som delger den 

information som undersökningen baseras på.9 Med avsikten att träna mig som intervjuare och 

observatör, tog jag kontakt med några som också kunde vara nyckelpersoner, gatekeepers, som 

skulle kunna ge mig tillträde till utbildningsmiljöer och informanter. 

 Urvalet av gatekeepers och informanter i denna undersökning är människor som är 

geografiskt tillgängliga eller som jag kan nå genom kontakter. Två gatekeepers blev också de som 

gav mig väg till fältet, som gateopeners. I det ena fallet är det en av studenterna, också en informant 

och på den andra skolan är det den utbildningsansvariga läraren. Denna tidiga kontakt togs i syfte 

att sondera terrängen för att utröna vad som kunde vara möjligt ur både deras och mitt perspektiv. I 

dessa samtal förde jag sporadiska anteckningar, eftersom avsikten var av orienterande och 

kontaktskapande karaktär och för att träna mig som intervjuare. 

 I det förberedande arbete ingick också att söka på internet och i databaser.  De webbsidor 

som jag i första hand besökte var: Google, för att hitta länkar och söka fakta, Instagram för att ta del 

av bilder och Facebook för att följa några grupper med intressant keramiskt innehåll. 

1.7.3 Inledande presentation och etiska principer    

På den ena skolan träffade jag studenterna och presenterade min undersökning vid ett första möte. 

De informerades om undersökningen och vad som väckt mitt intresse för detta område. Frågorna 

lämnades senare via mail vid vårterminens början, samtidigt som jag då var med på skolan. 

 Det geografiska avståndet till den andra skolan gjorde att kontakt och frågor förmedlades via 

mail. Även här fanns en grupp studenter som var intresserad av att delta, om än färre. De, liksom 

undervisande lärare, fick också frågorna via mail i början på vårterminen. 

 Vid den inledande presentationen betonades att de som skulle ingå i studien skulle delta av 

eget val och inte som något yttre påtvingat. Detta föreföll viktigare än att det var hela grupper som 

deltog. Studenterna fick en kort information om undersökningen och Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principerna presenterades. De består av fyra huvudkrav för att skydda individen i 

undersökningar och publikationer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

                                                 
7 Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2009) Kunskapens former, vetenskapsteori och metod, Malmö: Liber,  sid. 102. 
8 Kullberg, (1996/2014) sid. 47. 
9 Kullberg,(1996/2014) sid. 144.           
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nyttjandekravet.10 Samtycket gavs i och med att någon valde att delta i undersökningen. 

Informanternas utsagor sammanställs tematiskt och inte individuellt, vilket svarar mot 

konfidentialitetskravet. De foton som visas sker med samtycke av berörda. Det gavs också 

information om hur och var undersökningen ska användas och presenteras, det vill säga nyttjas. 

1.7.4 Frågeformulär 

Frågeformuläret i denna undersökning tar sin utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som 

undersökningen utgår ifrån. Inom etnografin talar man om frågandets karaktär, att ställa breda 

frågor som öppnar för att berätta och beskriva mer än att besvara.11 Det var angeläget att inte göra 

frågorna för omfattande och med det riskera att inte få svar. Samtidigt skulle frågorna inte vara för 

snäva och begränsande (bilaga 1). 

 Kullberg uttrycker att etnografiska forskningsfrågor är en process där den etnografiska 

forskaren inte har klart definierade frågor på förhand. Forskningsfrågor justeras efterhand som 

undersökningen pågår och detta sker parallellt med att innehållet bearbetas och analyseras.12 Utifrån 

svaren i frågeformuläret kom impulser till nya frågor för de följande intervjuerna. Frågorna avser 

hur digitala källor och internet används och den eventuella förändring som detta inneburit inom 

keramisk verksamhet och utbildning. 

1.7.5 Observationer    

 Eftersom studien har en etnografisk ansats var det önskvärt att vara i åtminstone en av miljöerna 

som deltagande observatör. Vid tre tillfällen var jag där utan att själv vara inbegripen i någon aktiv 

verksamhet, men hade spontana samtal med informanterna. Därefter var jag deltagande observatör, 

två gånger,  då jag var sysselsatt med ett eget keramiskt arbete precis som de andra i gruppen, vilket 

också gav upphov till spontana samtal.  I samband med observationerna förde jag fältanteckningar. 

Jag fick också tillfälle att ta några fotografier som berörda informanter gav klarsignal till att ingå i 

detta arbete. De fotografier som  förekommer här anknyter till syftet och frågeställningen då de 

antingen visar något som studenterna beskrivit om sitt görande under mina observationer eller i 

svaren på frågeformuläret. Det kan också vara något som jag sett och uppmärksammat. Det 

förekommer också fotografier som representerar det fysiska hantverket respektive användningen av 

digitala verktyg. Ytterligare ett fotografi finns med, som jag såg på en av informanternas blogg. Det 

visar det nära sambandet mellan keramiskt arbete i egen verksamhet, där keramiken och datorn 

finns sida vid sida. Datorn representerar kanalen ut i världen till galleri och utställningar som 

keramiken på den aktuella bilden ska skickas till. Informantens samtycker till att detta ingår i 

                                                 
10 Kullberg, (1996/2014) sid. 96. 
11Kullberg (1996/2014) sid. 118-119. 
12Ibid., sid. 49 ff.           
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dokumentationen.   Kullberg citerar Ely och nämner att forskare använder deltagande 

observation ”...som ett paraplybegrepp för alla kvalitativa metoder och faktainsamlande.”13 En god 

start för observatören är att släppa kraven på dokumentation och öppna sig för intryck genom att 

titta och lyssna, menar Kullberg. Hon menar att en inledande bred observation i kombination med 

intuition och förhöjd uppmärksamhet ger erfarenhet. Som förberedelse inför observationerna 

använde jag Kullbergs checklista.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.  På besök i den keramiska verkstaden. 

1.7.6 Intervjuer 

Efter att ha bearbetat svaren på frågeformuläret, varit observatör och haft spontana samtal med 

informanterna, väcktes ytterligare några frågor att utforska mer. Att inte ha planerat detta steg helt i 

förväg ger Kullberg stöd för. 

I etnografiska studier planeras såväl samtalen som djupintervjuerna noggrant, men inte i förväg, utan 
under den fortlöpande undersökningsprocessens gång. Detta innebär inte att jag som etnografisk forskare 
inte vet hur jag ska förhålla mig eller hur jag ska genomföra intervjuerna relaterade till varandra. Vad jag 
däremot inte kan planera i förväg är de uppfattningar, dvs. det kunskapsinnehåll intervjupersonerna 
initierar och uttrycker. (förf. kursivering).15 

 Det centrala  i intervjufrågorna gäller hur digitala verktyg och internet används och hur 

informanterna ser på den förändring som skett genom digitaliseringen och vad den inneburit och 

                                                 
13Ibid., sid. 98. 
14Ibid., sid. 110-111. 
15Ibid., sid. 116-117.           
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betyder för keramiker och studenter i keramisk utbildning. 

1.8 Teori och tolkningsram 

Mitt intresse för keramik och keramisk verksamhet var skälet till att göra denna undersökning. Ett 

fält med en praktisk verksamhet, som skulle synas genom teoretisk lins. Jag ville inte tappa bort det 

praktiska perspektivet till förmån för den teoretiska blicken. Jag ville ha görandet i fokus. Men för 

att en undersökning ska bli mer än en beskrivning behövs en teoretisk grund. Mot den teoretiska 

grunden görs bearbetning och analys av det som undersökts. Att välja teori är att välja med vilka 

glasögon och vilken blick som undersökningen ska ses. ”Teorierna hjälper oss att se – men vi ser 

vissa saker, varje teori har sitt fokus, medan annat faller utanför.”16 

 Valet av glasögon för denna studie blev som det var förr när man satt hos optikern. Först fick 

jag en grunduppsättning med linser som gjorde världen dimmig. Olika linser staplades på varandra. 

Det blev både tungt och ogenomträngligt. För att komma fram till den bästa skärpan prövades olika 

linser mot varann och klarhet infann sig när de linser som jag behövde bäst, var de som provats ut. 

Olika terorier förekom under kursens föreläsningar och i kurslitteraturen.  Eftersom syftet med detta 

arbete är att undersöka ett urval keramikers berättelser om det de gör och hur de använder digitala 

källor och internet, är diskursanalys den teoretiska ram som valts för att göra bearbetning och analys 

av det empiriska underlaget. 

1.8.1 Diskursanalys 

 Begreppet diskurs kan användas som analysmodell både för teori och metod. Diskurs definieras 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).17 Genom vårt sätt 

att tala både påverkar och påverkas vi i den sociala kontext där vi ingår. Vårt sätt att tala är inget 

som neutralt avspeglar varken vår omvärld, våra identiteter eller sociala relationer, utan spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringen av dem, menar Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips.18 Diskursanalys kan genom konkreta exempel koppla termer och begrepp till ett fält och 

därmed ge en möjlig struktur att synliggöra det som uttrycks där. Begrepp som keramik, keramiker 

eller keramisk konst, ses då inte som produkter, verksamhet eller arbete, utan betraktas som socialt 

konstruerade diskurser, det man talar om. I denna undersökning synliggörs diskurser som keramiker 

uttrycker, det som är deras berättelser om hantverkandet och förhållande till digitala källor. 

