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I den här uppsatsen i ämnet bildpedagogik förenas konst, natur och frågan om hållbar 
utveckling. Uppsatsens utgångspunkt är att miljöfrågor är aktuella i vår tid. Barn som växer 
upp idag lever främst i urbana miljöer med liten naturkontakt. I uppsatsen beskrivs att 
naturkontakten tycks kunna ha betydelse för miljöengagemang. Genom intervjuer med 
forskare, konstnärer och lärare undersöks frågan om konstbaserat lärande tillsammans med 
fördjupad naturkontakt kan lyfta miljöfrågor. Intervjusvaren visar varierande exempel på hur 
detta kan se ut. Exempelvis beskrivs hur man kan fördjupa sitt seende genom konstnärligt 
arbete i naturen och bli mer sensitiv för den. Resultatet av intervjuerna tolkas mot en 
litteraturbakgrund som bla beskriver utomhuspedagogik, naturkontaktens idéhistoria samt 
nutida konstinriktningar som ryms inom begreppet ”Environmental art”. Där lyfts miljöfrågor 
fram och skapandet är platsrelaterat och utgår från naturmaterial. Några av de intervjuade 
framhåller också möjligheten att bearbeta känslor och hantera paradoxer kring miljöfrågor 
med hjälp av konstnärligt skapande.  
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Inledning  

Högskolan i Gävle hade en kurs som hette Konstbaserat lärande och miljö som tyvärr lades 

ner innan jag fick möjlighet att läsa den, men som ändå inspirerade till min inriktning i den 

här uppsatsen i ämnet bildpedagogik. Upplevelsen av miljöfrågornas angelägenhet är mitt 

avstamp. I dag rapporteras det ofta om miljöproblem som t ex utsläpp av växthusgaser som 

bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläpp av miljögifter hotar den biologiska 

mångfalden och utarmning av jordens naturresurser leder också till ekologiska kriser (Brügge, 

Glantz & Sandell, 2007; Sandell, Öhman & Östman 2003; Sörlin, 1991; Whitefield, 2010, 

2011) Vi lever i en tid av uppskruvat tempo och konstant informationsflöde där många blir 

sjuka av stress (Louv, 2005; Taube & Ottosson, 2011). De flesta som växer upp nu bor i 

städer och lever ofta åtskilda från naturen (Louv, 2005; Sandell mfl, 2003). Louv beskriver 

hur brusten naturkontakt får olika negativa följder för individen och i förlängningen för hela 

samhället. Därför menar han att naturkontakten behöver återupprättas (Louv, 2005). 

Forskning visar att naturen skänker avkoppling, och trädgårdsterapi har visat hur aktiviteter i 

naturen samt åsyn av och vistelse i olika naturmiljöer har restorativ effekt för oss (Grahn, 

2005; Johnsson, Lundqvist & Ottosson, 2011; Nilsson, 2009;). Mot bakgrund av hur 

människans naturkontakt sett ut ur ett idéhistoriskt perspektiv, menar Sörlin att vi nu börjar 

utveckla en ny naturrelation. Detta är också avgörande utifrån vår tids miljöproblem som 

dramatiskt ökat i och med industrialismens framfart (Sörlin, 1991). 

FNs klimapanels konklusjon om at klimaendringerne i vesentlig grad er menneskeskapte, 
utfordrer enkeltindivider, politikere, lærere, studenter, barn og unge over hele verden 
(Sørenstuen, 2011, s. 17). 

I en tid då miljöproblemen blivit påtagliga upplever jag ändå att många människor slår 

informationen ifrån sig. Anledningarna kan vara flera. Frågorna kanske upplevs obegripliga, 

ohanterbara och därmed meningslösa att ägna sig åt. Jag associerar här till begreppet 

KASAM, Känsla Av Sammanhang som Alsegård presenterar i en föreläsning (Alsegård, 

2012). Mitt antagande är att avsaknaden av direktkontakt med naturen kan vara en bidragande 

orsak. Vi behöver få grepp om hur allt hänger ihop i ekosystem och hur människans påverkan 

i detta kan se ut – destruktiv eller stödjande.  Känslan för naturen fördjupar min vilja att 

förvalta den på ett gott sätt, ett hållbart sätt. Som lärare finns möjligheter att arbeta med 

miljöfrågor som ju ska belysas både i skolan och i förskolan enligt läroplanerna.  
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Skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 
miljön i ett vidare perspektiv (Lgr 11) 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll-
ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid./…/ Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten 
ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö (lpfö 98, reviderad 2010). 

 

Sandell, Öhman och Östman menar att miljöundervisning i skolan inte behöver begränsas till 

naturvetenskapliga ämnen där det traditionellt tagits upp, då miljöfrågorna genomsyrar olika 

områden. De menar att hållbar utveckling kan ses som ett integrerande perspektiv inom allt 

lärande (Sandell mfl 2003). Naturupplevelsernas estetiska dimensioner känns som en mer 

attraktiv väg till att väcka miljömedvetenhet och engagemang än t ex faktaföreläsningar med 

statistik om hur mycket CO² vi släpper ut nu jämfört med för hundra år sedan. 

Trädgårdsdesign och naturkonstinriktningar som tex land art kopplar ihop konstnärlig 

gestaltning med naturmaterial vilka återgår till naturens kretslopp. Inom utomhuspedagogiken 

lyfter man fram platsens betydelse för lärandet och man menar att besök i närmiljön 

underlättar för ens förståelse av miljö- och hållbarhetstänkande (Szczepanski, 2009). I konsten 

ser jag möjligheter till lärande genom bla inlevelse, flow, helhet och sammanhang, 

empowerment, skaparlust, engagemang och sinnlighet. Jag ser likheter med 

utomhuspedagogiken som handlar om lärande genom direktupplevelser i autentiska 

situationer, problemlösning, nyfikenhet, lek, hälsa och reflektion och detta förhållande vill jag 

undersöka. Det finns inte mycket skrivet om just kombinationen konstbaserat lärande och 

miljöengagemang, det är ett relativt nytt forskningsområde. Min studie har en hermeneutisk 

ansats där jag vill försöka förstå det här fältet även om jag inte har möjlighet att ge en 

heltäckande eller generell bild av det. Jag kommer att undersöka det utifrån litteratur med 

anknytning till detta tema men framförallt genom intervjuer med personer som belyser ämnet 

på olika sätt. 
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Syfte & Frågeställning 

Att använda naturen som utgångspunkt för skapande är inget nytt. Naturen tjänar som 

inspirationskälla för mycket av konstnärlig gestaltning. Konstnärer som vill uppmärksamma 

klimatfrågan genom sin konst kan väcka tankar hos betraktaren. Men jag intresserar mig 

framförallt för ett konstbaserat lärande som aktiverar deltagarna, verksamheter och situationer 

där flera människor får skapa. Syftet med den här uppsatsen är att se hur man kan förena 

konst, natur och hållbar utveckling. Utgångspunkten för studien är ämnet bildpedagogik. Men 

studien har ett tvärvetenskapligt perspektiv då det också handlar om natur och miljöfrågor. 

Syftet med studien är att låta olika röster få höras genom intervjuer och formulera sig kring 

relationen mellan konstbaserat lärande och miljöfrågor, som jag sedan försöker tolka för att 

vidga min förståelse för det här fältet. Trots den begränsade omfattningen som en 

kandidatuppsats utgör hoppas jag att studien kan bidra till en fördjupad medvetenhet kring 

ämnets möjligheter och angelägenhet, men kanske även uppmärksamma svårigheter eller 

utmaningar. 

Då dagens miljöproblem manar till handling och reflektion i vårt samhälle, lyder min 

frågeställning som bildpedagog: Kan konstbaserat lärande tillsammans med fördjupad 

naturkontakt lyfta frågan om hållbar utveckling?  

Hur tänker några forskare och praktiker och hur beskriver de sina erfarenheter kring mötet 

mellan konstbaserat lärande, natur och miljöfrågor? 
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Metod  

Området för min studie är än så länge ganska outforskat så jag har valt att göra en empirisk 

undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Jag har valt människor som sysslar med 

kombinationen konst, natur och lärande och där miljöfrågor verkar finnas med. Intervjuerna 

tolkas mot bakgrund av litteratur ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Då min studie syftar till 

att försöka särskilja eller urskilja varierade handlingsmönster, lämpar det sig väl att göra en 

kvalitativ studie (Trost, 2010). Jag har valt att göra intervjuer med sex personer för att få ta 

del av flera olika erfarenheter. Syftet med intervjuerna är att undersöka om och hur och varför 

dessa personer arbetar med konst, lärande och natur/miljö. Jag har bett dem beskriva hur de 

arbetar och hur de tänker kring bla naturkontaktens betydelse, vad konsten betyder i det här 

sammanhanget samt tankar kring hållbar utveckling. Bland de intervjuade finns lärare, 

konstnärer och en forskare. Intervjufrågorna har varit öppna och gett den intervjuade utrymme 

att formulera sig grundligt. Frågorna har uttryckts lite olika till var och en, men kärnan har 

varit densamma. Den intervjuform jag använder kan liknas vid den typ av samtal som Kvale 

benämner ”resenären” (Kvale, 1997). Intervjuaren-resenären strövar genom ett landskap där 

hon stöter på människor att konversera med, ordets latinska ursprung är ”vandra tillsammans 

med”.  Genom utforskandet får resenären ta del av människors livsvärldar och berättelser som 

tolkas och formas om till nya berättelser att berätta vid hemkomsten. Resan kan leda till ny 

kunskap men även till att resenären själv förändras och sporras till reflektion över kunskap 

som kan vara tagen för given i resenärens hemland (Kvale, 1997). Enligt Trost är det oetiskt 

att lämna ut namn på de man intervjuar och han menar att pseudonym inte heller är att 

rekommendera pga att det är lätt att identifiera personen utifrån annan information (Trost, 

2010). Eftersom jag är intresserad av just den här specifika personens tankar, handlingar och 

erfarenheter har jag valt en kvalitativ studie och inte en kvantitativ. I den kvalitativa intervjun 

blir den sociala föreställningsvärld den enskilda människan lever i mer intressant (Trost, 

2010). I mitt fall upplevde jag att det blir lite märkligt att inte redovisa vilka dessa individer 

