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Kraft från en naturupplevelsestig

F inländarna gillar naturen och är friluftsmänniskor. I synnerhet äldre 
personer kan läsa av naturen och leva utifrån en förståelse av årets 

 
 

växlingar. Äldre personer promenerar mycket och intresset för ett fri-
luftsliv väcks ofta av en vilja att se vad som händer i naturen. I Finland 

finns det till all tur natur överallt, även i städer och tätorter. Redan ett fåtal väx-
ter och djur som finns i parker, på gårdsplaner och längs med en vardagsrutt 
kan föra med sig upplevelser och överraskningar. Årstidsväxlingarna, molnens 
rörelser, stormarna och solskenet är närvarande hela tiden.  

För många människor är naturen också ett mentalt hem. Naturen har en lug-
nande effekt och laddar våra batterier. Skogen kan vara en vän, glädjekälla
och tröst i vardagen. Att vara ute och röra på sig i en naturmiljö främjar hälsa
och ger möjligheter till att träna kroppen på ett mångsidigt sätt och att andas 
frisk luft. Därför är det viktigt att vara ute och röra på sig i naturen hela livet.
Att vara ute och röra på sig tillsammans med andra skapar en bro till natur-
upplevelser i de situationer där det känns svårt att ensam ta sig ut i naturen. 

Naturupplevelsestigen är planerad och ledd friluftsverksamhet i grupp. Utmed 
stigen finns det inspirerande uppgifter för kropp och själ och stimulerande in-
tryck för minnet och alla sinnen. Små impulser kan leda till nya saker och även 
gruppdeltagarna kan vara ledare! Stigen kan vara lång eller kort. Deltagarna 
kan gå längs på samma sätt om och om igen eller på ett annat sätt eller från 
ett annat håll. De idéer som väcks i gruppen fångas upp och realiseras genast 
eller följande gång som man träffas. 

På naturupplevelsestigen får man kontakt med naturen och den egna krop-
pen och själen. När man går tillsammans längs stigen kan man försjunka i sina 
egna tankar eller få inspiration och rekreation tillsammans.  

Bra stunder och samvaro!

ELINA KARvINEN
Sektorchef
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Naturen sätter oss i rörelse

Naturen sätter oss i rörelse

A lla bör oavsett ålder ha möjlighet att röra sig 
ute i naturen. Att andas den friska luften och 
få känna solskenet och regnet mot kinden, 
kölden som sticker i ansiktet och vindpusten 

som leker med håret. Att ladda energi från skogen, par-
kerna, trädgårdarna och gårdsplanerna, att vara en del 
av naturen.

Den tid som tillbringas i naturen ger omväxling och 
piggar upp på ett holistiskt sätt oberoende av om man 
är ute och rör på sig ensam eller tillsammans med an-
dra. Att vara ute och röra på sig i naturen påverkar på 
ett positivt sätt även sinnesstämningen och välbefin-
nandet. Naturen ger utmärkta möjligheter för oss att 
slappna av och uppleva frihet.

Naturen är ett äventyr där man kan överskrida sina 
egna gränser – vara vild och fri. Att vara ute och röra 
på sig i naturen främjar självständighet och självförtro-
ende, bjuder på estetiska upplevelser och berör oss via 
alla våra sinnen. Naturen är en källa till hopp. Männis-
kornas upplevelser av naturen och dess effekter varie-
rar i de olika livsfaserna. Behovet av att vara utomhus 
och i naturen finns kvar trots att man blir äldre och får 
nedsatt funktionsförmåga.

Naturen lockar
• 
 
• 
 
• 
• 

• 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
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Närbelägna parker ökar den dagliga fysiska 
aktiviteten.
En grön miljö lockar människor till att gå ut och  
träffa andra.
Naturen väcker minnen och känslor till liv.
I naturen väcks alla sinnen. 