 Diskursanalys är ett vitt tvärvetenskapligt fält, som rymmer en mångfald av teorier och 

metoder. Det beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips både som möjligt men också som en fördel 

                                                 
16   Anette Göthlund, föreläsning på Institutionen för bildpedagogik, Konstfack 17.9 2014. 
17 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000/2014) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, sid. 7. 
18Ibid., sid. 7. 
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att kombinera med andra teorier och metoder, vilket också görs i detta arbete.19 

 Inom diskursteorin används begreppen diskurs och det diskursiva fältet. Winther Jørgensen 

och Phillips menar att begreppet diskurs avser namnet på den enskilda entydiga betydelsefixeringen 

och att det som inte får plats i den enskilda diskursen är det diskursiva fältet.20 Till det fogar de ännu 

ett begrepp, som de benämner diskursordning, som ligger mellan diskurs och det diskursiva fältet. 

Diskursordningen beskrivs som ett socialt rum där två eller flera diskurser delvis täcker samma 

område. 

 För att avgränsa diskurser och se var en diskurs börjar och en annan tar vid, menar de att 

man ser diskursen som en tolkningsram bland flera möjliga.21  De säger vidare att man ser diskurs 

som ett analytiskt begrepp, konstruerat av forskare, snarare än något som finns avgränsat i 

verkligheten. En diskurs beskrivs som ett nät, där trådar sammanfogas i knutar. Knutarna är 

diskursens nodalpunkter, vilka beskrivs som priviligierade tecken (här är tecken i betydelsen ord) 

kring vilka en diskurs organiseras.22 Dessa tecken har ingen betydelse i sig utan får betydelse  

genom den diskurs de ingår i. Nodalpunkten knyts samman med andra knutpunkter genom så 

kallade ekvivalenskedjor. Genom att lokalisera nodalpunkterna och hur de knyts samman genom 

ekvivalenskedjor, kan man undersöka och se hur identiteter och sociala rum är diskursivt 

organiserade.23       

 Begreppet diskurspsykologi ingår som ett av perspektiven inom diskursanalys. Jaget 

beskrivs då som ett socialt jag, inte som ett autonomt existerande. Jaget är en följd av social 

interaktion och en produkt av den historiska, kulturella och sociala värld som individen delar med 

andra. Det gäller också den profession, utbildning eller kontext man delar med andra, i denna studie 

också för keramiker både inom och utanför utbildningssituationer. ”Människa, medvetande och jag” 

uppfattas som något helt igenom socialt. Därför är det inte meningsfullt att fråga vad som styrs 

inifrån respektive utifrån.24 

 I denna undersökning synliggörs det keramiska görandet och reflektioner som uttrycks runt 

görandet, både genom skriftliga och muntliga utsagor, vilka benämns text i diskursanalys. 

Beskrivningar av teman och keramiska inriktningar ses här som keramiska diskurser, då de 

uttrycker sätt att tala om keramik. Keramiskt konsthantverk är det diskursiva fältet, åtskilt från 

annat konsthantverk genom det material som används, vilket är leran.  Exempel på diskurser som 

delvis täcker samma område, diskursordningar, kan här vara olika keramiska inriktningar som 

                                                 
19Ibid. sid. 10. 
20Ibid. sid. 64 f. 
21Ibid., sid. 136. 
22Ibid., sid. 35. f 
23Ibid., sid. 57. 
24Ibid., sid. 106. 
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keramisk konst och keramiskt hantverk. Nodalpunkt är exempelvis skulpturer, som här får sin 

betydelse inom diskursen keramisk konst då de är keramiska skulpturer. Ekvivalenskedjor är de 

tecken som ger nodalpunkten skulpturer sitt innehåll i den specifika diskursen, ”något vi skapar 

med våra händer/.../tillverkar även konstföremål ”25. Det stärker vad diskursen är, men också vad 

den utesluter. 

 Den sociala kontexten delas,  påverkar och påverkas av dem som ingår i den och genom det 

är den alltid föränderlig. Individens reflektioner är en produkt och följd av den socialt konstruerade 

kontexten. De diskurser som beskrivs i denna undersökning är, liksom alla diskurser, endast knutna 

till den sociala situation de förekommer i och inga fastställda sanningar som gäller generellt eller 

över tid. Den sociala kontext som beskrivs genom undersökningen är dels utbildningsmiljöer, dels 

digitala mötesplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. Att bearbeta och förändra en form genom upprepning. 

1.8.2 Att göra och att skapa mening – en analysmodell 

I detta arbete bearbetas och analyseras empirin också ur ett perspektiv om estetiska processer och 

estetisk produktion. Cecilia Andersson inleder i boken Estetiska lärprocesser med ett kapitel om 

gatukonst som fenomen och samtida visuell praktik; ”Bildskapande kan vara ett sätt att formulera 

sig kring sin tillvaro och förstå sin omvärld, att göra avtryck i samtiden, att kommentera och ställa 

frågor, att kommunicera och skapa dialog.”26 Det är mycket i de yttre ramarna som skiljer 

gatukonstutövande och keramisk verksamhet åt, men här lyfter jag fram det som är gemensamt.  

                                                 
25  Mailsvar på frågeformulär, 25.2 2015. 

26 Andersson, Cecilia,  Gatukonstpraktik – ett informellt (kun)skapande i Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (2009,          

2014), Estetiska lärprocesser, Lund: Studentlitteratur. 
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Även i den keramiska praktiken kan man formulera sig kring sin tillvaro med avsikten att förstå 

både sig själv och sin omvärld, att skapa mening. En kommunikation som sker både på ett inre plan 

och som dialog utåt. Andersson diskuterar kunskap och lärande och säger att kunskapen ofta är 

outtalad och tyst. Denna outtalade kunskap är ofta knuten till handling och görande. Lärandet 

beskrivs som en inre tyst process, utan yttre tecken. När Andersson nämner skapande nämner hon 

också den fysiska aspekten som involverar kroppen, ”känslan av själva görandet”.27 

Genom en modell som bygger på Kirsten Drotners arbete gör Andersson en analys av 

utövandet av gatukonst. Drotners egen forskning rör ungdomars kreativa aktiviter, vilket hon 

benämner estetisk produktion. Detta är en modell som jag menar lämpar sig även för denna studies 

bearbetning och analys, då den också avser estetisk produktion. Modellen beskriver tre nivåer: den 

individuella, den sociala och den kulturella. På den individuella nivån pågår arbetet fysiskt och 

involverar både kropp och sinnen. Form och material experimenteras med och utforskas och 

behovet av att gestalta, berätta, skapa och göra sig hörd är också ett utforskande av den egna 

identiteten.  På den sociala nivån finns umgänget med andra, man delar situationer och miljö även 

om man inte gör gemensamt arbete. Här kan också finnas en vald och önskad livsstil, som man kan 

uppleva sig dela med likasinnade. Den tredje nivån, den kulturella, ”innefattar det sätt varpå 

utövarna kommunicerar sin praktik och sina gestaltningar.”28 I detta sker ett meningsskapande, 

som Andersson ser som grundläggande för alla människor, tillsammans med behovet att berätta och 

uttrycka sig. Drotner själv beskriver att dessa tre nivåer hänger samman i det konkreta förloppet i 

den estetiska processen. Det är i analysen som hon väljer att skilja dem åt för att synliggöra vilka 

olika betydelser de kan ha för individen.29 

 I denna undersökning syns görandet och reflektionerna runt detta, genom de skriftliga 

utsagor som visar individuella perspektiv, på individnivån. Drotner uttrycker detta som 

förhållandet jag – mig, vilket synliggörs här genom de tankar och reflektioner som informanterna 

uttalar. Genom att dela kunskapsmiljöer och lärprocesser ingår individen i studien i både sociala och 

kulturella situationer och sammanhang. Den sociala nivån beskriver Drotner som förhållandet 

mellan jag - du, vilket i denna undersökning syns beskrivet i samtal och i sociala situationer. På den 

kulturella nivån är det förhållandet jag - världen som synliggörs, då keramisk praktik liksom 

annan estetisk praktik ofta syftar till att vilja kommunicera med omvärlden, genom de objekt och 

artefakter som görs. Dessa tre nivåer synliggörs i undersökningen genom samtal, intervjuer, 

skriftliga utsagor och deltagande observationer. 

                                                 
27   Ibid, sid. 24. 
28Ibid, sid. 24, f.f. 
29Drotner, Kirsten (1991,1996) Att skabe sig -selv, 2.udgave, 3. oplag, Copenhagen: Nordisk Forlag A/S, sid .62-67. 
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1.8.3 Praktiker kunskap – tyst kunskap – implicit kunskap 

Sohlberg och Sohlberg skriver om tyst kunskap och praktikerkunskap och menar 

att ”Praktikerkunskap är ofta personlig och kontextbunden. Reflektion över verksamheten är en 

väsentlig del av kunskapsprocessen, och något som dessutom utvecklar den egna tilltron och 

kompetensen.”30 Här beskrivs också en paradox, att när skickligheten ökar kan det vara svårare att 

formulera kunnandet verbalt. Denna undersökning rör inte enbart en tyst rent fysisk verksamhet 

eller skicklighet, där endast kropp och muskler är aktiva. Inte heller är det endast resultatet av 

handlingarna, artefakten, som är det centrala. Det är snarare handlingen, själva görandet och 

artefakten som tillsammans är i fokus, med det som keramikern själv uttrycker sina reflektioner om. 

