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Var möts hälsa och friluftsliv? 
 

PATRIK BERGHÄLL 

 

 

Friluftsliv, att vara utomhus och röra på sig, några timmar eller flera dagar, är uppiggande och upplevs som synnerligen 

hälsosamt, ett sätt för många att må bra. Denna text fokuserar sig på detta synsätt samt försöker svara på frågorna varför man 

anser att friluftsliv är hälsofrämjande. Texten baserar sig på mitt slutarbete som genomfördes inom den interna hälsokursen. 

Denna text är mera komprimerad och har fokus på det hälsofrämjande. 

 

Målgrupper och grundsyn för verksamheten friluftsliv 
De främsta målgrupperna för verksamheten är barn och ungdomar, studeranden som har barn och ungdom samt vuxna som 

jobbar med barn. I sista hand övriga. 

Grundsynen baserar sig på utomhuspedagogik, fysiska aktiviteter utomhus, social hälsa och friluftssäkerhet. Vi använder oss 

även av äventyrspedagogik.  

Med friluftsliv arbetar undertecknad till hundra procent och som kolleger fungerar Gun Nordell (Hanna Enlund vikarie) samt 

Mari-Sofi Johansson. Vi bygger upp olika arbetsgrupper beroende på vilket arbete som skall göras. Gun och Mari-Sofi arbetar 

mycket med egen verksamhet och en del grupper sköter jag på egen hand. 

 

Historia 
Under mitt arbete med slutarbetet kunde jag förankra Folkhälsans barn och ungdomsverksamhet till 1920-talet då det 

arrangerades pojkläger på Breidablick. Dessa läger innehöll en massa saker som vi idag kan definiera som direkt 

äventyrspedagogik. Centrala delar som motion, händighet, expedition och service var alla närvarande i programmet. Dessa fyra 

ord representerar även äventyrspedagogikens absoluta grundstenar, framtagna av Kurt Hahn under samma tidsperiod, men i 

Tyskland.  Idag används ännu motion och uteliv som viktiga ingredienser i programmet på lägergården: man ror, paddlar, 

springer och rör på sig hela dagarna. Barnen lär sig sjövett och skogsvett under den vecka som de deltar i lägret.  

Folkhälsans barn- och ungdomsverksamhet på 1930-talet fortsatte att hålla den friska luften och motionen som viktiga faktorer 

som främjar barnens hälsa, under sommarkolonier och simskolor1. Tankesättet om att använda naturen som en resurs förekom 

redan på denna tid.  

Folkhälsan fortsatte att arrangera populära sommarläger för barn och ungdomar, vilka innehåller program där det gäller för 

barnen att röra på sig samt att vara utomhus. För många barn är det dessutom ett stort äventyr att komma ut till den vackra 

skärgården i Breidablick i Hangö och njuta av den friska luften och den öppna vyn över Finska viken.  

År 2000 anställdes jag som fältarbetare i Åbo med huvudsaklig uppgift att syssla med uppsökande verksamhet, med andra 

ord, röra mig bland barn och ungdomar och upptäcka om någon mår dåligt. Saknaden av ett arbetspar gjorde att jag lade 
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fokus på äventyrspedagogik i barn och ungdomsarbete och startade upp bland annat en pojk gruppsverksamhet som hette 

Base Camp och handlade om traditionellt pojkgruppsarbete samt friluftsliv. Totalt  deltog ett femtiotal pojkar i 

verksamheten som pågick till 2006 då jag avslutade verksamheten på grund av många andra arbetsuppgifter. Numera är alla 

dessa pojkar myndiga och ”stora karar”. De anser dock att tiden i Base Camp var givande och att de hade m ycket roligt 

tillsammans. Rent friluftsmässigt blev pojkarna skickliga trots att de gick på fjärde, femte och sjätte klassen i lågstadiet.  De 

kunde snabbt bland annat göra en eld med endast kniv och eldstål, något som barn och ungdomar i allmänhet inte sku lle 

klara av.  

Verksamheten baserade sig även på det drogförebyggande tänkandet, vi diskuterade bland annat sprit, tobak och narkotika i 

de situationer pojkarna ville diskutera detta. Det kunde uppstå diskussioner då vi åt glass eller satt och åt runt ett middagsbord. 

Vi funderade även på kvinnoideal, det även kring en middag, mitt i skogen! 

