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Tid och plats
Konferensen Ute är inne äger rum den 1 – 2 oktober 
2007 och är förlagd till Linköping Konsert & Kongress 
och Tinnerö Eklandskap (stadsnära). Huvuddelen av 
konferensen anordnas i form av workshops utomhus.

Mer information
Linköping Konsert & Kongress 
http://www.konsert-kongress.se

Tinnerö Eklandskap 
http://www.linkopingsekopark.nu/ToFolder.pdf

Målgrupp
Konferensen vänder sig till skolledare och personal 
inom förskola/F – 9/gymnasieskola, lärarutbildningar 
och skolhälsovården samt övriga intresserade yrkes-
grupper och ideella ledare inom ämnesområdet frilufts-
liv, hälsopromotion, natur- och kulturguidning.

Anmälan
Sista anmälningsdag är 4 september. Därefter tar vi 
emot anmälningar i mån av plats. Anmälan är bindan-
de och görs helst online via konferensens webbplats 
www.utomhuspedagogik.se. Du kan även använda 
anmälningstalongen på programmets baksida.

Deltagande i workshops
För att kunna organisera olika workshops på bästa sätt 
ber vi dig att ange vilka workshops du är intresserad att 
delta i (rangordna första-, andra- och tredjehandsalter-
nativ). Varje workshop har en egen anmälningskod som 
du anger på anmälningsformuläret. Observera att dina 
val inte ska uppfattas som platsgaranti. Alla workshops 
har ett maximerat antal platser. Först till kvarnen gäller.

Priser, anmälan och betalning
Konferensavgift t o m 5 april: 1 950 kr + moms 
Konferensavgift efter 5 april: 2 250 kr + moms 
Trerätters konferensmiddag med underhållning 
(subventionerat pris): 240 kr inkl. moms. 
Ingår inte i konferensavgiften.

Grupprabatter
Rabatter t o m 5 april efter 5 april

Grupp Pris/deltagare Pris/deltagare

1 – 2 1 950 kr 2 250 kr

3 – 10 1 750 kr 2 050 kr

11 – 1 550 kr 1 850 kr

Ovanstående priser är exklusive moms 25%.

För att utnyttja grupprabatt krävs en samlad anmälan 
och gemensam faktureringsadress. 
I konferensavgiften ingår utöver deltagande i de olika 
programpunkterna även lunch och kaffe båda dagarna. 
I avgiften ingår ej konferensmiddag, resor och logi.

Hotellbokning
MZ Travel hjälper dig med hotellbokningen. 
http://www.mztravel.se/mz_business/congress/ute_ar_
inne_2007.asp

Bekräftelse
Bekräftelse på ditt deltagande, faktura och dina tillde-
lade val av workshops skickas ut i god tid före konferen-
sen.

Avbeställning
Avbokning av deltagande i konferensen skall ske skrift-
ligt till LiU Konferens. Vid avbeställning mottagen efter 
den 22 augusti debiteras en avgift på 250 kr i adminis-
trativ kostnad. Efter den 14 september debiteras 50% 
av konferensavgiften. Vid utebliven avbokning erläggs 
100% av konferensavgiften.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Konfe-
rensprogrammet finns mer utförligt beskrivet på konfe-
rensens webbplats och uppdateras kontinuerligt. 
www.utomhuspedagogik.se

Konferensinformation

Tänk på att konferensen till största delen kommer att vara utomhus. 
Kläder och skor bör anpassas efter väderleken.

Ute är inne! 
LiU Konferens, Linköpings universitet, 581 83 LINKÖPING 

Pia Johansson • tfn 013 28 23 68 • pia.johansson@liu.se 
Petra Andreasson • tfn 013 28 28 25 • petra.andreasson@liu.se 

Fax 013-28 28 58



Barn gör inte som du säger utan som du gör. 
Om du gör det spännande och roligt!

Naturskoleföreningen
Föreningen är ett forum för fältpe-

dagogik och undervisning om natur 
och kulturlandskapet. Naturen är 
väldens bästa klassrum, Upplevel-

serna som grund för lärandet!

Centrum för Miljö- och 
Utomhuspedagogik (CMU)

CMU verkar för ett holistiskt 
lärande i växelspel mellan sinnlig 

erfarenhet och textbaserad kunskap 
för regional- och lokal utveckling i 

förskola och skola!

Nationellt centrum för främjande av 
god hälsa hos barn och ungdom
Som strategisk aktör vill NCFF 

stimulera skolor att utveckla arbets-
former och stödjande miljöer som 

främjar fysisk aktivitet, goda matva-
nor, hälsa och lärande!

Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandets älskade Skogs-
mulle fyller 50 i år. Det var där vår 
utomhuspedagogiska resa startade, 

och vi brinner för barn och 
friluftsliv!

Movium
Med himlen som tak är det härligt 
att leva! Därför är ekbacken, staden 
och kreativa skolgårdar lika nödvän-
diga för en allsidig utveckling hos 

både barn och vuxna!

Skogen i Skolan
Skogen är det optimala klass-

rummet, här kan du kombinera 
teori med praktik. Genom Sko-
gen i Skolan får du upplevelser 

och växande kunskap!

Erik Johan Ljungbergs 
Utbildningsfond

Utemiljön ger fler möjligheter än 
innemiljön!
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Program

Måndag 1 oktober

08:00 – 09:30 Registrering,  kaffe

09:30 – 10:00  Inledning, 
Mille Millnert, rektor, Linköpings universitet 
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, 
Linköpings universitet

10:00 – 10:45 Boklig bildning och sinnlig erfarenhet i samspel – en väg mot hållbara kunskaper 
Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik, Linköpings universitet

10:45 – 11:30  Reflektion - slöseri med tid eller ...? 
Britt-Louise Theglander, lärare och läkare, Stockholm

11:30 – 12:30 Lunch, Linköping Konsert & Kongress

12:30  Bussar avgår till Tinnerö Eklandskap

13:15 – 15:15  Parallella workshops utomhus 
A01 – A27, AB01 – AB02

Kaffe/te

15:45 – 17:45  Parallella workshops utomhus 
B01 – B27, AB01 – AB02

18:00 Bussar avgår till Linköpings centrum

19:30 Trerätters konferensmiddag med underhållning, 
Linköping Konsert & Kongress

Tisdag 2 oktober

08:30 Bussar avgår från centrum till Tinnerö Eklandskap

09:00 – 09:30 Kaffe/te vid Tinnerö Rundloge

09:45 – 11:45  Parallella workshops utomhus 
C01 – C26

12:00 – 13:15 Lunch ute

13:30 – 15:30  Parallella workshops utomhus 
D01 – D26

15:45 Kaffe/te vid Tinnerö Rundloge

16:00 – 16:45 Är naturintresse naturligt? 
Sverre Sjölander, professor i zoologi, Linköpings universitet

16:45 – 17:00 Avslutning Anders Szczepanski, enhetschef CMU, Linköpings universitet

17:00 Bussar avgår till Linköpings centrum
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Parallella workshops måndag 1 oktober
A kl 13.15 – 15.15 B kl 15.45 – 17.45 AB kl 13.15 – 17.45 (OBS! dubbelpass)

Anm kod Rubrik/innehåll/seminarieledare

A01, B01 Gå ut och räkna med skogen
Utomhuspedagogik sätter tanken och kroppen i rörelse. Praktisk matematik med skoglig anknytning, utomhus 
och inomhus. Vi knyter an till kursplanen i matematik som en del av den lokala skolutvecklingen. 
Målgrupp: lärare i grundskolan år 4 – 9 
Janeric Mörck, adj Ma/No, CMU

A02, B02 Folktrons landskap
Folktron är en oerhört viktig del av kulturarvet. Utan att studera den kan vi inte helt förstå hur människan 
fungerade i hjärta och hjärna. På bondesamhällets tid var folktron en integrerad del av människors naturupp-
levelse där näcken spelade i forsen, trollen tassade bland träden, tomtar och gengångare skymtade på gårds-
tunen. Här kommer du att möta våra fäders folktro och försöka finna förklaringar till varför man trodde på så 
mycket mystiskt. 
Målgrupp: lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola 
Ebbe Schön, doc folklorist, CMU

A03, B03 Hälsosamt skapande
Genom inspiration och samklang med naturen arbetar vi med trygghetsskapande övningar: Tai-chi-gong- 
liknande rörelser och Taktil massage. Gruppen deltar aktivt och workshopen innehåller både fysiskt rörliga och 
mer stillsamma övningar. Vi skapar med detta ett lärande där kroppen sätter tanken i rörelse och knyter an till 
läroplanens mål. 
Målgrupp: främst lärare som arbetar med elever i de äldre åldrarna, men går att omsätta mot alla åldrar 
Helena Alsegård, univ adj, CMU

A0�, B0� Ledarskapets betydelse i ett utomhuspedagogiskt perspektiv
Praktiska exempel du som lärare kan använda för att i skolan utveckla ett lärande ledarskap kopplat till reflek-
tion och teori. 
Målgrupp: lärare i grundskola och gymnasieskola 
Anders Johansson, utomhuspedagog, CMU

