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Vad har jag 
för nytta av 
utomhus
pedagogik?
Utomhuspedagogik bryter traditio-
nella mönster och ger ett unikt sätt 
att se på inlärning och upplevelser. 
Tillsammans med oss kan du ut-
veckla din konferensverksamhet, din 
utomhusmiljö, ditt besöksmål, dina 
aktiviteter eller utbildningar till något nytt och efterfrågat. Du kan skapa helt 
nya erbjudanden till dina kunder och nå nya kundgrupper.

Du blir en del av utomhuspedagogikens gröna, miljövänliga och klimatsmarta 
profil. Du kan erbjuda dina kunder aktiviteter, utbildningar och miljöer med 

tydliga hälsostärkande effekter.

Tillsammans med NCU och med hjälp av utomhuspedagogik skapar du kreativa 
miljöer och aktiviteter som är vetenskapligt beprövade. En oslagbar kombination.

Lärande upp
levelser

Vad är utomhuspedagogik egentligen?
Utomhuspedagogik är ett vetenskapligt beprövat arbetssätt som flyttar ut lärande och upplevelser i 
det omgivande landskapet. Det gör att du har möjlighet att använda fler dimensioner och fler sinnen 
när du arbetar med din grupp.  Helt plötsligt kan du känna, titta, smaka, lyssna, lukta. Ett lärande 
genom upplevelser. En idealisk arbetsform för såväl konferensgruppen som turistgruppen, liksom för 
skolklasser och familjer.

Utomhuspedagogik är växelverkan mellan teori och praktik. Gripa för att begripa. Växelverkan mellan 
utomhus och inomhus. Ta med dig in vad du lärt dig ute. Ta med dig ut vad du lärt dig inne. 

 

”Allt du gör idag kan du 
göra bättre utomhus” 



Vad kan vi erbjuda dig?
NCU i Vimmerby ska etablera sig som Sveriges ledande kunskapscentrum för 
lärande och upplevelser utomhus. NCU i Vimmerby ska kunna leverera en rad 
spännande tjänster inom utbildning, upplevelser, konferenser och analyser. För 
att lyckas i vår ambition söker vi nytänkande samarbetspartners.

Vi söker kreativa utbildare att samarbeta med, vi söker anläggningar som kan 
vara testmiljöer eller referensobjekt och vi söker grupper som kan testköra 
utbildningskoncept. Som tack för att du ställer upp får du vår kunskap 
kostnadsfritt. Och du får chansen att 
bli en del av morgondagens kunskap 
om lärande och upplevelser.
 
Vi erbjuder vi dig kostnadsfria 
kunskapsseminarier, rådgivning och 
spännande prova-på-tillfällen. Du 
får tillgång till forskningsresultat och 
helt nya forskningsprojekt. 
Tillsammans med NCU i Vimmerby 
skapar du unika koncept för framti-
dens lärande och upplevelser.

Stärkande nyfi
kenhet

Vad ger utomhuspedagogik för effekter?
Utomhuspedagogik ger ett mer hållbart lärande och starkare upplevelser, jämfört med traditionell 
pedagogik. Vi skapar naturligt engagemang, nyfikenhet och delaktighet. Med konkreta upplevelser 
av kunskapen stannar den kvar längre hos oss. Landskapet som lärrum ger oss en stor frihet att 
tänka, vi har roligt och stimulerar fantasi och kreativitet. En önskedröm för varje konferensarrangör. 

Våra metoder skapar samarbete och tränar sociala färdigheter. Genom att vi är ute och rör på oss 
stärker utomhuspedagogikens arbetssätt motoriken och hälsan. Och inte minst – den gröna natur-
kontakten är bevisat avstressande för oss. Och vem vill väl inte komma i balans?

”Tillsammans med NCU i Vimmerby tittar vi på hur vi kan utnyttja miljön 
runt herrgården till att erbjuda unika konferensmöjligheter för våra kunder. 
Jag tror på idén att förlägga delar av själva konferensen utomhus”
                                      
                                              Lena Ernberg, Vd Fredensborgs herrgård och styrelseledamot SHR Södra. 



Utomhuskonferenser
Vi utvecklar unika koncept för 
effektiva utomhuskonferenser 
och för otraditionella kund- 
och partnerarrangemang.

Platsanalyser
Vi tar fram metoder för 
 utomhuspedagogiska analyser 
av konferensanläggningar och 
besöksmål. 

Utbildningskoncept
Vi skapar kreativa utbildnings-
paket för kvalitetsmedvetna 
turistentreprenörer.

Coachning
Vi erbjuder kunskapsstöd i 

 utveckling av turism och rekreation 
i natur- och kulturlandskapet.

Nätverk
Vi söker dig som vill vara en del av 

 morgondagens kunskaper om lärande 
och upplevelser.

NCU i Vimmerby är Linköpings univer-
sitets kunskapscentrum för lärande och 
upplevelser utomhus. 

Vår kunskap förenar vetenskapens styrka 
med kreativiteten vi hämtar från Astrid 
Lindgrens miljöer och författarskap.

NCU i Vimmerby är under etablering 
och utvecklar verksamheter inom tre 
branscher:
- Barns lek, lärande, utveckling och hälsa.
- Fritid, rekreation, turism och 
  besöksnäring.
- Personal, ledarskap, organisation 
  och miljöarbete.

Vårt mål är att vi ska bli ledande på 
lärande och upplevelser utomhus. 
Vi söker hela tiden engagerade partners 
till vår satsning. Är du med?

Etableringen sker i samarbete mellan 
Linköpings universitet och Vimmerby 
kommun och stöds av Europeiska  
regionala utvecklingsfonden och Region-
förbundet i Kalmar län.

NCU – Nationellt centrum 
för utomhuspedagogik
i Vimmerby
Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby, 
Tel. 013-28 10 00
utomhuspedagogik@liu.se  
www.utomhuspedagogik.liu.se
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