Arbetet riktade sig så småningom in på skolgrupper och idag arbetar jag en hel del tillsammans med skolor. Numera handlar det 

mycket om utomhuspedagogik2, att man flyttar ut undervisningen till en helt ny miljö, men undervisningen har fortfarande en 

central roll.  

Gun Nordell flyttades över internt från Ekenäs år 2005 och ett samarbete började. Tillsammans arbetar vi med många grupper 

under året. 

I nuläget arbetar vi med snöskoutfärder, utomhuspedagogiska utfärder för skolklasser, undervisar i överlevnadsteknik, 

samarbetar med klasser som har problematik i skolan, föreläser och producerar material. Vi deltar även i olika seminarier 

och kongresser som berör de ämnen som vi arbetar kring, som t.ex. utomhuspedagogik och äventyrspedagogik.  

För att stadga verksamheten utarbetades en logotyp, granen och elden år 2006 för att bättre stärka verksamhetens image 

och syn utåt. Grannen symboliserar skydd för vind och väta och elden symboliserar möjligheten att överleva i svåra 

förhållanden. Logon påminner dels om Folkhälsans gamla logotyp, tallen och det brinnande hjärtat, trädet och elden har 

alltså tidigare varit representerade i organisationen. Tallen symboliserade växt och elden i  hjärtat, ett brinnande hjärta för 

verksamheten att förbättra befolkningens hälsa. 

Hitta Vilse kom till organisationen år 2007 från Civilförsvarförbundet i Sverige. Numera har jag rätt att utbilda Hitta Vilse- 

ledare på svenska i Finland. Hitta Vilse handlar om att lära barnen hur de kan känna sig trygga i naturen samt hur de skall 

förhålla om de går vilse i en naturmiljö.  

Tillsammans med utbildaren Harry Sepp, Hitta Vilses ”pappa”, har vi utvecklat ett nytt program som heter Hitta Urban (som jag  

är ”pappa” till). Hitta Urban handlar om hur ett barn skall fungera rätt i en urban miljö då han eller hon går vilse i denna. 

Programmet är under bearbetning och skall vara klart under hösten 2010.  

 

Var möter friluftslivet begreppet hälsa? 
Vi vet alla att vi mår bättre efter att ha varit ute en stund i det fria. Man andas frisk luft, rör på sig och känner sig frisk. Ofta hör 

man kommentarer som ”oj så det var skönt att vara ute och promenera”, ”oj vad det nu skall bli skönt med bastu efter denna 

vandring” eller ”detta borde man ju göra en gång i veckan, då skulle man ha bra kondition”. Alla dessa påståenden handlar om 

hälsa, eget välbefinnande och upplevd stämning att vara i balans.  

Professor Patrik Grahn, landskapsarkitekt med miljöpsykologisk inriktning från Alnarp i Sverige säger att naturen erbjuder oss 

en allmänt hälsofrämjande miljö, ökar vår fysiska aktivitet, motverkar mental ohälsa, förkortar behandlingar på sjukhus (om 

man får uppleva grönska) och förbättrar hjärtats funktioner3.   

Grahn har forskat i ämnet hur naturen påverkar oss via trädgårdsterapi. Under 12 månader har hans patienter haft möjlighet att 

uppleva natur och grönska.  

Enligt resultat har behandlingstiderna förkortats hos patienterna naturen erbjuder en möjlighet till lugn och ro och rymd. Grahn 

räknar upp faktorer som natur, rofylldhet och rymd. Naturen erbjuder en helt ny miljö, antingen tillverkad eller icke tillverkad av 

mänskor. Ett eget revir, en trygg plats att vara på, experimentera och leka, t.ex. en daghemsgård med natur. Rofylldhet, från en 

miljö med oreda och buller till lugn och trygghet. Rymd, en vilsam känsla av att komma in i en annan värld.  

Grahn påpekar att sinnen spelar en viktig roll i miljöerna: miljön skall vara sinnlig, trygg, kunna erbjuda mjuk beröring, 

grovmotorisk (möjlighet att klättra, gunga, springa), förbättra balans, hjälpa till att producera minnen och ha möjlighet till 

smak, doft, beröring och temperatur.  

