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QQ Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik 
på skolgårdar

QQ Att anlägga en ny skolgård – verktyg för ett lyckat resultat

QQ Restaurering av befintlig skolgård – så prioriterar du rätt 

QQ Metoder och strategier för att ta reda på hur barn vill ha 
sin skolgård

QQ Utmanande, stimulerande och samtidigt säker – hur får du 
det att gå ihop?

Ny efterfrågad konferens!



09.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS

09.30 MODERATOR MARIA NORDSTRÖM INLEDER KONFERENSEN

Maria är forskare inom området miljöpsykologi och inriktar sin 
forskning mot hur den fysiska miljön spelar in i fråga om barns 
välbefinnande och stadsplaneringens betydelse för barn.

09.40

Vad har en stimulerande utemiljö för fördelar 
och inverkan på barn och deras utveckling?    

Den utemiljö vi erbjuder våra barn har en direkt koppling 
till deras välmående och utveckling. Misslyckas vi med att 
förmedla en stimulerande och grön skolgårdsupplevelse 
finns flera långsiktiga konsekvenser att vänta. 
Lär dig mer om dessa konsekvenser men också om de 
fördelar en stimulerande skolgård medför.   

QQ Sambandet mellan skolgårdar, barns utveckling och välmående 
QQ Vad blir de långsiktiga konsekvenserna för barn som inte 

stimuleras utomhus? 
QQ Hur påverkas barn med ADHD och koncentrationssvårigheter i 

en grönare utemiljö? 
QQ Skugga och solinstrålning, hur bör du tänka kring detta?

MARIA NORDSTRÖM, psykolog & forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Maria är forskare inom området miljöpsykologi och inriktar sin forskning 
mot hur den fysiska miljön spelar in i fråga om barns välbefinnande och 
stadsplaneringens betydelse för barn.

10.50  BENSTRÄCKARE

11.00

Metoder och strategier föra att ta reda på vad 
barn vill ha på sin skolgård

Skäggetorpsskolan i Linköping hade förr en skolgård som 
inte kunde erbjuda barnen det de efterfrågade. Företaget 
Urban utveckling arbetar nu med ett projekt för att lyckas 
med motsatsen. Ta del av deras arbetsmetoder för att ta 
reda på vad barnen vill ha.     

QQ Så arbetar du för att ta reda på vad barnen vill ha
QQ Vad måste barn ha för att trivas på en skolgård?
QQ Så planerar du en jämställd skolgård tillsammans med eleverna
QQ Utmaningar med delaktighet och jämställdhet
QQ Erfarenheter från arbetet med Skäggetorpsskolan

JOHAN WAHLGREN, verksamhetsutvecklare, Urban utveckling 
Johan arbetar som verksamhetsutvecklare och jobbar för tillfället med 
ett projekt som går ut på att tillsammans med eleverna planera och 
designa en mer kreativ, stimulerande och jämställd skolgårdsmiljö.

12.00  LUNCH

13.00

Så möjliggör du för naturmiljö- och 
utomhuspedagogik på skolgårdar                                            

Tiden då våra skolgårdar enbart var till för gymnastik och 
en plats att springa av sig på är sedan länge förbi. 
Lär dig hur det pedagogiska perspektivet kan förbättra 
skolgården och lärandet av de traditionella inomhusämnena.

QQ Hur kan vi använda det pedagogiska perspektivet när vi anlägger 
en skolgård?

QQ Så möjliggör du för att skolgården ska kunna agera uteklassrum
QQ Så möjliggör du naturmiljön- och utomhuspedagogik på din skolgård
QQ När, var, hur och varför ska pedagogisk markanvändning användas?

ANDERS SZCZEPANSKI, enhetschef, forskare & lärare vid nationellt 
center för utomhuspedagogik, Linköpings Universitet 

14.20  BENSTRÄCKARE

14.30

Så får du säkerhet och en utmanande skolgård 
och att gå ihop

Ett barns liv både bör och ska innehålla mycket lek. 
Problemet är att barn inte alltid sätter säkerheten i första 
hand så det är upp till dig som vuxen att tänka på det. 
Att tänka på säkerheten och samtidigt kunna erbjuda barnen 
en utmanande och stimulerande utemiljö är krävande så nu 
är det dags att få de råd som behövs i arbetet                                                               

