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OM  LÆRINGSMATERIALET 

Læringsmaterialet kan bruges før eller efter et besøg på udstillingen FED LER – Krukker i kunsten nu på Gl. 

Holtegaard, der præsenteres fra den 28. august 2020 – 10. januar 2021. Dette materiale giver eleverne et 

forhåndskendskab til udstillingen, og klæder dem på til at gå på opdagelse blandt de keramiske værker.  
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INTRODUKTION 
Krukke og kunstværk 

FED LER – krukker i kunsten nu er den udstilling, som du og dine 

klassekammerater skal opleve på Gl. Holtegaard. Her kan du se store og 

små krukker af ler. Du ved sikkert godt, hvad krukker er. Måske har du set 

dem i dit eget hjem? Hvad bruger I krukker og vaser til derhjemme? 

De står ofte i vindueskarmen eller på sofabordet. I vaser sætter vi 

blomsterbuketter, og i krukker lægger vi måske kuglepenne, blyanter og 

andre ting og sager, vi vil gemme. 

 

De fleste krukker er praktiske beholdere, som vi bruger til noget. I denne 

udstilling skal du se krukker, som er lidt anderledes. De er ikke lavet for at 

blive brugt til blomster eller lignende. Ikke først og fremmest i hvert fald. De 

er kunstværker, vi kan opleve med sanserne. De kan give os nye indtryk og 

sætte fantasien og tankerne i gang. De er skabt af tyve danske kunstnere, 

som har fundet nye og anderledes måder at lave krukker på, du ikke har set 

før.  

 
Når en kunstner laver en krukke som et kunstværk, har hun eller han tit en 

idé. Kunstneren har virkelig tænkt over, hvordan krukken skulle se ud – for 

eksempel hvilken form og hvilke farver den skulle have og hvorfor. Du kan 

godt glæde dig! Og som noget sjældent på kunstudstillinger må du røre ved 

nogen af kunstværkerne. 

 

Vidste du… 
At ting, som er lavet af 

brændt ler kaldes for 

keramik? Keramik er både 

porcelæn, fajance, raku, 

stentøj og lertøj, fordi de er 

skabt af ler, der er blevet 

brændt i en 700-1900 grader 

varm ovn. 
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LER OG SKABELSE 
 Kender du følelsen af at have en klump ler i hænderne? Det er næsten umuligt ikke at 

trykke fingrende ind i det, mase det fladt til en pandekage eller rulle det til pølser og 

slanger. 

Ler er en slags blød og fugtig jord, man kan forme med hænder og redskaber. Når det 

bliver brændt i en ovn eller i et bål ved meget høj varme, bliver det til hård keramik. 

Måske derfor forbinder man ler med skabelse. Brændt keramik kan holde i tusinder af 

år. Det rådner eller forgår ikke sådan lige. Til gengæld kan det gå i stykker, hvis man for 

eksempel taber det på gulvet. 

 

Mennesker har lavet ting af ler og brændt det til keramik i mange tusinder af år. Den 

ældste keramik, vi kender er lavet for omkring 30.000 år siden.  

 

Oldtidens mennesker lavede blandt andet krukker og gryder af ler. Gryderne kunne 

bruges til at lave mad over bål. Krukkerne til at opbevare korn, olie, vand, frø og andre 

madvarer. Men også til at tilbede guder og ånder. 

. 

I både den kristne og muslimske tro, skaber Gud det første menneske i verden ud af 

ler. På udstillingen kan du opleve, hvordan kunstnerne har brugt leret og skabt 

spændende og fantasifulde kunstværker. 

 

Vidste du… 

At de ældste keramik-ting vi kender, 

som er lavet af mennesker, er figurer, 

der forestiller kvinder med store bryster 

og brede hofter? Den du ser her er 

omkring 30.000 år gammel og den 

ældste af sin slags 



KRUKKER, LIV OG FRUGTBARHED 
 
I mange myter, religioner og historier bliver ler brugt til at skabe noget levende. Måske 

vokser der noget levende ud fra krukken. Eller der kan ligge noget levende indeni den. 

  

Krukker bliver sammenlignet med kvinder, der kan være gravide og føde børn og på 

den måde få nyt liv til at vokse frem. Vi har jo allesammen ligget i vores mors mave 

engang. 

 

Man kan sige, at lerkrukker eller vaser, giver liv til potteplanter og blomsterbuketter. Når 

du besøger udstillingen, vil du se, at mange krukker har former som en en levende 

krop. Fx et menneske, et dyr eller et fantasi væsen.  

 

På udstillingen har kunstneren Nour Fog skabt fire forskellige former i keramik, der 

ligner lidt skaller eller æg. Kunstneren har været interesseret i at lave et kunstværk, en 

slags krukke af ler, som kan skabe liv og gøre noget levende. 