är, då de alla är verksamma inom mycket specifika områden. Samtliga intervjuade har hållit 

med om detta och gett sitt medgivande att presenteras med namn. Detta ställer ytterligare krav 

på den etiska aspekten av presentation och tolkningar av mina intervjuer. Intervjuernas längd 

varierar och de har gjorts i olika miljöer vid olika tillfällen. Samtliga intervjuer spelades in på 

ljudband med samtycke. Då den kronologiska ordningen för intervjuerna har haft betydelse, 

presenterar jag intervjupersonerna i den ordningen här, tillsammans med reflektioner kring 

intervjutillfällena.  
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Urval av intervjupersoner och metoddiskussion 

Åsa Lowden Kästel är folkhögskollärare på en antroposofiskt inspirerad konst- och 

hantverkslinje. Intervjun gjordes i lärarrummet på folkhögskolan Vårdinge by under 30 min 

en dag i december 2010. Att miljön upplevs som trygg har betydelse för att den intervjuade 

ska känna sig avslappnad (Trost, 2010). Denna var egentligen en provintervju för teori- och 

metodkursen i Bildpedagogik C som jag sedan upplevde vara relevant för min uppsats. Trost 

menar också att man kan ifrågasätta själva idén med förstudier eftersom forskning är 

processer som består av moment som ju sker före och efter varandra (Trost, 2010). I början 

ville jag inte avbryta flödet i intervjun med nya frågor, vilket Trost menar är felaktigt att göra 

(Trost, 2010).  Jag styrde dock milt tillbaka samtalet till ämnet och erfarenheten av denna min 

första intervju klargjorde uppsatsens och intervjuernas fokus än tydligare för mig.  

Malin Lindmark Vrijman är konstnär i gruppen Kultivator: en experimentell plattform som 

förenar konstnärer och bönder. Sommaren 2010 var jag på studiebesök på Öland där projektet 

håller till. Denna förförståelse samt fascination för deras projekt präglade min önskan att få 

veta mer och ledde till en intervju med Malin Lindmark Vrijman i samband med att Kultivator 

deltog i en utställning i kulturhuset i Stockholm. Denna intervju samt de två följande gjordes 

under vårterminen 2011 i cafémiljöer under en timme vardera.  

Andrew Gryf Paterson är projektsamordnare av olika typer av kulturarrangemang, 

workshops och festivaler i bla Finland och de baltiska länderna. Det var på Malin Lindmark 

Vrijmans inrådan jag tog kontakt med Andrew Gryf Paterson. Hon uppfattade att hans tankar 

och erfarenheter kunde vara av intresse för min studie, något Trost benämner som 

snöbollseffekten (Trost, 2011). I intervjun berättade Andrew Gryf Paterson om ett projekt om 

örter i kultursammanhang.  

Jan van Boeckel, forskare kring ämnesområdet Arts-based Environmental Education (AEE), 

doktorerar vid University of Art and Design (UIAH) i Helsingfors. Under helgen för intervjun 

höll Jan van Boeckel föreläsning och workshop på Gävle Konstcentrum om AEE där jag 

deltog. Ljudinspelningarna av samtliga intervjuer har haft stor betydelses för min bearbetning 

av materialet, i synnerhet gäller det intervjun med Andrew Gryf Paterson som gjordes på 

engelska och intervjun med Jan van Boeckel som växlade mellan svenska och engelska.  

Yngve Gunnarsson är konstnär och lärare i färg och form på Trädgårdsmästarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Utbildningen är förlagd till Wij trädgårdar i Ockelbo. Jag mötte Yngve 

Lisa Klang 2013, Bildpedagogik C, Högskolan i Gävle 
 



Sida 6 av 32 
 

Gunnarsson vid Jan van Boeckels föreläsning. Då fick jag samtidigt höra talas om föreningen 

Konst och landskap som verkar för ett centrum för grön konst i Ockelbo där Yngve 

Gunnarsson är aktiv. Jag förde frågan om en intervju på tal och i december 2012 genomfördes 

den. 

Ninna Gunnarsson är också konstnär och lärare och Yngve Gunnarssons fru. Vi möttes 

sommaren 2012 vid föreningen Konst och landskaps festival kring konst, natur och hållbar 

utveckling. Hon arbetar med en biologikurs på Wij trädgårdar i Ockelbo utifrån Högskolan i 

Gävle som heter Naturens formspråk och där jobbar de med konsten som verktyg. Ninna och 

Yngve Gunnarssons intervjuer genomfördes samma dag under 30 min vardera i Ockelbo.  

För att underlätta tolkningen transkriberades intervjuerna ord för ord. Ljudinspelningarna satte 

igång minnesbilder av intervjutillfället. Då intervjuerna skrivits ut markerade jag stycken jag 

upplevde vara av särskild betydelse för min frågeställning. Utifrån dessa formulerade jag 

sammanfattningar som har hjälpt mig att få översikt över det omfattande materialet i den 

fortsatta bearbetningen. Att jag befunnit mig i en hermeneutisk process har framträtt mer och 

mer under arbetets gång där jag fått syn på min förförståelse i mötet med de intervjuade och 

där min förståelse för fältet vuxit under processen. Tolkningen av intervjuerna har skett 

parallellt där jag arbetat med varje intervju för sig i omgångar. Thomsson beskriver ett 

analysarbete som börjar lodrätt och fortsätter vågrätt, där man först bearbetar intervjuerna var 

för sig med hjälp av kodning för att lättare få översikt över sitt material. Sedan görs 

kopplingar tvärs över intervjuerna och stycken sammanställs under nya koder, rubriker, 

utifrån de frågor som väckts (Thomsson, 2010). Jag har använt Thomssons förslag till 

analysarbete när jag summerat mina resultat utifrån teman eller fenomen istället för som 

enskilda intervjuer. Analysarbetet i den reflexiva intervjun fortsätter med att man reflekterar 

över ens reflektioner och granskar resultatet mot det teoretiska resonemanget (Thomsson, 

2010). Stycken i intervjuerna som jag upplevt speciellt meningsbärande har valts ut för 

resultatet och några citat får lyfta fram de intervjuades röster och tankar.  

 

Litteraturbakgrund 

Stoffet för den teoretiska kunskapsbakgrunden i den här uppsatsen hämtas från flera 

discipliner. Dessa presenteras i tre avsnitt: Kunskapssyn, Naturrelation och Environmental art.  
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Kunskapssyn 

Här presenteras utomhuspedagogik, erfarenhetspedagogik och konstbaserat lärande som är 

pedagogiska förhållningssätt som bidrar till kunskapssynen i den här uppsatsen och dessa 

förklaras här tillsammans med några begrepp.  

 

Erfarenhetspedagogik 

Knud Illeris analyserar erfarenhetsbegreppet så som det formulerats hos John Dewey mfl. I 

detta avsnitt refererar jag till Illeris text (Illeris 2001). Illeris menar att det mest avgörande 

draget hos erfarenheten är att den spänner över lärandets samtliga dimensioner – den 

kognitiva, den psykodynamiska och den sociala och samhälleliga sidan av lärandet. För att 

skilja erfarenheten från lärande i största allmänhet betonar han den subjektiva upplevelsen hos 

den lärande. Det innehållsmässiga eller kunskapsmässiga behöver uppfattas som 

betydelsefullt, man är känslomässigt engagerad och motiverad och det man lär sig berör ens 

relation till sin omvärld. Dewey menar att det pedagogiskt avgörande blir att urskilja 

kvaliteten hos våra erfarenheter och lyfter fram erfarenheter som bla väcker nyfikenhet, 

förstärker initiativ, bygger strävanden och hjälper en sätta upp mål så att man kan utvecklas 

trots perioder senare i livet där det är mindre gynnsamt för växande (Illeris, 2001). Illeris 

beskriver att lärandet måste ingå som ett led i en sammanhängande process. Enligt Dewey 

utgör erfarenheten ett ständigt flöde som pekar både tillbaka på tidigare erfarenheter och 

framåt mot nya möjliga erfarenheter, uppfostraren behöver urskilja riktningen i den lärandes 

erfarenhetsprocess för att kunna länka in på en väg som leder till det tänkta målet (Illeris, 

2001). Det samspel som Dewey menar skapar erfarenheter, utgörs dels av individens aktiva 

inverkan på omgivningen och dels samspelet med den sociala och materiella påverkan som 

individen utsätts för. Dewey har dock kritiserats för att ha ett för individualistiskt perspektiv 

och tänkare som Oskar Negt lyfter fram erfarenhetens kollektiva aspekt ytterligare. 

”Erfarenhetspedagogik” blev en beteckning för en rad pedagogiska satsningar som betonade 

integrerat lärande utifrån deltagarnas problem, förutsättningar och intressen runt 1980-talet 

och fick stort utrymme i bla Danmark. Förutom tron på att detta kunde gynna eleverna fanns 

från 70-talet uppfattningen att nydanande pedagogik kunde förändra hela samhället i en 

frigörande och demokratisk riktning (Illeris, 2001). 
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Utomhuspedagogik 

I en studie sökte Szczepanski fastställa utomhuspedagogikens kärna, såsom den uppfattas av 

lärare verksamma inom området (Szczepanski, 2009). Han urskiljde tre olika perspektiv: 

utomhuspedagogik definieras som platsrelaterat - kopplat till handlingsburen kunskap, 

miljörelaterat – kopplat till den ekologiska läsbarhetens betydelse för lärandet, samt 

kroppsrelaterat – utifrån rörelsens och sinnenas betydelse för lärandet (Szczepanski, 2009). 

Den kunskapsteoretiska förankringen för det utomhuspedagogiska forskningsfältet finner man 

hos den pragmatiska och reformpedagogiska bildningstraditionen som ser kunskap som 

aktivitet (Nationalencyklopedin, nätversion, i Szczepanski, 2009). Szczepanski skriver om 

pedagogerna Ellen Key (1849 - 1926) och John Dewey (1859 -1952) som menade att 

verkligheten utanför klassrummen var viktig för lärandet och inte bara biblioteken. Genom 

hantverk och trädgårdsarbete övande man tex matematik. Uterummet blev en viktig 

kunskapsbildande miljö för den framtida skolan utifrån dessa pedagogers tankar. En 

helhetssyn i samspel med naturen och utomhusmiljön en viktig del av undervisningen för 

Maria Montessori (1870 - 1952), tillsammans med barnets egen lust som drivkraft 

(Szczepanski, 2009). Forskargruppen vid Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) 

vid Linköpings universitet har preciserat innehållet i vad som benämns utomhuspedagogik:  

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bla. innebär: 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (Szczepanski, 2007, s. 11): 
 

I landskapet stimuleras våra sinnen och då ökar vår vakenhetsgrad. Detta är en viktig 

förutsättning för lärandet. Lukt-, smak-, känsel-, syn- och hörselintryck under lärprocessen 

ökar vår minneskapacitet (Szczepanski, 2007).  