Naturen vårdar och tränar
En omväxlande terräng ger möjligheter att träna  
muskelstyrkan i benen och balansen.
Att vara ute och röra på sig i naturen upplevs som  
mindre belastande än motsvarande fysiska 
aktiviteter inomhus.
Att vara ute och röra på sig i naturen gör det 
lättare att somna på kvällarna och förbättrar 
kvaliteten på nattsömnen. 
Naturen får oss att tänka mera positiva tankar om  
andra människor och oss själva.
Genom att vi dagligen exponeras för mikrober 
ökar vi vår motståndskraft.
En grön miljö ökar antalet friska levnadsår och 
förlänger livet. 



Där på gården finns en lönn. 
Den är så vacker.

På vintrarna går vi till forsen. 
Ur den stiger dimma som lägger sig 
som en slöja kring de här björkarna 
och trädstammarna.

På våren går vi till forsen genast 
när de första strömstararna 
kommer.

Höstens färgprakt är så vacker 
här ute, har inte lagt märke till den 
från fönstret!

Än en gång får vi uppleva naturens 
ljusbehandling från himlen!

Den friska luften gjorde gott trots 
att benen blev lite trötta.

Promenader är bra för hälsan, 
kroppen behöver dem, 
så länge man kan gå. 
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Anvisningar för den som använder sig av guiden

Anvisningar för den som använder sig av guiden
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L ängs naturupplevelsestigen får kroppen mo-
tion och sinnet piggas upp när man är ute och 
rör på sig tillsammans med andra. Syftet är att 
man promenerar en planerad rutt och varvar 

promenaden med olika övningar utifrån inspirerande 
uppgiftskort. 

Att gå från en övning till en annan skapar rörelse, ut-
vecklar balansen och främjar uthålligheten. Ruttläng-
den kan variera beroende på deltagarnas kondition.
Det går att anlägga en naturupplevelsestig var som 
helst i ett närliggande grönområde, t.ex. park, gård el-
ler skog. Servicehus, husbolag, organisationer, försam-
lingar och övriga sammanslutningar kan ordna med en 
egen eller gemensam naturupplevelsestig. Olika gene-
rationer kan också gå ut till stigen tillsammans. 

•	
 
 
 
 
 

•	
 
 

•	
 
 
 

•	
 

•	
 

välj uppgifter ur varje korg och plocka ihop 
en naturupplevelsestig som passar din grupp. 
Ett lämpligt antal uppgifter är 6–10. Du kan 
variera innehållet i stigen varje gång som ni 
träffas eller upprepa den stig som du har skapat  
flera gånger efter varandra. 

Gör övningarna som finns i rörelse- och spänst-
korgen lättare, svårare eller anpassade med hjälp  
av de tips som finns i guiden.

Planera rutten i förväg. Fundera ut ställen där det  
går att göra övningarna och där det är bra att vila.  
Om du vill så kan du lägga ut uppgiftskorten längs  
med stigen i förväg så att allt är färdigt.

Gruppen kan också tillsammans planera innehållet  
i naturupplevelsestigen.

Det går att göra en karta över rutten. Den kan 
uppmuntra deltagarna till att gå ut i naturen!

Uppgiftskorten är utifrån olika teman indelade i fyra korgar.

I rörelsekorgen finns 
rörelser som främjar styrka 

och utvecklar balansen.

I spänstkorgen finns 
stretchningsrörelser 

för hela kroppen.

I sinneskorgen finns 
övningar där deltagarna 

ska se, lyssna, lukta, smaka 
och känna.

I upplevelsekorgen finns 
uppgifter för att plocka fram 

minnen och prata 
om olika saker.
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Balansera längs en stig

Stretcha vaden

Bli hänförd 
av blommor 
i naturen

Träna i en backe

Krama träd

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 
 

• 
 

• 
 

Motionera utomhus på ett tryggt sätt

Ha stadiga skor.

Klä dig enligt väderlek och terräng.

Ha mössa både när det är varmt och när det är kallt.

Ta med dig vatten framför allt när det är varmt ute.

Du behöver sittunderlag för vissa övningar och 
vilostunder.

