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– Naturvårdsverket firar 50 år i år.  
Vi är faktiskt världens äldsta miljö
myndighet och friluftslivsarbetet har 
varit med från början, så det är en 
lång tradition vi fortsätter med, sade 
Lena Callermo. 

Men ändå finns det mycket att kämpa 
för idag, när ohälsotalen växer och 
många känner sig främmande inför 
naturen. Inledningstalarna var eniga 
om att vi måste börja hos barnen och 
de unga, och att årets tema känns 
viktigare än någonsin.  

Åsa Ulander inledde med att fråga 

sig varför man lägger en tankesmedja 
för friluftsliv i en tung industristad 
som Sundsvall. Svaret var lätt:

– Här möts vi ofta i de 30 milen skid
spår, på de 25 milen vandrings leder 
eller längs de 5 milen kanotleder.

Och trots sitt lite gråa rykte har 
Sundsvall satsat mycket på friluftsliv, 
berättade hon. 

96 procent av invånarna har mindre 
än 200 meter till ett grönområde. På 
gångavstånd från de största miljon
programsområdena ligger natur reser
vatet Sidsjön, Sveriges mest tillgäng

lighetsanpassade friluftsområde.
– Vi vill bjuda in alla till platser där 

naturens skådespel berättar om livets 
förgänglighet men också dess styrka, 
sade Åsa Ulander.

Natur för barn och unga  
– viktigare än någonsin
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Fritt fram för friluftsliv 

Naturvårdsverket är en statlig myndighet 
för miljöfrågor. Vi arbetar bland annat för 
bevarande och utveckling av förutsätt-
ningar för friluftsliv.

Lena Callermo och Ingela Hiltula, chef  
och biträdande chef på Naturvårdsverkets 
samhällsavdelning.

Lena Callermo och Ingela Hiltula, chef och biträdande chef på 
Naturvårdsverkets samhällsavdelning öppnade Tankesmedjan för 
friluftsliv 2017 på temat ”Natur för barn och unga”. Åsa Ulander, 
fritidsnämndens ordförande i Sundsvalls kommun hälsade alla 
välkomna till Sundsvall.
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STF parar ihop friluftsrävar  
och friluftsblåbär
Svenska Turistföreningen har guidat 
till ”äventyret Sverige” sedan 1884. 
Nu arbetar de på flera fronter för att 
sprida äventyret till nya grupper. 

– Jag tror att vi måste våga omdefi
niera vad friluftsliv är. Om alla inte 
kan åka skidor kanske man kan välja 
snöskor, för att skapa gemensamma 
erfarenheter där alla kan vara med, 
sade Mariam Hibombo som är projekt
ledare på STF. 

Hon presenterade tre exempel på 
projekt för ett bredare friluftsliv: 

Tillsammans: I år ordnar STF tre  
Tillsammansläger per år för tjejer och 
två för killar. Deltagarna är 15 – 20 år, 
hälften är etablerade svenskar och 
hälften har utomnordiskt ursprung. 
Under fem dagar får de lära känna 
naturen, världen och varandra. 

Matchningstjänsten: En mobiltjänst som 
parar ihop dem som känner sig hemma
stadda i naturen med andra som är 
oerfarna men nyfikna. Internt inom 
STF går den under namnet ”naturens 
tinder”, fram till officiell lansering i 
Almedalen 2017.

Barnens turistbyrå ska inspirera barn 
att upptäcka naturen med hjälp av 
animerade figurer som gör allemans
rätten begriplig. Här ska man också 
kunna gå in och lämna naturtips eller 
hitta tips, när webbsidan öppnar i 
slutet av maj. 

Scouterna vill slussa in
Scouterna ser att de har en viktig 
uppgift att välkomna nyanlända till 
Sverige. Många som kommer hit 
känner igen scouter från sitt hemland 
och därför kan organisationen vara 
en naturlig ingång. 

Scouterna jobbar med att bredda 
och öppna upp sig bland annat genom 
att arbeta med normer och värde

ringar, att ta fram information på 
flera språk och på lätt svenska och 
genom en aktivitetsbank som utveck
lar scouting på olika sätt. 

– Vår idé är att barn och unga får 
utmaningar som gör att de växer. De 
tillåts ta en aktiv del i föreningen och 
det blir en sluss till att ta mer plats i 
samhället, sade Kajsa Urge, Scouterna.

Schysst sommar & vinter
Sedan 2009 har Naturskyddsfören
ingen bjudit in ungdomar till gratis 
natur och miljöaktiviteter i Schysst 
sommar & vinter. På varje ort där 
projektet startar finns lokala ledare. 
En av dem är Mohammad Alhammada 
i Eskilstuna som berättar att mer än 
800 ungdomar engagerade sig i Eskils
tuna under 2016. Ungdomarna får 
själva bestämma vad de vill göra.