 Det som uttrycks i tal eller skrift är inte längre tyst och i ett tidigare steg innan något 

uttrycks, kan det finnas mycket kunskap lagrad genom olika erfarenheter. Siri Homlong föredrar 

och använder därför begreppet ”implicit kunskap” istället för tyst kunskap. Hon menar att den 

implicita kunskapen är både kognitiv och erfarenhetsbaserad. Genom att tala om och beskriva den 

med ord blir det möjligt att uppfatta information som då kan kombineras och filtreras både snabbare 

och lättare.31 Vidare menar Homlong att det är av betydelse att kunna kommunicera, i detta fall om 

estetiska kvaliteter, såväl inom undervisning som inom yrkesverksamhet och forskning. 

 Här kan de fenomenologiska teorierna också bidra. Dessa pekar på att de mentala 

processerna hos människan alltid har en riktning, mot något objekt. ”När människan förnimmer, är 

det alltid något hon förnimmer, när hon tänker är det något hon tänker på, när hon älskar, är det 

något hon älskar.”32 Stensmo menar att förnimma, att uppleva, är något unikt för den enskilda 

människan, och att upplevelser inte kan generaliseras. Däremot anser han att de som delar miljö och 

erfarenheter kan ha förståelse för och sätta sig in i varandras upplevelser. I denna studie delar 

studenterna arbetsmiljö och social kontext också med dem som undervisar. De delar kunskap och 

intryck både reellt och digitalt, enskilt eller i grupp. Det gör att även ett individuellt utforskande på 

exempelvis internet kan delas och vara gemensamma erfarenheter, likaväl som att ta del av andra 

kunskapskällor. 

1.9 Tidigare forskning 

Den forskning som lyfts fram här är forskning som har görandet i fokus.  Här syns olika perspektiv 

vad gäller att verbalisera och formulera utforskande och görande i ord, text och i praktik. Samtidigt 

som det är ett hantverksperspektiv, så förmedlas mycket information och kunskap via digitala 

medier. 

                                                 
30Sohlberg & Sohlberg, (2009) sid. 78. 
31Homlong, Siri, (2006) The Language of Textiles, Uppsala universitet, Paper II, sid. 2. 
32 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, sid.108 ff. 
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1.9.1 Begreppet Making – en vetenskaplig disciplin 

I den digitala vetenskapliga tidskriften FORMakademisk.org, vilken nämnts tidigare, finns texter 

om görandet, benämnt Making. Begreppet blev introducerat och användes i ”Nordic network for 

cooperation in research education in the development of the Millennium Program”.33 Making 

förekommer inom områden som konst, design och arkitektur, där man beskriver det som en 

självständig vetenskaplig disciplin. Det har idag fått internationell spridning och används vid 

forskning om, inom och genom Making. 

”Since the introduction of the term and its development as a particular field of instruction and research, 
research has rapidly evolved as research on, research in and research through processes of making 
(Frayling, 1993; Gulliksen, 2009; Sevaldson, 2010). ”34 

Görande, Making, står inte för ett givet egenvärde, för den eller dem som är inbegripna i det. Här 

ställs vidare frågor om vad görandet och utbildningar inom detta fält kan tillföra framtiden. Då 

avses både det materiella, men även vad man kan lära om framtida utmaningar och kommande 

problemlösning; lösningar på ännu inte formulerade problem inför nya och framtida behov. 

 Making som forskningsfält måste liksom annan akademisk forskning präglas av ett 

vetenskapligt förhållningssätt, hävdar Mikkel B. Tin, Professor of Traditional Arts, vid Telemarks 

universitet, Norge. Utöver generella vetenskapliga krav finns det dessutom ramar och 

förutsättningar som är utmärkande för Making: 

‘What distinguishes making as research?’ 

1. It is an explorative and creative process. 

2. It is intentional but engages the skilled body. 

3. It follows an ordered sequence of experiments and reflections. 

4. It forms and transforms materiality. 

5. It generates a specific knowledge. 

6.It articulates a meaning that can only partly be conceptualised. (förf. kursivering) 35 

 
Kunskap uttrycks och formuleras både i text och i praktik inom Making-fältet, den är både implicit 

och explicit. Materia och material bearbetas och transformeras till något nytt. Samtidigt som den är 

kunskapsbaserad genererar den ny kunskap.  Genom att se på keramisk verksamhet och keramisk 

utbildning i ljuset av Making, kan dagens keramiska utövande och kunskap komma att ge nya 

bidrag i framtiden. Tidskriften sprids i en digital upplaga, och även det visar ett möte mellan 

                                                 
33 Gulliksen, Marte, S. & Homlong, Siri, Making, Materiality and Knowledge, Special Issue and Section Editors 
FORMakademisk. Vol 6, No 2 (2013), s.1. 
https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/issue/view/67/showToc. 

34  Ibid., sid. 1. 
35Ibid., sid. 4. 
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hantverkande och estetiska praktiker och dagens digitala möjligheter.             

1.9.2 Konstnärlig forskning – att bejaka olika kunskapskulturer 

Mårten Medbo, som forskar inom keramisk konst och är doktorand vid HDK, Göteborgs 

universitet, formulerar att ”Det finns en mening i själva görandet”.36 Genom meningen i själva 

hantverkandet säger han att man kan erfara något viktigt. Vidare diskuterar han risken att förväxla 

meningen i arbetet, själva görandet, med värdet i de föremål som blir resultatet av arbetet. Medbo 

nämner också diskussionen teori versus praktik, med föreställningar och förutfattade meningar som 

omger båda perspektiv. 

 I samma anda inleder Andreas Nobel sin avhandling. Nobel för diskussionen praktik versus 

teori vidare och vill både bredda och omdefiniera kunskapsbegrepp. Han uttalar ett kritiskt 

forskningsperspektiv och påstår att om teori är praktik, måste praktik också kunna vara teori. Nobel 

fortsätter sitt resonemang med att fundera över om text är form, borde också form vara text.37 

Nobels intention är att man måste bejaka olika kunskapskulturer. För att göra det möjligt måste man 

både öka och ge bredd åt antalet språk och verktyg som vi använder vid kunskapsproduktion.38 Han 

ser också att den digitala revolutionen ställt mycket på ända vad gäller vår syn på kunskap och 

kunskapens tillgänglighet. Kunskapen är inte fast och slutgiltig, utan kulturellt och socialt formad, 

formulerad och betingad, skriver han. Synen på kunskap är att den ständigt är i rörelse och med det 

ständigt stadd i förändring.39 

 Både Medbo och Nobel lyfter fram görandet, själva praktiken, med anspråk på samma 

berättigande till kunskapsvärde som den teoretiska och i text formulerade kunskapen. De väljer 

därför att göra både och, att forska både med text och praktik, där görandet är centralt. I en digitalt 

presenterad föreläsning från Göteborgs universitet, hävdar Medbo att text och praktik kan föra 

dialog med varandra. En dialog som också finns i informanternas beskrivningar av sin praktik. 

Här finns då en möjlighet till att låta de insikter som förvärvas under arbetet med text och analys att 
reflekteras och ta form praktiskt. Dessa arbeten bidrar då med nytt material att bygga mening kring. På så 
sätt skulle man kunna låta text och praktik gå i dialog med varandra i en slags cirkelrörelse.40 

2 Bearbetning och analys 

Det empiriska underlaget har bearbetats i flera steg och i den följd som undersökningens olika delar 

har genomförts. Den delen i det empiriska underlaget, som består av svaren på frågeformuläret, har  

                                                 
36Mårten Medbo, (2014) Den farlige romantikern, Tidskriften Hemslöjd  nr 2, sid. 58. 
37Nobel, Andreas (2014) Med dimmer på upplysningen, - text, form och formgivning, doktorsavhandling, Stockholm: 

Nilleditions. sid.2. 
38  Ibid., sid. 6. 
39  Ibid., sid. 7. 
40  http://www.hdk.gu.se/sv/personal/marten-medbo. 



16 

studenterna lämnat via mail (bilaga 1). Det har varit personliga och ofta utvecklade svar som har 

rört gemensamma, likartade tankegångar och teman om hantverksprocessen och det keramiska 

arbetet.  Några svar har också varit av mer privat karaktär.  Avsikten har inte varit att kvantifiera 

svaren utan att återge det samlade intrycket av dem och de teman som förekommer. Svaren har 

bearbetats och följts upp fråga för fråga och sedan sammanställts utifrån de teman och diskurser 

som framkommit. Informanters utsagor presenteras sammanfattat eller som referat och direkta citat 

och anges då som mail och datum i fotnot. De två intervjuerna anges efter intervjupersonerna, som 

Intervju I respektive Intervju II. 

 Genom frågeformulär, intervjuer och observationer framkommer hur digitala verktyg och 

källor används vilket också beskrivs genom diskurser. Detta har även analyserats och sammanställts 

utifrån Drotners modell om estetisk produktion. Det tysta görandet och inre reflektioner har 

formulerats i ord och är inte längre ”tysta” då de nu kommuniceras och kan delas med andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. En enkel form upprepas, sätts samman och bildar en ny form och nytt uttryck. 