Ta med dig telefonen för säkerhets skull.

Plåster lindrar skoskav.

Följ med hur du och de andra orkar.

Skapa trevlig stämning

Gå med fördomsfritt.

Le, det smittar av sig till andra.

Gå ut i ur och skur, det skapar glädje.

Tävla inte. Alla rör på sig på stigen utifrån 
hur de mår. 

Bekanta er med varandra och njut av det 
trevliga sällskapet.

Kom överens om när ni ska träffas nästa gång.



Övningar för naturupplevelsestigen 

Rörelsekorgen

Övningarna i rörelsekorgen utvecklar framför allt 
styrka och balans genom att dra nytta av naturen. 
Övningarna kan vid behov göras lättare eller svårare. 

1. Kom upp från en sten
Stig upp och stå från en sten och sätt dig på nytt.

Placera händerna på bröstkorgen och fötterna 
stadigt på marken.

•	
 
•	
•	
 
 

Stig raskt upp. Sätt dig sedan i långsam takt. 
Upprepa rörelsen flera gånger tills dess att det  
känns i låren. Träna effektivare om du vill, göra 
flera serier.

Gör rörelsen lättare
Lägg armarna mot sidorna.
Ta med händerna stöd av låren/stenen/rollatorn.
Sitt högre upp på stenen.

Gör rörelsen svårare
Sitt lägre ner på stenen.
Låt bakdelen endast lätt nudda stenen när du 
ska sätta dig.

•	
•	
 

•	
•	
•	

2. Sträcka sig uppåt mot ett träd
 
Sträck ut handen mot en trädgren och stå på tårna.

Stå stadigt.
Sträck handen uppåt och rör vid löven i trädet.
Upprepa rörelsen och kontrollera balansen.

Gör rörelsen lättare
Ta stöd av trädet eller en vän.

Gör rörelsen svårare
Sträck handen så högt upp du kan och stå på tårna  
på samma gång.

•	
 

•	

•	
•	
•	
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3. Balansera längs en stig
Gå längs en smal och krokig stig.

Välj en lämplig stig i naturen. 
Gå i egen takt längs stigen.
Koncentrera dig på stegen och underlaget 
på stigen.

•	
•	
•	
 

Gör rörelsen lättare
Gå längs en lättframkomlig stig.
Gå arm i arm med en vän för att vid behov få stöd.

Gör rörelsen svårare
Gå längs en ojämn stig.

4. Kasta kottar
Samla kottar från marken och kasta dem till varandra 
två och två.

Ställ er på lämpligt avstånd från varandra.
Kasta turvis kottar till varandra. Försök ta lyror. 
Kasta så länge som det känns roligt.

Gör rörelsen lättare
Stå närmare varandra.
Gå så nära varandra så att ni kan räcka kottar 
till varandra.

•	
•	
 

•	
•	
•	

•	

•	
•	

Gör rörelsen svårare
Stå längre från varandra.
Kasta flera kottar samtidigt.

5. Träna i en backe
Går upp- och nerför en backe.

Sök upp en lämplig backe i naturen.
Gå uppför backen i egen takt.
Gå nerför backen och bromsa upp farten.

Gör rörelsen lättare
Välj en sluttande eller kortare backe.
Pausa ibland för att hämta andan i uppförsbacken. 

Gör rörelsen svårare
Välj en brantare eller längre backe.
Pausa inte i uppförsbacken.

•	
•	

•	
•	

•	
•	
•	

•	
•	
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6. Lyft upp benen på ett nerfallet träd
Lyft upp benen i tur och ordning på trädstammen.
• 

• 
• 
 
 
• 

Leta upp en trädstam som är i lämplig höjd och stå  
stadigt. 
Lyft upp benen i tur och ordning på trädstammen.
Upprepa rörelsen flera gånger tills dess att det  
känns i benen. Träna effektivare om du vill, 
gör flera serier.
Du kan också göra rörelsen på en sten eller stubbe.