A05, B05 Hur kan du skapa ett uteklassrum att trivas i
Vi kommer att arbeta praktiskt med grundläggande friluftsteknik varvat med diskussioner kring utomhuspeda-
gogik och friluftsliv i skolan. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 6 
Pelle Hedbring, fritidsledare, CMU

A06, B06 Följ med på en landskapsvandring genom tiderna
Kulturmiljöpedagogik – en del av utomhuspedagogiken, som definierar lärande om och i den lokala kulturmil-
jön – den lokala historien knyts till platsen. Genom att lära sig att läsa landskap kan vi idag få veta mycket om 
hur människor levde förr. På en landskapsvandring genom Tinnerö får du möjlighet att möta olika tidsåldrar 
och se spår av kulturen i naturen. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola, gymnasieskola 
Olle Hörfors, arkeolog

A07, B07 Träffa Skogsmulle, djurens och barnens vän
Genom fantasilekar kring skogsmullefiguren är det lätt att göra skogen och naturen till ett spännande äventyr 
för 5 – 6 åringarna. Här visar vi hur vi använder Skogsmulle som pedagogiskt hjälpmedel och som inspiration 
till att känna lust och glädje i naturen för barnen i fantasiåldern. Denna workshop vänder sig till dig som vill 
veta mer om Skogsmulle som figur. 
Målgrupp: förskola, förskoleklass 
Mimmi Sturebrad, kursledare Friluftsfrämjandet

A08, B08 Kryp, snubbla, upptäck! Naturen som lek- och lärplats för de allra minsta
I naturen finns utmaningar på allas nivå, här finns leksaker man inte behöver konkurrera om. Ha roligt 
tillsammans är ledorden för naturupplevelsen för de minsta. Samspelet mellan barnen och mellan vuxna och 
barnen är viktigt. Vi visar hur vi genom gemensamma upplevelser och upptäckter skapar glädje i lärandet och 
vistelsen i naturen. Denna workshop vänder sig till dig som vill få tips och idéer för små barns naturkontakt. 
Målgrupp: förskola 
Ulla Wihlborg, kursledare Friluftsfrämjandet
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A09, B09 Utomhusbaserat projektarbete i skolan
Frågebaserade projekt med flera ämnen integrerade är ett vanligt arbetssätt inom I Ur och Skur i skolan. I frå-
gebaserade projekt är barnen mer delaktiga i att utforma arbetet för nå både det övergripande målet men också 
sitt personliga mål. Denna workshop vänder sig till dig som vill ha exempel på planering och genomförande av 
frågebaserade projekt utanför klassrummet i naturmiljön. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Lisa Frisk, kursledare Friluftsfrämjandet

A10, B10 Naturen som pedagogiskt hjälpmedel
I Ur och Skur i förskolan: vad gör de ute hela dagarna? Läroplanens mål uppfylls genom en väl organiserad och 
planerad pedagogisk verksamhet. Vi visar praktiskt hur vi arbetar med I Ur och Skur i förskolan. Denna work-
shop vänder sig till dig som vill veta mer om I Ur och Skurs pedagogiska arbetssätt. 
Målgrupp: förskola 
Kerstin Andersson, rektor, kursledare Friluftsfrämjandet

A11, B11 Naturligt uppmärksam
Stärk dina band till naturen genom att läsa och tolka naturens tecken. Berättelser och forskning om männis-
kans iakttagelseförmåga blandas med konkreta övningar för att du med hjälp av alla dina sinnen kan uppleva 
mera av din omgivning. Lärandet blir roligare, effektivare och dessutom kommer du ihåg det du lär dig mycket 
bättre. Pröva själv får du se! 
Målgrupp: grundskola år 3 – 6 
Miki Dedijer, ekolog och naturjournalist

A12, B12 Leka bör man annars dör man
Att leka är livet för både gammal och ung – och ett sätt att umgås sedan urminnes tider. Vi prövar hur lekar kan 
användas för att få barn att lyssna, känna trygghet och bli samspelta i grupp. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Barbro Samuelsson, parkleksföreståndare och ordförande i IPA Sverige, Stockholm

A13, B13 Grön slöjd
Möt slöjdaren som odlar, fäller och snidar i ”skolgårdsvuxet”trä. Vi lär oss om olika träslag, snidesteknik och 
verktyg genom att slöjda i färskt trä. 
Målgrupp: grundskola år 3 – 9 
Nils Dahrén, hemslöjdskonsulent, Växjö

A1�, B1� Skapa naturligt!
Med kreativitet och fantasi skapar vi kvastar, kort, kransar, kronor, mattor, skrämmor och kanske en stol? Vi 
använder mossa, ris, kottar, kvistar, gräs och annat smått och gott. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Elisabeth Skoglund, slöjd- och bildpedagog, Arvika