Kärnan i utomhuspedagogiken är just utnyttjandet av upplevelsebaserade, platsrelaterade 
förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med textbaserade praktiker. (Szczepanski, 
2007, s.10).  

Sandell beskriver hur friluftsliv kan vara ett sätt att komma ifrån vardagen. För somliga blir 

det bara ett ytligt besök i naturen, men det kan också leda till ett möte där vi börjar lära känna 

naturen djupare – och får perspektiv och inspiration till samhällsförändring (Sandell, 2007). 
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Utgångspunkten för själva lärandet blir i utomhuspedagogiken den direkta upplevelsen. 
Där man «förstår med hela kroppen» och där det är viktigt att reflektera över vad man lärt 
och känt. Det ökar motivationen och förståelsen för vår omvärld (natur, miljö, kultur och 
samhälle) (Brügge & Szczepanski, 2007, s.31). 

 

Begreppen ekologi och hållbar utveckling 

Begreppet ekologi handlar om hur «allt hänger samman» där man inte kan se något som 

isolerat utan allt är del av ett samverkande system, ordet kommer fr grekiskans oikos som 

betyder hus, hem, hushållning (Sandell, 2007). Nihlgård och Rundgren förklarar att ekologi är 

”läran om samspelet mellan levande organismer och deras icke-levande omvärld” (i Sandell, 

2007). Sandell menar att begreppet hållbar utveckling är kopplat till ekologiska perspektiv. 

Han refererar till fotosyntesen, där växter som blir vår mat byggs upp av solen och där långa 

avstånd i näringskedjan (som att äta kött från djur som i sin tur blivit matade av något vi 

kunde ha ätit) innebär energiförluster. Sandell problematiserar människans ökande 

resursanvändning. För att upprätthålla bärkraften i industrisamhället används resurser som tex 

olja som härstammar från andra tidsepoker än vår egen. Då solenergin är den enda energikälla 

som tillförs jorden menar Sandell att det är den som vår energiförsörjning långsiktigt måste 

bygga på (Sandell, 2007). Världskommissionen för miljö och utveckling definierar hållbar 

utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Sandell, 2007, s. 79). 
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Konstbaserat lärande 

Rannebergsskolan i Göteborg beskriver sin kunskapssyn som handlar om att kunskap ska 

gripa tag i alla sinnen. I en rapport från myndigheten för skolutveckling, Den andra 

möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande, formuleras följande: 

Man kan inte uppnå någon verklig kunskap om livet i hela dess vidd om man inte 
förhåller sig tänkande, tolkande, värderande och gestaltande. En inlärning som endast 
består i ett mekaniskt, passivt upprepande av fakta, lagar och begrepp och som inte 
upplevs aktivt inifrån avsätter endast döda kunskaper. En sådan inlärning förmår inte 
framkalla något väsentligt i människans kunskapsutveckling och kommer inte heller att 
leda till handling (Tham, 2008, s.9). 

Nobel menar att helhet, frihet och mångfald är något som präglar lek och konstnärliga 

metoder och att konsten skulle kunna betyda något för förnyelsen av det framtida 

utbildningssystemet (Nobel, 2001). Hon skriver att man t ex inom hjärnfysiologisk forskning 

idag sett brister i uppövandet av anlag som har med känslomässiga värderingar att göra. 

Förmågan att se till hela sammanhang saknas också ofta i utbildningarna. Intuitionens 

betydelse betonas av kvalificerade forskare inom naturvetenskap och ibland lyfts likheter upp 

mellan konstnärligt och vetenskapligt arbete, t ex vikten av den öppna blicken för 

sammanhanget mellan detaljerna. Den konstnärliga kunskapen behövs för att man ska få 

helhet. Även inom vetenskap måste man uppehålla sig i en konstnärlig process för att ställa 

sig frågan: Hur skulle det kunna bli om man gjorde så här? (Nobel, 2001).  

Både en amerikansk och en nederländsk studie bekräftar att barn idag leker mer sällan och 

kortare perioder utomhus än vad barn gjorde på 50- och 60-talet (Louv, 2005 s. 34). Robin 

Moore, expert på design av lek- och lärmiljöer, talar om vikten av naturmiljöer för hälsosam 

utveckling hos barn då de stimulerar sinnena och integrerar informell lek med formellt lärande 

(Louv, 2005, s.86). Både den kognitiva förmågan som är nödvändig för den intellektuella 

utvecklingen samt fantasin stimuleras genom multi-sensoriska upplevelser i naturen. Genom 

tillgången till fria utrymmen och material i naturmiljöer stimuleras barnens 

uppfinningsrikedom och kreativitet (Louv, 2005).  
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Naturrelation 

En av utgångspunkterna för uppsatsen handlar om vår naturrelation: Förhållandet mellan vårt 

synsätt och handlande, naturkontaktens betydelse för hälsan och för miljöengagemang. 

  

Naturbegreppet och natursyn 

Idéhistorikern Arthur Lovejoy hittade 60 olika sätt att definiera ordet natur (Sörlin, 1991). 

Sörlin beskriver att Natursyn är ett annat begrepp som förenar olika forskningsansatser och 

handlar om de idéer och inre föreställningar vi människor har om naturen (Sörlin, 1991). 

Forskningen kring natursyn använder sig bla av de medier, texter och bilder där filosofer, 

författare, konstnärer och vetenskapsmän uttryckt sina tankar genom historien. Miljön i sig 

vittnar också tydligt om vilken natursyn som råder, en slottspark bekräftar ett estetiskt ideal 

medan en skövlad regnskog talar om något annat. Natursynen kan formas av politiska och 

filosofiska idéer samt i relation till historiska epoker och förändrade samhällsförhållanden. 

Men en förändrad natursyn påverkar i sin tur människors handlande: ”Natursynen bör 

uppfattas som en spegel av människornas umgänge med naturen” (Sörlin, 1991, s. 27). 

Miljödebatten visar dock på oenighet kring hur vår natursyn borde vara, även om varje 

samhälle har en natursyn som kan sägas vara hegemonisk (Sörlin, 1991). När vi levde som 

jägare-samlare levde vi som en del i helheten utan skarpa gränser mellan ”natur” och ”kultur” 

(Sandell, 2007). Vi var beroende av naturens rytmer, årstider och djurens vandringar för vår 

överlevnad och anpassade oss till detta. Sandell menar att vi kan säga att på den tiden var 

”allt” natur. När vi blev bofasta och började bruka jorden fick vi en tydligare uppdelning 

mellan å ena sidan ”vildmark” och ”ogräs” och å andra sidan ”tama djur”, ”kulturmark”, 

”kulturväxter” o s v. (Sandell, 2007). När Louv använder begreppet natur syftar han på det vi 

kallar ”vild” natur i första hand, där man finner biologisk mångfald och överflöd, oavsett om 

det är på en bakgård eller uppe i bergen (Louv, 2005). Naturen reflekteras i vår förmåga att 

förundras – Louv hänvisar till att ordet kommer bla fr latinets natura nasci – att födas (Louv, 

2005).  Det är svårt att finna platser idag som är opåverkade av människor (Sandell, 2007). 

Men det finns sådant som människan inte medvetet styr över och kan kontrollera och där finns 

naturen med på olika sätt och på olika platser. Det kan vara t ex krukväxtens fotosyntes, 

hjärtats slag, vindens sus och stjärnornas ljus.  
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Naturkontraktet – om naturumgängets idéhistoria  

Sörlin beskriver de idéströmningar som varit tongivande under olika epoker när det gäller 

människans naturkontakt och hur natursynen påverkar vårt förhållande till naturen (Sörlin, 

1991). Sörlin föreslår upprättandet av ett ”naturkontrakt” för en hållbar framtid och i det här 

avsnittet refererar jag till hans bok (Sörlin, 1991). Han menar att man kan skönja en 

kursändring i det västerländska samhällets miljöpraxis: Miljörörelser, naturresurslagstiftning 

och initiativ i FN är exempel på detta. Den naturvetenskapliga bilden av naturen håller 

långsamt på att förändras. I samband med den naturvetenskapliga revolutionen liknades 

naturen vid en maskin, ett urverk. I det postmoderna samhället används istället begrepp som 

självorganisering, osäkerhet, kaos. Den mekanistiska världsbilden med sina storskaliga 

lösningar, materialslukande tillväxt och exploaterande natursyn håller på att ersättas av 

erkännandet av andra umgängesregler mellan människan och naturen. Historieskrivningen har 

fått ett miljöperspektiv genom ämnet humanekologi, läran om människans samspel med 

omgivningen. Miljöhistorien är tvärvetenskaplig och kan analyseras utifrån olika nivåer 

såsom ett ekologiskt perspektiv, ett socioekonomiskt perspektiv eller utifrån idéer. 

Idéhistoriker har studerat motsättningar i utnyttjandet av naturresurserna. De senaste 200 åren 

har människans användning av jordens resurser ökat oerhört, med befolkningsökningen som 

en bakomliggande orsak. En annan sida av problemet är mängden resurser som förbrukas av 

var och en, där skillnaderna mellan rika och fattiga länder är stora. En insikt har växt fram 

under senare tid kring kopplingen mellan vår överlevnad och naturens hälsa. Sörlin talar 

därför om naturumgänget som vår tids stora fråga – att vi behöver förändra vårt umgänge med 

naturen. Man tror att likartade villkor för överlevnad skapar likartade idéer om naturen. 

Därför kan natursynen hos historiens jägar-samlarkulturer vara lik nutida rester av föragrara 

kulturer t ex i Australien, Kalaharis randområden, Sydamerikas djungler (Sörlin, 1991). 

