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Syfte 
1. Komma ut i naturen 
2. Se och känna naturen 
  
Först upptäcka naturen för att sedan vilja bry sig om den. Kärlek måste uppstå! 
 
Mål 
1. Kärlek ska skapa engagemang 
NRM: “Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld” 
 
Innehåll i kronologisk ordning - vår tidslinje från skolstart till utställning 
 

1. Lekar på gården från Naturskyddsföreningen 
2. “3 djur i ett” - teckna huvud, kropp och ben 
3. Min naturupplevelse - återberättelse 
4. Tipspromenad i skogen 
5. Min favoritplats 
6. Plakatkonst med starkt budskap 
7. Mönsterdesign alá Kusama 
8. Fotomontage 
9. Montern 
10.Natursekvenser (filmprojekt) 
11. Illustrera ett klimatsmart tips 
12.Djurspår 
13.Hösttriptyk foto 
14.Morph - porträtt från människa till djur 
15.Utrotningshotade djur och en vinnare 
16.Oljemåleri med naturtema 

 
 
 
 
Kontaktuppgifter till Ann och Gunvor 
Ann: ann.dahlberg@cybergymnasiet.se tel: 073 925 42 69 
Gunvor: g.p.s@cybergymnasiet.se, tel: 076 900 12 28 
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Lekar på gården från Naturskyddsföreningen (se länkar) 
 
Garnnystan  
Material: Garnnystan 
Genomförande: Stå i en ring, ställ en fråga, kasta garnnystanet till en person som 
svarar och kastar garnnystanet vidare tillsammans med frågan till nästa person. 
Exempel på fråga: vad är hållbar utveckling för dig 
 
20 frågor/mingel 
Material: Lika många kort och klädnypor eller postit-lappar som personer 
Genomförande: Varje deltagare får ett kort/postit på ryggen, genom mingel och 20 
frågor ska personen ta reda på vilket djur eller vilken miljömärkning som står på 
ryggen 
 
Stafett Vegetarisk vs. Köttburgare  
Material: för två lag: 4 hinkar varav  2 av dem ska innehålla vatten, 4 krukor med 2 
av 3 hål (det 3:e hålet för tejpat) 
Genomförande: Dela in i två lag (ev. genom övningen 20 frågor/mingel), ställ upp 
hinkar med vatten, en respektive två mellanstationer med krukor och en deltagare 
från varje lag samt målhinkar. Varje lag ska genom att en person i taget springer 
transportera vatten från start via mellanstationerna och till målhinkarna. 
 
Hur är jorden uppdelad?  
Material: rep, fyra hinkar som kan representera vatten, odlad mark/bebyggelse, 
öken/våtmark, glaciärer/berg 
Genomförande: genom samarbete och diskussion ska deltagarna placera repen i 
cirkeln så att de visar andel vatten, odladmark/bebyggelse, öken/våtmark, 
glaciärer/berg 
Earth Overshoot Day När under året har vi använt upp jordens resurser  
Material: rep, skyltar med årets alla månader, klädnypor för att sätta fast dem, 
skyltar med årtal 
Genomförande: genom samarbete och diskussion ska deltagarna placera årtalen 
på det datum de tror var Earth Overshoot Day det året. 
1986 klarade vi oss precis Earth Overshoot Day var i december.  
2015 var resurserna slut i mitten på augusti. 
Länkar: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/verktyg 
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturen-som-klassrum/7-9 
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/energifallet-play 
http://www.skogeniskolan.se 
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“3 djur i ett” - teckna huvud, kropp och ben 
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Min naturupplevelse - återberättelse 
 
Du ska skriva en återberättelse av en naturupplevelse som du har haft. Den kan vara 2-3 A4-sidor 
handskriven text.  
 
En naturupplevelse kan vara nästan vilken upplevelse som helst, så länge det viktiga i upplevelsen 
kommer från något som inte är gjort av människohand. Den måste inte heller vara jättestark och 
fantastisk, det kan vara något som bara var roligt eller skönt en stund - ett bad, en kurragömmalek. 
 
En återberättelse berättar om något som redan har hänt. Du ska därför berätta i dåtid: Det var  en höst 
när jag gick  i åttan… 
 
Här är några punkter som hjälper dig. Om du skriver något till varje punkt kommer du att ha din 
berättelse klar. 
 

● Var var du? Om du inte vet får du använda mobilen och Google Maps. Om det var en liten ort, 
berätta närmaste större stad. Självklart kan du berätta om något som du upplevde fem meter 
från där du bor, men ge orten ändå. 

