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1.  Läs igenom hela arbetsbeskrivningen så att du förstår 
vad uppgiften går ut på. 

2. Skissar på idéer i din arbetsbok. Skissa både framifrån 
och från sidan. Planera hur du skall färgsätta/måla din 
skulptur och vilka detaljer du skall ha. Tag foto av skisserna 
och spara i din bildmapp i Drive. 

3. Börjar arbetet med leran när du är klar med skisserna (visa 
Johanna innan du börjar). Räkna med ca. 4-5 lektionspass för 
att bli klar. När skulpturen är klar skall den torka innan den kan 
brännas. 

4. Skapa ett digitalt porträtt i Sketchbook (el. liknande 
program) under tiden leran torkar. Även detta porträtt skall 
uttrycka en känsla/ha ett speciellt uttryck. Mer info hittar du i 
arbetsbeskrivningen för denna uppgift. Spara bilden i din 
bildmapp i Drive när du är klar. 

5. Måla din skulptur när leran torkat och är bränd. Använd 
lackfärg och börja ”bakifrån” när du lägger på färg. Hudton 
först och detaljerna sist. Avsluta med att limma på olika 
detaljer, t.ex örhängen, hår, glasögon och liknande. Använd 
hobbylim till detta. Tag ett foto och spara i din bildmapp i 
Drive. 

6. Street art: Placera din skulptur på en kul plats - t.ex i en 
bok, en kruka eller utomhus - och tag ett foto. Tänk på skärpa 
och bildvinkel. Spara i din bildmapp i Drive. 

ARBETSBESKRIVNING
huvuden med uttryck
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LERA
Keramiklera är ett naturmaterial som 
använts i tusentals år för att skapa föremål av 
olika slag. Den är lätt att bearbeta, mjuk och 
smidig. När den torkat bränner man den (ca.1000 
grader) och då blir föremålet hårt och tåligt. Om 
föremålet skall bli vattentätt måste det glaseras. 
Då bränner man föremålet en gång till.

Börja med att knåda leran försiktigt, 
Banka inte på leran och platta inte ut den 
- då blir den torr och svår att forma.

Leran formas med hjälp av händerna och 
verktyg av olika slag. För att dela leran 

används ofta en bit ståltråd. Du bör ha vatten i 
närheten så att du kan fukta leran om det 

behövs. Använd ett verktyg med en ögla av 
metall när du gröper ur leran på slutet.
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Mellan lektionerna måste du förvara ditt 
arbete i plast så att det inte torkar. Du kan 

spreja med vatten eller lägga en fuktig 
pappersservett runt din skulptur och sedan trä 
en plastpåse över. Se till att det är lufttätt! Skriv 

ditt namn på en tejpbit och sätt på påsen så 
att du känner igen den.

När du är klar med de grova formerna börjar 
du med detaljerna. Glöm inte att ”rugga" fast 
detaljer till din skulptur. Tänk också på att du skall 
kunna lyfta upp din skulptur då och då under 
arbetet. Vänd den ofta så att du ser hur den blir 
från alla håll.

Forma de grova formerna först. Du 
kan "dra ut” leran och trycka/lägga på 

ny lera när det behövs. Glöm inte att 
skulpturen skall ha axlar och kunna stå för 

sig själv. Lägger du på ny lera är det viktigt 
att det inte bildas luftfickor. Dessa kan 

spränga sönder skulpturen när den 
bränns. 
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OBS. 
Viktigt!

Om du hinner: tag ett kul foto på valfri plats. Tänk på 
bildvinkel och skärpa. Spara i din bildmapp i Drive.

Lackfärg är en specialfärg som innehåller 
plast. Den är dålig för miljön! Undvik att 
skölja ut färg i vasken och släng paletten 
(papperstallriken) i papperskorgen. 

När skulpturen är bränd målar du den 
och klistrar på de detaljer du vill ha på din 

skulptur. Använd lackfärger och hobbylim. 
Tänk på att lackfärg inte går bort från kläder 

och pensel när de torkat.

När du är klar skall du gröpa ur din 
skulptur. Använd redskapet med en liten 
metallögla på. Vi gröper ur skulpturerna 
underifrån - inte ovanifrån som på bilden. Leran 
som blir över knådar du ihop till en klump och 
lägger i en plastpåse  Glöm inte markera 
namn (initialer) och klass innan leran torkar. 
Tag foto och spara i din bildmapp i Drive.


