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Program och
information

Tema: Utomhuspedagogik och
ekosystemtjänster

29 - 30 augusti 2019 i Jönköping
www.utenavet.se

Utenavet
nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande
Forum för utomhuspedagogik verkar för
ett holistiskt lärande, i växelverkan mellan sinnlig erfarenhet och textbaserad
kunskap – för regional och lokal utveckling, sammanhang, tematisk ämnesintegration och variation i förskola och skola.

Kreativa skolgårdar och utmanande
stadsmiljöer är nödvändiga för en allsidig utveckling. Movium har nationellt
ansvar för att samordna, samla och sprida kunskap om utvecklande utemiljöer
för barn och unga.

Naturskoleföreningen är intresseföreningen som arbetar med mottot - att lära in
ute - för ett upplevelsebaserat lärande i
natur- och kulturlandskap inom skolans
alla ämnen.

Sveriges Hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och arbetar för att ta tillvara och
levandegöra natur- och kulturarvet. Mer
än två tusen föreningar över hela Sverige
skapar verksamhet för rörelsens vision:
En levande hembygd öppen för alla.
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Friluftsliv och upplevelsebaserat lärande med alla sinnen är grunden i vår pedagogik för förskola och skola.
Friluftsfrämjandet utbildar
dig i ledarskap, metodik och
friluftsteknik, för en hållbarutveckling i praktiken.

Skogen är ett optimalt klassrum - här
kan du kombinera teori med praktik i
det oändliga! Genom Skogen i Skolan
får du upplevelser och växande kunskap.

Lantbrukarnas
riksförbund.
Den
svenska bondgården är en fantastisk
pedagogisk resurs. Det gäller både
gårdsbesök där alla sinnen aktiveras
och inne i klassrummet. Här kan alla
lära sig var maten kommer ifrån och
hur det hållbara jord- och skogsbruket fungerar.

Centrum för naturvägledning (CNV)
finns till för alla som genom upplevelser ute bidrar till känsla för och
kunskap om naturen och kulturlandskapet.

www.utenavet.se

Välkommen till Jönköping
- en expansiv kommun med rik och omväxlande natur

K

onferensen Ute är inne har genomförts vid fem tillfällen med mellan 400 och 1000
deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att
räkna med.
Nu genomförs konferensen för sjätte gången med breddat innehåll. Här finns massor
av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera
och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland ett stort antal workshops där
utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
I Jönköpings kommun finns både större och mindre tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd och många sjöar och vattendrag. Kommunen har en omväxlande och rik natur,
föreningslivet är rikt och engagerat och friluftslivets intressen tas tillvara i kommunala planer. Se film från Jönköping.
Jönköping är en av Sveriges 10 största kommuner, med snart 140 000 invånare och en
stor tillväxt. Jönköping är ett nav för logistiken i södra Sverige och genom Elmia ett centrum
för mässor. Jönköping är Sveriges fjärde hotelltätaste kommun och Sveriges femte restaurangtätaste kommun.
Under våren 2019 startar Jönköping University, tillsammans med Naturskolan i Jönköping, en fördjupad samverkan där man på sikt hoppas koppla ihop forskning och praktik
kring utomhuspedagogik. Tanken är att erbjuda lärare och pedagoger kompetensutveckling i
utomhuspedagogik. Välkommen att uppleva Jönköping både ute och inne!
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Program torsdag 29 augusti 2019
08:00 – 09:00 Registrering med kaffe, te och frukt.
Foto: David Westh/
Sveriges Radio

09:00 – 09:20 Utenavet har ordet.
09:20 – 09:30 Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson i Jönköping öppnar konferensen.
Friluftsstrateg Lisa Bergström visar kort film om friluftsliv.
09:30 – 09:50 En bild av svensk skolas utveckling. Teoretisering och ändlösa planer mer än kreativitet och
spontanitet. Baklängespedagogik och matriser mer än ett utforskande närmande till kunskap och
bildning. Ensamarbete framför en skärm mer än interaktion med andra och närkontakt IRL. Hur blev
det så? Och behöver det vara så? Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Ann-Marie Nilsson

09:50– 10:00 Paus och yoga med Eva Kätting.
10:00 – 10:45 Vinsterna med fysisk aktivitet. Vinsterna med fysisk aktivitet är många och det finns ett samband
mellan fysisk aktivitet och skolprestation. Att vara ute i naturen har många fördelar utöver själva
naturupplevelsen. Det ger möjlighet till stor variation av olika typer av fysisk aktivitet och till olika former
av inlärning.