Gör rörelsen lättare
• 
• 

Välj en lägre trädstam/sten/stubbe.
Använd promenadkryckor eller en vän som stöd.

Gör rörelsen svårare
• 
• 

Välj en högre trädstam/sten/stubbe.
Ta steg med samma fot flera gånger efter varandra.

7. Skriv en hälsning till andra motionärer
Leta efter en käpp och skriv/rita en hälsning i sanden.
• 
• 
 
• 
• 

Välj en lämplig käpp och sandig plats.
Fundera över vilken hälsning du vill sända till den 
som kommer efter dig till stället. 

 

Skriv/rita din hälsning i sanden.
På vintern kan du skriva din hälsning i snön.

Gör rörelsen lättare
• Välj en längre käpp.

Gör rörelsen svårare
• 
 
 

Välj en kortare käpp därför att då måste du 
böja dig längre ner och då behöver du också 
balansera mera.
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8. Kryssa mellan träd
Kryssa mellan träden i omväxlande tempo.
• 
• 
 
• 

Promenera med en vän/i grupp i en park/skog.
Kryssa i lagom takt, en är ledare och resten 
följer efter.
Byt ledare när ni vill.

Gör rörelsen lättare
• 
• 

Gå mera försiktigt och långsammare mellan träden.
Stöd dig vid behov mot ett träd när du går förbi det.

Gör rörelsen svårare
• 
• 

Växla promenadtempot.
Kryssa i ett tätt trädbestånd.

9. Speja på en stubbe
Stig upp på en sten eller stubbe och stig sedan ner.
• 
• 
 
• 
• 
 

Sök en sten/stubbe med lämplig höjd.
Stig upp på stubben med högra foten före och 
stå kvar och speja.
Byt sedan till vänstra foten före.
Upprepa rörelsen flera gånger tills dess att det  
känns i låren. Träna effektivare om du vill, gör flera 
serier. 

Gör rörelsen lättare
• 
• 

Välj en lägre sten/stubbe.
Ta stöd av en vän.

Gör rörelsen svårare
• 
• 
 

Välj en högre sten/stubbe.
Stå på ett ben på stenen/stubben.
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• 
• 
 
• 
• 
 

• 
• 

• 

• 
 
• 
 
 
• 
 

• 
• 
 

• 
• 

10. Kliv över en stubbe
Kliv över en lämpligt hög stubbe

Leta efter en stubbe som du kan kliva över.
Kliv över genom att först ta sats med vänstra foten  
och sedan med högra foten. 
Upprepa rörelsen flera gånger och byt fot. 
Kontrollera balansen och känn efter hur det känns 
i vaderna. 

Gör rörelsen lättare
Välj en lägre stubbe eller lättare terräng.
Ta stöd av en vän.

Gör rörelsen svårare
Välj en högre stubbe eller svårare terräng.

11. Trädarmhävningar 
Gör armhävningar mot ett träd.

Stå med fötterna något isär och för armarna 
på skulderhöjd mot trädet.
Gör armhävningarna genom att böja och sträcka  
armbågarna. Håll kroppen rak och för näsan 
närmare trädet.
Upprepa rörelsen flera gånger tills dess att det  
känns i överkroppen. 

Gör rörelsen lättare
Ställ fötterna närmare trädet.
Stå i gångstående ställning med fötterna 
ett steg från varandra.

Gör rörelsen svårare
För fötterna längre bort från trädet.
Gör rörelsen mycket långsamt.
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12. Balansera på en stam eller på stenar
Gå längs en trädstam eller på stenar och håll balansen.
• 
 
• 
• 
 

Leta upp en trädstam av lämplig grovlek eller 
en terräng där det finns många stenar i rad. 
Balansera längs trädstammen eller på stenarna.
Du kan också rita ett streck längs en stig och gå 
på strecket.

Gör rörelsen lättare
• 
 
• 

Välj ett jämnare underlag med stenar eller 
en bredare trädstam. 
Ta stöd av en vän.

