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NCU i Vimmerby tar utomhuspedagogiken ut i Norden 

Pippi Långstrump, nytänkande och landsöverskridande samarbeten är några av de faktorer som kan 

få barn och ungdomar att röra på sig mer. Det framkom under Nordiska ministerrådets konferens om 

barns rörelse. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, i Vimmerby var inbjudna och deltog i 

konferensen. 

Noden för utomhuspedagogik i Vimmerby var en av 15 inbjudna utställare vid den nordiska konferensen, 

Nordic Movement Solutions, i Malmö.  Konferensen, som besöktes av närmare 350 deltagare från de olika 

nordiska länderna, fokuserade på att hitta lösningar för att sätta barn i rörelse. Nordiska ministerrådets 

generalsekreterare, Halldòr Asgrimsson, invigde konferensen och i sitt tal lyfte han fram Astrid Lindgrens och 

Vimmerbys Pippi Långstrump som ett talande exempel på hur barn och vuxna kan öka sin rörlighet.  

- Vi borde leva mer som Pippi Långstrump i våra dagliga liv. Överskrida gränser, vara sakletare och 

stigfinnare, sa Halldòr Asgrimsson. 

Under konferensen betonades vikten av nytänk kring barns rörelse liksom beslutsfattarnas, skolans och de 

vuxnas ansvar för att tidigt sätta barn i rörelse. Målsättningen med konferensen var också att så frön till 

samarbete mellan konferensens aktörer för att på så sätt kunna skapa förutsättningar för att göra Norden till 

det bästa stället för barn och vuxna att leva i. Flera föreläsningar hölls under dagen och en av föreläsarna var 

Anders Szczepanski, NCUs expert i utomhuspedagogik. Anders Szczepanski deltog i en paneldebatt med tema 

”naturen i förändring”, där han presenterade utomhuspedagogiken.  

- Utomhuspedagogik skapar rörelse. Generellt sätt sett så rör barn för lite på sig idag och med hjälp av 

utomhuspedagogiken kan de återupptäcka rörelsen. Och när kroppen sätts i rörelse så sätts också 

tanken i rörelse, sa han.  

Paneldebatten lockade en stor skara åhörare och gav NCU i Vimmerby ett utmärkt tillfälle att marknadsföra 

Vimmerby som en attraktiv plats för utomhuspedagogik. Flera deltagare ställde också frågor och visade stort 

intresse för hur NCU i Vimmerby arbetar.  

Vimmerbynodens medverkan på konferensen gav upphov till flera idéer och initiativ som kan mynna ut i 

utveckling av nya produkter och tjänster som stimulerar barns rörelse.  

- Det känns väldigt bra eftersom det är helt i linje med det samarbete som pågår mellan Vimmerby 

kommun och Linköpings universitet liksom satsningen på barns lek, lärande, utveckling och hälsa 

som är ett viktigt profilområde i Vimmerby, säger projektchef Anne Karlsson.  
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