Vidste du… 
At det ikke kun er i den kristne 

skabelsesberetning, at mennesket 

bliver lavet af ler. Både i græsk, 

egyptisk, kinesisk og andre 

mytologier bliver mennesket skabt 

af ler. 

INDSÆT BILLEDE 
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Titel: Moders Skjold. 

Kunstner: Nour Fog. 

Årstal: 2020. 

Bag om værket: Kunstværket forestiller skaller og 

beholdere. Måske er der noget inde i dem? I ægget og 

inde i den gravide kvinde skabes nye levende væsener. 

De her skaller i ler, kan få os til at tænke over, hvor livet 

begynder.  

 

Værk i fokus 
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Arbejdsspørgsmål 

• Beskriv for din klassekammerat, hvordan værket 

ser ud. Hvad ligner de?  

• Hvorfor tror I, at de har et rør stikkende ud af sig? 

• Hvad tror I, at der kan være kommet ud af 

skallerne?  

• På udstillingen kommer der lyde inde fra skallerne. 

Hvilke lyde kan I forestille jer, at der kommer fra 

dem? 



KRUKKE OG KROP 
 
Krukker kan være små og buttede med tykke maver eller høje og tynde, måske med 

strittende ører. Det er let at forestille sig at krukker er levende, for de kan tit ligne en 

krop. 

 

Måske kender du det allerede fra tegnefilm, at ting, som i virkeligheden ikke er levende 

fx biler, lysestager, tekander pludselig er levende, og har øjne, mund, fødder og 

hænder - ligesom os mennesker. 

 

Når man først får øje på, at en krukkes hanke ligner ører, kan krukken se helt levende 

ud.  

Vidste du… 

At en krukke både kan have en  

mund, hals, skulder, bug 

(mave), fod og ører? 

Se på billedet af de to krukker 

her. Kan du pege på de 

forskellige dele af krukkerne? 

Foto: David Stjernholm   



 

 

Titel: Our teacher, the jacket (Vores lærer, Jakken). 

Kunstner: Anna Stahn. 

Årstal: 2020. 

Lidt om værket:  Lerfiguren har form som et menneske. Men den 

mangler noget. Figuren er lavet lidt som en tegning fra en 

tegneserie. I tegneserier tegnes følelser tit helt overdrevet, og når 

personerne i tegneserien er glade, så vises det med et kæmpe smil 

og en glad krop, eller når de er vrede, så tegnes de med et rødt 

ansigt og en krop, der viser at den er sur. Denne lerfigur har dog ikke 

noget ansigt, og derfor vises følelserne med kroppen. 

 

 

 

Arbejdsspørgsmål 

• Prøv at forestille dig, at værket er en person, en lærer, der 

fortæller noget med sit kropssprog. Hvad kunne den fortælle? 

• Hvordan kan du se, hvad den føler og udtrykker? 

• Værket er også en krukke. Tror du, at man kan bruge den til 

noget praktisk?  

• Hvad ligner værket mest? En 'død' genstand, eller et levende 

menneske? 

• Hvad får krukken til at ligne en krukke? Og hvad får den til at 

ligne et levende menneske? 

Værk i fokus 
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Tegneopgave 
Titel: Keramisk objekt. 

Kunstner: Anna Sørensen. 

Årstal: 2019. 

Denne krukke er en af de største på udstillingen. Den er 2.5 

meter høj, og er altså højere end dig. Kunstneren har 

udsmykket krukken med mange farver. Prøv at se ekstra 

godt på den. 

Arbejdsspørgsmål:  

• Hvilke farver kan du få øje på?  

• Prøv at se om du også kan tegne mønstrer på din vase.  

• Tag et stykke papir og tegn en krukke med samme form.  

• Farvelæg tegningen i de samme farver som vasen på 

billedet.  
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BESØG PÅ GL HOLTEGAARD 

På opdagelse i dine sanser  

På FED LER – krukker i kunsten nu skal du på opdagelse i 

vasernes og krukkernes eventyrlige verden. Du skal bruge både 

dine øjne, ører, næse, hænder og fødder når du oplever 

udstillingen. Hvordan lyder vaser og krukker mon? Hvordan 

føles de? Nogle af værkerne må man røre ved, andre må man 

slet ikke. 

 

På udstillingen skal du også være forsigtig. Det er lidt 

anderledes at være på en kunstudstilling end at være i skolen. 

Vi skal passe på, at værkerne ikke går i stykker, og derfor skal 

du bevæge dig lidt langsommere, og med større 

opmærksomhed på dine bevægelser end du plejer. 

 

Rummene på udstillingen er ikke som i andre udstillinger. Der er 

nemlig jord på alle gulvene, og du kan få bløde hjemmefutter på 

fødderne, for bedre at kunne mærke underlaget under dine 

fødder imens du går gennem udstillingen. Det er for, at du kan 

skærpe sanserne og mærke, hvad der er omkring dig. 

 

Vidste du… 

At man bruger ler til nogle af 

delene på en rumraket? 
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