
50 workshops utomhus

Cmyka och tiffa

Välkommen till

Tema: Utomhuspedagogik 
och ekosystemtjänster 

I anslutning till Ute är inne arrangeras ett 
forskningssymposium 28 augusti i Jönköping. 

Jönköping den 29-30 augusti 2019

www.utenavet.se



Undervisning och lärande utomhus i landskapet får effekter inom 
många områden. Det förbättrar folkhälsan, underlättar integra-

tion och skapar förutsättningar för en aktiv fritid och intresse för hållbar 
utveckling. På ute är inne 2019 får alla som intresserar sig för utomhus-
pedagogik metoder och verktyg för sitt fortsatta arbete. Du får kreativa 
workshops och inspirerande föreläsningar.

Ute är inne 29-30/8 2019
Tema: utomhuspedagogik och ekosystemtjänster

Utenavet
nationellt nätverk för 

främjande av 
utomhuspedagogik

Forskningssymposiet Mångfunktionella utomhusmiljöer för 
barn och ungdomar är kostnadsfritt och kommer att hållas 28/8 på 
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. För 
information: www.utenavet.se

Ur programmet

Ingen anmälan - drop in!

Konferensen vänder sig till dig som arbetar: 
- i för-, grund-, särskola, fritidshem, gymnasium och med elevhälsa.
- med lärande och upplevelse.
- med planering, utveckling och förvaltning.

Välkommen till Jönköping!

Anmälan och avgift till Ute är inne 2019
Early bird, anmälan 15/2 - 20/3: 2 900 kr per person eller 2000 kr för en dag. Vid 
anmälan 21/3 - 28/6: 3 900 kr per person eller 2500 kr för en dag. Fram till sista an-
mälningsdag 12 augusti är priset 4400 kr per person eller 2800 kr för en dag. 
Moms tillkommer. För information och anmälan: www.utenavet.se 

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket ger en 
bild av den svenska skolans utveckling bort från kreativitet 
och spontanitet mot allt mer teoretisering. Hur blev det så, 
och vad kan vi göra åt det? 

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och 
tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet 
talar om de många vinsterna med fysisk aktivitet, där 
skolprestationerna är en. Förutom naturupplevelsen i sig 
ger utevistelse möjlighet till olika typer av fysisk aktivitet 
och olika former av inlärning. 

Jo Clark, facilitator and director of On the Hill kommer 
att tala om hur utomhusundervisning kan bidra till att möta 
utmaningarna i arbetet med omställning till ett hållbart 
samhälle. Han förespråkar en relationsskapande pedagogik 
som ger en djupare förståelse för hur viktigt vårt förhållande 
till natur- och kulturlandskapet är för att vi även skall vårda 
vårt eget inre landskap.