Jägarna och samlarna har haft ett starkt beroende av naturen för sin försörjning. Det 
märks i deras natursyn. Genomgående har rått ett respektfullt förhållande till naturen och 
en föreställning om samhörighet mellan människorna och andra livsformer (Sörlin, 1991, 
s. 39). 

Ett uttryck för detta är att allt i naturen sågs som levande, besjälat och därför gällde det att 

söka samarbete mellan människan och den naturliga världen. Man ansåg inte att det var 

jägaren som lyckades fånga djuret utan djuret som lät sig lät sig fällas, och naturen kunde 

även gengälda onda handlingar genom att undanhålla bytet. Genom bl a fruktan att reta gudar 

och makter i naturen påmindes människorna om att leva i bevarad harmoni med naturen, en 

naturpraxis som garanterade långsiktigt och uthålligt bruk av naturresurserna. Jordbruket 
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började utvecklas för 10 000 år sedan och uppdelningen mellan natur och kultur skapades. 

Människan var stolt över sitt kulturlandskap som började förknippas med försörjningen 

samtidigt som naturen som inte bearbetats av människor blev lika med vildmark. I Bibelns 

inledande kapitel om skapelsen finns en text om att människan ska föröka sig och lägga 

jorden under sig. Detta är en av de saker som använts som legitimering av mänskligt 

herravälde och en dualism som skiljer människa och natur åt. Men även hos tex grekiska 

tänkare som Aristoteles på 300 – talet f kr fanns bilden av att naturen fanns till för människans 

skull. Naturen gjorde inget förgäves och kriteriet för någots användbarhet bekräftades av 

människans möjligheter att utnyttja det (Sörlin, 1991). 

 

Naturens betydelse för hälsan 

År 1989 kom Rachel och Stephen Kaplan ut med sin teori om varför naturen har läkande 

effekter utifrån hur hjärnan hanterar information (Grahn, 2005). I dagens urbana samhälle 

används främst riktad uppmärksamhet som kräver mycket energi av oss och som vid 

överbelastning gör oss utmattade. När vi vistas i naturen använder vi istället spontan 

uppmärksamhet vilket gör att intrycken uppfattas som mer vilsamma. Roger Ulrich har med 

sin teori visat att vi reagerar på stress med samma kamp- eller flyktbeteende som vi gjorde 

tidigare i historien då det var en hjälp för vår överlevnad. Miljöer som liknar savannen – i 

Sverige har vi hagar och ängar, gärna med lite vatten - signalerar dock vila och trygghet till 

vår hjärna (Grahn, 2005). Uppfattningen kring att regelbuden naturkontakt leder till att man 

utvecklar en positiv relation till allt levande kan jämföras med forskning inom psykologi och 

trädgårdsterapi (Glantz, Grahn, Hedberg, 2007).  

Ett sådant vänskapsförhållande leder till engagemang för att motverka livsnedbrytande 
processer och värna om livets mångfald – för man skadar inte den man tycker om (Glantz 
mfl, 2007, s. 173).  

Den som råkat ut för ett psykologiskt trauma kan finna en väg tillbaka genom ett naturmöte 

som ställer rimliga krav. Stenblock har visat sig betydelsefulla för människor i kris då den 

relationen är helt kravlös. Förhållandet till träd och djur kan också upplevas meningsfullt. 

Denna naturkontakt kan liknas vid en vänskapsrelation. Mänskliga relationer ställer högre 

krav och får komma in senare i läkningsprocessen (Glantz mfl, 2007).  
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Naturkontaktens betydelse för miljöengagemang 

En tidig civilisationskritiker, föregångare och inspiratör när det gäller att återknyta till naturen 

är Henry David Thoreau. I sin självbiografiska bok från 1800-talet förmedlar Thoreau en 

vördnad för det levande då han berättar om sitt liv under ett år i skogen intill tjärnen Walden. 

Han beskriver noggrant sina iakttagelser av djurliv och årstidernas skiftningar i landskapet. 

Hans strävan är att leva ett äkta och sant liv utan ytlighet och slentrian. Han förespråkar 

enkelhet utan onödig konsumtion och kritiserar tidens samhällsordning som han upplever 

förför och passiviserar människor (Thoreau, 2006).  

Vi är övertygade om att den samhörighet med landskapet som utgör grunden för ett 
medvetet ekologiskt handlande, främst skapas genom en djup förtrogenhet med 
landskapet, som bara kan utvecklas om vi vistas i det (Dahlgren mfl, 2007, s. 8). 
 

Kulturlandskapet kan liknas vid en massa ”fotavtryck” av tidigare människors verksamhet 

(Brügge & Sandell, 2007). Efter inlandsisen förändrades det svenska naturlandskapet och 

spåren från människans påverkan går att läsa av i lämningar av t ex vägar och husgrunder 

(Cserhalmi, 1997). Jordbruksmark har brukats på olika sätt genom historien och tex 

införandet av olika skiften har delat upp och förändrat landskapet (Cserhalmi, 1997). 

Jordbruket har blivit alltmer specialiserat, effektiviserat och mekaniserat efter skiftena och nu 

är det endast några få människor som producerar maten till alla (Brügge & Sandell, 2007). De 

senaste 50 årens jordbruk har förändrat landskapet på ett mer radikalt sätt än de tidigare 4500 

åren tillsammans Cserhalmi (1997).  

Mycket av allemansrättens styrka ligger i att det är landskapet som själv «berättar» för 
nyttjaren om möjligheter och begräsningar. Markanvändning, årstid, skikt etc. i relation 
till gruppstorlek och aktivitet avgör vad man får och inte får göra. Men som med alla 
berättelser så måste man lära sig läsa, lyssna och tolka – en pedagogisk utmaning som 
också innehåller stora miljöpedagogiska möjligheter. (Brügge & Sandell, 2007, s. 98). 

När det gäller motiv för att bedriva friluftsliv kan man urskilja två inriktningar genom dess 

historia: Dels som en metod för olika syften, som tex hälsa och team-buildning inom skola 

och olika organisationer och dels har friluftsliv setts som ett mål i sig (Sandell, 2007, s.16-17). 

Naturmötet ses då som en livskvalitet som inte kan erbjudas av det moderna industrialiserade 

och urbaniserade samhället och erbjuder en möjlighet att uppleva skönhet och känslan av att 

ingå i en större helhet. Impulser till miljöengagemang kan komma genom ett medvetet 

friluftsliv som är naturnära istället för teknifierat (Sandell, 2007). Det är viktigt att barn får 

vistas ute ofta eftersom många idag inte naturligt har den kontakt med naturen som fanns förr 

och en del känner därför rädsla tex för skogen (Brügge & Szczepanski, 2007, s. 39).  
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Urbanisering har förändrat naturrelationen påtagligt och mycket av vår omvärldsrelation sker 

idag genom massmedia som endast stimulerar vårt syn- och hörselsinne. Naturrelationen 

däremot handlar om att aktivera alla sinnen. När naturkontakten förändras påverkar det våra 

tankar och handlingar. Därför är det viktigt att värna t ex de naturkvaliteter och naturmiljöer 

som finns (Glantz mfl, 2007). Begreppet nature-deficit disorder beskriver de mänskliga och 

samhälleliga kostnaderna till följd av bruten naturkontakt med exempelvis reducerad 

användning av våra sinnen, koncentrationssvårigheter och högre nivåer av fysisk och 

känslomässig ohälsa menar Louv (Louv, 2005). Han skriver att barn idag har kunskap om 

globala miljöproblem men att deras fysiska kontakt, deras närhet till naturen minskar. Detta 

var omvänt då hans egen generation växte upp - ingen talade om surt regn, uttunning av 

ozonskiktet eller global uppvärmning (Louv, 2005, s.1). Elaine Brooks är en forskare och 

biologilärare som Louv refererar till som menar att miljöförstöring många gånger handlar om 

okunnighet och ignorans, människor värderar inte vad de inte kan benämna. En av hennes 

studenter sa att varje gång hon lärde sig namnet på en växt, kändes det som att hon gjorde en 

ny bekantskap (Louv, 2005, s. 41). Edward Reed menar att vi håller på att förlora förmågan 

till direktupplevelse av vår värld (Louv, 2005 s. 65). Det finns barn som beskriver sinnliga 

naturupplevelser men Louv upplever även att många ser naturen som något abstrakt och 

avlägset, eller något att utnyttja:  

For some young people, nature is so abstract – the ozone layer, a faraway rain forest – 
that it exist beyond the senses. For others, nature is simple background, a disposable 
consumer item (Louv, 2005, s. 68).  

Thomas Tanner, professor i miljövetenskap, gjorde en studie 1978 om vad som påverkat olika 

typer av miljövetare och miljöengagerade människor i deras liv till att välja den banan. (Louv, 

2005, s. 150). Den främsta influensen var barndomsupplevelser av natur- och 

landsbygdsmiljöer. De flesta hade tillgång till naturmiljöer för ostrukturerad lek och 

utforskande dagligen. Sedan dess har flera studier bekräftat och breddat den här kunskapen. 

Nancy Wells och Kristi Lekies vid Cornell University tittade på ett brett urval av vuxna i 

stadsmiljö: 

The study indicated that adult concern for, and behavior related to, the environment 
derives directly from participating in such wild nature activities as playing independently 
in the woods, hiking, fishing and hunting before the age of eleven  (Louv, 2005, s. 150).  

Studien lyfter också fram att fri lek i natur är effektivare än aktiviteter organiserade av vuxna. 

Men miljöpsykolog Louise Chawla utökar kunskapen med att en mentorsperson som lär ut 

respekt för naturen, utan att förmedla rädsla, har stor betydelse (Louv, 2005, s. 151).  Genom 
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att naturupplevelser erbjuder förstahandserfarenheter får barn hjälp att förstå hur naturliga 

system fungerar enligt Moore: Naturprinciper så som nätverk, cykler och evolutionsprocesser 

demonstreras och undervisar om naturens unika kretslopp (Louv, 2005). Utvecklingen av 

kreativiteten hör intimt samman med förmågan att uppskatta dessa mönster (Louv, 2005). 