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet.
Ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission, författare tillsammans
med Anders Hansen till boken Hälsa på Recept

Peter Fredriksson

10:45 – 11:15 Plats och lärande hänger ihop! Forskningen visar att utomhusmiljön bidrar till ökad måluppfyllelse i
skolan. Kunskapsöversikten Klassrum med himlen som tak slår fast att elever presterar bättre i skolarbetet
vid inslag av utomhusundervisning, dessutom till mer fysisk aktivitet och naturkontakt. Hur kan
utemiljön utvecklas för att på allvar stimulera lek, lärande och välbefinnande? Konkreta exempel på vad
samsyn och samarbete mellan skolplanerare, landskapsarkitekter, rektorer och fastighetsförvaltare kan
leda till. Universitetslektor Petter Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Carl Johan Sundberg

11:15 – 11:30 Ute är inne i utlandet. Ett internationellt perspektiv på intresset för utomhuspedagogik i länder som
Finland, Norge, Japan, Singapore, Kina och Sydkorea.

Anders Szczepanski, Ph. Lic. Linköpings universitet.
11:30 – 11.35 Generation Pep talar om rörelse.
11:40 – 12.45 Lunch. Deltagarna förses med termos och baguette till eftermiddagens fika. Utställningstorg.
12:45 – 13:10 Förflyttning till vald workshop med buss, cykel, eller till fots.
13:10 – 15:10 Parallella workshops A01 – AB18 utomhus.

Petter Åkerblom

15:20 – 17:30 Parallella workshops B01 – B19 utomhus. Fikapaus ingår i workshops. Deltagarna har med sig
en termos med kaffe eller te och baguette som de fått i samband med lunch.
17:30– 19:00 Egen tid
19.00

Konferensmiddag och underhållning. Mingel med drink från 19.00 och middag 19.30.

Program fredag 30 augusti 2019

Anders Szczepanski

08:00 – 08:15 Pedagogiska ekosystemtjänster på förskolor – vad säger forskningen?
Färska forskningsresultat från Jönköping University som pekar på möjligheter och utmaningar i
förändringsarbetet och hur små förändringar kan ge stora resultat. Docent Ellen Almers, docent Per

Askerlund och professor Tobias Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation
08:20 – 09:20 Hållbar utveckling och utomhusundervisning hänger ihop. Hur kan utomhusundervisning bidra
till att möta utmaningarna i arbetet med hållbar utveckling. Jo Clark förespråkar en relationsskapande
pedagogik som ger en djupare förståelse för hur viktigt vårt förhållande till natur- och kulturlandskapet
är för hur vi vårdar vårt inre landskap. Föreläsningen är på engelska.

Ellen Almers, Per
Askerlund, Tobias
Samuelsson

Jo Clark, facilitator and director of On the Hill,
09:30– 10.00 Fika
10:15 – 12:15 Parallella workshops C01 - C19 utomhus.
12:15 – 13:15 Lunch inomhus.
13:20– 15:30 Parallella workshops D01 - D18 utomhus inkl 10 min fika.
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Jo Clark

50 workshops
Utbudet av workshops

Vi vill redan nu tacka för det stora intresse som funnits från alla workshopledare att delta på konferensen. Ett urval har gjorts med ambitionen att erbjuda
flera olika målgrupper intressanta och utvecklande
workshops. I workshoplistan har huvudinnehållet
för varje workshop angivits i form av fyra olika kategorier: utomhuspedagogik, ekosystemtjänster, planering och samverkan samt miljö och hälsa.
Platserna är utomhus vid Elmia och vid Rosenlunds
herrgård med några undantag. Se karta.

Elmia i Jönköping där konferensens föreläsningar ges.

Val av workshops

Du gör dina val av workshops i anmälningsformuläret som du når via hemsidan www.utenavet.se Information om valbara workshops finns dels i en separat
workshoplista som PDF och dels i anmälningsformuläret. Innan du går in i anmälningsformuläret
kan du alltså i lugn och ro bläddra igenom den PDF
som finns på www.utenavet.se och läsa om varje
workshops innehåll.