Gör rörelsen svårare
• 
 

Välj ett ojämnare underlag med stenar eller 
en smalare trädstam

13. Gemensam gymnastikstund
Gymnastisera en stund tillsammans. Hitta på egna 
rörelser.
• 
• 
 
• 

Sätt er i en cirkel.
Turas om att hitta på gymnastikrörelser. 
Lär hela gruppen göra din rörelse. 
Njut av varandras rörelser!

Gör rörelsen lättare eller svårare
• 
 

Alla gymnastiserar så mycket de kan med tanke 
på sin kondition. 

14. Strosa längs en snöig stig
Balansera på en snöig stig.
• Hitta en lämplig stig som är framkomlig. 

Gör rörelsen lättare
• 
• 

Välj en snöfattig och bredare stig. 
Ta stöd av en vän.

Gör rörelsen svårare
• Välj en ojämn och snörik stig. 



Spänstkorgen
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I spänstkorgen hittar du stretchningsövningar för 
hela kroppen. Lämplig längd för en stretchning är 
cirka 30 sekunder. Du kan också stretcha genom lätta 
tänjningar. På samma gång som du stretchar ska du 
andas lugnt och lyssna på olika ljud i naturen. Slapp-
na av!

15. Stretcha skinkorna
Sitt på en sten och stretcha skinkorna 
• 
• 
• 
• 

Sitt stadigt på en sten.
Lyft ena vristen över låret på andra sidan.
Tryck det böjda benets knä nedåt.
Gör samma sak åt andra hållet. 

Alternativt
• 
• 

• 
• 

 

Sitt stadigt på en sten.
Lyft ena foten i kors över andra benet och dra 
knäet mot axeln på den motsatta sidan. 
Känn av stretchningen på olika ställen i skinkan.
Gör samma sak åt andra hållet. 

16. Stretcha baklåret
Lyft upp ena foten på en trädstam/sten och stretcha 
baklåret.
• 
 

Stå på ett lämpligt avstånd från trädstammen/
stenen.

• 
• 
 
•	

Lyft fotens häl upp på trädstammen/stenen.
Sträck ut benet så att det blir så rakt som möjligt  
och böj överkroppen framåt.
Gör	samma	sak	åt	andra	hållet.

Alternativt
• 
• 

• 
• 

 

Sitt på trädstams- eller stenkanten. 
Placera ena foten framåt så att hälen nuddar 
marken.
Böj överkroppen över det utsträckta benet.
Gör samma sak med andra sidan.
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17. Håll bröstmusklerna i skick
Stretcha bröstmuskeln mot ett träd.
• 
• 
 
• 

Stå ungefär på en armlängds avstånd från trädet.
Placera handen med tummen uppåt mot trädet  
och vrid kroppen i motsatt riktning.
Gör samma med andra armen.

Alternativt
• 
• 
 
 
• 

Stå närmare trädet.
Håll armbågen böjd och underarmen mot trädet  
med fingrarna uppåt. Vrid kroppen i motsatt 
riktning.
Gör samma med andra armen.

18. Gör en sidoböjning
Lyft upp ena armen och stretcha sidan så att den 
blir lång.
• 
• 
• 
 
• 

Stå med fötterna lite isär.
Placera ena handen på höften. 
Sträck ut andra handen mot skyn och över 
huvudet åt motsatt sida. Böj åt sidan. 
Gör samma sak åt andra hållet.

Alternativt 
• 
• 
• 
 
• 

Sitt stadigt på en sten/stubbe.
Placera ena handen som stöd på höften. 
Sträck ut andra handen mot skyn och över 
huvudet åt motsatt sida. Böj åt sidan. 
Gör samma sak åt andra hållet.



16  

19. Få viga höfter
Ta ett kort steg framåt och för fram höften. Känn efter 
stretchningen på framsidan av höften. 

Välj en jämn plats i naturen.
Stå i gångstående ställning med fötterna ett steg  
efter varandra. 