2.1  Det keramiska arbetet 

I studenternas beskrivningar av de artefakter som de gör, nämns olika bruksföremål som skålar, 

muggar, krukor och tallrikar. De nämner också skulpturer. Test och olika experiment är exempel på 

processer som beskrivs och de tekniker som nämns är drejning, kavling, ringling och tumning.41  

Arbete med engober (färgad och uppslammad lera) och glasyrer finns också omnämnt, liksom 

reflektioner runt form, yta och strukturer. Exempel på abstrakta beskrivningar som förekommer är 

att det är berättelser som görs, att det rör sig mellan dröm och fantasi och en beskrivning är  att det 

                                                 
41De vanligaste grundläggande teknikerna som används inom keramiskt arbete . Kavling- kavlar, ringling – ringlar 

lersträngar och lägger  lager på lager, tumning- använder handen och tummen som verktyg. Egen förklaring. 
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hela tiden handlar om att göra sig själv om och om igen. 42 

 Svaren kan ringas in i några övergripande teman, där vissa rör det rent materiella, artefakten, 

det vill säga vad de gör. Andra berättar om processer, hur de gör. Då beskrivs teknik, utförande och 

tekniskt kunnande. Andra teman handlar om det icke materiella som emotionella uttryck, 

existentiella reflektioner och tankar om identitet, som beskriver vad de vill uttrycka (bilaga 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5. Drejning av en cylinder enligt japansk tradition, då drejskivan snurrar motsols. 

2.1.1  Keramiska diskurser – det som görs 

De keramiska inriktningar och teman som studenterna berättar om är brukskeramik, konst och 

konsthantverk, liksom mötet mellan konst och hantverk: ”Bruksföremål som möter skulptur”.43 

Någon beskriver sig kluven mellan att vara konstnär eller krukmakare, men konstaterar att man 

egentligen inte behöver välja: 

...jag kan väl inte riktigt säga att jag är en krukmakare. Så jag vet inte riktigt. Men keramisk konst kanske. 
Jag jobbar med keramik som ett sätt att uttrycka mitt inre. Vilket kan kännas lite jobbigt individualistiskt 
idag när vi är manade att se hela världen och alla dess bekymmer och belysa dem. Så jag är nog inte 
konstnär heller. Jag är nog nåt mittemellan krukmakare och keramiker. Konsthantverkare har vi fått lära 
oss från Konstfack och HDK.44 

Här är det övergripande diskursiva fältet det keramiska konsthantverksfältet. I det diskursiva fältet 

finns diskursordningarna keramisk konst och keramiskt hantverk. De representeras i utsagorna av å 

ena sidan konstnärsdiskursen/skulpturdiskursen och å andra sidan krukmakardiskursen/ bruksgods-

                                                 
42  Svar på frågeformulär, 25.2 2015. 

43Ibid., 25.2.2015 
44Ibid., 25.2.2015 
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diskursen.  Alla kan eller vill inte formulera en bestämd riktning, utan är öppna för det som de 

finner intressant: ”Har ingen bestämd inriktning mer än att jag tycker att bruksföremål är intressant 

eftersom idéer ofta kommer från eget behov.”45 

 Dessutom finns flera gemensamma diskurser som kan rymmas inom båda dessa 

diskursordningar. Flera studenter talar om en keramisk miljöinriktad diskurs med natur -och 

miljöfokus, med naturen som inspirationskälla och med avsikt att göra keramik som inte belastar 

naturen. Här nämns exempel som miljövänlig keramik utan tungmetaller, giftiga färgkroppar och 

miljöskadliga oxider, sådant material som av tradition funnits och finns i keramiska verkstäder. 

 Naturen är också en inspirationskälla, som gestaltas i formgivning/.../ Jag vet inte riktigt hur man 
beskriver sin keramiska inriktning, men något som jag tänker mycket på är att jobba i samklang med 
naturen på olika sätt. Både genom att naturen inspirerar mig och att jag vill jobba på ett sätt som inte 
påverkar naturen och miljön på ett negativt sätt, t.ex genom ”snälla” glasyrer.46 

 En emotionell diskurs utrycks i beskrivningar som rör existentiella frågor, och 

känsloaspekter, vilket inte är kopplat specifikt till endera bruks- eller konstinriktningen. En kreativ 

diskurs nämns också ”My pleasure of working with clay, create a space where people can enjoy 

being creative and maybe get to know something new about themselves”, liksom en terapeutisk 

diskurs, ”Till viss del terapeutisk. Det handlar om att förstå mig själv (handlar inte hela livet om att 

försöka förstå sig själv?)”. 47      

 Kommunikation med andra syns i beskrivningar som att någon vill involvera lite humor eller 

samhällskritik och någon beskriver sig som keramisk kommunikatör. Yttranden som kan ses som en 

kommunikationsdiskurs. 

Många teman återkommer i svaren på de olika undersökningsfrågorna, ibland i lite olika skepnad 

och formulering, ibland i ungefär samma.  Teman som nämns här är ”ekotänk” och hållbar 

tillverkningsprocess, några nämner ”politiska föremål/ …/ genustänk”, och ”politiska baktankar 

med tydliga statementprylar/.../ som gaykoppar och feministsmycken till exempel” och en önskan 

om att ”...vilja jobba mer politiskt och samhällskritiskt i konsten...”. Här syns ekologisk- genus- och 

miljödiskurs. Dessa kan rymmas inom en ideologisk diskurs.  Exempel på nodalpunkter är ”hållbar 

tillverkning” och ”politiska föremål”, vilka här får sin betydelse av ekvivalenskedjor som ”att jobba 

i samklang med naturen”, ”eko- och genustänk”, ”gaykoppar” och ”feministsmycken”. Andra teman 

som dyker upp är symboler som hus, hjärtan, cellen och spiralformer, en symboldiskurs. Abstrakta 

teman är materialens och formers olika värden, som kan benämnas som en estetisk diskurs, vilket 

sägs i formuleringar som ”Göra det fula vackert. Naturens skönhet.”48 

                                                 
45Ibid., 25.2.2015 
46Ibid., 25.2.2015 
47Ibid., 25.2.2015 
48Ibid., 25.2.2015 
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För att få en överblick över diskurserna och det diskursiva fältet, har de sammanförts och grupperats 

som kommunikationsdiskurs, emotionell diskurs och ideologisk diskurs, alla inom det keramiska 

konsthantverksfältet. Under bearbetningen av svarsmaterialet gjordes en sammanställning för att ge 

en tydligare samlad bild (bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.  Undersökning av form och rytm. 

2.1.2  Reflektioner om det keramiska arbetet – det som undersöks 

Här beskrivs de frågor och reflektioner studenterna berättar att de ställer till sig själva eller andra, 

det de talar om att de vill göra eller undersöka; det de vill formulera, visa, påstå eller  ifrågasätta. 

Här finns de längsta och mest omfattande svaren som studenterna gav.49 De kan grovt grupperas i 

tre teman, som delvis täcker samma områden, och är då diskursordningar: kommunikation med sig 

själv och andra, känslor och emotionella reflektioner och hantverksprocessen – making. 

Kommunikation med sig själv och andra 

Kommunikationen, som det beskrivs av studenterna, handlar om att ifrågasätta sig själv, ifrågasätta 

egna och andras normer och värderingar, och att diskutera rådande ideal och föreställningar. De 

beskriver en inre reflektion- och kommmunikationsdiskurs där egna inre samtal och reflektioner är 

nodalpunkter. Beskrivningarna som följer är ekvivalenskedjor. De formuleras liknande genom att 

ifrågasätta och granska sig själv kritiskt ”Jag ifrågasätter mig själv/.../varför jag gör det” och om det 

har någon betydelse utöver den egna nyttan, ”Vem ska det här vara bra för?” och frågor om det 

finns syfte med det för andra än en själv. Tvivel blandas med tilltro ”det här är nog det bästa jag 

gjort”. Arbetet med leran beskrivs också som att det ”är ett slags språk man vill kommunicera med 

                                                 
49Ibid. 
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andra men ibland kanske bara med sig själv”. Arbetet ger möjlighet att både fundera och reflektera. 

För någon handlar det om att ta plats på olika sätt. 

 I diskursen kommunikation med omvärlden uttrycks tankar om att inte vilja passa in, 

att ”ifrågasätta ideal och värderingar”.  Det kan också vara funderingar om huruvida den känsla som 

någon vill förmedla når fram till andra. Ideal och värderingar är exempel på nodalpunkter.  Här sägs 

att ”konst handlar mycket om att ifrågasätta och tänka annorlunda”, en ekvivalenskedja, liksom 

uttryck om en vilja att förmedla något mer, att få tillföra världen något, att genom keramiken 

kommunicera känslor och göra sig förstådd. En vilja att använda konst politiskt, att vilja göra 

skillnad är också beskrivningar av att kommunicera. Att det är en utbildningssituation skapar ett 

ständigt pågående utbyte mellan dem som finns där. Det beskrivs att man tar del av både egna och 

andras samtal och att det är utvecklande för att den reflekterande förmågan ökar. 

Känslor och emotionella reflektioner 

I beskrivningarna förekommer ett emotionellt perspektiv som ligger nära det som beskrivs ovan om 

kommunikation. Tankar om att vilja förmedla känslor, att ge uttryck för de egna känslorna, och 

att ”konst kan också handla om att frammana en känsla, både positiv och negativ.”  De känslor som 

beskriver ett ifrågasättande av arbetet formulerades mest som frågor, i inre monologer, vilket är 

nodalpunkt.  Exempel på ekvivalenskedjor är ”jobbiga och tunga processer” och att det kan handla 

om ”utmana eller upptäcka sig själv”, att styra sina tankar, genom att göra och känna istället för att 

tänka. Det som upplevs positivt i det keramiska arbetet, uttrycks oftast som påståenden. Här 

används ord som känsla, kärlek, älskar, leker och meditation när det beskrivs. 