Grahn lyfter fram att barnens daghemsgårdar och skolgårdar bör uppmuntra barnen till rörelse och gärna ha en kontakt till 

naturen. Dessa faktorer är viktiga då man bygger nya hus för barn och ungdomsverksamhet, som t.ex. daghem eller skolor, att 

koppla samman naturen och rörelsen. Dagens barn behöver röra på sig under rasterna, en skolgård i asfalt uppmuntrar då inte 

detta, utan där får gärna vara inspirerande klätterställningar, vi behöver dock inte bygga upp tivolin på skolgårdarna, utan vi 

borde tänka på hur vi får barnen att självmant röra på sig.  

 

 



I diskussionen bör vi inte glömma bort oss vuxna Rörelse och natur gäller inte enbart barnen utan är lika viktig för oss ”stora 

människor”.  

Vi bör använda naturområden och parker som ligger nära oss, en kort promenad räcker. Enligt Grahn finns det tydliga siffror på 

att människor som bor nära dylika områden, samt använder dem, har en lägre stressnivå än personer som bor längre från 

grönområden och använder dessa mera sällan. Det betyder alltså att vi skall gå ut i parken om den är nära oss, gör det som en 

vana då du kommer hem, ta en runda och det känns bättre! De som bor längre från grönområden får jobba lite mera, samt 

samtidigt förbättra sin kondition genom att gå eller cykla dit, för att skona naturen.  

 

Grahn har även forskat i hur råttor återhämtar sig efter att ha blivit utsatta för hjärnskada. I experimentet delades råttorna in i 

fyra grupper: 

– den grupp som enbart fick vila i sina burar efter ingreppet 

– den grupp som fick motionera i sin bur efter ingreppet 

– den grupp som fick en naturmiljö att återhämta sig i 

– den grupp som fick naturmiljö att återhämta sig i samt umgås med  andra råttor 

Experimentet visade att i den fjärde gruppen hade hjärnan återhämtat sig bäst av alla fyra grupper. Enligt Grahn tyder detta på 

att naturen kombinerad med social samvaro leder till att man kan tillfriska snabbare.  

För att återgå till hälsa och uterummet möts vi av en annan faktor idag som berör många: stress.  

Nina Nelson, doc. överläkare, verksamhetschef för Barn och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset, Linköping. föreläste 

om ämnet: faktorer som främjar hälsa och lärande hos den växande individen i framtidens skola, under konferensen Ute är Inne 

i Norrköping 2009.   

Nelson påpekar att stress och fetma är relaterade till varandra och hon befarar att det nuvarande stressiga samhället kan leda 

till ökade sjukdomar och således kostnader för vård och rehabilitering, för att inte tala om individens personliga problem. 

Globalt sett är fetman redan ett problem och Nelson påpekade att redan ett litet men konstant intag av mera fett kan göra att  

utvecklingskurvan skjuter i höjden, 7,3 gram per dag gör att personen i fråga går upp 8 kg på 3 år. För att få bukt på detta borde 

personen gå 650 meter mera per dag. D.v.s. rörelse är avgörande.  

Nelson påpekade att det har skett ändringar i stresstänkande bland barn och ungdomar. Ökningen har varit konstant sedan 

1997 till 2003, under den tid som hon visade resultat. Ökningen har skett hos båda könen, men var markantare hos flickor.  

Nelson beskrev det moderna samhället och faktorer som finns idag och hur detta påverkar direkt på ungdomarna.  

Från 2006 framkom följande saker (faktorer som stressar ungdomar): vi lever i ett prestationssamhälle, media, reklam och 

förebilder, vi har stor valfrihet, vi har osäker jobbframtid, skolstress samt mobbning 

Hon berättade om de biologiska mekanismer som startar då vi blir stressade samt att vi borde återhämta oss efter dessa för att 

orka vidare. Den mobiliserade energin utnyttjas inte och detta leder till sjukdomar.  

Nelson förevisade en undersökning som gjorts bland 341 barn i Linköping 2002-2003, där man tydligt se att barn som får ta del 

av utomhuspedagogik i skolan mår bättre än jämförelsegruppen.  

Nelson lyfte fram följande viktiga saker då vi jobbar med barn: att använda massage som en metod i förskolan och skolan, att 

använda klassisk musik som lugnar ner oss, att vara ute i skogen och uppleva naturen, att arbeta i mindre grupper, att läsa 

sagor, att sjunga tillsammans, att låta barnen leka fritt och i fred utan att bli störda av oss vuxna, att skapa en tankehörna – en 

plats utan leksaker där man kan få vara sig själv samt att låta barnet röra på sig mycket. 