A15, B15 Att lära matematik ute åk 1 – 9
Vi vill visa hur man kan använda sig av utomhuspedagogik för att skapa lust och engagemang hos eleverna, hur 
man ute i naturen eller på skolgården kan träna grundläggande begrepp och gör uppskattningar, hur man kan 
samarbeta och kommunicera matematik och hur man ger fler elever chansen att hitta sitt sätt att lära på. Detta 
är ett sätt att låta eleverna arbeta med läroplanens mål. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Mats Wejdmark, Robert Lättman Nynäshamns naturskola

A16 Hållbar utveckling i praktiken – mat och miljö på Norra Real
Sedan ca tio år har vi arbetat med frågor som rör hållbar utveckling. Gruppvis studerar eleverna en grupp 
livsmedel – mejeriprodukter, spannmål, grönsaker, kött osv., och undersöker vilka konsekvenser för miljö och 
samhälle hantering av maten har. Ett tvärvetenskapligt arbetssätt med stora möjligheter till egna initiativ. 
Målgrupp: gymnasieskola 
Lars Rolén och Rolf Klint, lärare, Norra Real

B16 Trumman
SO-svenska tema grundskola år 7 – 9. I skogen ordnar man sin boning, eld och mat och byter en tillvaro i en 
självvald tid, rum och problematik. När trumman kallar samlas man för besök hos varandra. Förutom SO och 
Svenska ingår mycket friluftsteknik, naturkunskap och trygghetsskapande kamratövningar. 
Målgrupp: grundskola år 7 – 9 
Helge Sontag, Naturskolan Falun
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A17, B17 KlassDraget
För att öka skolbarns naturkänsla, gemenskap och fiskeintresse. En samverkan mellan skola och Sportfiskar-
nas ideella föreningar där föreningarna erbjuder skolan instruktörer och gratis metspön. Projektet är öppet för 
medverkan för din skola och riktar sig till grundskola år 4 – 6. Projektet har hämtats från Norge där mer än 
115 000 skolbarn medverkat sedan 2002. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Joel Norlin, ungdomsansvarig, Sportfiskarna

A18, B18 100 sätt att promenera
Promenaden som blir ett pedagogiskt hjälpmedel i den ämnesövergripande undervisningen. Många pedago-
giska tips och praktiska idéer om hur promenaden kan användas i den ordinarie undervisningen, från förskole-
klass till grundskola år 9. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9, gymnasieskola 
Camilla Bergholm, informatör NCFF

A19, B19 Praktik och teori i skolskogen
Hur kan du kombinera teori med praktik för att bättre befästa dina elevers kunskaper? Rikard ger dig många 
tips på övningar som är lätta att använda med din klass eller grupp. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Rikard Ålstig, regionskoordinator, Skogen i Skolans rikskansli

A20, B20 Vilda Grannar, Tama Vänner – en vidareutveckling
Stimulera barns och ungdomars intresse för natur och friluftsliv, som ett komplement till djurverksamheten 
med ”tama” lantgårdsdjur på våra 4H-gårdar. Detta sker genom interaktivt lärande i lekform och spännande 
deltagande, då kunskap sprids om våra vilda djur. Projektmålet är även att väcka nya gruppers intresse för att 
besöka 4H-gårdarna. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Annika Jansson, projektledare 4H

A21, B21 Saperemetoden – att väcka barns nyfikenhet inför nya livsmedel
För att elevernas attityder och beteende beträffande mat och måltider ska kunna förändras, behövs kunskap 
och insikt om hur saker och ting hör ihop. Saperemetoden erbjuder ett lustfyllt och positivt arbetssätt och är ett 
naturligt inslag i utomhuspedagogiken. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Irina Jonsson, informatör NCFF

A22, B22 Gammal teknik på modernt vis
Här får du lära dig att använda skogens produkter genom att göra ditt eget träkol, tjära och ritkol. Du lär dig 
också säker täljteknik och hur du på ett säkert sätt introducerar kniven för dina elever. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Sven-Ove Johansson, Kjell Jonsson, Christer Fältheim, Bo Persson, kontaktpersoner för SiS, Skogsstyrelsen

A23, B23 Hälsa och mat för alla sinnen
Vi kan inte längre blunda för att den explosiva ökningen av fetma i befolkningen är ett av de snabbaste växande 
folkhälsoproblemen. Idag visar siffror att var femte 10-åring är överviktig. Dessa barn löper större risk att drab-
bas av välfärdssjukdomar. Denna workshop är ett inspirationstillfälle för många sinnen där maten blir en del av 
lärandet. I ett längre perspektiv vill vi att skolan ska utveckla grunden till en sundare och aktivare livsstil. 
Målgrupp: förskola, förskoleklass, grundskola år 1 – 6 
Louise Alenbrand, hushållslärare/kostinspiratör CMU