Förmågan att tolka upplevelser i barndomen sker genom att konsekvent göra bekräftande 

empiriska erfarenheter. Professor i social ekologi, Stephen Kellert, beskriver hur erfarenheter 

i ens närmiljö och speciellt naturmiljöer har unik betydelse för utvecklingen av den kognitiva 

förmågan med ständiga möjligheter till kritiskt tänkande och problemlösning (Louv, 2005, 

s.124). 
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Environmental arts 

Internetmuséet greenmuseum.org använder ”Environmental arts” som ett paraplybegrepp för 

olika inriktningar som utgår från att göra konst i naturen av naturmaterial (Sørenstuen, 2011, 

s.24). Inom olika benämningar som eco-art, miljø-kunst, arts-based environmental education 

(AEE) och land art synliggörs miljöfrågor på olika sätt. Några inriktningar beskrivs här. 

 

Naturkonst 

Sørenstuen menar att benämningen eco-art passar bra på samtidskonstens uttryck i naturen då 

man kan se en ökad ekologisk medvetenhet i material och uttryck. Inom riktningen är det 

vanligt att man använder material från platsen, som efter omplacering och estetisk 

formgivning får återgå till naturen som en del av ekosystemet. Land art kan översättas med 

landskapskonst och sker ofta storskaligt. Kända utövare är tex konstnären Andy Goldsworthy. 

Ursprunget för Land art är en konströrelse under 60-talet som sökte nya radikala uttryck och 

förhållningssätt till miljön. Sørenstuen tror att det kan bli aktuellt att koppla ihop naturens 

skönhet och estetiska möjligheter med konstens och ekologins utmaningar framöver 

(Sørenstuen, 2011, s. 18). Som didaktiskt område menar han att det är viktigt med förankring i 

land art och environmental art för att undgå klyschor (Sørenstuen, 2011). Sitt eget arbete med 

lärarstudenter, barn och ungdomar benämner han naturkonst. I en enkätundersökning om 

naturkonst svarar en av Sørenstuens informanter:  

Naturen og dens materialer gir direkte sanseerfaringer, skjerper persepsjonsevnen og 
utfordrer evnen til konstruksjon og komposisjon med tilgjengelige materialer 
(Sørenstuen, 2011, s. 19). 

Sørenstuen (2011) beskriver hur vårt estetiska uttrycksbehov hänger samman med yttre 

sinnesstimulans, vår öppenhet för den och vår reaktion på den. Naturkonst handlar om 

öppenhet för linje, form, färg, material och texturer i naturmiljön (Sørenstuen, 2011). Det 

handlar om att se naturen genom att understryka detta i landskapet med hjälp av en ny form 

eller tex komplementfärg av naturmaterial. Då skapandet sker i ett samspel med naturens 

element och årstider kan uttrycket bli flyktigt då det bryts ned med dessa (Sørenstuen, 2011). 

Fotodokumentation är därför en viktig del av naturkonsten. Estetisk dokumentation synliggör 

inte bara en existerande kultur utan är samtidigt kulturskapande genom att göra upplevelsen 

kollektiv (Sørenstuen, 2011). Naturkonst kan vara en metod för att sätta sig själv eller barn in 

i ett estetiskt samspel med naturen menar Sørenstuen och en av hans informanter uttrycker: 
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Det er viktig å lære barn å bli begeistret for estetikken i naturen. Ved å bruke den i lek 
kan vi utvikle barns evner till estetisk opplevelse. Denne typen av virksomhet ligger nær 
barns lek og skapende uttryck (Sørenstuen, 2011, s. 19).  

Sørenstuen menar att det behövs människor som engageras av naturen och värnar om den. 

Genom sinnesupplevelser och skapande i och av natur kan engagemanget utvecklas och 

andras konst av naturmaterial är bra inspirationskällor (Sørenstuen, 2011).  

 

Art Education for Sustainable Development (AESD) 

Helene Illeris ställer frågan i en artikel om hur den framtida konstutbildningen kan lyfta 

hållbarhetsfrågor (Illeris, 2012). Hur kan lärare inom konst jobba med hållbar utveckling och 

undvika att vara dogmatiska men acceptera att bli etiskt normativa? Hur kan man bryta den 

tystnad som råder kring frågorna idag? Illeris svarar inte på frågorna men analyserar de 

aktuella strömningar som råder inom den samtida konstutbildningen. Hon låter dessa utgöra 

en plattform att utgå från som grund för att utveckla en framtida konstutbildning för hållbar 

utveckling. Det begrepp hon själv formulerat kallar hon Art Education for Sustainable 

Development och förkortar AESD. Formuleringen relaterar hon till Education for Sustainable 

Development (ESD) vilket står för en global miljöutbildningssatsning formulerat i 

klimatkonferenssammanhang.  

 

Arts-based environmental education (AEE)  

Under tidigt 90-tal formulerades en ny form av miljöutbildning i Finland med konstnärlig 

praxis (van Boeckel, 2009). Men redan 1971 uttrycktes grundtankarna, i samband med den 

första europeiska regionala INSEA- kongressen, på tema ”Environmental protection in Art 

Education”. Pirkko Pohjakallio förklarar att syftet var att bredda perspektivet kring 

miljöproblemen. De rör inte bara det biologiska, ekonomiska och sociala utan även det 

estetiska området (van Boeckel, 2007). Forskaren Meri-Helga Mantere introducerade 

konceptet arts-based environmental education (AEE) (van Boeckel, 2009). Samma år som 

miljökonferensen i Rio de Janeiro ägde rum, 1992, uttryckte Mantere att ekologiskt tänkande 

och agerande borde ses som ledande princip i all utbildning (Mantere, 1992; van Boeckel, 

2007 ). Hon argumenterade även för konstutbildningens betydelse för utvecklandet av 

miljöutbildning. För Mantere baseras uppskattningen av naturen och viljan att engagera sig 
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för miljön på positiva och värdefulla naturupplevelser och dessa är ofta av estetisk karaktär. 

Direkt kontakt med naturfenomen tillsammans med konstens förmåga till nya sätt att se, kan 

generera den här typen av upplevelser (Mantere, 1992). 1995 definierade Mantere AEE som 

en form för lärande vars syfte är att utveckla förståelse och ansvar för miljön med hjälp av 

sinnlig perception, observation och konstnärligt skapande. Konstnärliga upplevelser förstärker 

ens förmåga att se och hjälper en till insikt. Genom konsten kan man komma åt livsstils- och 

värderingsfrågor som väcks till följd av den ekologiska krisen och som annars är svåra att nå 

(Mantere, 1995). 

We believe that it is possible to develop environmental understanding and responsibility 
by becoming more receptive to sense perceptions and observations, and by using artistic 
methods to express personal environmental experiences and thought (Mantere, 1995, s.1).  
 

Van Boeckel beskriver att AEE skiljer sig från annan utomhus- och miljöpedagogik. Dessa 

kan visserligen erbjuda rum för estetiska upplevelser. Han nämner som exempel som ”flow-

learning” (Joseph Cornell) eller ”earth education (Steve Van Matre) och place-based 

education (David Sobel). Men konst i AEE är dock inte en tillagd kvalité utan snarare själva 

utgångspunkten (van Boeckel, 2010):  

Art is not an added quality, the icing on the cake; it is rather the point of departure in the 
effort to find ways in which children can connect to nature. (van Boeckel, 2009, s. 2). 

Van Boeckel redogör för sin forskning i en artikel från 2009. Där bygger han vidare på hur 

AEE kan fungera på två sätt: Dels med syfte att öka ens öppenhet och känslighet för naturen 

och dels skapa utrymme för att bearbeta rädslor relaterade till miljöproblemen (van Boeckel, 

2009). Genom konstnärliga aktiviteter erbjuds vi att tolka upplevelser av världen på ett icke-

kognitivt sätt och detta kan hjälpa oss komma i kontakt med vårt psyke på ett djupare plan, 

men även skärpa vår perception för omgivningen. Genom konsten kan vi få syn på världen på 

nytt, bli överraskade och provocerade och genom att konsten kan öppna oss för kaos, ger den 

oss möjligheter att hantera motsägelser och paradoxer. Van Boeckel lyfter fram relationen 

mellan kreativitet och reception och menar att å ena sidan verkar ökad reception för miljön ha 

stimulerande effekt på vår skapande förmåga och omvänt: när ens kreativitet är väckt kan ens 

förmåga öka när det gäller att ta in företeelser i miljön (Van Boeckel, 2009). Han upplever att 

dagens miljösituation kräver vår fulla uppmärksamhet och reflektion – vilket står i kontrast till 

den utveckling vi nu har, där människor lever utan direktkontakt med miljön och även 

distanserar sig mentalt. Van Boeckel använder Robert Jays begrepp ”psychic numbing”, som 

beskriver hur människans reaktion på extrem mental press kan leda till blockering av känslor 

Lisa Klang 2013, Bildpedagogik C, Högskolan i Gävle 
 



Sida 20 av 32 
 

och bilder. Miljöproblemen försvinner inte för att vi ignorerar dem och van Boeckel menar att 

existentiella dimensioner av den ekologiska krisen fortfarande lämnas i periferin. I kontrast 

till dem som förordar att ”se faran i ansiktet” undrar van Boeckel om det finns ett mer 

passande sätt då man arbetar med barn. Konstens syfte är ofta att finna nya associationer och 

kopplingar och kreativiteten hämmas då vi uppmärksammar separationer mer än föreningar. 

Genom konstaktiviteter uppmuntras barn att bli mer öppna och känsliga och blir därmed 

också sårbara – En intervju med Mantere får avsluta van Boeckels artikel där hon menar att 

det därför är viktigt att lärare kan förmedla hopp och att även svåra frågor kan ha lösningar 

(van Boeckel, 2009).  
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Intervjuresultat och tolkning av intervjuerna 

I intervjuerna har jag ställt frågor om mötet mellan konstbaserat lärande, natur och 

miljöfrågor. I denna tolkning tar jag upp hur de intervjuades tankar och erfarenheter kan 

relateras till min fråga - Om konstbaserat lärande tillsammans med fördjupad 

naturkontakt kan lyfta frågan om hållbar utveckling? Både frågan och svaren är 

komplexa. De intervjuade närmar sig området utifrån sina olika bakgrunder som konstnärer, 

lärare och forskare. I den här redovisningen tolkar jag intervjusvaren utifrån rubrikerna natur 

& miljö, konst och lärande. Vart och ett av dessa områden relateras till litteraturen i uppsatsen 

och därefter sammanfattas tolkningen. I den avslutande diskussionen lyfter jag ett par frågor 

som väckts genom arbetet. 

