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Välkomna! 



Program torsdagen den 19 april 2018 
 

 
 

08.30–09.00 Gemensam start på KFUM-gården, Vidablick 

  
 

09.00–12.00 Pass 1 där man väljer något av följande alternativ 

 

A KFUM-pass 1 

Pionjärarbete - Surrning, reptekniker och liknande som främjar 

kreativiteten. 

Enkel matlagning över eld- Vad kan man ersätta det klassiska 

korv med bröd konceptet med? Enkla grejer som ändå smakar 

himmelskt gott och skapar minnen. 

 

Personal från KFUM 

B KFUM-pass 2 
Samarbetsövningar - Hur kan man använda sig av naturen i 

sammanhanget? 

 

Personal från KFUM 

C 

Orientering i skolan 
 
STEG 1 -  
grundläggande 
övningar 
 

- Konkreta tips och metoder hur ni kan arbeta med 

orientering och grundläggande kartkunskap i skolan. 

- Tips på hur ett samarbete med andra ämnen skulle kunna 

se ut. 

- Genomgång av teknisk utrustning.  

- Nya program och system  

- Sportident (tidtagnings- och stämplingssystem),  

Catching Features (dataspel) och  

PurplePen (banläggningsprogram) 

 

Svenska Orienterings-
förbundet 
 

D 
Äventyrspedagogik i 
skolan 

Kamratövningar för att utveckla samarbete och motorik. 

 

I äventyrspedagogiken integreras många olika ämnen samt att 

man arbetar metodiskt med att utveckla barnens sociala 

förmågor och att samarbeta i grupp. Praktiska moment ingår 

som är direkt användbara i den pedagogiska verksamheten. 

Tillsammans kommer vi att bygga upp och genomföra 

kamratbanor samt olika kamratövningar. 

 

Hans Persson 
 
Jönköping University 
 

E 

Friluftsliv,  
vad, hur och varför? 
 
 

Vilka värden kan vistelse i naturen erbjuda och hur kan vi som 

lärare skapa situationer och verksamheter så att eleverna får 

uppleva det vi pratar om och lär sig tillräckligt för att själva 

kunna använda friluftsliv på längre sikt?  

Under dessa timmar kommer ni att få uppleva olika aktiviteter 

som exemplifierar olika syften varvat med korta 

presentationer och reflektionsstunder. Jag kommer även att ta 

upp hur man kan se på friluftsliv med de som ev. har olika 

typer funktionsnedsättningar.  

 

Stephan Svenning 
fil.mag 
Univiversitetsadjunkt 
 
Örebro Universitet 

 

12.00-13.00 Lunch på Vidablick 



 

13.00-16.00 Pass 2 där man väljer något av följande alternativ 
  

A KFUM-pass 1 

Pionjärarbete - Surrning, reptekniker och liknande som främjar 

kreativiteten. 

Enkel matlagning över eld- Vad kan man ersätta det klassiska 

korv med bröd konceptet med? Enkla grejer som ändå smakar 

himmelskt gott och skapar minnen. 

 

Personal från KFUM 

B KFUM-pass 2 
Samarbetsövningar - Hur kan man använda sig av naturen i 

sammanhanget? 

 

Personal från KFUM 

C 

Orientering i skolan 
 
STEG 2 
mer avancerade 
övningar 
 

- Konkreta tips och metoder hur ni kan arbeta med 

orientering och grundläggande kartkunskap i skolan. 

- Tips på hur ett samarbete med andra ämnen skulle kunna 

se ut. 

- Genomgång av teknisk utrustning.  

- Nya program och system  

- Sportident (tidtagnings- och stämplingssystem),  

Catching Features (dataspel) och  

PurplePen (banläggningsprogram) 

 

Svenska Orienterings-
förbundet 
 

D 
Äventyrspedagogik i 
skolan 

Kamratövningar för att utveckla samarbete och motorik. 

 

I äventyrspedagogiken integreras många olika ämnen samt att 

man arbetar metodiskt med att utveckla barnens sociala 

förmågor och att samarbeta i grupp. Praktiska moment ingår 

som är direkt användbara i den pedagogiska verksamheten. 

Tillsammans kommer vi att bygga upp och genomföra 

kamratbanor samt olika kamratövningar. 

 

Hans Persson 
 
Jönköping University 
 

E 

Friluftsliv,  
vad, hur och varför? 
 
 

Vilka värden kan vistelse i naturen erbjuda och hur kan vi som 

lärare skapa situationer och verksamheter så att eleverna får 

uppleva det vi pratar om och lär sig tillräckligt för att själva 

kunna använda friluftsliv på längre sikt?  

Under dessa timmar kommer ni att få uppleva olika aktiviteter 

som exemplifierar olika syften varvat med korta 

presentationer och reflektionsstunder. Jag kommer även att ta 

upp hur man kan se på friluftsliv med de som ev. har olika 

typer funktionsnedsättningar.  

 

Stephan Svenning 
fil.mag 
Univiversitetsadjunkt 
 
Örebro Universitet 

 
 

16.00-17.00 Avslutande samtal och diskussioner om Friluftsliv i skolan 

 



 

Konferensinformation 
  

 
 

Anmälan: Senast 2018-03-02 på HLK:s webbplats:  
http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/idrott-och-halsa.html 
 
Ange ett reservalternativ på både Pass 1 och 2. 
 

Plats: Vidablick, Bankeryd 
 
Vägbeskrivning: 

 
http://www.vidablick.se/index.php/kontaktuppgifter.html 
 
 

Kostnad: 900 kr (Lunch ingår) 
 

Betalningsrutin: Betalning sker mot faktura. Glöm inte ev. referensnummer. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas. 
 

Bekräftelse: 
 
Kallelse: 

Bekräftelse fås vid anmälan. 
 
Kallelse kommer via E-post senast v. 13 
 

Antal platser: Max. antal 150 
 

Frågor: Högskolan för lärande och kommunikation:  Åsa Lundgren, tel. 036-10 14 23 
asa.lundgren@ju.se 
 

IL-föreningen: Anders Elmgren, 0731-84 21 41 
anders.elmgren@jonkoping.se 
Peter Sjöde, 0702-64 45 74 
peter.sjode@jonkoping.se 

 
 

 
 
 
 
 
 

  