Exempel på workshops

Här är några exempel på rubriker från de workshops som erbjuds:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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På väg mot en mer hållbar värld
Utomhusprogrammering
Fältundersökning av vattenkvalitet lokalt,
med internationell koppling
Ekosystemtjänster i planering och pedagogik
Låt tystnaden tala - en tyst workshop
Meningsskapande utemiljöer vid förskola
och skola - ett samhällsbyggande
Ekobussen - tonåringar i naturen
Gården som pedagogisk resurs
Thinking, feeling and willing the future
Utomhuspedagogik för metoder och dialog
i stadsplanering
Ekosystemtjänster? Vad är det och hur rör
det mig?
Våga bli förundrad! Estetik och LandArt i ett
hållbart samhälle
Utomhuspedagogik och digitala verktyg för ökad delaktighet
Väsenvandring - sagor och berättande i
naturmiljö
Kraften och potentialen i Gröna skolgårdar

Några
av de 50
workshopledarna
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Konferensinformation
Tid och plats

Konferensen Ute är inne äger rum i Jönköping den
29-30 augusti 2019. Föreläsningar och workshops är
förlagda till konferensanläggningen Elmia kongress
och konserthus i Jönköping. Det är lätt att ta sig dit
från Jönköpings resecentrum med lokaltrafik.
Huvuddelen av konferensen består av workshops
utomhus och dag 1 är de förlagda på gångavstånd
från Elmia. Dag 2 är workshops förlagda i området
runt Elmia.

Anmälan

Anmälan som startar 15/2 2019 är bindande och
görs online via Utenavets hemsida www.utenavet.
se Vid avbokning efter den 28 juni debiteras halva
konferensavgiften och vid avbokning efter den 12
augusti debiteras hela avgiften. Om du får förhinder
och inte kan delta i konferensen kan du kostnadsfritt överlåta din plats åt en kollega. Detta ska meddelas till Akademikonferens på adressen:
uteinne2019@akademikonferens.se

Val av workshops

Du gör dina val av workshops i anmälningsformuläret på hemsidan www.utenavet.se Observera att
det är först till kvarn som gäller. Workshops har ett
maximalt antal platser som varierar. När en workshop är fulltecknad, framgår det vid anmälan och
du måste välja en annan. En workshop kan ställas in
om det blir färre än 10 anmälda. Då får du ditt andra
eller tredjehandsval istället. Om en vald workshop
utgår kommer Akademikonferens att kontakta dig.

Forskningssymposiet 28 augusti

Information finns på nästa sida. Kostnadsfritt och
ingen anmälan behövs - drop in.

Bekräftelse

Bekräftelse på ditt deltagande och val av workshops skickas ut via e-post direkt
efter anmälan. Om telefonnummer uppgetts vid anmälan
kommer du att få fullständigt
program till din smartphone via
SMS i augusti Där finns en länk
till mobilweb och ”mina sidor”
med all information om konferensen. Där kommer det att framgå
vilka val som gjorts vid anmälan och
det kommer att finnas kartor med
workshops markerade.
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Priser och betalning

Fram till den 20 mars är early bird-priset 2900 kr
för två dagar eller 2000 kr för en dag. Därefter är
priset 3900 kr för två dagar eller 2500 kr för en dag.
Efter 28 juni är priset 4400 kr för två dagar och
2800 för en dag. Sista anmälningsdag är 12 augusti.
Priset är exklusive moms 25 % och faktureringsavgift. I konferensavgiften ingår konferensens program dagtid, lunch och kaffe båda dagarna, OBS!
I avgiften ingår ej konferensmiddag, övriga resor
och logi. Konferensavgiften faktureras och fakturan
skickas ut efter det att anmälan har bekräftats. Regler vid avbokning, se rubriken ”Anmälan”.

Konferensmiddag

Årets konferensmiddag äger rum på Elmia kongress
och konserthus i Jönköping. Konferensmiddagen
kostar 445 kr per person exklusive moms. I priset
ingår en trerätters middag, kaffe, fördrink och underhållning. Anmälan till middagen görs i samband
med konferensanmälan på www.utenavet.se

Logi

Boka hotell i samband med anmälan. Följande
hotell har rabatterade priser för Ute är inne-konferensens deltagare. Scandics två Svanenmärkta
hotell Scandic Elmia och Scandic Portalen, RC
Hotel Sport´s and Business i Jönköping, Huskvarna
Stadshotell och Hotel Slottsvillan i Huskvarna. Gå
in på www.utenavet.se för att få rabattkoderna till
hotellen.

Mer information

All övrig information om konferensen finner du på
Utenavets hemsida www.utenavet.se
För frågor angående din anmälan kontakta:
Akademikonferens: 018-67 10 34
e-post: uteinne2019@akademikonferens.se
För frågor angående konferensens innehåll kontakta: Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola,
08 520 73709, mats.wejdmark@nynashamn.se

All information kommer att samlas i ”mina
sidor” när du är anmäld. Här syns dina val och
t.ex. kartor över platserna där du ska vara.