A2�, B2� Mer rörelse i skolskogen
Här lär du dig bland annat hur du bygger säkra teknikbanor som tränar upp barnens koordination, kondition 
och fysik. Dessutom att förbättra gruppsammanhållningen och samarbetsförmågan bland dina elever. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Jens Meyer, kontaktperson för SiS, slöjd & tekniklärare 
Maria Käck, grundskollärare

A25, B25 Skogen, inte bara träd
Vad är en skog? Vilka träslag finns? Hur brukar vi våra skogar? Vi lär oss också att mäta trädens höjd, ålder och 
volym på flera olika sätt som ni alla kan ha nytta av i undervisningen med elever. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Mats-Erik Estefors, skogsvårdskonsulent Skogsstyrelsen 
Lars-Göran Eriksson, rådgivningsspecialist Skogsstyrelsen
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A26, B26 Jakt och fiske i skolan
Här får man lära sig hur jakt, fiske och viltvård bedrivs idag och hur det på roliga och spännande sätt kan an-
vändas i undervisningen. Vi gör t.ex. gipsavgjutningar av djurspår, tillverkar billiga fiskeredskap mm. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Stefan Lenér, ungdomsansvarig jägareförbundet Östergötland

A27, B27 Att lära in matematik ute i förskolan
Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med 
språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster – ute naturligtvis och i lekform. Ni får praktiskt pröva 
på lekar och övningar som passar för de yngsta i naturen eller på förskolegården. 
Målgrupp: personal i förskola och förskoleklass 
Kajsa Molander, Upplandsstiftelsen 
Mia Bucht, Naturskolan Falun

AB01 Morgondagens pedagog
Hur kan jag som pedagog ta vara på elevernas intressen och företagsamhet? Vilket förhållningssätt hos mig 
som pedagog främjar och tillvaratar elevers upplevelser och upptäckter? Vilken betydelse har olika lärmiljöer 
för roller och relationer i elevgruppen. Denna workshop vänder sig till dig som vill lära mer om uppdraget som 
pedagog i miljöer utanför klassrummet i naturmiljön. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9, gymnasieskola 
Gunilla Ericsson, Lärarhögskolan i Karlstad/Friluftsfrämjandet

AB02 Vart tar löven vägen på hösten?
De samlas på hög någonstans har vi ibland fått till svar när vi frågat barn. Är det så eller finns det en annan 
förklaring? Kan vi ta reda på vad som händer? I denna workshop tittar vi närmare på naturens renhållnings-
arbetare, kom och förundras! 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 5 
Eva Persson och Anders Kjellsson, Lunds naturskola

Parallella workshops tisdag 2 oktober
C kl 10.30 – 12.30 D kl 14.00 – 16.00

Anm kod Rubrik/innehåll/seminarieledare

C01, D01 Att arbeta med närmiljön som lärmiljö
Du får här pröva på att arbeta med olika teman i skolans närmiljö knutna till språk, matematik och skapande 
ämnen. Ett aktivt lärande i utomhusmiljön i anknytning till läroplanen. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 6 
Kristina Thorshag, magister i utomhuspedagogik, CMU

C02, D02 Tecken
Dolt i landskapet ligger språket. Lär dig se och tolka tecknen. Följ berättelsen om våra förfäders liv och gärning-
ar genom årtusenden, som de speglas i ortnamn, runor, sånger och sägner. 
Målgrupp: lärare i grund- och gymnasieskola 
Jan Paul Strid professor i topolingvistik (ortnamn), CMU 
Svante Lagman FD, rundoktor

C03, D03 Språk och landskap
Språkundervisning utomhus för högstadiet och gymnasiet. Landskapet kan hjälpa oss att levandegöra klassi-
kerna Välkommen till en workshop där vi arbetar med poesi och prosa bland fornlämningar och jätteekar. 
Målgrupp: lärare i grundskola år 7 – 9 och gymnasiskola 
Eva Kätting, magister i utomhuspedagogik, CMU

