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Minnesanteckningar från din Workshop 

Vi önskar att få in minnesanteckningar från din Workshop för att deltagarna ska slippa skriva 

anteckningar under själva Workshopen. Texten ska kort beskriva vad som hände under Workshopen 

och vara ett minne för deltagarna efter att de lämnat konferensen och ska ge dem stöd att anamma 

de aktiviteter och förhållningssätt som de upplevt. Vissa kommer kanske skriva en lista med övningar 

varvat med reflektioner medan andra kanske beskriver ett flöde av aktiviteter där plats och 

deltagare tillsammans bidragit till innehållet. Texten behöver inte vara så detaljrikt att andra som 

inte deltagit på WS ska förstå allt. Dokumentet är tänkt att läggas ut på Utenavets hemsida och kan 

då också ge en bild av innehållet som erbjudits under konferensen med förhoppningen att locka 

deltagare till kommande Ute är inne-konferenser.  

Här fyller du i dina minnesanteckningar från din Workshop (minst en A4 12 p). Skicka senast 15/9 

till mats.wejdmark@nynashamn.se 

 

”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få 

möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. 

Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra barnen att 

pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.”   

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur 

och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som 

människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 

miljömässig.” 

”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet 

att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer…” 

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur 

och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som 

människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 

miljömässig.” 

 

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 18 
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Hållbarhet: 

Landart är ett sätt att skapa en relation till naturen, att upptäcka alla de fantastiska 

naturmaterialen som finns att tillgå. 

Landart kan lära oss älska naturen och få viljan att skydda den som en naturlig följd. 

Landart är ett sätt skapa utan att belasta naturens resurser. 

Naturmaterial är ett hållbart, förgängligt och föränderligt material som är spännande 

att arbeta med. Det kan lämnas kvar på platsen… man lämnar spår utan att förstöra.  

 

 Konst kan lära barn att frågor kan ha mer än ett svar—det finns många olika sätt att se 

och tolka världen. 

 Att se saker med nya ögon. 

 Barnen får vara del i en process – att samspela med varandra och naturen. 

 Barnens fantasi stimuleras och deras undersökande uppmuntras. 

 Barn som har svårt att ta till sig och skapa i mer traditionella material kan uppleva  

 ny skaparglädje - Landart ligger nära ett barns lek och skapande uttryck. 

 De får möjlighet att stanna upp och iaktta, ”att skärpa ögat.” ” Vad är det jag ser” 

 Naturen med sitt material ger direkta sinnesupplevelser (känsel, lukt mm) och 

uppmuntrar förmågan att konstruera och komponera med det material som finns 

tillgängligt. 

 Det ger också möjligheter att arbeta i stora format. 

 Det erbjuder spännande kontraster mellan ett organiskt och geometriskt formspråk. 

 De får också uppleva fysisk rörelse mm… 
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Uppgift 1:  

Att skapa en mandala (geometriskt mönster) inuti en rockring. 

Aerbeta i små grupper (3–5 pers.) utan att få kommunicera med ord. 

Deltagarnas reflektioner efter uppgiften: 

 Skönt att inte prata. 

 Spännande att bara kommunicera med ögon och rörelser. 

 Rogivande 

 Tillåtande 

 Bra med en ring som begränsning och att ha en tydlig uppgift. 

 Upplevde spontanitet 
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Uppgift 2: 

Att skapa ifrån ett ord hjälper till att fokusera på uppgiften. 

De fick diskutera tillsammans i gruppen och komma överens om ordets betydelse och 

illustrera det tillsammans med hjälp av materialet på platsen. 

 Deltagarnas reflektioner efter uppgiften: 

 Man blir tvungen att tänka på fler nyanser 

 Materialet är återanvändbart 

 Kommunikation 

 Inget är rätt eller fel 

 Man skapar en relation till naturen 

 Lämnar avtryck 

 

 

” Förbindelse”  ”Spegling”                   ”Förbindelse 2”
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”Framtidstro”  ”Kontrast”   ”Rörelse” 

Grupp A03 

Att skapa tankar utifrån ett ord som illustreras med naturmaterial:  

Viktigt att alla i ens grupp var överens om ordets betydelse, innan de illustrerade ordet. 

KONTRAST 

Började diskutera liv och död, men gick över till mjukt och hårt, visset och levande. I årstider finns 

också många kontraster.  

SPEGLING 

De hade först lite olika idéer men kom överens om en sak tillsammans 

MELLANRUM 

Finns mellanrum i livet. I mitten på deras tolkning är det kaos. Ibland hamnar man i mellanrummet 

där det är tomt, då får man omorientera sig i mellanrum. Det finns många dörrar att välja. Man 

befinner sig i ett mellanrum. När vi började var det kaos! Genom samarbete blev det lugn.  

Naturen behöver mellanrum. Universum har också mellanrum.  