 

Natur & miljö 

Åsa Lowden Kästel ser naturen som en självklar utgångspunkt för konstnärligt arbete. För 

henne är naturen helt outtömlig och något man alltid kan arbeta utifrån eftersom det varje dag 

är ett nytt motiv fastän det är samma motiv. Hon upplever att elevernas relation till naturen 

förändras under året på konst och hantverk där hon undervisar:  

De jobbar med lera och keramik och får ett förhållande till jorden, de jobbar med trä och 
får ett förhållande till skogen, träslag.../ /…I textilen så är det ju plötsligt det där att man 
inte vet var linet kommer ifrån, eller sidenet, alltså det uppstår hela tiden frågor.  

Åsa Lowden Kästel beskriver att när man avbildar naturen och jobbar med naturmaterial så 

kommer man nära naturen och detta möte föder frågor som tex hur kottar förökar sig. 

Naturens förmåga att stimulera våra sinnen och skänka direktupplevelser betonas i 

litteraturstudien (Dahlgren mfl, 2007). Dessa sinnliga förstahandserfarenheter i naturmötet 

beskrivs hjälpa en till förståelse för naturprinciper, ekologiska samband, upplevelse av 

skönhet och känslan av att ingå i en större helhet (Louv, 2005; Brügge mfl, 2007). En annan 

pedagog som arbetar med naturmaterial och gestaltning är Ninna Gunnarsson. Hon beskriver 

en kurs där de arbetar med natur, konst och miljöproblematik. Ninna Gunnarsson jobbar ofta 

med sina grupper utomhus. Materialen kan vara sälg, vass, grus, lera, textil, ull och allt från 

snöre till lim är från naturen. Biologisk mångfald är ex på ett tema de arbetar med. Under 

kursen studerar de fraktaler, gyllene snittet och symmetrier i naturen. Ninna Gunnarsson 

berättar att de iakttar naturen och avbildar den ibland för att lära sig något om den. 
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Man kan inte sitta och bara blåstirra på en grej i en och en halv timme, det är det ingen 
människa som står ut med, men om man avbildar så tittar man, för ner på pappret, 
millimeter för millimeter det man tittar på och tillslut har det gått en och en halvtimme 
och så har man avverkat hela figuren och man har sett mycket mer än man hade sett 
innan. Så det är ett sätt att lära sig se hur det ser ut. 

Ett syfte med kursen är skapa en relation till naturen. Genom att man både hämtar sitt material 

och inspirationen där så får man ett ärende ut i naturen, vilket vi människor sällan har 

nuförtiden. Ninna Gunnarsson menar att man upprättar en relation till platser där man kan 

hämta saker. Hon vet precis var kaveldun växer numera och vart hon ska gå för att hämta 

bästa, längsta sälgen: 

Vi sitter framför våra skärmar och tycker att skogen har vi väl varit i förut, det är väl inget 
kul. Men varje gång man går ut så är det faktiskt annorlunda. Om man går ut på jakt efter 
en viss färg, lavar eller någonting speciellt, knoppar, då ser man på ett annat sätt, under 
sin lilla promenad. 

Yngve Gunnarsson arbetar också med noggrant avbildande som en typ av naturstudier. Han 

menar att långsamheten gör att man ser saker som man aldrig har sett förut vilket bidrar till 

naturkontakten och en aha upplevelse av hur rik naturen är i sådant som vi ofta går förbi. 

Samlar man pinnar på marken tänker man nog först att de är ganska lika varandra, grå-brun-

gröna. Men ens perspektiv förändras då man börjar studera dem och ser vilka fantastiska 

färgnyanser och skillnader de har. Litteraturstudien visar att vuxna människors 

miljöengagemang tycks kunna relateras till naturupplevelser i barndomen och igenkännande 

av olika arter lyfts fram som viktigt för ansvarstagande för dessa (Louv, 2005). En nära 

relation till djur och natur liknas vid en vänskapsrelation som leder till engagemang för att 

motverka livsnedbrytande processer (Glantz, Grahn, Hedberg, 2007). 

Åsa Lowden Kästel arbetar inte med hållbar utveckling som tema i undervisningen. Men det 

är naturligt för henne att återanvända material och att använda giftfria material. Hon vill inte 

komma med moral eller pekpinnar utan hoppas att moralen ska komma utifrån vad eleverna 

själva upptäcker. Att teckna och måla och iaktta naturen gör att man övar upp sitt seende och 

detta kan också berika ens liv själsligt menar Åsa Lowden Kästel, även om hon betonar att 

hon som lärare inte jobbar med terapi eller andlighet. Hon tror att man kan bli mer förankrad i 

sig själv om man får ett förhållande till naturen.  

Med åren har Yngve Gunnarssons intresse för pedagogik och konst knutits ihop med hans 

miljöengagemang. På trädgårdsmästarutbildningen utvecklar hans elever både 

designkompetens samt reflekterar över kopplingen mellan natursyn och miljöns betydelse för 

människor. Utifrån samtal med studenter på fikarasterna utvecklades tankarna om konsten 
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som redskap och föreningen Konst och landskap bildades. Yngve Gunnarsson tror att vi har 

mycket kunskaper om klimatet och de ändliga resurserna, som att vi borde konsumera mindre 

”men att omsätta det i handling kräver någonting mer, och att konsten är ett redskap för det, 

att bearbeta saker djupt i sin egen person, individuellt”. Yngve Gunnarsson menar att det är 

flera saker som gör att konsten lämpar sig för detta och berättar att de arbetar utomhus med att 

skapa saker av naturmaterial. ”Det undersökande arbetet ute i naturen skapar ju en 

naturkontakt som vi har svårt att få annars eftersom vi sitter inomhus.” Yngve Gunnarsson 

menar att naturkontakten är viktig för miljöengagemanget: 

Jag tror den är nödvändig. Om det bara är en teoretisk kunskap, så här är det, så här ser 
verkligheten ut, så räcker inte det för de flesta människor. Utan man behöver ett 
känslomässigt engagemang, man behöver förankras i att naturen är en del av mig för att 
värdesätta den på riktigt. Någon har uttryckt något som ” Det vi inte känner till det bryr vi 
oss inte om och det vi inte bryr oss om kan vi förlora.”  

Yngve Gunnarsson säger att vetskapen om att miljön är hotad inte tränger in i människor 

eftersom vi går miste om direkta upplevelser där vi använder våra sinnen. ”Det är en procent 

som producerar all mat som vi konsumerar allihop och vi upplever verkligheten genom 

skärmar”. Den västerländska civilisationen har haft någon sorts idé om att bemästra naturen 

och använda naturen till sina syften, att styra, säger Yngve Gunnarsson. Han menar att vi 

måste ställa om och leva på naturens villkor, att vi inte ska förbruka resurser för kommande 

generationer utan vi måste hitta ett hållbart sätt att leva.  

Forskaren Jan van Boeckel använder sällan begreppet hållbar utveckling, då ordet kan göra 

oss ivriga att snabbt försöka lösa ett problem när det kanske är viktigare att stanna upp och 

fundera över vad det innebär att vara människa idag. Så här formulerar han sig:  

I think part of the problem is that we live in a grose economy that we are so obsessed with 
development, expansion, and therefore we miss a lot of things that we might also 
appreciate if we didn´t put our goal so much in the future, of developing towards 
something else, that we still need to reach, that our desires are somewere else, instead of 
taking value of what we already have. 

Jan van Boeckel refererar till hur det kan vara när ursprungsbefolkningar ska ta avgörande 

beslut för sitt samhälle. Då görs detta med respekt och hänsyn för sju generationer framåt. Jan 

van Boeckel skulle ha mer tro på arbetet för hållbar utveckling om detta också vore vårt 

förhållningssätt: 

One can jump to quickly to action, it´s the idea that we have to roll our sleeves and get to 
working on it, be very practical. It sounds nice, and it looks to be the most effectively, but 
I think it´s often the same mind-set that has brought us into this mess. 
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Mycket tid ägnas åt fel saker, som att människor i miljörörelsen lägger skuld på andra, att de 

ska ändra beteende menar Jan van Boeckel…”and we spend less time reflecting on what it 

means to be alive today. For example how young children are influenced in their whole 

behavior by advertisements, of television.” Jan van Boeckels forskning i Arts-based 

environmental education och hans engagemang handlar om miljöproblematiken och tex 

frågan om vad som sker med barn då de växer upp utan naturkontakt. Han instämmer i att 

konstbaserat lärande med syfte att skapa naturmedvetenhet, kan göra människor engagerade 

för hållbar utveckling:  

It is, you might say, my conviction, that it´s maybe the only way, because I think that you 
only care, deep down, about that of what you also love. That love-relationship towards 
nature or towards the world needs to be feed, it´s not automatically, especially if you´re 
usually in so much at a distance of it. 

Jan van Boeckel tror att djup samhörighet med jorden kan leda till handling. Det är större 

chans att människor tycker det är viktigt att bevara och vårda naturen med hjälp av aktiviteter 

som gör dem mer sensitiva. Men samtidigt får man också räkna med en större smärta om vi 

ber människor bli mer känsliga för naturen. En del definierar människan som en del av 

naturen, där samhörigheten blir grund för miljöengagemang. Ett annat sätt att se på natur och 

människa är att vi skiljer oss åt, ”att där finns en kreativ spänning, som en dans mellan två 

partners”. Detta legitimerar inte att vi utnyttjar jorden utan Jan van Boeckel menar att vi kan 

se på skillnaderna som något som kan berika var och en.  

 

Konst 

Idén till Kultivator föddes i samband med att konstnärerna Malin Lindmark Vrijman och 

hennes man flyttade till Öland från Amsterdam och blev grannar med släktingar som är 

jordbrukare.  Det gick upp för dem hur lite man vet om jordbruk när man bor i staden. I 

Amsterdam hade de arbetat mycket med socialt engagerade konstprojekt och ville göra 

skillnad med sin konst. 

När vi kom till landet så var det ju först som att man drog sig tillbaka nästan från allting. 
Men det var fel för vi märkte att det var ju mitt i det allra viktigaste, allra mest spännande 
frågor som finns, som är hur vi ska göra vår mat och hur vi ska leva med naturen, på 
något vis, i framtiden. 