QQ Vad säger lagen om säkerhet på skolgårdar?
QQ Viktiga risker att ta hänsyn till
QQ Så hanterar du balansgången mellan utmaningar och säkerhet
QQ Barnens perspektiv kontra förvaltarens – så håller du båda parter nöjda

JANNE WAHLSTEDT, besiktningsman, Utetjänst i Kungsbacka 

15.50 FIKA

Konferensprogram

Tisdag 24 maj 2016

PRAKTIKFALL



PRAKTIKFALL16.20

Så har vi förbättrat vår skolgård genom en 
stimulerande och grön utemiljö 
– erfarenheter från Videdalsskolan i Malmö

Projektet gröna skolgårdar i Malmö har sedan starten 
2010 arbetat med att främja en stimulerande utemiljö och 
förbättrandet av stadens skolgårdar med fokus på miljön. 
Videdalsskolan är ett framgångsexempel på hur projektet 
har förbättrat skolgården. Hör hur skolan har gått tillväga 
och ta del av deras framgångsfaktorer.                                                                        

QQ Därför har vi valt att arbeta med gröna skolgårdar
QQ Biologisk mångfald – så har det förbättrat skolgården
QQ Så har arbetet med gröna skolgårdar förbättrat Videdals- 

skolans gård
QQ Framgångsfaktorer och lärdomar från vårt arbete

EVA GRÖHN, rektor, Videdalsskolan
MALIN ROSBERG, fritidspedagog, Videdalsskolan 

17.10 MODERATOR MARIA NORDSTRÖM SUMMERAR OCH AVSLUTAR 

KONFERENSENS FÖRSTA DAG

UTSTÄLLARE OCH SPONSORER
Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med 
möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp 
samt givande möten med nya och redan etablerade kunder 
och kontakter.
För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B- 
marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta 
projektledare Henrik Smedjegården på telefon 0765-27 55 26 
eller via e-post HSME@teknologiskinstitut.se för mer information 
om priser och paket.



09.30  MODERATOR MARIA NORDSTRÖM INLEDER DAGEN

09.40

Så arbetar Naturskolan i Nynäshamn med varierad 
miljö med inslag av hälsa och lärande 

Naturskolan i Nynäshamn har arbetat med utveckling av 
skolgårdar i över femton år i olika projekt. Gemensamt för 
arbetet har varit att utveckla gårdar där variation, hälsa och 
lärande är i fokus. Hör hur de har arbetat för att förbättra 
skolgårdarna i Nynäshamn och hur de har fördelat resurserna.

QQ Projektet SPRING – därför arbetar vi med det
QQ Så har Projektet SPRING förbättrat skolgårdarna i Nynäshamns 

kommun
QQ Därför har skolgårdarnas yta delats upp i Nynäshamn
QQ Barnskyddsrond som modell för utvecklandet av utemiljön 
QQ Så har vi fördelat resurserna

MATS WEJDMARK, naturskolepedagog & föreståndare, 
Nynäshamns naturskola 

10.40 BENSTRÄCKARE 

10.50 

Hur restaurerar du din skolgård och 
vad bör prioriteras? 

Skolgården är en viktig och betydande del av en skola, 
dessvärre har gårdar runt om i Sverige eftersatts och förfallit 
genom åren. Det kan vara svårt att prioritera vad som är 
viktigast när det handlar om att restaurera en gård. Hör vad 
som bör prioriteras och vad bör pengarna läggas på?  

QQ Dags att restaurera din skolgård? Så här går du tillväga
QQ Brukarmedverkan; När och hur? Möjligheter och svårigheter
QQ Spara, addera, restaurera eller riv och byt ut?
QQ Begränsad budget? Små förändringar som gör stor skillnad
QQ Erfarenheter från Skytteholmsskolan

KATARINA PELINSKA, landskapsarkitekt, Tengbom 

11.50 LUNCH 

13.00

Nybyggnation av skolgårdar – hur skapar du det 
bästa redan från grunden? 

