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Pedagogik på Östexport

Anders Szczepanski från Linköpings Universitet, Kazuhiko Kawasaki, professor i 
Japan, Nina Nelson, docent och barnläkare i Linköping och Ulla Karin Sundqvist 
Nilsson från Östsam ser fram emot samarbetet med japanska universitet. Bild: 
PIERRE ALEXANDERSSON

Nu ska japaner få lära sig utomhuspedagogik. Snart åker linköpingsforskare till Japan 
för att leda seminarier och en hålla "smakprovskurs" i utomhuspedagogik. 

Kurser i "Out Door Environmental Learning", som utomhuspedagogik heter på 
engelska, kommer att genomföras under en vecka i september 2008 i Tokyo och 
Sapporo.

Föreläsande är docent och barnläkare Nina Nelson, Universitetssjukhuset och Anders 
Szczepanski, chef för CMU (Centrum för Utomhuspedagogik) och Katarina Johansson 
som också arbetar med utomhuspedagogik vid CMU.

I dagarna kom professor Kazuhiko Kawasaki från Tokai University för att en sista 
genomgång av programmet.

Varför är Japan intresserad av utomhuspedagogik? 

‒ Vi har mycket gemensamt med svenskarnas sätt att se på miljön och naturen. Det 
är också frågor vi vill arbeta med i framtiden. Då gäller det att barnen redan tidigt lär 
sig att tänka på miljön och naturen. 

Kazuhiko Kawasaki tror också att Japan har tekniska lösningarna på många 
miljöproblem. Han hoppas på att utomhuspedagogiken i framtiden bara är en del av 
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ett brett samarbete med Linköping.

‒ Jag ser fram emot ett samarbete mellan både näringsliv och universiteten i 
Linköping och Tokai University.

I Tokyo blir det seminarier och frågestund i svenska ambassadens lokaler liksom på 
Tokai University och Tokyos campus. 

I Sapporo inleds en två dagars smakprovskurs med teoripass, och avslutas med 
praktiska övningar på Tokai University Sapporo.

Målgrupp är lärarutbildare, lärare, studenter och personer med intresse för hur miljö 
påverkar individen och dess lärande; vårdpersonal, landskapsarkitekter med flera.

För Anders Szczepanski, blir besöket i Japan ett av många utlandsbesök för att sprida 
utomhuspedagogikens tankar.

Annika Rehn

Tipsa någon om denna artikel:
Från (e-post):

Till (e-post):

Sök artiklar: 

●     Tipsa oss om nyhet!
●     Prenumeration
●     Annonsera företag
●     Annonsera privat/fören.
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