C0�, D0� Lärande i utomhusmiljö – att gripa för att begripa
Med utgångspunkt i skolans olika ämnen får du i denna workshop konkreta exempel på hur närmiljö blir 
lärmiljö och hur man kan arbeta tematiskt med utomhuspedagogik – en koppling mellan teori och praktik för 
lokal skolutveckling med fokus på lärande-lek-hälsa. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 6 
Anders Szczepanski, ass visiting prof outdoor education, CMU
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C05, D05 Våga gå ut med eleverna men glöm inte säkerheten!
Med rätt kunskap och utrustning kan du förebygga och hantera de risker som finns med verksamhet utomhus. 
Vi kan ge dig verktyg för att våga gå ut med barnen/eleverna samtidigt som din kunskap ökar elevernas säker-
het. Du får också information om de kunskaper som behövs för friluftsäkerhet som tema på din skola. 
Målgrupp: skolledare och personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, lärarutbildningar 
samt övriga intresserade yrkesgrupper och ideella ledare inom ämnesområdet 
Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet 
Carina Brage, magister i Naturvetenskap och utomhuspedagogik, CMU

C06, D06 Mat i skolskogen
Här får du prova på att laga olika rätter utomhus. Ingredienserna är hämtade bland annat från skogen; svamp, 
bär, viltkött, fiskmjöl och rostad havre. Du lär dig göra upp eld, hantera elden och vilka redskap som passar bra 
vid matlagning utomhus. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Jens Meyer, kontaktperson för SiS, slöjd & tekniklärare 
Stefan Lenér, ungdomsansvarig jägareförbundet Östergötland

C07, D07 Bland stubbar och kottar – skogsmullemetodik i praktiken
Det är i första hand genom den samlade upplevelsen med alla sinnen som barn bildar begrepp. Genom att 
inspireras att upptäcka, undersöka och reflektera utforskar mullebarnen naturen. Leken är inlärningsmetoden 
och här får du många tips och idéer. Denna workshop vänder sig till dig som vill veta mer om metodiken i 
Skogsmulleverksamheten. 
Målgrupp: förskola, förskoleklass 
Lena Lindström, kursledare Friluftsfrämjandet

C08, D08 Att stimulera språkutveckling med utomhuspedagogiska metoder
Inom I Ur och Skur arbetar vi med språkutveckling genom lek, upplevelser, samtal m.m. Denna workshop 
vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan arbeta praktiskt med språket utomhus. 
Målgrupp: förskola 
Camilla Wener, kursledare Friluftsfrämjandet

C09, D09 Var det bättre förr?
Hur har det utomhuspedagogiska arbetet utvecklats, från starten av Skogsmulleskolan 1957 till i dag? Hur tror 
vi att morgondagens utomhuspedagogik kommer att se ut? Här får du uppleva hur vi gjorde då och gör nu och 
kanske kommer att göra i framtiden. Denna workshop vänder sig till dig som är intresserad av hur historien 
påverkar det vi gör idag och i framtiden. 
Målgrupp: förskola 
Kerstin Erman, barnkonsulent och Stina Wihlborg, kursledare Friluftsfrämjandet

C10, D10 Friluftsliv som teambuilding i uteklassrummet
Utomhuspedagogiken erbjuder unika möjligheter till samverkan och samarbete. Här lär vi ut övningar som 
speciellt bygger gruppen och vi-känslan. Denna workshop vänder sig till dig som vill ha en trygg grupp med dig 
i uteklassrummet. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 5 
Harriet Guter, rektor/kursledare Friluftsfrämjandet

C11, D11 Friluftsliv i skolan genom upplevelsebaserat lärande
Utveckla en förståelse för hur rörelse och friluftsliv inom skolans alla stadier kan utveckla lär- och grupproces-
ser samt stärka individen. Skapa en förståelse för hur uppnåendemål för friluftsliv i år nio kan se ut. Målen tar 
sin utgångspunkt i att eleverna ska bli natursäkra och vara naturmedvetna individer. För att den utvecklingen 
ska bli verklighet måste den ske gradvis med hjälp av pedagoger i skolan. 
Målgrupp: grundskola år 6 – 9, gymnasieskola 
Charlotta Bürger Bäckström, Lärarhögskolan i Stockholm/Friluftsfrämjandet

C12, D12 Lekar som ökar livsutrymmet!
Att vara fysiskt aktiv utomhus har de flesta barn erfarenhet av, men hur stimulerar man lugn och ro? Här får du 
uppleva hur man går från aktiva till lugna lekar. Här får du ta del av övningar i det gröna som berör kropp och 
själ, ökar kroppsmedvetenhet, tränar social kompetens, och som berör rädsla, glädje och nyfikenhet. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Stefan von Bothmer, utomhuspedagog, Koster

