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Varmt välkommen till ett inspirerande forskningssymposium om nya perspektiv på
utomhuspedagogik! Symposiet är ett arrangemang vid Malmö högskola i samarbete
med Malmö stad och Region Skåne. Arrangemanget kommer att hållas på
svenska/skandinaviska, men bidrag och presentationer på engelska är varmt
välkomna. Vi vill särskilt uppmärksamma bidrag från unga forskare,
magisterstudenter och doktorander.

BAKGRUND
Utomhuspedagogik är ett snabbt växande fält i Norden, vilket bland annat tar sig
uttryck i ett överväldigande intresse för utomhusvistelse och läraktiviteter i det fria i
förskolor och skolor. Out & About ligger i anslutning till “Ute är Inne”– den tredje
upplagan av Utenavets succékonferens i utomhuspedagogik, se mer information på
www.utenavet.se. Utomhuspedagogik i Norden har utvecklats parallellt med en stark
tradition inom friluftsliv, rekreation, hälsopromotion och naturvård. Out & About har
kommit till för att uppmärksamma utomhuspedagogik som företeelse i ett urbant,
mångkulturellt, multimodalt och – inför framtiden – hållbart samhälle.

TEMAN
•
•
•
•
•
•

Utomhuspedagogik – internationella och interkulturella perspektiv
Naturen som en arena för lärande
Det utvidgade klassrummet – nya utmaningar
Hållbar utveckling och utomhuspedagogik
Representationer av lärande och hälsopromotion utomhus
Den lärande staden – staden som fysiskt uttryck för en förändrad syn på natur
och kultur

ANMÄLAN / ABSTRACTS
Anmälan till symposiet sker genom att skicka in ett abstract på max 400 ord utifrån
något av de angivna temana ovan. Sista dagen för anmälan med abstract är den 15
april 2011. Deltagare som fått sina abstracts accepterade bjuds in att presentera
papers vid symposiet – ytterligare information om papers, sammansättning av
sessioner, dokumentation och ev. publicering skickas ut I samband med att
antagningen av abstracts är klar.
Out & About’s vetenskapliga kommitté välkomnar innovativa studier inom det
utomhuspedagogiska fältet – kvalificerade studentarbeten och presentationer av
pågående forskning kommer att ges företräde framför redan publicerade arbeten.
Formatet på symposiet är dessvärre sådant att deltagande i forskningssymposiet är
begränsat till deltagare med accepterade skriftliga bidrag till symposiet.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 400 SEK och täcker lunch, kaffe och dokumentation från
symposiet. Anmälningsavgiften erläggs vid registreringen i anslutning till symposiet.
Sena avanmälningar kommer att debiteras i efterhand.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Forskningssymposiet Out & About äger rum dagen innan den tredje upplagan av
Utenavets konferens ”Ute är Inne”. Ett speciellt kvällsprogram arrangeras den 28
september i Limhamns kalkbrott i samarbete med “Ute är Inne”. Ett begränsat antal
platser är reserverade för symposiets deltagare. Anmäl Ditt intresse för att delta i
kvällsaktiviteten i samband med anmälan.

LOKAL OCH PROGRAM FÖR SYMPOSIET
Malmö högskola, Fakulteten för Lärande och Samhälle, Nordenskiöldsgatan 10.
Detaljerat program annonseras längre fram.

INFORMATION OM SYMPOSIET
Hemsida: www.mah.se/lut/outandabout
Organisationskommittén: per.hillbur@mah.se