FÖRBINDELSE 

De tänkte först göra en bro men det blev Vågor. De var väldigt noggranna, tog av sig skorna och 

samlade stenar i vattnet. Stora och små stenar i vågor. Alla storlekar och strukturer fick vara med. 

Samarbetet gick lätt och de kom överens. Uppgiften förband dem! 
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RÖRELSE 

De tog fasta på en fallen trädstam. De tänkte det var olika rörelser som årsringar. Stammen är en 

livsprocess. Stammen har vridit sig, rörelse. En expanderande rörelse i vattnet när en sten kastas blir 

det ringar på vattnet. Finns även osynlig rörelse. Tankar kan vara rörelse samt barns fantasi. 

 

Grupp B03 

UPPREPNING 

Ser i sekvenser, som året. Eller kanske som en raket 

FRAMTIDSTRO 

Barnen är framtidstro. Duger som man är.  

Vi hade lätt att komma överens 

KONTRAST 

De valde ljusa och mörka stenar. Små och stora. Gammalt och nytt. Jord och himmel. 

FÖRGÄNGLIGHET 

Som en livscykel. Av jord är du kommen…… vattnet pulserar bakom 

SAMBAND 

Kretslopp, allt hör ihop.  

Vi har förkastat olika idéer men enades om kretslopp 

FÖRBINDELSE 

De fick ett ord som den andra gruppen också hade haft så de utvecklade det. De förband de andras 

verk med sitt nya. Förbinder även med vattnet. Rönnbären förbinder stenarna..  

 

Reflektion från skapandeprocessen: 

 Lättare att skapa ordet och få ”syn” på det. 

 Friare sätt att arbeta och alla tillför något. 

 Det är ju en konstprocess. 

 Flera sa att de skulle använda sig av LandArt i undervisningen och gillade sättet att 

arbeta med naturmaterialet ute. Det var rogivande. 

 Man kan också använda sig av verb, så man inte fastnar i substantiv. 

 Fick tips om en doktorand på Umeå universitet vid namn Sofie Areljung, som skrivit 

en bok om Förskolans naturvetenskap i praktiken. 
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Exempel på hur LandArt kan användas i verksamheten: 

 Skapa ett geometriskt mönster av material på platsen- (ex mandala) 

 Skapa utifrån ett ord 

 Skapa rumslighet 

 Bygga– sammanfoga (3 dimensionellt) 

 Följ utlagda spår/ plocka med materialet– skapa ett verk på ”platsen ” 

 Utgå från en saga. 

 Sammankoppla med annat projekt/intresse  

(ex. skriftspråk, matematik, språk) 

 Hitta en form i landskapet och visa den på ett nytt sätt genom att fylla den med ett nytt 

naturmaterial 

 Följ en linje i landskapet och förstärk den med ett material, gärna i kontrasterande färg. 

 Följ ett småkryps rörelse, (ex en snigels spår) 

 Välj en form som redan finns på platsen och upprepa den i samma miljö. 

 Hitta former som skapats av trädens rötter, fyll dem med olika material. 

 Gör ett collage utifrån ett valt småkryp. 

 Hämta inspiration av andra konstnärer som arbetar med landart eller ” omvandla” ett annat 

konstverk ex en målning till ett landart-verk. 

 Arbeta 3-dimensionellt. 

 Sammanfoga– sammanbinda med olika tekniker. Små pinnar, strån, cellulosaklister/mjöl,  

lera mm 
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 Pedagogens roll: 

 Att planera så spontanitet kan uppstå. 

 (plats och material– att iscensätta lockande) 

 Förlänga barnens koncentration – utmana inom det de skapar. 

 Förlänga naturen och barnens intresse genom att ta med naturen till gården och även 

använda materialet inomhus. 

´ 

Konstnärer att googla: 

 Andy Goldsworthy 

Rivers and tides: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WP2AfqyOsI  

Finns även en nyare film som heter:  

Leaning into the wind (finns ej på youtube ännu) 

 Robert Smithson 

 Nils Udo  

 Richard Shilling 

 Cornelia Konrads 

 Patric Dogherthy  

 Tony Plant  

 Robert Smithson 

  

           
”Land art is just an extension of natural outdoor play. My advice would be just to open your 

eyes when out and about and see what you find. Take a closer look at leaves and pebbles and 

all the interesting things you might find, inspect their colours and shapes and let those things 

inspire you to make something. That is exactly how I go about things.” (Richard Schilling) 
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Litteraturförslag: 

Sanne Björklund; ”Lärande för hållbar utveckling i förskolan” 

                             ”Uteverksamhetens möjligheter” 

Jan-Erik Sörenstuen; ”Levande spår- att upptäcka naturen genom konsten och konsten genom           

                                  natur” 

 

Din Workshops titel: ” Våga bli förundrad – Estetik och Landart i ett hållbart samhälle” (A03 & B03) 

 

Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: Anna Eckert och Maynor Sandberg, Råslätts 

Förskoleområde. 

 

Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 

anna.eckert@jonkoping.se 

maynor.sandberg@jonkoping.se 
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