Hantverksprocessen – Making 

Det som nämns om hantverkandet, själva görandet, rör dels själva hanteringen av leran som 

material och den taktila känslan, dels reflektioner om form, formgivning med tankar om hantverket 

versus industriell produktion. Här finns beskrivningar av att känna rent fysiskt, hur det känns i 

händerna, i arbetet, men också att tingen som tillverkas är avsedda att röras vid ”att ta i saker, och 

känna känslan i själva tinget”. 

 Medbo menar att hantverkandet har en egen mening och ett värde i sig, vilket nämnts 

tidigare. Detta syns  också i informanternas utsagor i Making-diskursen.”Det är något vi skapar med 

våra egna händer. ...ett speciellt värde. Hantverket.” och att det är lika mycket för “värdet av att 

göra”, som för resultatet. Värde, resultat, taktilt och skapa är olika nodalpunkter, som flätas samman 

genom ekvivalenskedjor där det taktila och undersökande arbetet med leran beskrivs.  Här sägs 

att ”ett skapande där händerna formar leran är fritt”, men det följs också av en kommentar om att 

egentligen är ju aldrig någonting fritt.  Någon talar om att undersöka vad formen eller uttrycket gör, 
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ett utforskande av form och formgivning. 

 Det är praktiska och tekniska aspekter liksom estetiska och funktionella frågor: ”Fungerar 

pipen som den ska? Är koppen lätt i botten? Känns hänkeln bra?”. Undersökningar som också 

beskrivs är experimenterande, med nya tekniker. Experimenterande är nodalpunkt som följs av 

ekvivalenskedjan ”hur andra material reagerar tillsammans med leran”. Här framhålls också ett 

värde hos konsthantverk, som inte industriproduktion kan ge ”utan mänskliga spår, varför är det 

något att sträva efter” samtidigt som det också görs reflektioner om det omvända, huruvida 

traditionella industriformer återspeglas i hantverk och vilken betydelse det i så fall kan ha. Några 

reflektioner yttras också om själva artefakten, vem den görs för, frågor om värdet i själva görandet 

och om det eventuella värde som det gjorda kan representera och i så fall för vem. För att se 

sambanden mellan diskurser, nodalpunkter och 

ekvivalenskedjor även här, har exempel samlats 

under bearbetningen (bilaga 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.  Kärlformen och cylindern undersöks och utforskas och får ny form och nya uttryck. 

2.1.3 Estetisk produktion –  en process i tre nivåer    

 Studenternas utsagor om det de gör och de frågor de ställer sig om det, har analyserats ur ett 

diskursanalytisk perspektiv i föregående kapitel. Som tidigare nämnts kan diskursanalys med fördel 

kombineras med andra teorier och metoder. De nivåer som Cecilia Andersson formulerar, med stöd 

av Drotners modell, om själva processen i estetisk produktion, synliggörs med studenternas utsagor 

om det de gör och de frågor de ställer sig om det. Denna analys kompletterar genom det det den 

diskursanalytiska bearbetningen. 

 Den första nivån är den individuella, där görandet och hantverkandet pågår, det som görs 
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konkret och fysiskt. Där arbetet med leran involverar både kropp och sinnen. Här formuleras behov 

av att berätta och gestalta, att utforska materialet och genom det kunna uttrycka sig. Det är både ett 

arbete med lera och samtidigt ett utforskande av den egna identiteten, på den nivå som Drotner 

beskriver som förhållandet jag- mig själv.50 

 På den andra nivån, den sociala, finns umgänget med andra, vilket här är den gemensamma 

utbildningssituationen och miljön. Arbetet som pågår är oftast individuellt, men man delar 

situationer, tankar, erfarenheter och ibland kunskap, teman och uppgifter. Denna nivå motsvarar 

förhållandet med  jag - du nivån. 

 Den kulturella nivån, som är den tredje nivån, är en nivå med kommunikation av praktiken 

och det som gestaltas, i förhållandet jag - världen. Här syns en betydande del av det som 

informanterna diskuterar och uttrycker om sina avsikter med det de gör, och om keramisk och 

konstnärlig produktion i ett mer övergripande perspektiv. Att de vill kommunicera och påverka, 

ifrågasätta och påstå och med det bidra till både utveckling och förändring, även politiskt och 

samhälleligt. 

 Modellen med Drotners tre nivåer, är också tillämpbar vid analysen av hur de förhåller sig 

till internet och hur den egna identiteten beskrivs och konstrueras där. Detta synliggörs också 

genom intervjuerna. 

2.2 Digitaliseringen i det keramiska arbetet                          

Digitaliseringen har förändrat arbetet i de flesta verksamheter idag. Så även på det keramiska fältet.  

Studenterna ger sina beskrivningar av hur digitala källor och verktyg används. Genom 

observationer i verkstaden ses fler situationer med digitala verktyg. Under intervjuerna ges 

ytterligare perspektiv på hur digitala verktyg och källor har förändrat det keramiska fältet. 

2.2.1 Hur internet används 

De beskrivningar som nämns här berättar för det första om var studenterna söker information, vilka 

olika webbsidor och nätverk de besöker. De beskriver även vad som efterforskas och med vilken 

avsikt, det vill säga varför och hur. 

Av svaren att döma är internet ett vanligt förekommande och ofta använt sätt att leta information 

och kunskap. För faktasökande nämns Google. Någon skriver; ”Googlar allt!” Wikipedia nämns 

också liksom Svenska naturskyddsföreningen.  Keramiska sajter som det söks på är Keramikifokus, 

och www. glaseramera.se. De sociala medier som nämns är Facebook, Instagram, Linkedin, 

Pinterest och Tumblr. På Facebook har en av undersökningsgrupperna en intern grupp där ”vi tipsar 

                                                 
50Drotner, sid. 62-66, f.f. 
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varann” . På Facebook finns både svenska och internationella keramiska grupper som några 

beskriver att de följer; de som nämns är Vi som älskar lera, Ceramic Art Daily och Ceramist of  the 

world. På Youtube finns många videos som demonstrerar drejtekniker, och här nämns särskilt 

www.meramedlera.se och www.glaseramera.se som är en webbsida med en glasyrbank som 

innehåller många recept.51 

 Den kunskap man söker på internet sammanfaller med svaren på varför man gör det. Flera 

anger att de söker på internet för att få information om någon viss konstnär eller specifika verk. 

Andra skäl för att göra sökningar på internet kan röra faktakunskaper som exempelvis historiska 

eller naturvetenskapliga referenser. Här anges bland annat skäl att söka mycket kunskap för att få 

insikter i och lära mer om ”...hur det vi gör påverkar vår jord.” Någon yttrar ” I look for both 

technical information as well as artistic inspiration”. Inspiration finns i videos ...”vilket det finns 

mängder av. Alla är så generösa med att visa sitt arbete och det är roligt att ser hur folk jobbar.”  Här 

finns både de som berättar att de söker sparsamt med information på internet, och de som gör det 

ofta, ”... jag har ett konstant inflöde av olika typer av keramik varje dag.” Några kommenterar att 

det kan vara svårt att hitta det man behöver och vill ha, men att det går fortare och lättare efterhand, 

allt efter man tränat upp sin förmåga att söka effektivt. 

 Här finns också informanter som betonar att de gärna söker kunskap i keramisk litteratur, 

och de gör jämförelser som är till böckers fördel framför internet. I en bok har ”...urvalet gjorts av 

någon annan. På det sättet får jag därför se bilder jag kanske annars själv inte hade kommit på att 

leta upp, plus att jag inte måste skrolla förbi massa skräpbilder jag inte vill se som inte har med 

saken att göra”. Ett annat argument emot att ta del av texter på internet är att det är lättare att se på 

bilder än att läsa texterna och att det är annorlunda att sitta vid en skärm, än att ha en bok ”...det är 

en bättre känsla fysiskt att bläddra i en bok och fundera lite.” En bok gör också ”...att jag slipper 

sitta vid en skärm och kanske råka göra en massa andra saker vid datorn.” 

                                                 
51www.meramedlera.se, www.glaseramera.se 
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 De diskurser som syns här är en digital kunskapsdiskurs och en digital inspirationsdiskurs. 

För att få denna bild tydligare och för att kunna få ett jämförande perspektiv mellan idag och 

tidigare, när man inte hade digitala kanaler och verktyg, följde jag upp detta med intervjuer. Jag 

intervjuade två keramiker och lärare, om hur de ser på betydelsen av digitaliseringen i det 

keramiska arbetet och hur keramisk utbildning eventuellt förändrats genom den. Den ena 

keramikern har erfarenhet från ett helt yrkesliv som keramiklärare och utbildningsansvarig.  Den 

andre är yrkesverksam keramiker sedan cirka tio år, med kurserfarenheter från keramisk utbildning 

och fristående kurser. Båda använder digitala kanaler mycket aktivt, bland annat för bådas många 

internationella kontakter och utbyte. En har producerat ett omfattande keramiskt utbildningsmaterial 

som finns på internet vilket fått stor uppmärksamhet och används av många. En av dem har en 

blogg med stor spridning och många 

följare, vilket han har även på Facebook och 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.  Med digitala verktyg  kan skala och proportioner testas, förändras, prövas och diskuteras och ses av flera 
samtidigt. 

2.2.2  Digitala verktyg i keramikverkstaden 

Vid de tillfällen när jag var på skolan pågick arbetet oftast i verkstan, men ibland var det också 

andra moment, som redovisningar, film och annat som kunde beröra hela skolan och pågå i andra 

lokaler. När det var arbete i verkstan vad det oftast en tyst och mycket påtagligt intensiv 

koncentration, där var och en sysslade med sitt. Flera hade egen musik som de lyssnade på via sina 

smarta telefoner, med snäckor i öronen.  Ibland uppstod små grupper på två eller fler, som 

diskuterade någon praktisk lösning, eller när de hjälpte varandra med synpunkter. De samtalen 

pågick oftast lågmält. 

