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ationellt Centrum för Utomhus-
pedagogik (NCU) är ett resurs 
och kompetenscentrum för ett 

hälsosamt och stimulerande lärande i 
natur, kultur och stadsmiljöer. Vi är ett 
stöd för skola och utbildning, företag och 
entreprenörer samt för fritids, rekrea-
tions och turismsektorn.

NCU bedriver forskning vid Linköpings 
Universitet och ger magisterutbildningar, 
kurser och fortbildningar inom ämnes-
området utomhuspedagogik.  Genom 
etableringen av NCU i Vimmerby vill  vi 
stärka kontakten med näringslivet och 
turismsektorn. Vi vill utveckla utomhus-
pedagogiken i de natur och kultur
miljöer vi känner igen från Astrid 
Lindgrens författarskap.

Alla sinnen används i lärandet.
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stärka kontakten 
med näringslivet 
och turismsektorn

N



CU verkar för att stärka utom-
huspedagogiken i skolan efter-
som vi vet att elever ökar sin 

koncentrationsförmåga i en variationsrik 
naturpräglad utomhusmiljö. Man skapar 
förutsättningar för ett mer kreativt och 
varierat lärande och mår bättre om delar av 
undervisningen förläggs i den omgivande 
natur och kulturmiljön.  Att lära in ute gör 
eleverna mindre stressade och de kan där-
för tillägna sig undervisningen bättre. 

NCU arrangerar fortbildning för lärare och 
skolledare på alla nivåer, samt håller kurser 
inom lärarutbildningen vid Linköpings 
Universitet och genomför egna magister-
program. Vi ser det som en självklarhet att 
väva in utomhuspedagogik i skolans alla 
ämnen från förskola till gymnasium.  Och 
när Du tänker efter, visst kan alla ämnen 
vinna på att ha delar av undervisningen 
förlagd utanför klassrummet. CU ser det som en viktig 

uppgift att samverka med 
entreprenörer och företag 

för att utveckla pedagogiska utom-
husmiljöer. Särskilt gäller det inom 
sektorn barns lek, lärande, utveck-
ling och hälsa. Fältet är stort och 
innefattar såväl lekplatsutrustningar, 
fritidsprodukter, gps och annan 
teknik som undervisningsmaterial, 
landskapsarkitektur, ledarutveckling 
och andra tjänsteprodukter.

NCU kan vara med och ta fram 
testmiljöer, förmedla värdefulla 
kontakter inom vårt nationella och 
internationella utomhuspedagogiska 
nätverk och bistå med kompetens i 
idé och produktutveckling. För att 
utveckla den utomhuspedagogiska 
undervisningen måste flera parter 
engageras och samverka. 

”Kompetensutveckling och personalvård 
för företag och organisationer” 
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Det kan vara lustfyllt 
att lära sig nya saker
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CU är en resurs för fritids-, rekreations- och turismsektorn och har er
farenhet av att utbilda såväl turistguider som natur och kulturvägledare.  
Naturen och vår kulturmiljö är attraktiva besöksmål och attraherar både 

barnfamiljer, friluftsorganisationer och ”vanliga” turister. Genom att guiden har 
en utomhuspedagogisk kompetens 
och därigenom kan berätta om, ta 
tillvara på och ”lära genom att göra”  
i besöksmiljön, får besökarna en ökad 
förståelse och ett bestående minne 
av upplevelsen. 

NCU kan erbjuda uppdragskurser inom natur och kulturvägledning samt turist-
guidning. Vi kan också bistå med kompetens vid utveckling av nya eller befintliga 
besöksmål.

tomhuspedagogik är en bra utgångspunkt för kompetensutveckling 
och personalvård för företag och organisationer. Pedagogiken bygger på 
samarbete mellan deltagarna och allas erfarenheter kommer till nytta. 

Att  vara utomhus tillsammans och handgripligen få prova, betrakta och erfara 
den omgivande miljön stärker både individen och gruppen. Utomhuspedagogik 
stimulerar till att sätta in delar i ett större sammanhang och bidrar till 
att deltagarna blir mer öppna och kreativa för nya lösningar.

tomhuspedagogiken uppmuntrar till helhetstänkande, att 
sätta in sig själv, sitt beteende och sin omgivning i ett större 
sammanhang. Att reflektera över min plats i världen, min 

påverkan på miljön och på sociala förhållanden. Genom att lära sig 
i samklang med och i närhet till natur, kultur och samhälle främjar 
utomhuspedagogiken en långsiktigt hållbar utveckling.

Barn och ungdomar får tillsammans lära sig att värna miljön, vara 
rädd om historien och framtiden. Att tidigt lära sig att alla hand-
lingar får konsekvenser ger goda chanser till ansvarsfulla beslut 
genom hela livet.

Hand, huvud och hjärta förenas i kunskapsprocessen.

”Kompetensutveckling och personalvård 
för företag och organisationer” 

Regn! Men roligt!
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tomhuspedagogik syftar till att stärka lärandet genom 
att undervisningen sker i autentiska miljöer och med 
metoder som kopplar samman teoretisk förståelse och 

handfast upplevelse.  Vi menar inte att all undervisning ska ske 
utomhus, tvärtom så är det variationen och samspelet mellan 
klassrumspedagogik och utomhuspedagogik som är den fram-
gångsrika vägen.

Ett utomhuspedagogiskt tänkande går utmärkt att använda för 
såväl undervisning av elever som för kompetensutveckling av 
 företagets personal. Likaså är det en styrka hos såväl fritids
ledare, hälsoutvecklare som turistguider att ha en utomhuspeda-
gogisk kompetens. Utveckling av redskap, utrustning och tjänster 
för utomhuspedagogik är viktig för att föra området framåt.

Koncentrerade lyssnare
Tillsammans på den fina 

skolgården

”Att lära in ute gör eleverna 
mindre stressade och de 

kan därför tillägna sig 
undervisningen bättre” 
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ationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) har 
funnits vid Linköpings Universitet sedan 1993 och 
har sedan hösten 2008 även kontor och verksamhet 

förlagd till Astrid Lindgrens Vimmerby. NCU är ett nationellt 
kompetensoch resurscentrum för skola, näringsliv och fri-
tids, rekreations och turismsektorn när det gäller barns lek, 
lärande, hälsa och utveckling. NCU verkar även aktivt för ett 
ökat nordiskt och internationellt utbyte. 

Kontakta oss för mer information och samverkan
Webb: www.utomhuspedagogik.liu.se
Epost: utomhuspedagogik@liu.se

Anders Szczepanski, enhetschef, NCU
Epost: anders.szczepanski@liu.se
Telefon: 01328 19 91 (även mobil)

Katarina Johansson, magister i Utomhuspedagogik, NCU
Epost: katarina.johansson@liu.se 
Telefon: 01328 19 97 (även mobil)
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