•	
•	
 
•	
 
•	

Placera handen på den sida som är längre bakåt på  
din bakdel och pressa höften framåt med handen.
Gör samma sak åt andra hållet.

Alternativt
Sitt på kanten av en sten eller trädstam.
Lägg foten som är på sidan bakåt.
Böj överkroppen bakåt.
Gör samma med andra sidan genom att byta 
sittplats till andra kanten av stenen eller 
trädstammen.

•	
•	
•	
•	
 
 

20. Stretcha vaden
Luta dig mot ett träd, tryck bakre fotens häl mot mar-
ken. Känn av stretchningen i vaden. 

Sök ett träd som du tycker om och luta dig mot  
det på ett lämpligt avstånd.

•	
 
•	
 
•	

För ena benet med rakt knä bakåt och tryck hälen  
på det här benet mot marken 
Gör samma med andra benet.

Alternativt
Sök ett träd som du tycker om och luta dig mot  
det på lämpligt avstånd.

•	
 
•	
 
•	

För ena benet med lite böjt knä bakåt och tryck 
hälen på det här benet mot marken 
Gör det samma med andra benet.

21. Häng avslappnat
Greppa en trädgren och försök hänga i den.

Välj en lägre gren av lämplig grovlek.
Greppa stadigt grenen och låt resten 
av kroppen hänga avslappnat.  

•	
•	
 
       •	 Njut	av	stretchningskänslan.



Sinneskorgen
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I sinneskorgen finns det övningar som stimulerar oli-
ka sinnen på ett mångsidigt sätt. Känn, lyssna, lukta, 
se och smaka på naturen så länge som det känns bra.

22. Upplev olika terränger
Sök i naturen olika slags underlag som du kan gå på.

Hur känns det under fötterna?
Om möjligt så ta av dig skorna.

23. Upplev naturen
Samla i naturen material som känns olika och känn/
lukta på dem.
•	
•	
•	
•	
 

Sök material från naturen som finns i din närhet.
Känn efter hur deras yta känns i din hand. 
Lukta/dofta på dem.
Berätta för andra vad ni har hittat och samtala 
kring hur materialen känns.

•	
•	

24. Sinneskulle
Gå upp på en kulle. Vad ser du, vad hör du, hur luktar/
doftar det?
•	
 
•	
•	

Koncentrera dig och fokusera i tystnad med 
dina sinnen på naturen i några minuter.
Samtala kring vad ni iakttar med era sinnen.
Ge alla en chans att berätta om sina iakttagelser.

25. En vindpust mot huden
Vagga i takt med vinden och njut av en vindpust mot 
din kind.
•	
 
•	
•	
 

Hitta en lämplig plats i naturen där du kan känna  
vinden som blåser.
Ställ dig i motvind. 
Känn vinden mot kinden och huden på andra 
ställen på din kropp.
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26. Krama träd
Krama ett träd. Andas in djupt och känn trädet.

Välj ett träd som du vill krama.
Ta trädet i din famn, blunda och känn trädet 
mot din kropp. 

•	
•	
 
•	
•	

Andas in djupt och slappna av.
Om du vill så väljer du ett annat träd att krama.

27. Picknick i naturen
Plocka fram matsäcken och njut av den. 

Hitta en lämplig rastplats.
Plocka fram matsäckarna.
Maten smakar bra ute i det fria. 

28. Tankepromenad
Promenera några minuter långsamt och behagligt.

Välj en lämplig plats i naturen där du kan 
koncentrera dig på din egen promenad.

•	
 
•	
 
•	

•	
•	
•	

Andas regelbundet. Fokusera på dina steg 
och känn jorden under dina fötter.
Ge rum för naturens uppfriskande effekter.

29. Vid vattnet
Gå till en strand. Vad ser du, vad hör du, hur luktar/dof-
tar det?

Koncentrera dig och fokusera med dina sinnen 
i tystnad på vattnet några minuter.

