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SURTE. ”Drömmar – en 
utställning om tonårs-
killar” sådde ett frö 
hos lärare och elever på 
Ahlafors Fria Skola.

Tanken föddes om att 
göra en egen utställ-
ning.

– Vi skapade vår egen 
tolkning av projektet, 
förklarar lärare Karo-
lina Möller.

Det var i våras som ”Dröm-
mar – en utställning om ton-
årskillar” arrangerades på 
Glasbruksmuseet. Ett halvår 
senare är det friskolans elever 
som visar sina drömmar i text 
och foto på museet i Surte.

– Vi blev inspirerade av 
konceptet och tänkte att vi 
kunde göra detsamma, fast på 
vårt eget sätt, säger Karolina.

Eleverna, som då gick i års-
kurs 8, fick på svenskalektio-
nerna arbeta med att ta fram 

ett framtidsporträtt av sig 
själva. Uppgiften bestod i att 
skapa en samlad bild av yrkes- 
och fritidsdrömmar, känslor 
och förväntningar.

– Det är sannerligen ett 
brett spektra av framtids-
drömmar som eleverna visar 
i denna utställning. Gemen-
samt för de båda klasserna var 
ett engagemang och mod att 
våga uttrycka sig själva och 
sina tankar. På så sätt blir det 
väldigt personligt, konstate-
rar Karolina.

Som fotograf anlitades 
Anna Lindqvist och Alfri-
da Johansson, som själv är 
elev på skolan. Utöver att 
hon tagit en hel del bilder 
medverkar hon också med 
ett framtidsporträtt.

– Jag älskar att ta bilder och 
min dröm är att i framtiden få 
jobba som fotograf eller re-
gissör, förklarar Alfrida.

Philip Lundgren har 
stakat ut ett helt annat fram-

tidscenario.
– Jag ska bli fotbollsproffs 

och tjäna mycket pengar, 
säger Philip till Alekuriren.

Andra elever uttrycker sig 
mer abstrakt och har inga 
konkreta mål i livet, mer än 
att vara lyckliga.

– Det gäller att ta dagen 

som den kommer, säger Eric 
Dahlöw.

Återstår att se vilka av alla 
tonårsdrömmar som slår in.

Skolungdomar gestaltar sina drömmar

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Några av de elever från Ahlafors Fria Skola som porträtt-
terat sina framtidsdrömmar i text och bild. Övre raden från 
vänster: Philip Lundgren, Eric Dahlöw, och Ted Borg. Nedre 
raden från vänster: Alfrida Johansson, Alice Ingmarsdotter 
och Sofia Hvenfelt.

Två ungdomar med tydliga framtidsdrömmar. Philip Lund-
gren hoppas bli fotbollsproffs och Alfrida Johansson vill för-
sörja sig som fotograf eller regissör.
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