 Vid ett tillfälle när jag kom till skolan såg hela gruppen en inspelad film om konstnären 



25 

Louise Bourgeoisie. Trots att det var en äldre videoinspelning fanns det teknisk utrustning som 

gjorde det möjligt att koppla den till digital utrustning med storbildskärm. Filmvisningen var i ett 

samlingsrum som hör till keramikavdelningen och ligger samlat med de övriga verkstadslokalerna. 

Vid ett annat tillfälle hade gruppen redovisningar av en gemensam uppgift som presenterades 

digitalt, samtidigt som föremålen fanns i rummet. En student beskrev för mig att de arbetat med lera 

initialt och därefter gått över till digitala verktyg och arbetat i Photoshop för att kunna förändra och 

göra fler varianter och i annan skala. På så sätt var det möjligt att simulera miljöer för exempelvis 

offentlig utsmyckning. Vid ett annat tillfälle var några elever samlade runt en dator. Tillsammans 

betraktade de en uppförstorad bild på några objekt en av dem gjort och diskuterade hur detta kunde 

användas för ett annat syfte och i ett annat sammanhang. 

 Den keramiska verkstaden är fortfarande en plats där hantverkandet är påtagligt, i dess 

ursprungliga mening. Arbete är fysiskt med ett material som bearbetas och förändras med händerna 

som främsta redskap. Här är det hela tiden händer som  bearbetar leran, men digitala verktyg finns 

inom räckhåll.Genom den bilddokumentation som gjordes med mobilkamera, under ett av 

observationstillfällena, fångades flera exempel på olika moment och riktningar inom keramiskt 

arbete. I fotodokumentationen syns hur  olika former undersöks och gestaltas. Här syns hur 

kärlformen bearbetas till något unikt och personligt eller följer någon tradition. Cylinderformen  

framställs genom drejning och kan bli bruksgods, men den kan även formas friare och ges helt nya 

uttryck. En enkel form som upprepas och mångfaldigas  bildar då en ny sammansatt form med nytt 

uttryck. Någon undersöker en rytm genom att foga samman abstrakta former.   Med datorn är det 

möjligt att göra fullskaliga och stora utsmyckningsförslag och då diskutera och betrakta dem 

tillsammans med andra. Under  observationerna syntes det hur IT och digitala verktyg används som 

en naturlig del och förlängning av den keramiska verkstaden. Leran är materialet och verktygen är 

idag flera än förr. 
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Bild 9. Genom att söka på ”Ceramic 
art”och bilder på Google ser man ett exempel på den enorma mängd keramiska objekt som finns att ta del av på 
internet. 

2.2.3 Digitaliseringens påverkan på det keramiska fältet 

Den inledande och övergripande frågan för båda intervjuerna var frågan om hur digitala källor och 

internet påverkat det keramiska fältet, sett från deras perspektiv. Intervjuerna gjordes med två olika 

personer. Båda intervjuerna gjordes i samma miljö, men vid olika tidpunkter. Båda känner väl till 

varandra, de representerar olika generationer och har olika lång erfarenhet från keramisk 

undervisning. I viss mån delar de arbetsmiljö, men merparten av deras arbetstid gör de det inte. Med 

vetskap om att båda varit aktiva och införlivat digitala kanaler och verktyg i sin yrkesverksamhet, så 

snart det blev möjligt, var de intressanta att intervjua för denna undersökning. Informanterna kände 

också till mitt arbete med undersökning redan innan intervjuerna gjordes. 

 I den första intervjun gavs en tillbakablickande beskrivning, med glimten i ögat, av de första 

egna lite vilsna erfarenheterna av att vara ute på internet. Via ett telefonmodem kunde en 

uppkoppling göras nattetid, för att nå kontakt med ett keramiskt forum i USA.  Det var långt ifrån 

dagens obegränsade möjligheter till kontakt med människor, både på nära håll och långt bort, vilken 

tid som helst under dygnets alla timmar.nDärefter beskrev informanten med ett jämförande svep hur 

olika trender rör sig cykliskt och över tiden. Hur intresset för jorden, som materia, är högst aktuellt i 

dag, med miljöaspekter och en dragning till det ”naturliga” och den helst giftfria keramiken. Det 

återspeglas idag hos studenter inom keramisk utbildning på ett sätt som påminner mycket om hur 

det var för trettio-fyrtio år sedan. 

 ...just nu så finns det på samma sätt som på 70 och början på 80-talet/.../ det här stora intresset för 
materialet/.../  det som egentligen härstammar från jordskorpan och nu i och med hållbarhetsförtecken och 
/.../att legitimera det man gör...” det finns ju liksom en sorts romantik ikring det här som jag tycker är 
jämförbar med 70-talet någon gång när man växtfärgade, när det handlade om livsstilsval... så finns det 
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ett stort intresse för det och samtidigt/.../så vill ju jag uppmuntra till att man tittar på nya material.”52 

Här gavs också några reflektioner om möjliga kommande trender, att det exempelvis kanske blir 

vanligare att göra bruksgods under de närmaste åren. Intresset för att arbeta idébaserat kommer 

kanske inte heller att ske i samma omfattning som tidigare. 

Kunskapsspridning 

I båda intervjuerna var det tillgången på kunskap som värderades högst, i användandet av digitala 

kanaler.  ” Internet är på två sätt. Den sidan som jag värderar högst är tillgången till kunskap, det 

som alla fick möjlighet att ta del av”. En av informanterna berättade att han, som han själv 

uttryckte det, konsumerade mycket tid på nätet, att det var en betydande del av varje dag som gick 

till att ta in ny kunskap, knyta kontakter och att också själv sprida kunskap och information vidare. 

Främst sker det digitalt, men i förlängningen kan det också bli på konferenser och symposier med 

reella kontakter. Det som delas digitalt är många olika aspekter av keramisk fackkunskap, 

exempelvis glasyrer, formgivning, tekniska lösningar och bränningar. Genom spridning av filmer 

kan även praktisk kunskap förmedlas; det är möjligt att se handgrepp, att ge eller få instruktioner, en 

ny kunskapsväg för skolor och utbildning. Ett exempel som nämns flera gånger av informanterna i 

undersökningen och i intervjuerna, är den kunskapsbank som sammanställts och filmats i samarbete 

med Leksands folkhögskola och folkbildningsrådet. Här visas drejinstruktioner och här finns också 

en hel glasyrbank tillgänglig för alla att fritt använda sig av. 

 I intervjuerna beskrivs även hur kunskap kan samlas, bearbetas och sammanställas på nytt, 

både på internet, och senare i facklitteratur. Detta jämfördes med hur specifik kunskap tidigare 

oftast var bunden till några få keramiker med stort inflytande, men att kunskapen nu kan optimeras 

och delas. Det sägs i en av intervjuerna att kunskap numera kan samlas genom digitala kanaler och 

på det sättet också generera ny kunskap: 

Det har gjort en jättestor skillnad...en extrem! /.../ det sprider ju kunskap och tekniker i rasande takt!/.../ 
det är helt otroligt ! Och det är till följd av internet och utbyte som vi har kunnat samla den kunskapen. 
Och det har ju aldrig funnits på ett ställe förut. Förut har någon kunnat en del och någon, kunnat en del... 
men nu finns det tillgängligt för alla att lära sig allt det. 53 

En syn som båda delar, liksom att mängder av information flödar på internet, både bra och dess 

motsats, vilket nämns i båda intervjuerna. Informanterna uttrycker att det är en vinst att man kan ta 

del av olika presentationer och se att det finns många olika sätt för hur man gör något. 

Sociala nätverk – Facebook och Pinterest 

Facebook är ett nätverk som nämns av båda informanterna.. Här återges några olika aspekter på hur 

det används. De uttalar att de inte ser det som ett forum för vänner och sociala kontakter i största 

                                                 
52Intervju I, 10.3.2015. 
53Intervju II  17.3 2015 
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allmänhet. Istället beskrivs det som en stor adressbok, där nya kontakter kan skapas och förmedlas: 

 
att det mer är som adressböcker än att man har ett utbyte av tankar och så, det är i alla fall ett intryck... att 
det är väldigt kortfattat, summariskt /.../ sen tror jag att det finns mer på de internationella forumen, att 
man kanske diskuterar saker ingående och gör man det på Facebook kanske man inte gör det så öppet54 

Vidare beskrivs det som en kanal där kollegiala kontakter kan knytas och kunskap kan utbytas: 
 

Sådana forum som Facebook har ju varit extremt bra. Så sent som idag har jag lärt mig minst tre nya fakta 
/.../ ifrån ett projekt som en kollega gör i USA. Ja, via Facebook, har ju funkat jättebra. För mig är 
Facebook inget socialt forum mellan kompisar.55 

Ytterligare en aspekt, som beskrivs, är varför och vad som läggs ut i sociala medier ” det är ett sätt 

att tala om att man finns och vad man gör/.../ man vill befästa en bild.” Detta beskrevs som ett sätt 

att bygga sin identitet och att det är en kanal att nå ut som keramiker: 

Det handlar väl mycket om att befästa nån bild av vem man är och det gör man ju oavsett hur man agerar, 
lägger man inte ut nånting är också det ett uttryck för vem man är, och jag tror att folk funderar ganska 
mycket på vad man lägger ut och vad man inte lägger ut.56 

En annan aspekt av det snabba och stora flödet av bildinformation, som beskrivs som viktig att 

medvetet förhålla sig till och reflektera över och angeläget att diskutera, är hur man låter sig 

influeras, inspireras och ta impulser från andra. Här nämns Pinterest, där bilder delas och sprids och 

som många använder sig av just för att få impulser. En av informanterna betonar i detta 

sammanhang en viktig skillnad mellan att närma sig en keramisk tradition versus att kopiera någon 

annans uttryck eller design. 