● Hur kom du dit? Bil, båt, flyg, gick… 
● Varför var du där? Besök hos vän/släkt/semester/utflykt/eget beslut… 
● Vem var där förutom du? Var du ensam? 
● När? År/hur gammal du var, årstid, månad, tid på dygnet… 
● Vad upplevde dina sinnen? Ljus, ljud, lukter, känsla mot huden (temperatur, hur något känns 

när man tar i det)... 
● Behov? Hunger, törst, trötthet, kissnödig, frysa… 
● Aktivitet? Vad gjorde du (och ev. andra)? Gå, klättra, sitta, gömma sig, simma… 
● Känslor och tankar? Lugn/oro/kärlek/njutning/känsla av tillhörighet/fascination/att man får ett 

annat perspektiv på något… 
● Något som störde? 

 
Börja med att gå igenom alla punkterna och skriv ner några anteckningar till varje punkt. I din berättelse 
kan du blanda punkterna hur som helst och hacka upp punkter i mindre bitar. Byte av tid och plats 
signalerar skiften i berättelser, så de kan vara lämpliga att sprida ut, och börja gärna nytt stycke vid 
sådana skiften: 
 
Det var på hösten när jag gick i åttan [tid]. Vi var på utflykt till Tyresta med klassen. Alla satt 
morgontrötta i bussen, inte ens klassens värsta babblare orkade prata. Jag satt och tänkte på att jag 
borde tagit stövlar och inte mina gamla trasiga gympaskor. Det såg ut att bli regn. 

När vi kom fram var klockan nio [tid]... 
Stranden var stenig [plats]... 
Just då [tid] såg jag igelkotten... 
 

Du kan utnyttja din rätt att vara poetisk och hitta på en fiskmås eller en doft av tallbarr även om du inte 
är säker på att de fanns där.  

 
 

Lycka till! 
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Tipspromenad i skogen 
Använd dina sinnen för att se, känna och uppleva naturen. 
OBS: Du ska mellan varje fråga gå ungefär 30 steg till en ny plats! 
 
 
1.       Stå stilla med stängda ögon – hur låter det? 

 
2.       Böj dig ner och känn på marken. Hur känns den? 

 
3.       Titta upp - vad ser du? 

 
4.       Krama ett träd. Hur känns det mot huden? 

 
5.       Stå stilla i en minut och skriv ner vad du upplever; hur ser det ut, hur låter det, 
hur luktar det, hur känns det? 

 
6.       Hur många nyanser av grönt ser du? Beskriv de olika nyanserna. 

 
7.       Vilka andra färger finns det? 

 
8.       Hur ser ljuset ut på en öppen plats? 

 
9.       Hur ser ljuset ut inne bland träden? 

 
10.   Hur tung är en sten? 

 
11.   Vilka former finns det? 

 
12.   Vilka olika typer av träd finns det? Beskriv dem. 

 
13.   Hur känns mossan? 

 
14.   Om du ser ett djur – följ efter det utan att störa! 

 
Gå tillbaka till platsen där du började - fråga dig själv: känns den likadan eller 
annorlunda nu? 
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Min favoritplats 
-    offentlig skulptur 
  
  
Vi går på promenad i skogen. Välj din favoritplats och ta ett foto och beskriv den. 
Utifrån din beskrivning och tankar kring den plats du valt ska du skapa en "Offentlig 
skulptur".  
  
Du ska välja en frukt/grönsak och modellera av denna i plastelina så att den är exakt 
lika stor och har exakt samma form. Du ska känna med båda händerna - känns den 
likadan?  
 
Använd dig av den frukt/grönsak du modellerat upp. Du kan nu ta bort eller lägga till. 
Skissa på vad som saknas på din favoritplats. Gör ett flertal skiss förslag - välj ut - 
och förändra och färdigställ skulpturen i plastelina. 

 
Eftersom du arbetat med vit plastelina kan du nu fota och färglägga i Photoshop. 
Du ska montera plats + skulptur i en bild som då visar storlek, material och färg. 

 
Gör sist en beskrivning i ord av din skulptur och namnge den.  
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Plakatkonst med starkt budskap 
Med utgångspunkt i Klimat utställningen på Naturhistoriska riksmuséet ska du skapa 
ett plakat. 
  
Tänk nytt! 
Vilket budskap, intryck och känsla skulle du/ni vilja uttrycka? 
På vilket sätt kan vi uppmanas att bli mera klimatsmarta? 
På vilket sätt kan vi ta till oss miljöfrågor? 
  
1. Jobba fram minst 3 olika rubriker till posters.(grupparbete) 

 
2. Enskild arbeta med illustration till vald rubrik. 
  
Arbetsgången: 
Välj en av de rubriker som kommit upp 
Välj en av följande stilar: Art Deco, rysk konstruktivism, dadaism och psykedelisk 
Ta reda på vad som är karakteristiskt för den stilen du valt. 
Arbeta på illustrationen till rubriken 
Format: 50x70 eller större. 
Använd tjockt akryl papper. 
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Mönster alá Kusama med miljötema 
  
Du ska skapa ett mönster med ett motivval som innehåller ett miljötema.  
 
