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Skapande människa

Jag är konstnär och arbetar med skulptur i metall.
Jag vill beskriva mitt sätt att arbeta inom skapande skola genom två projekt som jag  
gjorde förra året. (projekten kan anpassas i tid)

Projekt 1: Frö
Tid: ca fyra till fem dagar
Idé/syfte: 
Skolan har en ekologisk hållbarhetsprofil och vill att eleverna ska reflektera över det.
Jag började tänka på vad skillnaden är mellan natur och kultur. Hur kan vi leva i harmoni 
med naturen och utveckla ett hållbart samhälle? Jag tänkte på växter, hur frön växer till 
blommor och förökar sig och producerar nya blommor. Skolan har  uppgiften att undervisa 
och uppfostra ungdomar och vuxna människor som kan bli ”goda människor” för 
samhället. Skolan sår också frön, så att säga. Viktigt är att visa hur materialet som har 
kommit till slutet av sitt liv fortfarande kan återanvändas.

Genomförande:
Vi använde material från skolans utrymmen såsom källaren, vinden och sopcontainern.
Det är material som är övergivet och inte behövs mera i det dagliga arbetet.
Jag valde att samla metalldelar som bordsben, förvaringsskåp, stolramar osv.
Det blev en stor hög på gården. Arbete inleddes med diskussioner och skissande med 
sugrör och plastflaskor som sammanfogades med limpistol. Skisserna själv blev även 
självständiga arbeten.
Jag hade en bärbar svets och verktyg med till skolan som eleverna fick använda ihop med 
mig.
Tanken var att de fick komma med idéer om hur vi kunde använda det materialet till en 
gemensam skulptur. Materialet, tiden och hantverket var begränsat och det öppnade 
kreativa möjligheter.

Resultat:
Vi blev färdiga med olika växtliknande former som tillsammans bildade en intressant 
helhet. Arbeten monterades på  skolans atriumgård och blev ett permanent verk till skolan. 
Eleverna arbetade med mig hela vägen från skiss till att installera verket. Resultatet blev 
väldigt uppskattat.



Projekt 2: Rymdblommor
Tid: två – tre dagar
Idé/syfte: Samma tankar som ovan om att arbeta med växtlighet

Genomförande:
Jag gick runt skolans lokaler och hittade några kasserade järndelar. Resten av 
metallskrotet som vi använde kom från en gammal närliggande smedja.
Hälften av eleverna fick stanna inne med en NO -lärare och skissa modeller i valfri skala.
Skissmaterialet var som i förra exemplet schampoflaskor och sugrör. Andra hälften 
arbetade ute med mig direkt med skrotdelar som vi förädlade till olika skulpturer som alla 
gestaltar växtligheten och fröns kraft att producera blommor och sedan dö- Livets gång.

Resultat:
Fyra självständiga skulpturer monterades på skolans inre gård som är låst på nätterna och 
helgerna.
Skolans vaktmästare grävde ner betongplintar som jag svetsade fast arbetena i. En ny 
skulpturpark hade fötts och invigdes med hela skolan som publik. Alla fick komma med 
förslag vad de olika skulpturerna skulle heta.

Vad jag kan erbjuda är ett helhetskoncept för skolan när de har kulturdagar. Jag ger 
eleverna möjlighet att arbeta med material och teknik som de inte annars möter i skolan. 
Jag är också öppen för att samarbeta med skolans personal som t.ex bildlärare. Varje 
skola är unik och kräver sina lösningar. Temat och tekniken kan variera och initiativet för 
kursens innehåll kan lika bra komma från skolan. 
 Extra vikt lägger jag också på att förklara vad min roll som konstnär och skulptör i 
samhället är.
Jag kan synliggöra saker och tankar som är aktuella och allmänmänskliga  med 
bildspråket som medel. Det är också viktigt att visa hur man arbetar med olika material, 
tekniker och skalor. Elever får verkligen känna vad skulpturens fysiska kraft är i rummet, 
och också begrunda hur tankarna och viljan stämmer med gestaltningen.
Jag har tillgång till bärbar utrustning som passar utmärkt att användas på skolgården. Att 
arbeta med skulptur handlar om att fylla på, ta bort eller forma plastiskt material. Jag kan 
bjuda alla tekniker med specialkunskaper inom metallhantverk. Det viktigaste för eleverna 
är ändå tanken och förståelsen för processen som uppstår när man arbetar med uppgiften. 
Om ni är intresserade av mitt sätt att arbeta så ta kontakt så berättar jag mer.
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