Nelson påpekade att utomhuspedagogik är ett multimodalt sätt att integrera ny kunskap. Nelson lyckades med att koppla 

samman teori med verkligheten och speciellt lyfta fram stress som en faktor man borde arbeta mot bland barn och ungdomar.  

Detta kan man göra genom att förbättra inomhusmiljöer eller genom att helt enkelt ta ut barnen och göra samma sak där som 

man planerade i klassrummet, eller ta del av olika saker som berör många olika ämnen.  

Faktorer som Nelson räknade upp bland främst daghemsbarn är säkert tankar vi själva kunde sätta i omlopp, för att skapa 

trygga och stimulerande miljöer för barn.  

 

Att använda friluftslivet som en metod 
I nuläget har tusentals barn, ungdomar och vuxna blivit utbildade i dessa ämnen via mina och våra friluftsarrangemang i 

Finland. 

Responsen har varit positiv. Att använda naturen som en arena för rörelse, social samvaro, en miljö för nytt lärande och egna 

upplevelser gör att ämnet är tacksamt att använda. Förstås kräver det av utövaren, ledaren, en hel del kunskap i ämnet och 

trygghet att använda friluftsliv som en arbetsmetod, men är man ens lite intresserad av ämnet så anser jag att man skall tuta 

och köra! 

Naturen i sig självt representerar för många en lugn och trygg miljö där man kan vara sig själv utan krav och stress. Personer 

som lidit av utbrändhet har berättat åt mig att de upplever att naturen har en läkande effekt, precis som Patrik Grahn säger.  



Idag bör man dock komma ihåg att en del av oss har främjat sig från denna miljö, trots att vi bor i ett land med mycket natur, 

samt att detta då ställer krav på ledaren, som skall leda gruppen, yrkesskicklighet samt öga för situationen krävs på ett annat 

sätt än tidigare. 

Själva interaktionen mellan kund och ledare är speciell. Kunden kommer till en ny miljö och upplever samtidigt spänning och 

nyfikenhet och ledaren har då en möjlighet att komma individen nära. Det gäller att artigt bemöta denna samt vägleda den 

tryggt genom utmaningen, de mänskliga interaktionerna blir således genuina och snabba5. 

Grupp processen snabbas på i den nya miljön. Gruppen saknar förankringspunkter till sin normala kultur och här finns igen 

möjligheter för att hjälpa dem in på rätt spår, förutsatt att gruppen är mottaglig för detta. 

 

Äventyrspedagogik 
I all sin korthet kan man räkna upp Hahn teser om motion, expedition, omsorg och händighet som centrala begrepp då man 

arrangerar upplevelser för målgrupperna. 

Motion, vi rör på oss för egen maskin, ofta i det fria, naturen. Förbättrar fysiken samt mår bättre. 

Expedition, vi gör något nytt, vi kan till och med flytta på våra egna gränser, uppleva en känsla av att lyckas och utveckla oss 

själva till bättre mänskor med hjälp av detta.  

Omsorg, vi tar varandra i beaktande, vi gör vårt bästa för vår kamrat och våra medmänniskor. Vi värnar om naturen som en 

miljö och idkar skonsamt friluftsliv, vi tar med oss allt skräp. 

Händighet, vi lär oss nya saker som att tälja, laga eld, bygga skydd, paddla, sätta upp ett tält, simma, hur man bär en ryggsäck, 

hur man tar naturfotografier, m.m. Vi kan även lära oss något som vi tar med oss till det vardagliga livet. 

Äventyrspedagogik kan även handla om reflektion, att vi har tid att reflektera över vår tillvaro och det som vi nyligen har 

upplevt, hur vi sedan får med lärdomen om det vi har varit med om, till vår vardag. Reflektionen är en central del i pedagogiken. 

Ett äventyrspedagogiskt ledarskap handlar om att ge gruppen mera utrymme och hjälpa till där det endast behövs, således lär 

sig gruppen mera genom att de kan ta mera ansvar. Ledaren finns till handa, men är inte alltid den traditionella ledaren som 

står framför gruppen och instruerar. 