Rita av frukter, grönsaker, bilar, leksaker i plast etc. som utgångspunkt och bearbeta 
dessa i collageteknik. Du får gärna ha ord, text eller slogans. 
 
Du ska även arbeta med ”komplementfärg”. Komplementfärger är de färger som står 
mittemot varandra i Färgcirkeln. Dessa färger förstärker varandra och är varandras 
största kontrast. (gult mot blått, rött mot grönt etc.) 
 
Du ska i färgvalet ta inspiration av Yoyoi Kusama som vi såg på Moderna museet. 
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Fotomontage 
 
Skapa ett fotomontage av egna foton där du gestaltar en känsla, tanke eller oro för 
vår planet och klimatförändringar. Fundera först på vad vill du säga med ditt 
montage. Det kan vara en uppmaning eller ett klimatsmart tips eller en fantasibild 
från framtiden, positiv eller negativ. Skissa din idé och planera ditt montage, vilka  
bilder du behöver. Vilket budskap, känsla eller stämning vill du få fram? 
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Montern 
 
“Så kan det gå…- två framtidsvisioner”.  
 
Hur framtiden ser ut för vår planet beror på DU och JAG - antingen kan den bli en 
idyllisk värld eller ett dystopiskt helvete med en miljöförstöring som dödat naturen 
och djurlivet. 
 
Orsakerna hittas i dödssynderna, girigheten och frosseriet mm. och motsatsen är 
dygderna.  
 
TILLSAMMANS gör vi en skillnad. 
 
Eleverna har arbetat i bild och form med olika tekniker och material. 
 

 
Målningen på väggen är delad i en idyllisk värld eller ett dystopiskt helvete. 
  

             
 
Uppdukad med dygderna och dödssynderna i tallriksform.  
Natursekvenser 
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Tillsammans i grupp har eleverna besökt olika naturreservat i Stockholmsområdet.  
 
Uppgiften var att skapa natursekvenser, en film som presenterar gruppens 
upplevelse av ett naturreservat. Varje grupp tog del av “Guide till tystnaden” från 
Stockholm Stad och samlade intryck från platsen i form av foto, film, ljud och 
teckningar som beskriver hur det ser ut, låter, luktar och känns på platsen.  
 
Materialet har sammanställts till en natursekvens och sedan har allas arbeten 
monterats ihop till en film. 
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Illustrera ett klimatsmart tips 
 
Skapa en enkel grafisk illustration som uppmuntrar till att göra något bra för miljön. 
Det kan handla om återvinning, konsumtion, mat eller resor. Titta på 
Naturskyddsföreningens Grön Guide för tips eller välj något som du själv gör för 
miljön. Precis som en symbol eller en logotyp ska illustrationen du skapar fungera i 
olika storlek och sammanhang därför är det viktigt att den är enkel och inte med 
mycket små detaljer. Titta på filmklippen för mer information om grunderna i 
programmet Illustrator, som du ska använda för att göra illustrationen och en tutorial 
film från Adobe om hur du skapar en logotyp, en enkel illustration med former och 
färger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djurspår 
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Utgå ifrån spårstämplarna från Naturskyddsföreningen. Arbeta i Illustrator och gör 
djurspår. Skapa egna mönster som du fyller spåren med. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hösttriptyk 
  
Fotografera höstens färger i naturen. Titta efter varma, kalla och komplementfärger 
och se hur de påverkar känslan och stämningen i bilden. Montera en triptyk med 
varma färger, en med kalla och en med komplementfärger. 
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Morph - porträtt från människa till djur 

Teckna porträtt genom att använda spegel. 
Välj ut det djur du tycker du är lik - teckna av 
Teckna sedan mellan stegen - 1 eller flera… i exemplet enbart ett. 
 

          
 
 
 
Utrotningshotade djur och en vinnare. 

Varje elev fick måla av 1/9 del i akvarell teknik. 

Utrotningshotade djur: Havslädersköldpadde, amurleopard, bergsgorilla. 
En vinnare: Blåmesen 

 En  
 
 
Källa: Sveriges Natur, Naturskyddsföreningen 
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Oljemåleri med naturmotiv 
 
Du ska välja ut en konstnär vars stil du gillar och som du tycker är inspirerande.  
Du ska "lära" dig av denna konstnärs teknik. Titta noga på penseldrag, 
färgsammansättningar och komposition och analysera vad det är som är 
karakteristiska för denna konstnär.  
 
Temat är "Natur".  
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