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     “The world is a book, and those who do not travel read only one page.”  
                                                Saint Augustine



Gymnasiearbeten - klippa, klistra, forma



Beskrivning - klippa, klistra, forma
Under mina år på gymnasiet fick jag skapa förpackningar som inte kräver tejp eller 

lim för att hålla ihop.

Det var även viktigt att vänja om naturen och därför skapade jag ofta saker av redan 

använt material. 

Det var viktigt med att skapa saker och ting med budskap därför använde jag ofta 

naturens tillgångar och blandade med annat material för att stärka budskapet.

Konst kräver inte bara att en kan klippa, klistra och forma. Ibland krävs även lite 

fantasi och kreativitet för att skapa något av ingenting. 



Gymnasiearbeten - Skissa, teckna, måla
 



Beskrivning - skissa, teckna, måla
Under mina år på gymnasiet fick jag skissa massor. Tyvärr har jag inte alla teckningar 

med. Det var viktigt att fånga känslor och tankar. Det var mycket perspektiv och 

proportion tänk med för att kunna ge som verklig bild som möjligt.

Det gjordes projekt som inspirerades av kända artister som t.ex Frida Kahlo.

Material som användes var i de flesta fall skisspapper, pennor men med olika styrkor 

och färger, akrylfärg och markerpennor. 

Det ritades en del med kol och övades massor på att fånga skuggor och ljus.



Gymnasiearbeten - textil



Beskrivning - textil
Jag gick en designutbildning på gymnasiet med inriktning inom textil där jag fick 
syssla med allt från materiallära till att skissa, skapa moodboard, brodera, sy, tolka 
och skapa budskap.



Medieteknik A & B -  Grafisk design



Beskrivning - Grafisk design
Under mina högskolestudier fick jag välja ett bi-ämne där jag valt medieteknik. 
Kurserna var en blandning av teori och praktik med flera labbar och workshops.

Medieteknik A - I kursen ingick det att göra en kollage som skulle beskriva mig som 

person och mina intressen. 

Medieteknik B - Kursen krävde avancerade kunskaper i Photoshop och Illustrator. 

Delkursen som fokuserade på visuell gestaltning handlade om att skapa logotyper 

och rita av personer eller föremål med hjälp av digitala verktyg.



Medieteknik A & B - Videoredigering
Jag vs mig själv - Grupp 14 FRIKT  HT18 
https://www.youtube.com/watch?v=sidgEWq1VyI

https://www.youtube.com/watch?v=sidgEWq1VyI


Egna arbeten - lite blandat



Lite kort om mitt uttryck
Jag uttrycker mig gärna i lera och tycker om att klippa och klistra, vika papper och 

använder mig gärna av det som finns i naturen såsom blommor och blad. Jag är även 

fascinerat av människor sedan jag var barn därför har jag ett öga för detaljer och har 

lätt för att avbilda människor både från fotografi men även i verkligheten. 

Under de senaste åren har jag utvecklat min förmåga att förvandla skisser till 

digitala illustrationer. Jag brukar oftast designa tryck till t-shirt men även 

illustrationer som jag använder när jag bloggar. 



Egna arbeten - grafisk design



Egna arbeten - videoredigering
Intro - Agni & Ahad : Life with a foreigner 

https://www.youtube.com/watch?v=DcD-1z0g6Uw

https://www.youtube.com/watch?v=DcD-1z0g6Uw