•	
 
•	
•	
•	
 
•	

Samtala kring vad ni iakttar med era sinnen.
Ge alla en chans att berätta om sina iakttagelser.
Om möjligt så känn på vattnet med exempelvis  
handen. Hur känns det?
Vilka fiskar eller vattenfåglar finns i vattendraget?
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30. Upplev snön
Ta snö i handen och testa om du kan göra en snöboll.

Ta snö i handen och känn på den med handskar 
på händerna eller med bara fingrar.

•	
 
•	
•	

Försök göra en snöboll och kasta den.
Hur kändes snön?

31. Kölden som biter i kindbenen
Andas in frisk vinterluft och upplev hur kölden biter 
i kindbenen.

Njut av det fräscha vintervädret.
Känn kölden i dina kinder och när du andas.
Samtala kring vad ni iakttar med era sinnen.
Ge alla en chans att berätta om sina iakttagelser.

32. Snön som knarrar
Promenera och lyssna till snön som knarrar.

Gå ut i naturen vid köldgrader. 
Njut av att snön knarrar under dina fötter.

33. Naturens håvor
Titta omkring dig. Ser du något som du kan äta?

Samtala med andra om det ätbara som du ser. 
Om du är säker på att det går att äta så smaka!
Ge alla en chans att berätta om det de har sett 
eller smakat på.

•	
•	
•	
 
•	
 

•	
•	

•	
•	
•	
•	

Vilka av naturens håvor kan användas som 
botemedel?



Upplevelsekorgen
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I de övningar som finns i upplevelsekorgen får delta-
garna minnas tillsammans och samtala om olika sa-
ker. Det är viktigt att minnas det liv som man har levt. 
Minnen ger innehåll till livet. Det är trevligt att dela 
upplevelser med varandra två och två eller i grupp. 
De övningar som finns i upplevelsekorgen kan man 
göra när man går från en övning till en annan.

34. Sånger om naturen
Stanna upp en stund. Vilka sånger kommer du att tänka 
på av det du ser eller hör?

Samtala med andra om den sång som dyker upp  
för dig.

•	
 
•	
 

Ge alla en chans att få berätta om sin egen sång.  
Sjung tillsammans en liten trudelutt!

Alternativt
Vilka dikter eller ordspråk kommer du att tänka på  
av det du ser eller hör?

•	
 

35. Årstidsväxlingar
Berätta om din favoritårstid.

Samtala om era favoritårstider.
Ge alla en chans att få berätta om sin favorit.
Hur kan man förnimma olika årstider?

36. Naturen är omvälvande
Berätta din egen historia om en omvälvande 
naturupplevelse.

Fundera en stund själva kring en omvälvande 
naturupplevelse.

•	
 
•	

•	
•	
•	

Ge alla en chans att få berätta om sin upplevelse.
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37. Vara i rörelse ute i naturen
Berätta hur du rörde på dig ute i naturen när du 
var yngre.
•	
 
•	
 
•	

Berätta i gruppen hur ni rörde på er ute i naturen  
när ni var yngre. 
Ge alla en chans att få berätta om sitt sätt att röra  
sig ute i naturen.
Hittade ni likheter i era upplevelser?

38. Favoritställe i naturen
Berätta hurdant ditt favoritställe i naturen är.

Fundera en stund själva på vilket ert favoritställe 
i naturen är.

•	
 
•	
•	
•	

Fundera varför just det är ditt favoritställe.
Ge alla en chans att få berätta om sitt favoritställe.
Har ni likadana favoritställen?

39. Bli hänförd av blommor i naturen
Berätta om vilka blommor du ser och vilken som är din 
favoritblomma.

Fundera en stund själv över vilken din favorit-
blomma i naturen är.

•	
 
•	
 
•	

Ge alla en chans att få berätta om sin favorit-
blomma.
Har ni samma favoritblommor?
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40. Naturupplevelser mellan 
 generationerna
Vilken naturupplevelse eller vilka naturfakta vill du dela 
till nästa generation.