www.utenavet.se

Forskningssymposium
Mångfunktionella utomhusmiljöer
för barn och ungdomar

28 augusti 2019
Drop in 10.15 - 18.00
I anslutning till Ute är inne-konferensen i Jönköping 2019 bjuder Sustainability Education Research, SER, in till ett symposium på Högskolan
för lärande och kommunikation. Symposiet är
en mötesplats för forskare med intresse för barn
och mångfunktionella utomhusmiljöer med
syfte att sprida och diskutera aktuell forskning
inom området. Deltagare i Ute är inne-konferensen, planerare, politiker, skolpersonal och andra
intresserade är välkomna som åhörare.
Att vara med som åhörare på delar eller hela
symposiet är kostnadsfritt och det behövs ingen
anmälan. Kaffe och lunch finns att köpa i nära
anslutning till konferenslokalen.
Symposiet pågår 10.15 – 18.00 i sal Hc 113 på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK).
Jönköping University, Gjuterigatan 5. Detaljerat
program annonseras senare. Bland presentationerna finns:
Allemansrättens mångbrukade hänsynslandskap.
Klas Sandell, senior professor, Karlstads universitet.
Forskningstrender – Outdoor Play and Learning - 10
år i EECERA:s (European Early Childhood Education Research Association) forskningsintressegrupp.
Eva Ärlemalm-Hagsér, docent, Mälardalens högskola.
Lektioner på skolgården–vilket lärande sker där?
Emilia Fägerstam, Universitetslektor, Linköpings universitet och Fredrika Mårtensson, docent, Sveriges lantbruksuniversitet.
Skogsträdgårdars potential för ekosystemtjänster
och ecological literacy.
Tobias Samuelsson, Professor, Per Askerlund,
docent, Ellen Almers, docent, HLK.
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Rethinking the Relation between Pedagogy and
Sustainability: The Views of Preschool Teachers in
Sweden.
Robert Lecusay, Universitetslektor och Lina
Mrak, Universitetsadjunkt, HLK, JU.
Förskolebarns lek och lärande i nya förskolors utemiljöer – aspekter av förändrade förutsättningar för
uteverksamhet i förskolan.
Annika Manni, Universitetslektor, Umeå universitet.
Platsers meningserbjudanden ur barns perspektiv –
En skogsträdgårds platskvalitéer.
Maria Hammarsten, doktorand, HLK, JU.
Klassrum med himlen som tak. Kunskap och nationella riktlinjer som främjar utemiljöns roll som plats
för lärande och väg till förbättrade skolprestationer.
Petter Åkerblom, Universitetslektor, AgrD Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet.
Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv
utifrån skolans ämnen och teman.
Anders Szczepanski, Fil lic, forskare, doktorand
Linköpings universitet.
Att se nyttoväxter – platsens betydelse.
Eva Nyberg, universitetslektor och Anna Maria
Hipkiss, universitetslektor, Göteborgs universitet.
Arrangör
Forskningsgruppen Sustainability Education
Research (SER) inom LPS vid Högskolan för
lärande och kommunikation (HLK), Jönköping
University.
Kontakt
Vid frågor om symposiet, kontakta Ulrika Stjerndahl, utbildningsavdelningen på
Högskolan för lärande och kommunikation
ulrika.stjerndahl@ju.se
Tel +46 36 10 14 61, SMS +46 73 910 08 02

Workshops dag 1 är 2 eller 4 timmar långa och ordnas vid Rosenlunds herrgård och rosarium på
gångavstånd från Elmia. Deltagarna tar sig dit till fots med hjälp av karta och guider. Till Herrgården är det en promenad längs Rosenlunds bankar på ca 1,5 km och det tar ca 25 minuter. Se röd
markering.

Workshops dag 2 är 2 timmar långa och ordnas i området runt Elmia.
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Arrangör

Konferensen arrangeras av Utenavet, nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, i samarbete med Jönköpings kommun och med Nynäshamns Naturskola som projektsamordnare.

Målgrupper

Konferensen vänder sig till dig som:
• är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och elevhälsa.
• arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer
• är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och
andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
• är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
I programmet anges de yrkesgrupper och åldersgrupper som workshopparna vänder
sig till i första hand. För att skapa möten mellan olika yrkesgrupper som t.ex. lärare,
förskolelärare, skolledare, landskapsarkitekter, friluftsföreningar, planerare och
förvaltare går det utmärkt att välja en workshop vars målgrupp inte stämmer överens
med ens eget yrke.

Årets tema

Årets tema är utomhuspedagogik och ekosystemtjänster.

Konferensen Ute är inne 2019 stöds av:

Ute är inne 2019
Akademikonferens Uppsala
018-67 10 34 e-post: uteinne2019@akademikonferens.se
Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola,
Nynäshamns kommun, mats.wejdmark@nynashamn.se

www.utenavet.se

