
Kottepromenaderna – 
konstpromenader fo r alla fema ringar i 
Halmstads kommun 

Projektet med kottepromenader har pågått sedan 2012 och är ett sätt att förankra den 

offentliga konsten hos barnen i Halmstads kommun. Samtliga femåringar i kommunen bjuds via 

kommunala och privata förskolor in för att gå på konstpromenad bland Halmstads offentliga 

konst.  

Konstpromenaden är baserad på en barnbok vi producerade 2012, där två barn rör sig i 

Halmstad och letar efter en igelkott som rymt ur en tavla. På vägen pratar de med skulpturerna 

de möter. Konstpromenaderna börjar vid en trasig tavla på stadsbiblioteket där igelkottsspår 

leder ut. Längs promenaden kan barnen leta efter igelkottsspår, och får fråga Kungamöte, 

Europa och tjuren, Hertig Knut, 91:an och Flicka i balja om de har sett kotten. Lyckligtvis har våra 

guider den speciella förmågan att kunna höra vad skulpturerna svarar på barnens frågor. Efter 

promenaden får alla barn en bok och en konstkarta utformad efter boken, så att de kan läsa 

historien på förskolan och hemma, och ta med sina föräldrar på konstpromenad.  

Syftet är att förankra den offentliga konsten hos barn, och ett led i att lära känna sin hemstad. 

För de barn som bor i ytterområden och omgivande samhällen är det extra spännande att åka in 

till centrum och få bygga egen kunskap och erfarenhet. Den offentliga konsten laddar en stad 

med betydelser, det är viktigt att alla åldrar får möjlighet att ta del av den och få skapa egna 

tolkningar och förståelse.  

Projektet är skräddarsytt för målgruppen. Femåringarna visar stor entusiasm och 

inlevelseförmåga i att leta efter kotten (dock måste de lova att inte fånga igelkotten om vi hittar 

den, den har ju äntligen lyckats ta sig ut i friheten!). Promenaderna pågår under tre veckor i 

september/oktober, varpå en strid ström av barn kommer och tittar på den trasiga tavlan på 

stadsbiblioteket och berättar för sina föräldrar och syskon om kotten och den offentliga konsten 

i Halmstad. Det märks även att många av barnen som kommer på promenaden har hört talas om 

det från syskon och äldre barn på förskolan.   

Många förskolor skapar egna konstverk efter promenaderna. Under tre år har vi ställt ut barnens 

konst på Rådhuset. Det har varit mycket uppskattat av de deltagande barn som har fått komma 

på vernissage, och av anhöriga och allmänheten som har fått se Halmstads offentliga konst 

genom femåringars ögon. Vi har även köpt in verk gjorda av femåringar till kommunens 

konstsamling, mycket fina versioner av Lena Cronqvists Flicka i balja.  



Projektet har vuxit varje år, från 65 % av barnen första året (666 barn av 1000 stycken) till över 

90 % 2015 (958 barn av 1050 stycken). Förskolor från alla delar av kommunen deltar. För 

förskolorna kostar promenaden 10 kr per barn, då ingår guidad visning, abonnerad buss till och 

från förskolan, samt bok och karta till samtliga barn.  Det var initialt ett treårigt projekt, men 

förlängdes ytterligare fem år.  

Att arbeta systematiskt med en hel årskull har visat sig mycket effektivt, både personal och barn 

ser fram emot konstpromenaderna varje år.  Vi får ofta se hur barn berättar om skulpturerna för 

sina föräldrar, som är minst sagt förbluffade över hur mycket deras barn kan om konst!   
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Boken Kotten som försvann, av Hanna Norling och Hanna Hallén. Producerad på uppdrag av 
konstavdelningen. 
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Kottepromenad vid Kungamötet (1952) av Edvin Öhrström. Har Gustav II Adolf och Christian IV sett 
kotten? 

 



 

Kottespår, vi måste på rätt väg! 



 

Barn från förskolan Lill-Teknis läser boken Kotten som försvann och tittar på Kottekartan.  

 

 

Varianter av Lena Cronqvists Flicka i balja, som köpts in till Halmstads kommuns konstsamling.  


