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Planer på ny besöksträdgård diskuteras på 
utomhuspedagogiskt seminarium i Vimmerby 

 
På onsdag 10 mars arrangerar NCU i Vimmerby en seminariedag på temat Lek och lärande i 
landskap och miljö. På seminariet presenteras för första gången tankar på utveckling av en 
Astrid Lindgrens Trädgård vid författarinnans barndomshem i Vimmerby. 
 
NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Vimmerby är Linköpings universitets 
kunskapscentrum för lärande utomhus. Genom onsdagens seminarium som hålls på Astrid 
Lindgrens Näs i Vimmerby vill man samla företag, organisationer och det offentliga för att 
skapa förutsättningar för utveckling av bättre lek- och lärmiljöer för barn.  
 
NCU i Vimmerby vill på olika sätt visa på att framtidens lärande finns i skärningspunkten 
mellan lärande och upplevelser och är därför engagerade i idéarbetet med att utveckla en 
besöksträdgård för lärande och upplevelser i Astrid Lindgrens anda. 
 
På seminariet föreläser bland annat en av Sveriges främsta experter på barns behov av 
lekmiljöer, miljöpsykologen Fredrika Mårtensson från Sveriges Lantbruksuniversitet.  
 
Deltagarna får en introduktion till utomhuspedagogik, både genom vad forskningen säger 
och genom praktiska prova-på-övningar utomhus i trädgården på Astrid Lindgrens Näs. 
 
Dessutom ger landskapsarkitekten Pär Gustafsson som har en lång och bred internationell 
erfarenhet en föreläsning om landskapsplanering för lärande och upplevelser. 
 
- - - - - - - -  
 
Media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. Vänligen meddela Christian 
Gustavsson, NCU i Vimmerbys kommunikatör, om du vill närvara eller komma i kontakt med 
någon av de medverkande under dagen. 
 
Tid: 10 mars, kl 9.30-16.00 
Plats: Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, Vimmerby 
 
Kontakt: 
Christian Gustavsson, NCU, kommunikatör, 0730-28 51 55, christian.gustavsson@liu.se 
 
 
 
 
NCU i Vimmerby är Linköpings universitets kunskapscentrum för lärande utomhus.  
Vi erbjuder unik kunskap som hämtar kraften från vetenskapen och Astrid Lindgrens välkända miljöer. 
Vi etablerar just nu Sveriges mest intressanta kunskapscentrum! 
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