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Varför är det 
viktigt?





Fysisk aktivitet och hälsa:

• Minskad risk för metabolt syndrom/typ 2 diabetes 
(30-40%)

• Ökad kondition / syreupptagningsförmåga

• Större andel långsamma muskelfibrer

• Större andel snabba muskelfibrer

• Nybildning av blodkärl

• Förbättrad blodkärlsfunktion

• Ökad muskelstyrka

• Minskad fallrisk

• Ökad mitokondrievolym

• Förbättrad insulinkänslighet

• Skelettet ökar i volym, struktur och mineralinnehåll

• Förbättrad skeletthälsa

• Lägre risk för hjärt-kärlsjukdom (20-35%)

• Förbättring av kroppssammansättning

• Förbättrad blodtrycksreglering

• Förbättrade blodfettprofiler

• Bättre hälsa för personer med typ 2 diabetes

• Förbättrad sömn

• Bättre reaktionsförmåga

• Förbättrade funktioner i nervsystemet

• Ökad frisättning av signalsubstanser i 
hjärnan

• Ökad mental kapacitet

• Förbättrad funktion av hippocampus

• Förbättrat immunförsvar

• Bättre tarmhälsa

• Minskad risk för oro och stress

• Behandling av depression

• Minskat behov av mediciner

• Förbättrad kognition och minne

• Motverkar försämrad hjärnfunktion vid 
sjukdom

• Motverkar åldrande av hjärnan

• Minskad allmän sjukdomsrisk

• Bättre ämnesomsättning

• Minskad risk för depression senare i 
livet (20-30%)

• Förbättrar hälsa vid metabolt syndrom, 
övervikt, leversjukdom och vissa 
cancersjukdomar

• Motverkar förtida död (30-44%)

• Ökar välbefinnande & livskvalitet

• Minskar smärta vid ledsjukdomar

• Minskar risk för demens (20-30%)

• Stärker självuppfattning

• Positivare kroppsuppfattning

• Stärker social kompetens

• Förbättrar stresshantering

• Ökad hjärnvolym

• Motverkar inflammationer i kroppen

• Lättare att börja träna i vuxen ålder om 
en var aktiv som ungdom

• Bättre motorik

• Bättre balans

• Bättre skolbetyg och akademisk 
prestation

• Bättre koncentration och vakenhet

• Minskad kostnad för samhället

• Ökad produktivitet på arbetsplatsen

• Lägre sjukfrånvaro från arbetet

• Minskad risk för komplikationer vid 
operationer





Effekter av uteundervisning och friluftsliv:

• Förhöjd inlärning

• Ökad koncentration

• Förbättrat minne

• Ökad motivation

• Bättre uppförande

• Förbättrade skolresultat

• Mer fysisk aktivitet & naturkontakt

• Förbättrade matvanor

• Ökad miljömedvetenhet

• Ökat ansvarstagande



Exempel på ämnen utomhus:

• Matematik (80 %)

• Naturvetenskap (93 %)

• Språk (72 %)

• Skrivfärdigheter

• Läsfärdigheter

Matematik (Hattie m.fl., 1997; Rickinson, 2004b; Neill, 2008a),  - Naturvetenskap (Rickinson, 2004; Gill m.fl., 2011),  -
Språk, läsfärdigheter och skrivfärdigheter (Hattie m.fl., 1997; Rickinson, 2004b; Neill, 2008a; Gill m.fl., 2011). 



Exempel:

Stott (2013) sammanställde effekterna av naturbaserade 
äventyrsexpeditioner hos äldre ungdomar och unga vuxna genom en 
systematisk översikt baserad på 35 vetenskapliga studier.

Programmen ledde till personlig utveckling, förbättrat självförtroende, 
ökad fysisk och social stabilitet, ökad självinsikt och självreflektion och 
förbättrade sociala förmågor hos deltagarna.

Deltagarna utvecklades sin förmåga att klara av utmaningar och att 
överkomma svårigheter (engelska: resilience eller grit). Programmen 
ökade deltagarnas miljökunskaper, miljömedvetenhet och 
uppskattning av naturen. 



Luften är fri - Underlag friluftsdag (luftenarfri.nu)

about:blank


▪ Förbättrad ”image” för arbetsplatsen

▪ Ökad tillfredsställelse

▪ Minskad personalomsättning

▪ Minskad sjukfrånvaro

▪ Minskad annan frånvaro

▪ Färre arbetsrelaterade skador

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser:

Heaney & Goetzel 1997, Pelletier 1996, Pelletier 1997, Shephard 1996, Wilson 1996



▪ Bättre kapacitet att hantera stress

▪ Färre konflikter på jobbet

▪ Minskade hälso- och

sjukvårdskostnader

▪ Ökad produktion

▪ Bättre kvalitet på produktion

Heaney & Goetzel 1997, Pelletier 1996, Pelletier 1997, Shephard 1996, Wilson 1996

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser:



Systematisk översikt om friskvård:

Arbetsplatser som bedriver friskvård minskar sjukfrånvaro, 
hälsokostnader och kostnader för kompensation och 
arbetsskador med 25 %

1 satsad kr → 5 kr tillbaka i genomsnitt!

Chapman (2005) Am J Health Promotion. Juli/Aug, sid 1-14



Upplevda hinder / trösklar hos pedagoger:

• Lågt självförtroende att undervisa utomhus

• Vilka verktyg finns? 

• Osäkerheter kring hur uteundervisningen passar in i
läroplanen

• Oro för elevers säkerhet

• Vet inte hur en erhåller expertstöd

• Ont om tid

• Större klasser och färre pedagoger

• Bristande medvetenhet om utomhusmiljön som 
pedagogiskt rum



Tack för mig!