 

Identitetsskapande  

Att använda digitala kanaler har två dimensioner, som det framkommer i studenternas 

beskrivningar, liksom i intervjuerna. Dels är det kunskap och information som förmedlas, dels är det 

kommunikation. Det som individen kommunicerar beskrivs av informanterna som ett 

identitetsskapande, helt jämförbart med det som pågår vid den keramiska processen. Återigen syns 

nivåerna som de beskrivits ovan vid estetisk produktion, med stöd av Drotners modell. Här nämns 

förhållandet jag – mig på den individuella nivån. Det vill säga vad individen väljer och inte väljer 

att lägga ut och den inre diskussionen som pågår runt detta, själva identitetsbyggandet. Den sociala 

nivån syns här i förhållandet jag – du, i de beskrivningar som ges om hur sociala och kollegiala 

kontakter finns i relationen till andra. Den tredje nivån som är den kulturella, med förhållandet jag – 

världen, visar hur man delar diskurser och diskursiva fält i samtalen som pågår på nätet. Genom val 

av kanaler och forum att vistas på, är det nu möjligt att vara delaktig i andra keramiska kulturer än 

                                                 
54Intervju I   10.3 2015 
55Intervju II  17.3 2015 
56Intervju I  17.3 2015 
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tidigare. Att man, som en av informanterna uttryckte det, väljer tillhörighet baseras idag mer på den 

inriktning man har keramiskt, än den omgivande geografiska traditionen, vilket var vanligare förr. 

Sökmotorer 

Både Facebook och Google har sökmotorer som gör att tidigare sökningar påverkar det som 

kommer upp i nyhetsflödet eller när det görs nya sökningar. I en av intervjuerna nämndes detta med 

hänvisning till en dagsaktuell diskussion och artikel i Svenska Dagbladet. Informanten refererade 

till den oro som befarades för de så kallade bubblorna som var och en då kan hamna i. Han syftade 

på beskrivningen av att ett eko uppstår genom de sökningar som görs och att man inom grupper 

förstärker bilden av vad som är intressant och aktuellt. Att det genom detta blir samma budskap som 

trummas ut om och om igen och att det uppstår bubblor där samma information delas. Han antog att 

detta gällde även det keramiska fältet. 

 Samma skeende beskrevs också av den andra informanten, men från ett annat håll. Det kan 

vara ett effektivt och tidsbesparande sätt att ta del av andras intresse för att se vad som är aktuellt 

och relevant, och att det gör att man slipper mycket av eget letande. 

Digitala verktyg - en del av verkstaden 

 Genom de observationer som gjordes, uppfattade jag exempel på hur också digitala verktyg 

används. Detta hade jag troligen inte uppmärksammat i samma utsträckning annars, då 

frågeställningen till informanterna var hur de beskrev att just internet användes. I en av intervjuerna 

beskrevs också hur digitala verktyg används inom undervisningen, i lärarrollen. Det förekommer 

mycket digitalt material som de gemensamt tittar på och diskuterar. Det kan vara filmer från 

internet, dvd eller video. Det kan vara sådant som direkt relaterar till den keramiska scenen, men 

även annat som är underlag för angelägna diskussioner. Alla redovisningar sker också digitalt, även 

om själva föremålen finns med. Det fyller en praktisk funktion med att visa och presentera det som 

annars kan vara svårare att betrakta gemensamt i en stor grupp, men är även ett önskemål från 

studenterna som en del av utbildningen. I intervjuerna, liksom i studenternas utsagor, framträder 

digitala verktyg och kanaler som en förlängning och naturlig del av den keramiska verkstaden. 

3 Tolkning och resultat 
Denna undersökning tog avstamp i en starkt förändrad keramisk scen, som beskrivs inledningsvis. 

Undersökningens syfte är inte att ge svar på hur det gått till eller varför, men under arbetets gång är 

det ändå omöjligt att inte göra reflektioner runt detta fenomen. Den ökade digitaliseringen har varit 

genomgripande under de senaste femton till tjugo åren. Kommunikationen och det som 

kommuniceras har ökat inom de flesta fält och verksamheter. Så också inom det keramiska fältet. 

3.1 Beskrivningar av det som görs och undersöks – olika diskurser 

”När man arbetar med diskurser som man själv är nära/.../är det särskilt svårt att se dem som 
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diskurser, alltså som socialt konstruerade betydelsesystem som kunde ha varit annorlunda.” skriver 

Winther Jörgensen/Phillips.57  Det gäller även detta arbete. Diskurserna har synliggjorts efterhand, 

just som diskurser. Det har skett under arbetets gång, främst vid bearbetningen av empirin. 

Gränserna är inte faktiska och för alltid fastställda utan flytande och uppstår i de samtal som förs 

om lera, keramik och om att vara keramiker. Medbo skriver att keramikerna är nära förbundna med 

sitt material, ”Utan lera ingen keramiker.”58. Så är det också i denna undersökning, där samtalen 

kretsar runt arbetet med lera, det keramiska konsthantverksfältet, som är det överordnade 

diskursiva fältet. I svaren på frågeformuläret beskrivs vad som görs, hur det görs och vad 

informanterna vill uttrycka. 

  I beskrivningar om vad som görs nämns det konkreta, själva artefakten. Det beskrivs här 

med diskursordningarna keramiskt hantverk och keramisk konst. Som hantverk nämns 

bruksföremål och inom konstgenren nämns objekt och skulpturer. 

 Keramiskt arbete, hur det görs, är både kunskapsbaserat och kunskapsgenererande, vilket 

beskrivs inom Making-fältet.59 Arbetet innebär en fysisk hantering som ger ökande kunskaper och 

skicklighet. I undersökningen framträder en kunskapsdiskurs. Den syns i studenternas beskrivningar 

av hur de utför själva hantverksprocessen (liksom i intervjuerna, som rör digitala källors betydelse. 

Då nämns både det synbara praktiska arbetet och implicita kunskaper. 

 Beskrivningarna av keramiskt arbete formulerar inte enbart en konkret, teknisk, funktionell 

eller praktisk dimension. I undersökningen kommuniceras och uttrycks personliga engagemang, där 

görandet också ges en egen mening, det keramikern vill uttrycka. Här finns en avsikt att 

kommentera, formulera åsikter, delge känslor och ställningstaganden. Ett upplevt värde av det unika 

beskrivs, vilket blir något unikt som görs i en tid som präglas av en  miljöhotande och oöverskådlig 

massproduktion. Tankar uttalas med avsikter och ambitioner om att vilja ge bidrag till omvärlden 

och framtiden. Miljödiskurs, naturdiskurs, formgivnings-diskurs, emotionell diskurs, terapeutisk 

diskurs, kreativ diskurs, symbolisk diskurs, ideologisk och estetisk diskurs framträder här. Dessa 

diskurser finns inom båda diskursordningarna keramisk konst och keramiskt hantverk, vilka nämnts 

tidigare. För att göra diskurserna överblickbara har de sammanställts som: kommunikationsdiskurs, 

emotionell diskurs och  ideologisk diskurs (bilaga 3). 

3.2 Hur digitala källor och verktyg används 

Det som görs och reflektioner om det som görs är idag mer möjligt att dela än någonsin förr, genom 

internet och digitala verktyg, vilket lyser igenom hela undersökningen.  Digitala källor, som finns 

                                                 
57Winther Jorgensen, sid. ??? 
58http://www.hdk.gu.se/sv/personal/marten-medbo 
59FORMakademisk, s. 1. 
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på internet, beskrivs både som en kunskapsdiskurs och inspirationsdiskurs. Det är filmer på 

Youtube, webbsidor, sociala medier och nätverk som Facebook, Instagram och Pinterest. Genom 

undersökningens intervjuer beskrivs en starkt förändrad keramisk scen, där kontakter och 

kommunikation oftast kan ske gränsöverskridande. Detta utgör den tidigare nämnda 

kommunikations-diskursen. 

 Det framkom med stor tydlighet genom hela det empiriska underlaget både att och hur 

digitala kanaler  används. Det är genom att ta emot information, intryck och kunskap, samtidigt som 

det också används för att delge andra. När man kommunicerar bilden av sig själv som keramiker 

och visar sitt keramiska arbete, sker ett skapande av identiteten, vem man är och vill vara och hur 

man vill kommunicera det. Det sker på tre plan, sett genom Drotners modell enligt ovan. Dels är det 

på individuell nivå, i relation till sig själv, dels på den sociala nivån, i relation till andra och för det 

tredje är det identiteten på den kulturella nivån, i relation till omvärlden. 