– Vi har varit ute och tältat två 
gånger i månaden under hela vintern, 
i alla väder. Det är fler som vill följa 
med ut hela tiden, och jag blir så glad, 
sade Mohammad Alhammada.

Tamana Osmani från Skellefteå be
rättade att det inte var länge sedan 
hon själv kände sig ny och osäker i 
naturen men nu är hon stolt ledare. 

– Vi åker skidor, lagar mat tillsam

mans ute, det behöver inte vara så svårt, 
man kan ha naturen som vardagsrum.

Skogshjältarna ger naturtrygghet
Skogshjältarna tar med lärare, barn 
och föräldrar ut i naturen. Ledarna 
lär ut alltifrån hur man håller sig torr 
och varm ute, till vad man har för 
rättigheter, i naturen och samhället. 

– Genom att utbilda lärarna ger 
man dem självförtroende att fortsätta 
med utomhuspedagogik långsiktigt, 
och genom att bjuda in föräldrarna 
bygger man upp trygghet för hela fa
miljen i att vistas i naturen, sade Lars 
Lundström som är generalsekreterare 
i Friluftsfrämjandet.  

Skogshjältarna är ett pilotprojekt 
på tre lågstadieskolor i socialt utsatta 
områden som drivs av Friluftsfräm
jandet och Rädda barnen. 

Från skolbänken till skolbäcken
Från skolbänken till skolbäcken hand
lar om att Sportfiskarna tar ut skol
klasser för att visa vad som händer 
under vattenytan. Skolbarnen får också 
vara med praktiskt och hjälpa fisk
arna, exempelvis genom att bygga nya 
lekplatser för öring. Än så länge finns 
projektet i fyra områden i Sverige.  

På väg mot öppnare friluftsliv
Många pratar om att göra friluftslivet tillgängligt för  
alla, och vissa gör det redan. Här är några exempel  
från Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer:
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Genom att mäta mängden grönt på 
satellitbilder kan man se att i gröna 
bostadsområden ökar både medel
livslängd och överlevnad efter stroke, 
samtidigt som risken minskar för 
att barn föds för tidigt. Barn i gröna 
miljöer rör sig mer och har bättre 
kognitiva förmågor. Bara att se träd 
och buskar utanför skolfönstret 
minskar stress och förbättrar elev
ernas prestationer. Studier från hela 
världen visar i stort sett entydiga 
resultat, enligt Mare Löhmus 
Sundström som forskar i miljö
medicin vid Karolinska Institutet. 
En sak som inte verkar påverkas är 
däremot antalet barn med adhd.

–  Grönstruktur stoppar inte adhd 
men kan lindra symptomen, sade 
Mare Löhmus Sundström. Hon 
hänvisade till en studie som visar 
att barn som lekte mer inomhus eller 
utomhus bland byggnader hade 

starkare symptom än barn som lekte 
ute på gräsplan eller bland träden. 

I denna studie syntes inget sam
band till föräldrarnas inkomst. Ett 
problem i det här forskningsfältet 
är att de som bor i gröna bostads
områden tenderar att vara mer väl
bärgade, vilket förstås också kan 
påverka hälsan. 

– Alla studier försöker justera för 
socioekonomi – man kan inte ens 
publicera något utan att ha gjort 
det. Men det kan vara svårt att göra 
det tillräckligt eller på rätt sätt, sa 
Mare Löhmnus Sundström.

Dessutom betyder mer grönska 

ofta mindre plats för bilar och annat 
som bullrar, så det är inte helt en
kelt att reda ut vad som är hönan 
och vad som är ägget. 

Hur som helst, att vi mår bra av 
grönska och naturkontakt behöver 
ingen betvivla. Däremot är det mer 
komplicerat att svara på varför vi 
mår bra av grönska. Handlar det 
om att vi rör oss mer och gör andra 
saker i gröna omgivningar, och 
därför mår bättre? Eller handlar det 
om att mindre buller och luftföro
reningar påverkar vår hälsa direkt? 

– Förmodligen är det en kombi
nation av båda, sa Mare Löhmus 
Sundström.

Grönskan kring hemmet, skolan eller sjukhusfönstret 
påverkar oss in i minsta cell, det visar oräkneliga studier 
från hela världen. Men varför mår vi bra av träd och 
buskar? Det är en mer komplicerad fråga att reda ut.

Hälsa hos barn och unga idag

Grönska gör oss friska

”Grönstruktur stoppar 
inte adhd men kan 
lindra symptomen.”