C13, D13 Förgänglig slöjd
Med anknytning till folkliga traditioner skapar vi av mossa, bär, kvistar och grenar. 
Målgrupp: ”0 – 100 år” 
Ann Sofie Svansbo, hemslöjdskonsulent, Hemslöjden Östergötland
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C1�, D1� Att elda en pinne
Vi har alla nån gång lärt oss att fotosyntesen gör socker av vatten och koldioxid, oftast som en kemisk formel 
på svarta tavlan. Men denna oerhörda process med fullkomligt avgörande betydelse för livet på jorden är värd 
att tränga in i mer på djupet, och då menar jag inte citronsyracykeln. Lättfattligt och med enkla medel föklaras 
fotosyntesen och växternas unika roll i det ekologiska systemet. Oömma kläder. 
Målgrupp: grundskola år 7 – 9 
Per Snöbohm, Sigtuna Naturskola

C15, D15 Öppna ögon i naturen
Med lek och fantasi och en och annan sång, öppnar vi ögonen för det lilla i naturen. Med hela kroppen gör 
vi saker som fastnar i knoppen! Med uppdrag för olika åldrar tränar vi begreppsbildning, letar hemliga saker, 
stimulerar och fantiserar. Med fakta och bilder lägger vi pussel, letar fåglar, spår, djur, allt som vi kan hitta i vår 
underbara natur, med tema anpassat efter årstiden. 
Målgrupp: förskola, förskoleklass, grundskola år 1 – 2 
Gerd Strandberg, Eriksbergs naturskola Uppsala

C16 Hållbar utveckling i praktiken – mat och miljö på Norra Real
Sedan ca tio år har vi arbetat med frågor som rör Hållbar utveckling. Gruppvis studerar eleverna en grupp 
livsmedel – mejeriprodukter, spannmål, grönsaker, kött osv. Vi undersöker vilka konsekvenser för miljö och 
samhälle hantering av maten har. Ett tvärvetenskapligt arbetssätt med stora möjligheter till egna initiativ. 
Målgrupp: gymnasieskola 
Lars Rolén och Rolf Klint, lärare, Norra Real

D16 Trumman
SO-svenska tema för grundskola år 7 – 9. I skogen ordnar man sin boning, eld och mat och byter en tillvaro i en 
självvald tid, rum och problematik. När trumman kallar smalas man för besök hos varandra. Förutom SO och 
Svenska ingår mycket friluftsteknik, naturkunskap och trygghetsskapande kamratövningar. 
Målgrupp: lärare i grundskola år 7 – 9 
Helge Sontag, Naturskolan Falun

C17 Att lära in engelska utomhus
Finns det någon åldersgräns för att ha en fungerande engelskaundervisning utomhus? Kan en grupp 11-
åringar verkligen få något gjort ute? Finns det en risk att de går vilse? Låt uterummet bli en källa för inspiration 
i språkinlärningen. Ta på orden, känn på känslan och lek med grammatiken. Vår skiftande miljö ger oändligt 
många möjligheter att lära ett nytt språk. 
Målgrupp: grundskola år 7 
Lotta Carlegård, lärare i engelska/svenska, Falun naturskola

D17 Att lära in engelska utomhus
Hur motiverar vi tonåringarna till att vara utomhus? Vilka inlärningsstilar passar i uterummet? Går betygskri-
terierna att nå utanför klassrummet? Kan man ha prov utomhus? Att lära sig saker på dess rätta plats, att flytta 
fokus från språkinlärning till att använda språket som ett verktyg i lärandet och att utveckla och använda sitt 
språk i autentiska miljöer och situationer är något som ofta tilltalar äldre elever. 
Målgrupp: grundskola år 8 – 9, gymnasieskola 
Lotta Carlegård, lärare i engelska/svenska, Falun naturskola

C18, D18 Natur för alla!
Vad gör du när inte benen kan ta dig dit du vill, när inte synen räcker till eller när du inte kan förklara för din 
omgivning att ”idag vill jag ut och ligga bland vitsipporna”? Vi arbetar för att eleverna i särskolan ska få en posi-
tiv naturupplevelse. Vi vill på ett enkelt sätt förmedla hur man kan arbeta med elever med fysiska och psykiska 
funktionshinder för att dessa ska få en aktiv utevistelse med möjligheter till inlärning på varje elevs nivå. 
Målgrupp: personal som möter personer med fysiska och psykiska funktionshinder 
Pia Nilsson och Joachim Fryklund, Naturskolan Sölvesborgs kommun

C19, D19 Friluftsliv och utomhuspedagogik på gymnasiet
Vari ligger skillnaden mellan friluftsliv och utomhuspedagogik och vilka motiv finns för detta på gymnasiet? 
Hur gör man och varför? 
Målgrupp: idrottslärare i gymnasieskola 
Stephan Svenning, adjunkt Örebro universitet

