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Betongfruktfatet och dess skapare
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I FöRSkOLAN, grundskolan och gymna-
siet på Waldorf  Umeå får eleverna många 
möjligheter att utveckla handens och 
kroppens skicklighet. Under årens lopp får 
eleverna möta de flesta naturmaterial och 
med hjälp av olika tekniker lära sig, att steg 
för steg, bemästra dem.

Handens kunskap  
i ständig utveckling
DET pRAkTISkA handlaget och tillfreds-
ställelsen när materialet upplevs följsamt 
och i samklang med elevens intentioner, 
ger eleven kunskaper och erfarenheter, 
som är svåra att få på annat sätt – och som 
definitivt inte kan erhållas genom en alltför 
ensidig teoretisk utbildning. 

I en tid när vilsenhet, behov av bekräf-
telse och sökande upptar den unga männis-
kans vardag till stor del, blir de konstnärliga 
och praktiska uppgifterna en hjälp i det 
egna växandet; de ger värdefulla erfarenhe-
ter till både den yttre och inre människan. 
Erfarenheter som kan sätta spår och kanske 
bli en ledstjärna i sökandet efter meningen 

med livet. Det färdiga alstret kan då få en 
alldeles särskild innebörd för den enskilda 
eleven. Men även om det som skapats inte 
alltid får en så genomgripande betydelse, 
brukar tillfredsställelsen kunna avläsas hos 
eleven när målet är nått – där det individu-
ella oftast kommit till uttryck på ett högst 
personligt sätt. Inte sällan ger hen bort 
det alster som förfärdigats till en god vän, 
förälder eller annan släkting.

Valen av material inom slöjd och hantverk 
är högst medvetet gjorda – ull, bomull, trä, 
papper, kartong, silke, horn, koppar, silver, 
järn och sten prioriteras. Därför kan det 
väcka en del undringar när vi hör att elev-
erna på waldorfgymnasiet i Umeå får arbeta 
och skapa i betong. Hur kommer det sig?

Mångsidig entusiast
FöR ATT Få SVAR på den frågan vände jag 
mig till vår hantverkslärare Gunilla Unnes, 
som har ett stort kunnande och en rik 
erfarenhet att ösa ur, när det gäller olika 
konsthantverk. Gunilla är själv en f.d. wal-
dorfelev och gick på kristofferskolan mel-

Konsten att  
bemästra materialet
– en väg till självkännedom
I allt praktiskt lärande är goda förebilder guld värt.  
Redan det lilla barnet följer förälderns förehavanden  
med osedvanlig skärpa, tar upp varje rörelse så gott  
hen kan, och med ytterligare vägledning kan sedan ex.  
det rätta handlaget infinna sig. Vägen är inte spik-rak  
utan det krävs vanligtvis många försök och misslyckanden 
– där uthålligheten och viljan sätt på prov – innan det blivit 
till en genuin kunskap.

Text och foto: Bodil Svalberg
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lan åren 1959–1971, där hennes intresse 
för olika hantverk väcktes och utvecklades.

Under årens som gått sedan dess har Gu-
nilla ytterligare breddat och fördjupat sitt 
konsthantverkskunnande bl.a. som lärling 
hos teaterproffs vid Norrbottensteatern. 

Konsthantverket i stöpsleven
GUNILLA bERäTTADE för mig om det 
grundliga kursplanearbete som gjordes för 
waldorfgymnasierna – såväl lokalt som på 
riksplanet – i samband med de förändringar 
som behövdes inför införandet av GY 2011.

över tid växte förändringarna fram och 
resulterade bl.a. i att anpassningar gjordes i 
waldorfkursplanen för konsthantverk, så att 
den skulle passa genom alla gymnasieåren för 
programmen Natur, Estet och Naturestet. 

Efter moget övervägande föreslog Gunil-
la idén att eleverna skulle få möta materialet 

betong under det andra gymnasieåret. 
De skulle med det få ge sig i kast 
med ett material och en process, som 
kräver både detaljplanering, ett ”nytt 
seende” vad gäller konvexa- och kon-
kava former, uthållighet, fingertopps-
känslighet och omdöme bl.a. när 
betongens konsistens ska bedömas.

