
 

Fysisk aktivitet i naturen  
  

Fysisk aktivitet i naturen – varför?  
Att fysisk aktivitet ger hälsovinster är något vi känner väl till idag. På senare år har kunskapen om 

nyttan av att regelbundet vistas i naturen ökat. Forskning visar att naturen kan vara en plats där 

hjärnan får vila och vi får mental återhämtning men också ett grönt rum med naturliga redskap för 

att träna kondition, styrka och balans på ett effektivt sätt. Entrén är gratis och det är alltid öppet.  

   

Fysiologiska effekter av att vistas i naturen  
Redan efter femton minuters naturvistelse om dagen eller två timmar i veckan får vi hälsoeffekter. 

Att bara vara i naturen har positiv inverkan på puls, blodtryck och stresshormon i blodet. Lägre 

stressnivåer är en faktor som vi vet gynnar immunförsvaret. Regelbundna promenader i gröna 

omgivningar kan minska depressions- och ångestsymtom och lindra känsla av oro. Vilken naturtyp 

som har bäst effekt på hälsan är individuellt, studier visar goda effekter i såväl skog som vid vatten 

och parkmiljöer.  

  

Naturen som plats för återhämtning  
I naturen aktiveras så kallad spontan uppmärksamhet. Detta sätt att uppmärksamma omgivningen 

styrs inte viljemässigt utan väcks av fascination inför till exempel fågelkvitter eller porlet från en 

bäck. Intrycken är kravlösa och tröttar därför inte hjärnan.   

Minskat stresspåslag tillsammans med naturens kravlöshet och frihet från bedömning kan öppna 

upp för ökad kreativitet och flexibilitet. De återkommande mönstren i naturen, till exempel 

regelbundenheten i ett ormbunksblad, kan bidra till en känsla av förutsägbarhet och hanterbarhet. 

Att röra sig i en skog bland träd, insekter och växter kan ge en känsla av sammanhang och 

samhörighet.  

Solljus ökar produktion av vitamin D vilket har positiv effekt på bentätheten i skelettet, på energi och 

ork och bidrar till en bättre sömn.   

  

Naturen som plats för träning  
Stigar, träd, stenar och grenar är naturliga träningsredskap som ger möjlighet att träna olika fysiska 

förmågor. En uppförsbacke ger konditionsträning medan en nedförsbacke tränar 

koordinationsförmågan. Ett träd kan användas för styrkeövningar som armhävningar eller 

knäuppdrag och en stock kan användas för balansgång. På en sten eller stubbe kan du kliva upp och 

ner för benstyrka och balansträning. En enkel promenad på stig med naturliga uppförsbackar och 

nedförslöpor tränar samtidigt hjärta, muskler, balans och koordinationsförmåga.  

  

 

 



 

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet i naturen – vad händer i kroppen? 
  

 

 

 

 

Effektiv träning av 

kondition, styrka 

och balans 

 

 

 

 

Frihet från 

bedömning och krav 

v kondition, styrka 

och balans 

 

 

 

Positiva effekter på 

immunförsvaret 

 

 

Förbättrar förmåga 

till koncentration 

och fokus 

 

 

 

Frihet från 

bedömning och krav 

 

 

Sänker puls, 

blodtryck, och 

stresshormon 

 

 

Ökar bildandet av D-

vitamin för skelett, 

sömn och energi 

 

 

Minskar depression- 

och ångestsymtom, 

lindrar oro 

 

 

 

Skapar känsla av 

sammanhang 