Med en ökad befolkning ställs också krav på nya skolor och 
därmed också nya skolgårdar. Vi vill kunna erbjuda det 
bästa men det är mycket att ta i beaktning när det handlar 
om nybyggnation. I det här passet får du den vägledning 
och inspiration du behöver för dina framtida projekt.                                        

QQ Vad krävs för att bygga en bra skolgård?
QQ När du behöver välja – vilken väg är rätt att gå?
QQ Framgångsfaktorer och fallgropar

JIMMY NORRMAN, landskapsarkitekt, Funkia

14.00 FIKA

14.30

Smarta och optimerade lösningar på små ytor

I takt med förtätning av staden blir mer och mer vanligt 
så krymper också skolgårdarna. I och med detta så måste 
du som arbetar med projektering av skolgårdar tänka i nya 
banor hur du optimerar ytan på bästa sätt. 
Inspireras av hur andra har lyckats optimera ytorna. 

QQ Så här erbjuder du barnen så mycket som möjligt med 
få kvadratmeter 

QQ Konsten att se skolgårdar som kreativa utmaningar
QQ Att vända de begränsade ytorna till något positivt
QQ Så har andra landskapsarkitekter optimerat ytan - låt dig inspireras!

ANNA ÅKERBLOM, landskapsarkitekt, Funkia

15.30 MODERATOR MARIA NORDSTRÖM SUMMERAR OCH AVSLUTAR 
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Lär dig mer om

QQ Hur du arbetar med små markytor

QQ Utemiljöns påverkan på barns 
utveckling

QQ Hur du kan utveckla en skolgård med 
små medel

QQ Både nybyggnation och restaurering 
av skolgårdar

Attraktiva skolgårdar
Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet

Behovet av skolgårdar i städer som i rask takt förtätas och där ytorna minskar 
runt om i Sverige har aldrig varit så stort som idag. Det är inte bara antalet utan 
även behovet av säkra, stimulerande, utmanande och utomhuspedagogiskt 
anpassade skolgårdar som behöver utvecklas. 

Under konferensen ”Attraktiva skolgårdar” erbjuds du två dagar 
fyllda med inspiration och verktyg för att du ska kunna utvecklas i din 
yrkesroll och lyckas med ditt arbete kring skolgårdar. Vi har bjudit in 
ledande experter och framgångsrika praktikfall för dig att ta del utav.

Du får bland annat lyssna till: 

•	 Anders	Szczepanski, forskare, Linköpings universitet – Det pedago-
giska perspektivet när du anlägger en skolgård.

•	 Funkia landskapsarkitekter – Hantering av de begränsade ytorna.

•	 Tengbom – Restaurering av skolgårdar, ett lyckat resultat.

•	 Maria	Nordström, SLU – Vikten av en stimulerande utemiljö.

•	 Janne	Wahlstedt, besiktningsman med 20 års erfarenhet – Att få en 
utmanande och säker skolgård att gå ihop.

Varmt välkommen!

Henrik Smedjegården 
Projektledare 
Teknologisk Institut 
0765-27 55 26

Ta chansen att utvecklas i din yrkesroll, förbättra barnens utemiljö och ta del av de 
verktyg och den inspiration som konferensens innehåll erbjuder.
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Porto betalt

Sverige

Attraktiva skolgårdar
Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet

TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG

	 www.teknologiskinstitut.se/konferens
 info@teknologiskinstitut.se
 031-350 55 00
@


RETURADRESS  Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm

Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information

Social hållbarhet i planeringen
Byggeffektivitet
Smart renovering och upprustning av bostäder
Strategisk lokalresursplanering i praktiken

I priset ingår lunch och förfriskningar under kaffepauser. Anmälnings-
bekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer 
på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. 

ÖVRIG INFORMATION
På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på boende. 
Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. 
Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Henrik Smedjegården på 
HSME@teknologiskinstitut.se. Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till 
ändringar av program, tid och plats. 

DATUM OCH PLATS

Stockholm 
24-25 maj 2016 (3998-1)
Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A

ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI

Varför ska du gå på Attraktiva skolgårdar?

QQ Få förståelse kring vikten av att kunna erbjuda en stimulerande 
och utmanande skolgård

QQ Lär dig mer om att anlägga nya skolgårdar och om restaurering 
av befintliga

QQ Höj din kompetens inom Naturmiljö och utomhuspedagogik 
i samband med anläggandet av en skolgård 

QQ Ta del utav hur andra har lyckats med sina utmaningar kring skolgårdar

*Mängdrabatt! Vid bokning av fler än två personer från samma organisation, 
så betalar bokade personer därutöver endast 5 980 kr för konferensen.

1000 kr 
rabatt

500 kr 
rabatt

*Mängdrabatt vid bokning av fler än två personer!