Samtalen i staden blev korta, kanske över en kaffe. Sedan tiden på konsthögskolan hade 

Malin Lindmark Vrijman och hennes man Mathieu saknat att ha längre samtal om det man 

Lisa Klang 2013, Bildpedagogik C, Högskolan i Gävle 
 



Sida 25 av 32 
 

gör. Malin Lindmark Vrijman säger att de ville ha kvar det där så de bjöd in människor de 

kände till en samling på gården. De flesta vid den tiden, i början på 2000-talet, var upptagna 

av staden, av det urbana fältet.  

För alla var det ju exotiskt att komma ut till landet, till en bondgård, träffa kor och träffa 
traktorer och på ett sätt så blev det så att alla vi, alla våra vänner hjälpte också till att 
tänka fram det här. 

Malin Lindmark Vrijman beskriver hur den experimentella plattformen Kultivator skapades 

och hur ett nätverk växte fram. Människor som engagerats av frågorna bjöds in och möttes i 

en konferens under några dagar utformad som ett bröllop mellan «konst» och «jordbruk». De 

lekte att dessa gifte sig och projektet innehöll både «lysning» där konst- och jordbrukssläkten 

inventerades i en interaktiv utställning, samt förberedelsedagar inför bröllopsfesten med 

samtal om frågorna.  

Om man tänker tillbaka på bröllopsritualerna, de här lekarna och allt vad det är, så är det 
ju att presentera sig för varandra och på något sätt befästa det här bandet. Och vi ville ju 
göra det och man gör också det väldigt bra i något som genomsyrar det mesta vi gör, att 
arbeta tillsammans. Det är för oss ett sätt att vara tillsammans, att när man bygger 
någonting ihop så lär man känna varandra och man knyter band. 

Upptäckten av människors bristande förmåga till känslomässiga värderingar och att se till hela 

sammanhang gör att Nobel i uppsatsens litteraturstudie pekar på konstens betydelse för 

framtida utbildningar då konsten präglas av helhet, frihet och mångfald (Nobel, 2001). Jag ber 

Jan van Boeckel definiera konst, utifrån Arts-based environmental education. Han menar att 

den viktigaste kvalitéten med konst handlar om att den är eller ska vara «open-ended», dvs inte 

i första hand målrelaterad.  ”What is so crucial about it is that you dare to do something, of 

which you don’t know what the outcome is.” Han säger att så mycket i våra liv är inriktade 

mot specifika mål.  

But in an artistic process it´s the way of relating to the world, that you allow for things 
that are unexpected, to show up. Things that you cannot order you cannot organize. It´s in 
a way to be open to the mystery, the history of how new connections are made, how new 
insights are formed and jet to me, we can call it art, but basically it means to me, a way, 
how you relate to experience, how you relate to taking in what is new. 

 

Inom AEE är konsten utgångspunkt för att finna vägar för barn att fördjupa sin relation med 

naturen (van Boeckel, 2009).  Konstnärliga metoder hjälper till fördjupad perception genom 

sinnenas aktivering och tillsammans med möjligheten att bearbeta känslor kring miljöfrågan 

kan man utveckla miljömedvetenhet och ansvar (Mantere, 1995, s.1). Jan van Boeckel lyfter 

också fram att konsten ger möjlighet att bearbeta känslor i samband med den ekologiska 
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krisen. Han ger exempel på människor som fått uppleva en återupprättad kontakt med något 

meningsfullt. Sår kan göra det svårt för människor att skapa en naturkontakt. Då är det viktigt 

att låta konstprocessen göra sitt och tillåta den vara open-ended. Han menar att det är 

betydelsefullt att skapa tillsammans med andra och att vara del av något större där den 

gemensamma upplevelsen nästan kan bli som en ritual, ceremoni med en andlig aspekt. 

Konstövningar kan göra att man blir mer öppen och sensitiv och få terapeutisk effekt utan att 

man behöver benämna det terapi.  

I litteraturbakgrunden beskrivs paraplybegreppet Environmental arts. Inom dess 

konstinriktningar jobbar man med att skapa konst av naturmaterial i samspel med naturen där 

konstverken också bryts ner med den och en del konst riktar in sig på att lyfta miljöfrågor 

(Sørenstuen, 2011). Yngve Gunnarsson menar att många har en föreställning om att konst 

handlar om att skapa något fint att hänga på väggen. Han beskriver arbete med naturmaterial 

där konsten oftast blir tillfällig, den återgår till naturen. Yngve Gunnarsson säger att många 

känner sig berikade efter att ha deltagit i en workshop och att det var upplevelsen i sig som 

var det viktigaste. Men upplevelsen som man kan få kan också vara svår att beskriva för den 

som inte har varit med. Yngve Gunnarsson menar att konsten ger möjligheter att arbeta med 

paradoxer, att saker och ting kan vara på flera sätt samtidigt och hänvisar till Jan van Boeckel 

som beskriver konsten som open-ended. Det gör att vi kan bearbeta komplexa saker som hur 

vi lever våra liv och hur vi vet om att klimatet står inför katastrofal utveckling och samtidigt 

lever vi kvar i vår vardag, utan att kunna göra så mycket. Dessa paradoxer, handlar inte om 

rätt eller fel men behöver bearbetas på ett djupare sätt, menar Yngve Gunnarsson. Han säger 

att vi samtidigt behöver hitta nya idéer om hur man kan leva ett gott liv, på ett hållbart sätt 

och att det är viktigt att arbeta konstnärligt med dessa existentiella frågor.  

Jan van Boeckel menar att det är en verklig utmaning att försöka hantera de ekologiska 

kriserna på ett medvetet sätt och oerhört svårt att ta in allt och vara förberedd på att det t o m 

är värre än vi trodde (tex kärnkraft). Därför är det en speciell utmaning att leva och medvetet 

bearbeta/hantera vad det innebär att vara människa nu. Konst kan vara en väg, inte för att lösa 

det, men att integrera det i sitt liv. 
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Lärande 

Ninna Gunnarsson menar att man alltid är friare utomhus jämfört med att arbeta inomhus och 

att ingen har prestationsnoja ute. Detta har varit en stor upptäckt för henne som pedagog.  

Man kan hälla och drälla och skvätta, det känns friare, det är inte lika propert liksom. Just 
de övningarna, när man jobbar med naturmaterial utomhus och bygger, då kommer man 
väldigt lätt in i flow, jag tror att kroppen kanske minns hur det var när man var liten och 
lekte. Man bara gör och undrar hur det blir om man gör så här? Man provar på ett väldigt 
fritt sätt som man inte gör om man sitter vid ett bord och har ett fyrkantigt papper framför 
sig. 

I litteraturstudien beskrivs att lek i naturmiljöer stimulerar såväl den intellektuella 

utvecklingen som fantasin genom multi-sensoriska upplevelser (Louv, 2005). Med 

utomhuspedagogik beskrivs lärande genereras utifrån upplevelsebaserade, platsrelaterade 

förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med textbaserade praktiker (Szczepanski, 

2007). I intervjun med Andrew Gryf Paterson beskriver han ett projekt som förenade 

människor från olika länder kring natur, kultur och lärande, Herbologies/ Foraging networks. 

Det kopplades ihop med bio-konst och den växande teknologin som informationskälla. 

Projektet hade två delar och bestod dels av en workshop under en festival i Helsingfors. I den 

andra delen träffades konstnärer från olika länder i Lettland för att intervjua äldre människor 

på landsbygden. Syftet var att samla in och ta tillvara på deras kunskaper om örter. Detta 

presenterades sedan i en bok som konstnärerna skapade med vackra foton och berättelser. 

Foraging, att samla vilda växter, jämförs av Andrew Gryf Paterson med informationssökande 

på internet och kunskapsdelande var en viktig drivkraft i projektet, att utforska olika sorters 

kunskap. Andrew Gryf Paterson menar att projektet relaterar till hållbar utveckling på flera 

nivåer: Individen kan få ökad medvetenhet kring var man kan skaffa mat i sin närmiljö. Att 

dela med sig av sina kunskaper kan få betydelse för hela samhällen. Frågor som väcks är t ex 

hur människan ska agera för att inte använda mer resurser än vi har.  

I samband med att man högg ner en skog som var betydelsefull för Jan van Boeckel funderade 

han på att undvika att fördjupa sin kontakt med naturen för att slippa lidande. Till slut 

konstaterade han ändå att det inte är en utväg. I ett samtal med Meri-Helga Mantere sa hon till 

honom: att fullt ut vara människa innebär att man älskar intensivt, t ex en plats i naturen, och 

det inbegriper djup glädje över den kontakten, men också att sörja, att uppleva förlust. Jan van 

Boeckel fortsätter: 

And maybe one way to put it is that through art experience you live somehow more 
intensely, or more in direct experience. Usually there is so many distractions, so many 
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things, information on screens and there is a real need and also hunger for people to 
experience the world in a more direct way, like for example what we did today, with the 
hands. 

Jan van Boeckel syftar här på en konstworkshop där man blundande skapar sin ena hand i 

lera. Detta ger han som exempel på lärande så som ett barn möter världen. Han tror att 

människor blir starkare genom mer direkta upplevelser, mer kontakt med verkligheten. Han 

säger att förstahandserfarenheter gör att man får kontakt med något fundamentalt, något 

autentiskt. Erfarenhetsbaserat lärande som beskrivs i litteraturstudien, kännetecknas av den 

subjektiva upplevelsen av att något uppfattas som betydelsefullt (Illeris, 2001). Erfarenheter 

som väcker nyfikenhet och förstärker initiativ samt hjälper en se framåt är pedagogiskt 

avgörande enligt Dewey (Illeris, 2001). Genom Kultivators projekt Allotment kopplar Malin 

Lindmark Vrijman ihop lärande med konst och jordbruk. Hon fördjupade sina kunskaper om 

frön, ekonomi, politik och frågan om vår framtida matförsörjning. Kultivators idé var: ”Vi vill 

bjuda er på middag, men ni måste själva bestämma vad ni vill äta.” Besökarna i galleriet fick 

sedan rita upp odlingslotter på det inplastade golvet med de grönsaker deras måltid skulle 

bestå av. Diskussioner fördes om hybridfrön och växelbruk. Kontaktlistor upprättades för att 

Kultivator skulle kunna meddela besökarna då deras grönsaker var klara för skörd. Hemma på 

gården organiserade Kultivator odlingslotter utformade efter skisserna. Nydanande pedagogik 

som erfarenhetspedagogiken förmodades kunna förändra hela samhället i en frigörande och 

demokratisk riktning på 70-talet (Illeris, 2001). Inlärning som består i ett mekaniskt 

upprepande av fakta avsätter döda kunskaper och kommer inte leda till handling: I 

Rannebergsskolans kunskapssyn betonas istället att verklig kunskap uppnås genom att 

förhålla sig tänkande, tolkande, värderande och gestaltande (Tham, 2008).  