Mare Löhmus Sundström, 
Karolinska Institutet
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Det funkar inte att 
tvinga ut barn i naturen
Med tanke på hur enastående effekter friluftslivet 
verkar ha på människors liv är det lätt att bli  
friluftsfundamentalist. Mats Trondman, professor  
i Kultursociologi vid Linnéuniversitetet, rev upp stora 
skrattsalvor i publiken när han problematiserade 
kring begreppen.

– Om 25 procent av alla som är i 
skogen varje dag är stressade, men 
bara 5 procent av de som inte är i 
skogen varje dag... Ska vi då dra 
slutsatsen att ”nej, för tusan, skicka 
dem inte till skogen, där blir man ju 
bara stressad”, frågade sig Mats 
Trondman. Men naturligtvis kan det 
finnas andra förklaringar, som att de 
stressade människorna kanske be
finner sig i skogen för att de vet att 
de mår bättre där. 

Statistiska samband är en avance
rad vetenskap, och även om man har 
överväldigande forskningsstöd på sin 
sida gäller det att gå varligt fram 

när man vill påverka hur människor 
lever sina liv.  Oavsett om männis
kors hälsa blir oändligt mycket 
bättre av att vara ute så måste vi få 
dem att vilja ut själva, menade Mats 
Trondman och förklarade att av
ståndet mellan barn och vuxna har 
krympt sedan han själv var barn. 

– Att kontakta en lärare var en 
ritual, man fick gå till lärarrummet 
och knacka på, vänta, sträcka ut 
handen, säga sitt namn och sin 
klass. Sade någon att man skulle till 
kyrkans barntimmar så var det så. 
Skulle man ut i skogen så var det så. 

I dag har distans blivit närhet. 

Det är svårare att få barn och unga 
att göra saker som de inte är moti
verade till. Dessutom får vi inte 
samma effekter av friluftsliv om det 
inte är ett frivilligt val. 

– Det hade inte varit bra om allt 
annat blev förbjudet i Sundsvall än 
att vara i naturen, det tycker nog inte 
ni heller. Om vi stod med kpistar 
och bussade ut dem och sa att ”na
turen har så stark läkande kraft så 
även om jag siktar på er med granat
kastare så kommer ni att må bra!”

Det är lätt att fokusera så starkt 
på funktionen att vi glömmer att  
de goda effekterna kommer först 
när man upplever att man har  
valt friluftslivet själv, enligt Mats 
Trondman. Så om vi vill få ut barn 
och unga måste de vilja det också, 
och då behöver vi fokusera på en 
meningsfull aktivitet.

– Det behöver vara aktiviteter 
som svarar mot ens sociala längtan 
att vara ”en sådan”. Jag vill göra 
saker som är förknippade med saker 
jag vill bli förknippad med.

Vi behöver alltså på goda grunder 
få folk att välja friluftsliv. 

– Det blir lite mer jobb, men när vi 
väl lyckas så blir det ofta väldigt bra.

Foto: P
rivat

Mats Trondman,  
Linnéuniversitetet
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Ungas tid framför  
datorn ökar
Enligt senaste undersökningen satt omkring 40 procent av  
femtonåringarna mer än fyra timmar per dag framför datorn, 
vilket bör innebära mindre tid till utevistelse. Samtidigt växer 
andelen 15-åringar med minst två psykosomatiska besvär  
mer än en gång per vecka, exempelvis huvudvärk.

Det berättade Suzanne Nilsson 
på Folkhälsomyndigheten, som 
presenterade aktuella forsknings
resultat.

– Majoriteten av ungdomarna 
tycker att de mår bra men den 
psykiska ohälsan bland flickor 
13 –15 år har ökat dramatiskt. 
Återkommande psykosoma
tiska besvär ökar, och är vanliga 
bland de som sitter mycket fram
för datorn, sa Suzanne Nilsson.

Men det är oklart om ung
domarna mår mer psykiskt dåligt 
för att de tillbringar mycket tid 
vid datorn eller tillbringar de 
mycket tid vid datorn för att de 
mår psykiskt dåligt?

– Skärmar är en del av vår värld 
nu och inget vi ska motarbeta 
men det är viktigt att fundera på 
om det har någon koppling till 

den psykiska ohälsan, menade 
Suzanne Nilsson.

Då kan man fråga sig om en bra 
kompromiss är att ta skärmen 
med sig ut i naturen, som med 
Pokemon Go?