C20, D20 Dans en del av utomhuspedagogiken
Dansad historia. Dans utifrån ett historiskt perspektiv. Inspirerande och konkreta exempel på hur det kan gå till 
att dansa vår historia. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 6 
Eva Perbrand Magnusson, danspedagog, Dans i Sörmland
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C21, D21 Utomhuspedagogik för alla
Att skapa aktivitetslust och möjligheter till lärande i utomhusmiljön, med fokus kring elever med funktions-
nedsättningar. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Lena Hammar, idrottslärare, rådgivare inom Specialpedagogiska institutet 
Inger Johansson, idrottslärarutbildare Växjö Universitet. Fil.mag i pedagogik

C22, D22 Skolklass på vandring
Vi gör en pedagogisk promenad utmed en vandringsled. Seminariet visar inspirerande guidemetodik och viktig 
friluftssäkerhet. Syftet är att öka din säkerhet som ledare så att du kan bidra till ökad naturkontakt och fysisk 
aktivitet i skolan. Verksamheten har prövats utmed Upplandsleden, men kan genomföras på vilken låglandsled 
som helst. 
Målgrupp: lärare, fritidspersonal och idrottslärare i grundkola år 3 – 9 
Ingrid Gulve, utomhuspedagog, Upplandsstiftelsen

C23, D23 NCFF – resurs för att främja god hälsa i skolan
Under passet kommer du att få insikt om de resurser som NCFF har för arbetet med barn och ungdom inom 
skolans ram. Vi gör mötet till en promenad med olika stationer där deltagarna får tips om promenaden som 
metod att främja fysisk aktivitet i skolan. På stationerna och under promenaden så får du även information om 
NCFF som resurs i skolan. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Johan Tranquist, kanslichef, NCFF

C2�, D2� Vildmarksäventyr på skolans bakgård
Man kan använda skolans bakgård som en introduktion till friluftsliv. Gruppövningar och tillämpningar med 
enkla medel och naturen som redskap. 
Målgrupp: lärare i förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Carl-Johan Thorell, Jan A Aspelin, friluftspedagoger, GIH Stockholm.

C25, D25 Lärande i skolskogen
Skolskogen på Hagaskolan är något alldeles extra. Undervisningen sker i alla väder, dag som natt. Lär av Jan 
hur du kan göra för att fånga dina elever med ett spännande och lärorikt arbetssätt. Dessutom hur du lyckas 
engagera hela skolans personal i skolskogsverksamheten. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Jan Edlund, slöjd & tekniklärare, Hagaskolan Umeå

C26, D26 Underfundigt vetande i skogen
Det inte Bengt kan lära dig om bland annat mossor, lavar och insekter är inte värt att veta. Följ med på en spän-
nande och underfundig upptäckarfärd med en glad inspiratör som guide. 
Målgrupp: förskoleklass, grundskola år 1 – 9 
Bengt Marcusson, lärare, Skellefteå Naturskola



Anmälan till Ute är inne! Hälsa-Lärande-Lek Linköping 1 – 2 oktober 2007

Konferens 1 950 kr + moms (efter 5 april 2 250 kr + moms).

Konferensmiddag 240 kr (inkl moms). Faktureras tillsammans med konferensavgiften.

Konferensmiddag 240 kr (inkl moms). Inbetalningskort till bostadsadressen.

Bostadsadress
Förnamn Efternamn

Gata/box

Postnummer Ort

Telefon Telefax

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan angiven adress)

Skola/förvaltning/företag Referens/beställar-ID

Gata/box

Postnummer Ort

Telefon Telefax

Allt fler kommuner effektiviserar och inför elektronisk fakturahantering. Detta ställer nya krav på fakturornas innehåll. 
Viktigt med rätt fakturaadress och referens på fakturan, beställar-ID.

Val av workshops måndag
Välj tre alternativ i varje seminarieblock, A, B eller AB genom att i 
rutorna ange anmälningskod A (01–27),  B (01–27) eller 
AB (01–02) OBS! dubbelpass.

Val av workshops tisdag
Välj tre seminarier i varje seminarieblock, C eller D genom att i 
rutorna ange seminariernas nummer C (01–29) eller D (01–26) 

1:a hand 2:a hand 3:e hand 1:a hand 2:a hand 3:e hand

13.15 – 15.15 A A A 09.45 – 11.45 C C C

15.45 – 17.45 B B B 13.30 – 15.30 D D D

13.15 – 17.45 AB AB

Linköping 

Porto betaltB

Övrig information/kommentarer/önskemål om särskild kost:

Faxa eller skicka anmälan till
Ute är inne! 
LiU Konferens, Linköpings universitet, 581 83 LINKÖPING 
Pia Johansson • tfn 013 28 23 68 • pia.johansson@liu.se 
Petra Andreasson • tfn 013 28 28 25 • petra.andreasson@liu.se 
Fax 013-28 28 58 G
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