 

Sammanfattande tolkning  

Mötet med naturmaterial kan hjälpa en att upptäcka färgnyanser, former och mönster genom 

sinnlig, estetisk stimulans. Detta betonas av konstpedagogerna Åsa Lowden Kästel, Ninna 

Gunnarsson och Yngve Gunnarsson i intervjuerna och i litteraturstudien om environmental 

arts (Sørenstuen, 2011). De tre nämnda intervjuade beskriver att det noggranna studerandet av 

naturen, iakttagandet och avbildandet tillsammans med annan typ av skapande med 

naturmaterial kan vara en metod för att fördjupa ens seende och förstärka ens naturrelation. 

Olika naturdefinitioner och natursyn i olika tider och samhällen påverkar vårt handlande 

(Sörlin, 1991). Ninna Gunnarsson, Yngve Gunnarsson och Jan van Boeckels natursyn liknar 
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Sörlins beskrivning av behovet av att upprätta ett naturkontrakt - en natursyn där människan 

inte ställer sig vid sidan om naturen och exploaterar den (Sörlin, 1991). Dessa tre intervjuade 

framhåller naturkontaktens betydelse för miljöengagemang och detta formuleras som riktning 

för deras konstpedagogiska verksamhet respektive forskning. Jan van Boeckel beskriver det 

som att kärleksrelationen till naturen och världen behöver underhållas. Kursen Åsa Lowden 

Kästel håller har inte ett uttalat hållbarhets fokus, men hon beskriver hur det konstbaserade 

lärandet bidrar till en fördjupad naturkontakt. Konstnärerna Andrew Gryf Paterson och Malin 

Lindmark Vrijman arbetar med konstprojekt som synliggör miljöfrågor specifikt utifrån vår 

matförsörjning. Projekten berör människans naturrelation och ekologiska processer.  

Både i Kultivator och i Herbologies/ Foraging networks betonas den sociala interaktionen, 

där man i gemensamma aktiviteter skapar och delar kunskaper. Genom workshops, nätverk 

och konstprojekt aktiveras många människor. Andrew Gryf Paterson kopplar ihop själva 

kunskapsdelandet med hållbar utveckling. Det pågående samtalet och arbetet tillsammans har 

en framträdande roll. Konsten blir ett sätt att utforska olika vägar till kunskap. Åsa Lowden 

Kästel och Jan van Boeckel rör också vid att det sker något särskilt när en grupp arbetar 

tillsammans. Även Yngve Gunnarsson talar om själva upplevelsens betydelse i samband med 

skapandet av tillfällig konst i naturen tillsammans med andra.  

Jan van Boeckel beskriver att upplevelsen kan vara terapeutisk och pekar på möjligheten att 

bearbeta känslor i samband med den ekologiska krisen genom konstnärlig aktivitet i tillåtande 

atmosfär. Genom konsten kan man inspireras till ett öppet förhållningssätt till livet, till att 

relatera till nya saker. Både Yngve Gunnarsson och Jan van Boeckel menar att miljöfrågan 

omfattar paradoxer och att man med konstnärliga metoder får möjligheter att hantera dessa. 
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Diskussion 

Under min resa har jag kommit i kontakt med människor och litteratur som fördjupat min 

förståelse för mötet mellan lärande, konst, natur och miljöfrågor. Min drivkraft kommer ifrån 

uppfattningen att miljöfrågorna är något aktuellt att arbeta med i vår tid. Mitt föreslagna 

redskap för att lyfta dessa frågor är konsten och naturkontakten. Den fråga jag velat undersöka 

genom litteratur och intervjuer är om konstbaserat lärande tillsammans med fördjupad 

naturkontakt kan lyfta frågan om hållbar utveckling. Under det inledande arbetet med 

uppsatsen kände jag inte till om ämnesområdet fanns eller om jag var ensam om att konstruera 

det. Litteraturstudien visade att fältet existerar trots att det ännu inte klätts i ord av så många. 

Men med konstinriktningar inom Environmental arts och utbildningsområden som AEE och 

AESD finns både konstnärlig praxis och teorier kopplade till lärande. Eftersom detta var 

okänt för mig då jag började arbeta styrkte den nya kunskapen naturligtvis känslan av att vara 

något på spåren. Att forskningsområdet växer fram tänker jag speglar att det finns ett behov 

av det och att det är en angelägen fråga för vår tid. Då de relationella aspekterna av lärandet 

lyfts fram i intervjuer hade jag även kunnat fördjupa mig i litteratur kring relationell 

pedagogik. Tiden fick dock hjälpa mig att begränsa omfattningen av arbetet.  

En aspekt som jag tänker gör Kultivators inriktning intressant och lätt att ta till sig kan vara att 

jordbruk och odling är konkreta saker som berör vår vardag, även om vi inte har så nära 

kontakt med vår matförsörjning idag. Frågor om klimatet kanske kan upplevas mer abstrakt. 

Men dessa frågor är ändå helt förbundna med varandra. Begreppet hållbar utveckling 

framhålls som problematiskt av Åsa Lowden Kästel och Jan van Boeckel. Det kan användas 

som skuldbeläggande moralpredikan. Det finns också risk för greenwash, att man vill visa sig 

mer miljövänlig än man är. Litteraturen jag läst har ibland också en moraliserande ton. Ett 

hållbart engagemang kanske inte kommer genom att man tynger elever med miljöproblem. 

Mantere lyfter fram betydelsen av ens förhållningssätt som pedagog: vikten av att förmedla 

hopp. Vilka kan ha användning för insikten att konst och miljöfrågor kan kombineras? Min 

uppfattning är att var och en behöver fråga sig vad man själv kan göra för skillnad. Några är 

konstnärer, andra bildlärare, naturkunskapslärare eller något helt annat. Dessa kan fördjupa 

föreningen mellan konstnärligt skapande, utomhuspedagogik och miljöfrågor. En viktig 

utmaning för framtiden tror jag ligger i att skapa möjligheter till fördjupad naturkontakt som 

ett mål i sig och inte bara fungera som metod i olika ämnen. Kontinuerlig naturkontakt har 

betydelse för hälsa, lärande och miljö. I början av det här arbetet tänkte jag på konsten som en 

metod för hållbar utveckling. Med utomhuspedagogik låter man upplevelse och reflektion 
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berika och fördjupa varandra. Miljöengagemang kan bli en frukt i förlängningen. Jag funderar 

nu om detsamma gäller för naturkonstaktiviteter, om de ses som ett mål i sig kanske de leder 

till en upplevelse av jordens skönhet och viljan att förvalta den, utan att detta är kravet från 

början. Definitionen av fältet arts-based environmental education stämmer in på min studie. 

Det skiljer sig från annan natur- och miljöutbildning där man erbjuder rum för olika estetiska 

upplevelser. Här handlar det inte om att erbjuda lite estetisk kryddning av lärandet utan det 

konstnärliga är själva utgångspunkten i försöken att finna vägar genom vilka man kan få 

kontakt med naturen.  

I en tid då skolelever blir sittandes inne, kanske som följd av att de fått en varsin dator av 

skolan, känns det relevant vad följden av det blir i förlängningen. Hur kan skolan jobba med 

miljöfrågor? Frågan om sambandet mellan naturkontakt och miljöengagemang är vid och 

omfattande och fördjupad forskning behövs. Genom litteraturstudien och intervjuerna 

framträder naturkännedom som en viktig grund för förvaltande av jorden, av vår miljö. Att 

tillbringa tid i naturen är ett sätt tänker jag, men konsten beskrivs också kunna hjälpa oss att 

se, och kanske kan seendet vara starten på en fascination som både väcker frågor och blir 

början på ett förhållande till naturen. Direkta sinnesupplevelser kan stimulera till 

miljöengagemang – Men behövs konsten? Det konstnärliga skapandet hjälper oss uttrycka 

sådant som är svårt att formulera i ord. Det konstnärliga uttrycket talar till flera sinnen. 

Konsten kan vara en väg till kunskap, i formulerandet och gestaltandet, i återkoppling och i 

reflektion. Under arbetets gång har jag börjat fundera över hur miljöengagemang kan se ut, 

presenteras och om det kan läras ut. Jag har intresserat mig för ett konstbaserat lärande som 

aktiverar, som leder till handling.  

Står förförståelsen i vägen för en kritisk studie? Eller är en passionerad uppfattning en lämplig 

drivkraft för studier? Det svar jag kommit fram till på min frågeställning i den här uppsatsen 

är att min hypotes verkar stämma: Min tolkning av intervjuerna är att konstbaserat lärande 

tillsammans med naturkontakt kan användas för att lyfta miljöfrågor. Jag blev inte förvånad 

över att finna så stark betoning på betydelsen av sinnliga och subjektiva direktupplevelser för 

lärandet, både i den litteratur jag läst och i de intervjuer jag gjort. Men några saker jag fick 

syn på istället var min iver att vilja ”rädda världen”. Jan van Boeckel menar att ett för hastigt 

agerande i miljökrisfrågorna kan vara kontraproduktivt, göra saker värre. Vad innebär det att 

vara människa idag? Frågan får mig att stanna upp. Liksom hans betoning på att vara öppen 

mot det som möter en i livet, nya samband, att ha konsten som ett förhållningssätt. Händelsen 

som ligger till grund för den här uppsatsens tema gör sig påmind: Jag tecknade av Älgört, 
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drack te på bladen och det mötet startade ett kunskapssökande. Så småningom ledde det mig 

till en trädgårdsutbildning och senare till det här uppsatsskrivandet. Nu fördelar jag 

egenodlade frön till vännerna. Som Martin Luther har sagt: ”Även om jorden skulle gå under 

imorgon vill jag plantera ett träd idag.” 
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