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I konstnärens 
ateljé
En konstnärs arbetsrum kallas 
också för ateljé. Titta på det 
förstorade fotografiet av skulptören 
Viktor Janssons ateljé, som ingår 
i utställningen. Det svartvita 
fotografiet togs 1951 av Per Olov 
Jansson, son till Viktor Jansson och 
bror till Tove Jansson.

Lallukka –  
Livet i konstnärshemmet

Undervisningsmaterial för elever i 
årskurs 4–6

Sedan kan du titta in i samma ateljé för att 
se hur den ser ut nu! I arbetsrummet som en 
gång tillhörde Viktor Jansson arbetar numera 
skulptören Tommi Toija. Du kan studera Toijas 
arbetsrum i 3D. Avläs QR-koden med din 
mobil.

3D-genomförande: Umbra Player /  
Varjo Technologies Oy

SKULPTÖR = En skulptör, eller bildhuggare, är en konstnär som främst arbetar med skulpturer. 
En skulptur är ett tredimensionellt konstverk. Skulpturer är oftast fristående verk som man kan 
studera från alla sidor. Även reliefer, som är upphöjda bilder som sitter fast på ett underlag, kan 
kallas för skulpturer. Skulpturer kan vara av många olika material, till exempel trä, metall, sten, 
lera, gips, plast, papper, tyg eller kanske bomull. Konstnären börjar ofta med att rita en skiss av 
hur skulpturen ska se ut eller göra en miniatyrmodell exempelvis av lera.

UTFORSK A & DISKUTERA 



Uppgift

Rita först en skiss av din skulptur på ett papper. Forma 
sedan skulpturen exempelvis av folie. Du kan också 
använda andra material, såsom pinnar, små stenar, 
kartong, modellera, papper eller tidningar. Du kan fästa 
materialen vid varandra med exempelvis lim, tejp eller 
stift.Jag som 

skulptör 
Hurdan skulptur skulle du vilja ha 
nära ditt hem eller på skolgården? 
Vad skulle skulpturen föreställa? 
Eller skulle det vara en abstrakt 
skulptur, det vill säga en skulptur 
som inte föreställer något alls, men 
som till exempel har en intressant 
form. Ett verk kan också vara mitt 
emellan föreställande och abstrakt. 
Hur stor skulle skulpturen kunna 
vara? Skulle ytan vara slät, sträv 
eller kanske mönstrad?

Tips för läraren!

Ni kan hitta inspiration till era skulpturer på HAMs sida om offentlig konst 
eller via HAMs Konststund-videor.

• HAMs Konststund-videor uppmuntrar till att skapa konst med olika material.  
Se avsnittet Veistos foliosta (skulptur av folie) här: 

https://www.hamhelsinki.fi/sv/hamin-taidehetket/ 

• På HAMs sida om offentlig konst kan ni till exempel se hurdana offentliga skulpturer 
som finns på olika håll i Helsingfors: 

https://www.hamhelsinki.fi/sv/offentlig-konst/ 
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