
Kan du också tänka dig något som behöver uppfinnas eller utvecklas? 

Eller något som behöver göras bättre och säkrare? 

Eller få kunskap om.

För barns lek, lärande, utveckling och hälsa alltså.

Det kan vi tänka oss.

Ett nytt innovationscentrum i Astrid Lindgrens Vimmerby.

Med plats för forskning, tester och experiment.

...lärande
...lek

...utveckling
...hälsa

Barns...
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Vad gillar du tanken på

Sveriges första kunskaps- och
 innovationscentrum för Barns lek, 

lärande, utveckling och hälsa?
Vad passar bättre att ha som grund för 
ett nytt kunskaps- och innovations-
centrum för barns lek, lärande, 
utveckling och hälsa än utomhus-
pedagogik som i sig är en innovativ 
lärandeform som främjar hälsan?

NCU – Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik vid Linköpings  
universitet har tillsammans med 
 universitetet och Vimmerby 
 kommun ambitionen att skapa en 

arena, en utvecklingsmiljö, ett Living Lab, ett företags-
kluster, en tummelplats för forskare, entreprenörer, studenter, opinionsbildare, 
produktutvecklare och inte minst för barnen.

Där skall kunskaper och idéer mötas, nya produkter och tjänster ta form och  
se dagens ljus. Självklart skall barnen själva ha ett starkt inflytande över  
utvecklingen av något som berör dem.

Stärkande nyfi
kenhet



Kunskapsområdet är brett och omfamnar allt från 
utformning av skolgårdar och andra utomhus-
miljöer till leksakssäkerhet och barnmedicin. Men 
även kunskaper om barns situation i samhället, 
om barnlitteratur och om barns upplevelser. 

Vilken tur att vi då tänker skapa detta innovationscentrum i Astrid 
Lindgrens Vimmerby. 

Vi arbetar redan med utomhuspedagogik – ett kreativt lärande och siktar nu på 
att skapa en innovativ arena att räkna med. Vi söker därför nu partners, upp-
backning, uppdragsgivare, uppdragstagare, finansiärer, entreprenörer och inte 
minst ett uttalat stöd för vår ambition.

Med utomhuspedagogikens 
kunskaper om  var, varför, vad, 
hur och när barn leker och lär 
i den fysiska miljön skapar vi 
förutsättningar för barns ut-

veckling och hälsa.
                                      

                                   

Stöd vår satsning
Genom att skriva upp dig på www.utomhuspedagogik.liu.se eller genom att 
”Gilla” Barns lek, lärande, utveckling och hälsa på Facebook, visar du att du 
också vill se en god utvecklingsmiljö för produkter och tjänster riktade till 
barn. Eller ta helt enkelt kontakt med oss för ett spännande samtal.

”
Tillsammans på den fina 

skolgården



NCU – Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik  vid Linköpings 
universitet, Vimmerbynoden är ett 
kunskapscentrum som erbjuder 
Kunskap för utomhusbruk. Vi förenar 
forskning om utomhuspedagogik 
med kreativitet från Astrid Lindgrens 
miljöer och författarskap.
    Vi utvecklar kvalificerade 
kunskaps tjänster baserade på 
forskning om utomhuspedagogik. 
Vi har tjänster inom personal- och 
ledarskap, utomhuskonferenser, 
platsanalyser och barns lek och 
lärande. NCU, Vimmerbynoden har 
ambitionen att bli Sveriges ledande 
leverantör av kunskapstjänster för 
lärande och upplevelser utomhus.
    Etableringen av NCU, Vimmerby-
noden är ett samarbete mellan 
Linköpings universitet och Vimmerby 
kommun som stöds finansiellt av 
 Europeiska regionala utvecklings-
fonden via Tillväxtverket och av 
Regionförbundet i Kalmar län.
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Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik(NCU) 
i Vimmerby
Lögstadsgatan 5, 
598 39 Vimmerby, 
Tel. 013-28 10 00
utomhuspedagogik@liu.se  
www.utomhuspedagogik.liu.se

En innovativ arena för barns lek, lärande,  
 utveckling och hälsa
6/7 2010, 13:30 - 15:00 Restaurang Friheten, 
Strandgatan 6 
När får Sverige en plats där innovationer och kunskap för barns 
lek och lärande samlas? En arena som tar barns lek på allvar, 
precis som Astrid Lindgren gjorde? Där forskare, entreprenörer, 
studenter, näringsliv och barn kan mötas för att utveckla kun-
skap, tjänster och produkter för barns utveckling. 
Medverkande:
Krister Svensson, Sitrec - Stockholm International 
Toy Research Institute 
Anna Leithe, Rädda Barnen
Göran Felldin, Linköping universitets Innovationskontor 
Solveig Sunnebo, Helianthus, mobila förskolan 
Anders Szczepanski, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, 
Linköpings universitet
Moderator: Lasse Jederlund, Rådhuset AB

Barns lekande och lärande - Bärande eller tärande?
7/7 2010, 13:30 - 14:30 Kruttornet, 
”Gräsmattan vid Kruttornet” 
Under en utomhuspedagogisk workshop får ledamöter från 
samtliga riksdagspartier visa prov på såväl samarbetsförmåga 
som problemlösning – och inte minst göra ställningstaganden 
som rör förutsättningarna för barns lekande och lärande. Kan vi 
skapa utrymme för barns utveckling på barns villkor? 

Medverkande:
Ledamöter från riksdagens samtliga partier
Anders Szczepanski, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik 
Linköpings universitet
Eva Kätting, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik Linkö-
pings universitet.

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik medverkar också genom 
Anders Szczepanski på seminariet
Är den svenska förskolan nästa stora exportsuccé? 
8/7 kl 11.30 – 12.30, Restaurang Friheten, Strandgatan 6

Välkomna på våra aktiviteter 
i Almedalen 2010




