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metoder
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Konferens om utemiljön som språngbräda 
till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad 
måluppfyllelse och minskat utanförskap
www.utenavet.se

Ta steget!
Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling. Inte bara visa vägen till grundläggande 

skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans 
närmiljö användas mycket mera! Skolarbetet skulle bli roligare och de skulle lära sig mer: 
Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av 
undervisningen. 

Att växla mellan utomhus- och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen 
och eleverna att prestera och må bättre. På Ute är inne 2017 får du veta mer om hur detta 
också bidrar till minskat utanförskap längre fram i livet.

Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. Skol-
gården, närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta arenor för detta.  
Frågan är bara hur vi går från ord till handling. Vilka är metoderna och verktygen? Välkomna 
till Nynäshamn för inspiration och handfast vägledning av ett stort antal experter från Sverige 
och andra länder.

Välkommen!

I samarbete med
Nynäshamns 
kommun

Konferensen vänder sig till dig som:
• är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola och gymnasieskola, 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.

– Kreativitet påverkas av frihet och eget ansvar. Jag 
tänker berätta om hur natur och naturlighet bidrar 
till kreativa förhållningssätt i vardagen. Lockar vi 
fram ”entreprenören” i varandra bidrar vi till att 
göra skolarbetet mer meningsfullt. 

Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, 
Umeå universitet

– Glöm att naturen finns långt borta! Du hittar den 
överallt, det är bara att öppna dörren. Jag tänker be-
rätta om hur du kan använda olika platser i staden, 
från parker till bakgårdar.

Stefan von Bothmer, utomhuspedagog, 
Kosters trädgårdar

– Solen är kalas! Fixar vi buskage där ungarna får 
leka finns ingen risk för överdriven solexponering. 
Jag tänker berätta om utemiljöns fantastiska möj-
ligheter, och inte blunda för de verkliga riskerna: 
Vuxna som inte tänker färdigt.

Cecilia Boldemann, docent i 
Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

ANMÄLAN & AVGIFT: 2 450:- per person vid anmälan senast 15 
november 2016; 2 950 kr per person vid anmälan senast 15 juni 2017. 
Därefter 3 450 kr per person. Moms och grupprabatter tillkommer. 
Välkommen med din anmälan via www.utenavet.se 

PROGRAM: www.utenavet.se
Föreläsningar varvas med ett 50-tal utomhusworkshops om hur utemiljön kan fungera och 
anpassas som plats för lärande, friluftsliv och naturvägledning.


