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Lärande upplevelser

...lärande
...lek

...utveckling
...hälsa

Barns...

Med rötterna i Linköpings universitet och 
fötterna i Astrid Lindgrens Vimmerby 



En kreativ mötesplats  
för forskarsamhälle 
och näringsliv
Linköpings universitet skapar tillsammans med 
 Vimmerby kommun en kreativ miljö som tar till 
sin uppgift att samla och sprida kunskap kring lek, 
 lärande, utveckling och hälsa.

Vi baserar vår skapelse på den expertis som finns 
vid NCU  Nationell  Centrum för Utomhuspedagogik, som idag är ledande och 
internationellt efterfrågat inom forsknings och utbildningsområdet outdoor 
education. 

Vår miljö ska erbjuda en internationellt erkänd och attraktiv mötesplats för 
forskarsamhället och näringslivet med koppling till barns lek, lärande, utveckling 
och hälsa. 

Vi etablerar centrumet i Vimmerby, mitt i den miljö som formade vår 
mest älskade och lekfulla författare Astrid Lindgren. Vi har tillgång till alla de 
 inspirationsmiljöer som gör hennes berättelser så fantastiska.

Barnen är vår framtid och det mest värdefulla vi har. Det pågår en hel del 
forskning och utveckling för barn, men mer behöver göras.  Idag finns ingen 
tydlig plattform som samlar och sprider den forskning, kunskapsutveckling och 
de innovationer som skapas. 

Vår ambition är att bli den ledande mötesplatsen för forskarsamhälle och 
näringsliv med bäring på barns lek, lärande, utveckling och hälsa.

Känsla för kvali
tet



• Pedagogiska inventeringar av platser och   
 utomhusmiljöer
• Rådgivning och konsultstöd vid anläggning  
 eller utveckling av pedagogiska utomhus   
 miljöer
• Metoder och arbetssätt för lek och lärande  
 utomhus
• Forskningsbaserad kunskap och utvärdering
• Kompetensutveckling för aktörer verksamma  
 mot barns lek, lärande, utveckling och hälsa
• Konferenser, seminarier och andra fysiska  
 mötesplatser
• Ett brett nätverk av forskare, utbildare, 
 planerare, entreprenörer och näringsidkare  
 inom barns, lek, lärande, utveckling och hälsa
• Studentarbeten
• Gemensamma utvecklingsprojekt och 
 samproduktioner
• Upplevelser och utveckling i Astrid Lindgrens  
 uppväxt och berättarmiljöer

Vi kan erbjuda:

Tillsammans på den fina 
skolgården

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.
                                      

                                   

”

På väg mot nya upplevelser 

och förändringar



NCU – Nationellt centrum för utomhus-

pedagogik  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 är idag en global aktör och kompetens

pool för insatser inom barns lek, lärande, 

utveckling och hälsa men även för konfe

renser, fritid rekreation och turism samt 

näringsliv. 

   Vi utvecklar kvalificerade kunskaps

tjänster baserade på forskning om utom

huspedagogik. NCU, Vimmerbynoden har 

ambitionen att bli Sveriges ledande mötes

plats för forskarsamhället och näringslivet 

med bäring på barns lek, lärande, utveck

ling och hälsa.

   Etableringen av NCU, Vimmerbynoden 

är ett samarbete mellan Linköpings 

universitet och Vimmerby kommun som 

stöds finansiellt av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden via Tillväxtverket och av 

Regionförbundet i Kalmar län.
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Lögstadsgatan 5, 
598 39 Vimmerby, 
Tel. 01328 10 00
utomhuspedagogik@liu.se  
www.utomhuspedagogik.liu.se
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Utomhuspedagogiken
 Genererar nya perspektiv på kommunikation 
i nya lärmiljöer. Det skapar en drivkraft för ut
veckling av nya produkter och tjänster inom lek, 
lärande, utveckling och hälsa.

 Bygger på att lära genom att göra, leka 
och uppleva. Det stimulerar till utforskande och 
nyfikenhet och barnen ökar sin minneskapacitet 
då fler sinnen aktiveras.

 Främjar rörelse och utvecklar motoriken, 
ger friska barn och motverkar folksjukdomar 
som fetma, diabetes och stress.

 Skapar delaktighet och samarbete och 
utvecklar barns sociala kompetens.

 Passar också barn med särskilda behov och 
med svåra erfarenheter särskilt väl.

Stärkande nyfi
kenhet