3.3 Hur förändringar och nya idéer kan uppstå 

Den digitala kommunikationen är alltså en betydande del av vardagen även inom den keramiska 

praktiken. Att surfa på internet, se och ta del av mångas bilder och berättelser, ger både medvetna 

och omedvetna intryck, som kan fortplantas till det som görs. Hur nya idéer uppstår är ingen 

forskningsfråga i detta arbete, men får trots det ändå något av sitt svar genom det informanterna 

beskriver. I bakgrunden till detta arbete fanns reflektioner om hur det kom sig att impulser sprids 

och kan ta sig uttryck samtidigt i konkreta objekt och artefakter. Hur den keramiska scenen så 

markant hade förändrats och det med ganska stor samtidighet. Idag nås de mest inflytelserika 

webbsidorna lika snabbt och smidigt som annat. Med stöd av Siri Homlongs bild av ”The Space of 

Experience” ges möjlighet att förstå hur nya erfarenheter kan uppfattas och spridas.60   

 

 

 

 

 

 

                       The space of Experience 

Figur 1. ”New ideas” 

                                                 
60Homlong, Siri, (2006) The Language of Textiles, Uppsala universitet, Universitetstryckeriet Uppsala. Sid. 32-33. 
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Omvärlden, med kulturella aspekter, uppfattas på en omedveten nivå,  ”Indirect experience of  the 

surrounding world” som övergår till att finnas  på en mer medveten nivå med erfarenheter av den 

omgivande världen, ”Direct experience of the surrounding world”. Den tredje nivån, ”Categorial 

perception” är där vi kategoriserar, sorterar och formulerar intryck och upplevelser. Dessa tre nivåer 

har inga skarpa gränser, det är ett komplext samspel, som förmodligen kan ske i båda riktningarna, 

inifrån och ut, liksom utifrån och in. Det visar en bild av människans perceptuella erfarenheter och 

intryck, ett samspel mellan individen och den omgivande världen. Det är en perception som inte 

enbart registrerar utan också bearbetar intellektuellt: ”Visual perception does not operate like a 

camera just registering/.../ mechanisms operate on both the perceptual and the intellectual level”.61 

Influenser på det som görs och undersöks i keramiskt arbete idag är inte längre beroende av fysiska 

miljöer. Sociala kontexter och den omgivande världen finns också digitalt. 

4 Slutdiskussion 

Uttrycket ”ingen människa är en ö”, svarar väl mot det som beskrivs med diskurspsykologin: att det 

inte finns något helt eget inre rum där vi fungerar autonomt och separerade från omgivande sociala 

sammanhang och situationer. Nya strömningar uppstår inte heller ur tomma intet, utan är en följd av 

det som kommuniceras och det som finns runt om oss, på nära håll eller längre bort, där individen är 

en medskapare i det som sker. Det sker både omedvetet och medvetet. Eftersom ingen människa är 

en ö, gäller detta även för den som genomför, bearbetar och analyserar en undersökning, liksom hur 

den presenteras. Allt är subjektiva val, så även detta arbete. 

 Genom den etnografiska metod, som valdes för insamling av data, var fördelen att det blev 

en bredd i det empiriska underlaget som inte blivit om endast en form av data valts. Nackdelen med 

delaktighet i undersökningsmiljöerna kan göra det  svårare att synliggöra diskurser och hålla en 

behövlig distans. Detsamma gäller bearbetningen och analysen av empirin. 

 Undersökningen visar beskrivningar av ett möte mellan ny, digital teknik och ett uråldrigt 

men fortfarande högst aktuellt material, lera. Genom informanterna  framkommer framför allt 

följande aspekter av keramiskt arbete. De beskriver både själva görandet och att kommunikationen 

som angleägen och betydelsefull.  I detta involverar informanterna ideologiska och emotionella 

dimensioner. Figuren nedan visar en bild av detta. 

                                                 
61 Ibid. Sid. 22. 
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Figur 2. Aspekter av keramiskt arbete som beskrivs av informanterna      

 

Schematiskt berör och överlappar dessa delar i varandra. För den enskilda individen har de olika 

aspekterna av det keramiska arbetet olika stor betydelse. Det gemensamma som lyser igenom 

undersökningens alla delar, är att görande och hantverkande tillför keramikern långt mer än själva 

möjligheten att producera något materiellt, en känslomässig och emotionell dimension. Här syns 

också beskrivningar av att den egna identiteten formas och uttrycks och att den kan kommuniceras 

via digitala kanaler. Ideologi kan ges uttryck och kommuniceras. Även den tysta kunskapen har fått 

nya möjligheter att uttryckas och förmedlas. Att vara keramiker kan innebära en arbetssituation 

bland andra människor, men för många är det ofta ett ensamt arbete i egen studio. Oavsett den 

fysiska och sociala omgivningen delar de flesta idag erfarenheter, kommunicerar med andra och 

delar social kontext i en digital keramisk värld. 

Att ha lera i handen och att ha blicken på skärmen, är båda lika självklart. 
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Bild 10. Keramik och digital teknik. 

Keramik som ska vidare till gallerier i andra länder, med datorn i bakgrunden, ur en keramikers blogg. 

4.1 Nya frågor att ställa 

Diskurser synliggörs genom det som de beskrivs innehålla, men också genom det de utesluter. 

Winther och Jörgensen beskriver att den som analyserar en diskurs själv ofta är förankrad i den.62 

Detta gäller mitt eget perspektiv i undersökningen liksom de informanter som ingår i den. Mycket 

ter sig som självklart, tills man sätter det under lupp och börjar granska det närmre. När det 

diskursiva keramiska konsthantverksfältet  formuleras och avgränsas, är det också på sin plats att 

fråga sig var och hur det görs och att även ställa frågan om i vilken social kontext det formuleras 

och hur det uttrycks. I en tid av globalisering och digitalisering är det angeläget att fråga sig vem 

och vilka som talar om det keramiska konsthantverksfältet och hur. Vad sägs det innehålla och vad 

gör det inte? Här finns många nya frågor att ställa och lyfta fram om keramiskt konsthantverk, både 

globalt och kulturellt. 

                                                 
62Winther och Jörgensen, sid. 56. 
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bilaga 1 Frågor till keramikstudenter 

BERÄTTA OCH BESKRIV UTIFRÅN HUR DU TYCKER DET ÄR BÄST 

ATT SVARA PÅ MINA FRÅGOR.  Det är upp till dig vad, hur och hur mycket du 

vill  besvara och delge mig. (Skriv helst i dokumentet under mina respektive frågor.) 

 
Berätta och beskriv vad du gör keramiskt... 
( Vad du rent konkret gör.) 

 
Hur beskriver du den keramiska inriktning som du har? 
 
Vilka frågor ställer du om det du gör? Vilka reflektioner gör du om ditt 
keramiska arbete? 
(till dig själv, eller andra, eller....   vad du vill  göra och undersöka,  fråga, 
formulera, visa, påstå, ifrågasätta....? ) 

 
 
Har du några  teman som du arbetar med?  Vilket? Vilka? Berätta så mycket 
som du själv vill om dem... 
 
 
Hur utforskar du och söker efter information och kunskap digitalt. Var söker 
du? Varför?  Vad hittar du? 

 
Något annat du vill berätta om din keramik? 
 
 
OM det blir aktuellt -Kan du tänka dig att samtala med mig, bli intervjuad, om 
det du gör, själv eller med några av de andra? 
Skriv  då ditt namn under eller mobilnr eller epost, så jag kan kontakta dig! 
 
 
ETT STORT TACK FÖR ATT DU BIDRAR MED DINA TANKAR OCH 
REFLEKTIONER!!! / ulla 
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bilaga 2 Keramikers beskrivning av det de gör keramiskt 

 
 

gör hur vad 

Materiellt, artefakten Processer, tekniker Icke materiellt, vill uttrycka 

bruksföremål dreja, ringla, kavla, tumma berättelser 

skulpturer glasyrer, engober mig själv 

 form dröm och fantasi 

 yta, struktur  

   

 
 
 
Figur 1. Beskrivningar av det som görs 
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bilaga 3. Keramiska diskurser  - det som görs 

 
2.1.1 Keramiska diskurser och diskursiva fältet - det som görs   
  
 
• Diskursiva fältet Keramiskt konsthantverk   
 

• Diskursordningar    

1.  keramisk konstdiskurs   konstnärsdiskursen/skulpturdiskursen 

2. keramiskt hantverksdiskurs     krukmakardiskursen/ bruksgods-diskursen 

     

Diskurser som finns i båda diskursordningarna 

miljö- och natur diskurs 

emotionell diskurs 

kreativ diskurs 

kommunikationsdiskurs 

ideologisk diskurs 

symboldiskurs 

estetisk diskurs 

ekologisk diskurs 

genusdiskurs 

 

Sammanställning och gruppering av diskurserna 

• kommunikationsdiskurs 

• emotionell diskurs 

• ideologisk diskurs 
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bilaga 4. Frågor och reflektioner om det keramiska arbetet – det som undersöks 

 

2.1.2  Reflektioner om det keramiska arbetet det de undersöker 

Här representeras diskurser, diskursordningar, med exempel på nodalpunkter och ekvivalenskedjor 

  

Diskursordningar, tre teman/diskurser, som delvis täcker samma områden: 

• kommunikation med sig själv och andra/diskurs 

  nodalpunkt    ifrågasätta, värde, resultat, taktilt, 

 ekvivalenskedja    “Jag ifrågasätter mig själv” 

     “ifrågasätta ideal och värderingar” 

     

  

• känslor och emotionella reflektioner 

 nodalpunkt   inre monolog,  känslor 

 ekvivalenskedja  ”jobbiga och tunga processer” 

     ”utmana eller upptäcka sig själv” 

  

•  hantverksprocessen – making/diskurs 

 nodalpunkt  taktila känslan, värde,  experimenterande 

 ekvivalenskeja  ”värdet av att göra” 

     “hur andra material reagerar tillsammans med leran” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