Projektarbete är även ett sätt att använda äventyrspedagogiken. Man tar med gruppens medlemmar i planeringen och gör 

dessa delaktiga i denna, vilket kan göra att gruppen känner ett större mervärde, de har haft möjlighet att vara med och man har 

tagit i beaktande deras erfarenheter och kunskaper. 

Ett anti-äventyr är motsatsen till ett äventyr. I anti-äventyret upplevs helheten som negativ och kan bero på väderförhållanden, 

skador, brister i utrustning, dåligt förberett program eller dålig ledarstil. För varje person som arrangerar utfärder är det viktigt 

att ta allt i beaktande, för att undvika att man får ett anti-äventyr.  

Äventyrspedagogik består alltså av flera olika tankesätt som man kopplar samman. Det är även viktigt i tänkandet att personen 

i fråga, som använder denna pedagogik, bildar sin egen uppfattning om denna. Äventyrspedagogiken består av flera olika 

grundtankar, men ingen har sagt att just deras tanke är den rätta. Till exempel ansåg Hahn satt han inte skulle föreställas som 

en sorts ”gud” bakom pedagogiken. Äventyrspedagogiken betonar individen, så även den som drar äventyrspedagogiska 

aktiviteter. Pedagogiken lyfter fram att det är viktigt att utövaren själv har en egen uppfattning om pedagogiken; ”För mig 

betyder äventyrspedagogik...”. Det är bra att utövaren känner pedagogikens grundtankar – så att deltagaren får uppleva något 

roligt och nyttigt! 

Om man använder äventyrspedagogik som ett arbetssätt är det bra att komma ihåg ”referensramarna” som handlar om ett 

säkert, tryggt, roligt och lite utmanande äventyr. Missar man med detta kan det leda till ett anti-äventyr, d.v.s. där allt går 

snett. 

 

Avslutning 
I Tyskland finns naturskolor (Waldschule) som har som mål att eleven får besöka naturen en gång i sitt liv6. I Finland har vi 

naturen ett stenkast från skolan eller en kort bit från denna. Vi har alltså helt andra möjligheter för att använda naturen som en 

miljö att röra oss i, och vi kunde använda den mera. 

Det är helt klart att den fysiska aktiviteten är välrepresenterad genomgående i alla aktiviteter som genomförs utomhus, 

vanligtvis i naturen. Människan måste ta fram sig för egen maskin, bygga skydd, laga sin mat, bo utomhus, såga och hugga ved 

– vilket gör att kroppen används i friluftslivet på ett helt annat sätt än i den urbana miljön. Allt detta kombinerat med glad 

stämning tillsammans med andra vänner som är på samma tur, god mat, fint väder, fina vyer – gör att man orkar med 

vardagslivet i civilisationen samt att man har minnen för livet man kan dela med andra. 

Värt att minnas är att äventyret kan finnas på bakgården, det räcker att spänna upp ett tält och ta barnen ut och sova i detta 

över natten, detta kan redan vara för dem en stor upplevelse, trots att vi vuxna kan förringa detta och anse att vi behöver ”äkta 



vildmark” runt oss för att uppnå samma effekt. Värt att uppmärksamma är även den vuxnas närvaro med sina barn under ett 

dylikt äventyr, den är total och förbättrar säkert relationer samt upplevelse om uppmärksamhet för barnet. 

Den positiva upplevelsen med frisk luft och motion kan även bra komma en morgon när man går ut och går med stavar med sin 

bästa vän, man njuter av promenaden, naturen runt sig och sällskapet, efteråt känner man sig pigg och fysiskt i bra skick, 

aktiviteten behöver således inte vara flera timmar eller dagar, det räcker med en kort stund. 

Naturen kan även användas som en miljö för personlig avkoppling och som en miljö för att ladda sina batterier. Pröva själv, gå 

ut och sätt dig under en björk, se ut över den vackra sjön, ta det lugnt och ge dig en stund för dig själv! 

Avslutningsvis det norska ordspråket och mitt motto sedan många år: ”Ut på tur, så blir du aldrig sur!” 

 

Blev du intresserad? Jag svarar gärna på frågor och ger tips om verksamhet.  

 

Kontakta gärna mig via e-postadressen patrik.berghall@folkhalsan.fi eller per telefon +35 (0)50 599 3757. 