Betong  
– möjligheternas blandning
bETONG kALLAS DEN blandning 
av cement, sand, sten och vatten 
som efter härdning bildar en konst-
gjord sten. Det är cementen som 
är ”klistret” i blandningen. perio-
den genomförs utomhus tidigt på 
hösten, vilket är passande med tanke 
på att betongen bearbetas för hand 
och det gäller att i stunden avväga 
hur mycket vatten som ska tillsät-
tas. Det är ett något kladdigt, men 

mycket viktigt led i processen och 
betydelsefullt för slutresultatet. Avgörande 
betydelse för betongens hållfasthet är 
nämligen förhållandet mellan de ingående 
komponenterna, blandningsförhållandet 
betong/vatten. När eleven kan ”krama en 
köttbulle” av betongen och den bibehåller 
formen, är det dags att börja gjuta. 

Formen, som ska begränsa betongen så 
att den håller en viss form, kan bestå av 
t.ex. våt sand, ett större blad, frigolit, en 
trä- eller plastlåda. 

När betongen hällts i formen, läggs 
lämpliga träbitar ovanpå och betongen 
pressas nu så kompakt som möjligt t.ex. 
genom att stampa på träbitarna. När det är 
klart, läggs locket på och allt skall grund-
härdas i ett dygn.

Det är ett spännande och många gånger 
överraskande moment att ta bort och fri-
lägga det gjutna. När det gjorts är det dags 
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att bestämma sig för hur ting-
esten lämpligen ska ytbehand-
las. betongen kan t.ex. färgas 
med en specialfärg när den 
torkat och eventuellt vaxas för 
att fördjupa färgen. Färgpig-
ment kan också blandas direkt 
i betongen som då ger färg åt 
hela produkten. även den kan 
vaxas för att få lyster och djup 
i färgen. Om betongen betsas 
med ex. järnvitriol kommer 
föremålet, genom oxidationen, 
att se rostigt ut. betongen kan 
också dekoreras med stenku-
lor och glasbitar eller ristas 
med olika mönster. Möjlighe-
terna är många liksom idéerna 
hos eleverna!

En erfarenhet rikare
DET äR ALLTID INTRESSANT att ta del av 
elevers upplevelser av olika uppgifter, som 
de ställs inför i skolvardagen. Lovisa berät-
tade att inför perioden med betonggjut-
ning var hon mycket skeptisk och hörbart 
negativ. 

Men hon satte ändå igång med flera 
mindre alster bl.a. ljusstakar. Nu hade trots 
allt intresset väckts och hon tyckte att det 
kändes riktigt spännande och roligt.

Lovisa började titta i olika böcker om 
mosaik. Det lockade henne att kanske 
dekorera något betongalster med mosaik-
bitar. Så kom hon på idén att hon skulle 
gjuta ett stort fat, och inspirerad av mosa-
ikstjärnor från bl.a. Lissabon.  

Nu var hon riktigt engagerad i sitt ska-
pande! Förutom mosaikbitar la Lovisa till 
småsten och spegelbitar när hon dekore-
rade sina olika betongalster. 

Efter en veckas idogt arbete var hennes 
stora fat klart, lagom till den utlysta vernis-

sagen, som skulle vara på skolan under en 
tio-rast. Och hennes fat väckte verkligen 
beundran, när yngre elever och lärare kom 
för att se utställningen! De yngsta som sett 
gymnasieeleverna ”leka” med något i deras 
sandlåda utanför treornas hus, kunde nu se 
vad det blivit av den leken.

Nu står fatet hos Lovisas mamma och 
tjänar som fruktfat. Det har som mest 
varit fyllt med tio äpplen, tjugo päron och 
femton bananer!

Bodil Svalberg är klasslärare  
i åk 5 på Waldorf Umeå