Fundera en stund över din egen naturupplevelse  
eller viktiga fakta.

•	
 
•	
•	

Ge alla en chans att få berätta om sin upplevelse.
Har ni liknande upplevelser?

41. Lekar ute i naturen
Berätta om lekar som du lekte utomhus när du var liten.

Samtala i grupp om utomhuslekar.
Ge alla en chans att få berätta om sina egna lekar. 
Har ni liknande upplevelser?
Lek tillsammans!

42. Tankar om skogen

Berätta vad träden och skogen betyder för dig.
Samtala i grupp om vilka tankar ni har om träden/ 
skogen.

•	
 
•	
•	
 

•	
•	
•	
•	

Har du ett favoritträd? Varför är det ditt favoritträd?
Hur har du dragit nytta av träd och skog?
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Informationskällor

Information om fysisk aktivitet 
i naturen och naturens hälsoeffekter

Luonto lähelle ja terveydeksi
Jäppinen J-P, Tyrväinen L, Reinikainen M, Ojala A 
(toim.) Suomen ympäristökeskuksen raportteja 
35/2014 (på finska)

Luontoliikunta ja terveys
Laukkanen R, Oulun yliopisto 2010 (på finska)

luontoon.fi 

esteeton.fi 

suomenlatu.fi

Äldreinstitutets kurser

Promenadkompis för äldre – kurs för utbildare

Äldreinstitutets material

Promenadkompis för äldre 
– handbok för frivilliga promenadkompisar.

Rekommendationer för främjande av en trygg 
och regelbunden motion utomhus för äldre

Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistosta 
-vertaisohjaajanopas (på finska)

Bron till mentalt välbefinnande 
– handbok för diskussionsgruppsledare

Mental styrka – guide för äldre

Elämäntaidot esiin -vinkkivihko (på finska)

Hyvät toimintatavat -esitteet (på finska)
	 •	
  
	 •	
	 •	
  

Ulkoiluystäväksi	iäkkäälle	–	vapaaehtoinen	
ulkoilun tukena

Terveyttä luonnosta
Tourula M ja Rautio A, Thule-instituutti Oulun 
yliopisto, Metsähallitus ja Oulun seutu 2014 (på 
finska)

Porukalla	lenkille	–	ohjatut	ulkoiluryhmät
Yhdessä	ulkoillen	–	iäkkäiden	ulkoilupäivä-
tapahtumat

Äldreinstitutets webbsidor

Blev du inspirerad av Naturupplevelsestigen? 
Hurdana erfarenheter hade du?
Har du idéer med tanke på Naturupplevelsestigen?

Berätta för oss om dina tankar:
voimaavanhuuteen@ikainstituutti.fi

ikainstituutti.fi 

voimaavanhuuteen.fi 

vievanhusulos.fi

voitas.fi 

http://hdl.handle.net/10138/153461
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Terveytt�_luonnosta.pdf
https://www.utinaturen.fi
https://www.suomenlatu.fi/sv
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske
https://www.ikainstituutti.fi/pa-svenska/
https://www.ikainstituutti.fi/pa-svenska/
https://www.vievanhusulos.fi/pa-svenska/
https://www.voitas.fi
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Längs naturupplevelsestigen får kroppen motion och sinnet piggas upp. På naturstigen 

promenerar deltagarna en planerad rutt och varvar promenaden med olika övningar uti-

från inspirerande uppgiftskort. Övningarna utvecklar styrkan och balansen, främjar rör-

ligheten och väcker sinnena samt stimulerar till att minnas och berätta olika historier.

Det går att anlägga en naturupplevelsestig var som helst i ett närliggande grönområde, 

t.ex. park, gård eller skog. Servicehus, husbolag, organisationer, församlingar och övriga 

sammanslutningar kan ordna med en egen eller gemensam naturupplevelsestig. Olika 

generationer kan också gå ut till stigen tillsammans. 

www.ikainstituutti.fi

https://www.ikainstituutti.fi
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