– Självklart vore det bättre om 
barn som rörde sig i skogen 
faktiskt tittade på omgivningen. 
Studier har visat att själva be
traktandet av naturliga objekt 
har en avslappnande effekt på 
hjärnan. Men, om Pokemon Go 
får barnen att gå till skogen är 
det trots allt bättre än att de inte 
går dit alls. De får fysisk aktivitet 
och man kan inte helt undvika 
att någon gång titta upp från 
skärmen och betrakta naturen, 
sa Mare Löhmus Sundström.

Hon tillägger att det finns data 
som tyder på att blodtrycket 

sjunker och delar av immun
försvaret stärks tack vare ämnen 
som träd utsöndrar. Så vissa 
fördelar har det nog att flytta 
datorspelandet ut i skogen även 
om de är uppslukade av skärmen.

Datorspelande är ett effektivt sätt att höja nivåerna av stress-
hormonet kortisol, som till exempel ger oss mer fett på magen, 
hög blodtryck och icke-fungerande immunförsvar. Just detta 
hormon sänks när människor vistas i naturmiljöer.

Hälsa hos barn och unga idag

”Majoriteten av  
ungdomarna tycker 
att de mår bra  
men den psykiska 
ohälsan bland flickor 
13 –15 år har ökat 
dramatiskt.”
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Tarzanstigen
Många av deltagarna på Tankesmedjan 
för friluftsliv tog ett inspirationsvarv 
längs Tarzanstigen, som börjar just 
utanför hotell Södra Berget i Sunds
vall. Här kan man svinga sig, klättra 

och balansera sig fram över gråbergs
klyftor och furustammar. En lian är 
egentligen det enda som påminner om 
Tarzans djungler. Resten av stigen 
anknyter mer till Sundsvalls historia, 

med flottningsrännor, timmerkojor 
och runor. Kommunens naturskola 
står bakom stigen, som används av 
både allmänhet och skolor. 

Mysig tjädernatt i vindskydd
Tjäderspel stod på programmet för 
dem som ville ge sig ut med sovsäck. 
Tjädrarna var tyvärr inte på spelhumör 
men Janita Sundqvist som är land
skapsarkitekt på WSP Umeå var väl
digt nöjd ändå. 

– Vi hade världens mysigaste stund 
i vindskyddet, där vi satt runt elden 
och pratade om tjäder hela kvällen. 
Vi hade eldvakt hela natten så vi sov 
gott, berättade hon.

Foto: Per-Markus Jönsson
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Vimmelfrågor

I vimlet på Tankesmedjan 2017
1. Vilka är dina bästa tips för att få ut barn och ungdomar?
2. Och dina bästa tips på samhällsnivå för att få ut barn och ungdomar i Sverige?

Tamana Osmani  
Schysst sommar & vinter,  
Skellefteå

1. Det är inte så svårt, man kan till 
exempel visa fina naturbilder och 
locka med ekologisk mat som vi 
lagar tillsammans i skogen. Man 
kan till och med komma med nån 
liten leksak eller så efter en lek. 
Bara de kommer ut första gången 
och trivs, sedan kommer de.

2. Vi behöver veta att vi som jobbar 
med det kommer att ha råd med 
aktiviteter också i framtiden.

Magnus Bergström  
Miljö- och energidepartementet

1. Jag tror att man ska göra det  
så enkelt och odramatiskt som 
möjligt. Att det går ganska snabbt 
mellan att säga ”nu ska vi ut”  
tills man är ute. Så hinner de inte 
fundera så mycket. Jag har haft 
förmånen att bo tio meter från 
skogen, det förenklar ju förstås. 

2. Det får andra svara på.  
Jag representerar ju regeringen,  
så jag är här för att lyssna. 

Jakob Wallin, Borlänge kommun

1. I kommunen satsar vi mycket på 
djur som håller reservaten öppna. 
Stora djur! Jag tror att storleken 
spelar roll, vi satsar på highland 
cattle. De har blivit magneter, som 
en anledning att komma ut. Det 
är lättare att säga till barnen att 
”vi åker till kossorna” än ”vi åker 
till strandängen”.

2. Anpassat skogsbruk är en viktig 
fråga. Ett hygge kan väl funka 
men försök själva att bedriva fri
luftsliv i en ungskog eller nyligen 
gallrad skog… Som kommun är 
det ju svårt att göra långsiktiga 
investeringar, man bygger ju  
inte grillplatser i skog som sköts 
enbart rationellt. 

Jenny Håkansson, Svenska  
Orienteringsförbundet, Karlskrona

1. Att ta med kompisar, bara att  
en kompis följer med gör det  
roligare. Och att de får vara  
med och packa matsäcken.

2. Skapa gemenskap, att man bjuder 
in grupper så att man vistas  
tillsammans i ett sammanhang.  
De som har intresserade föräldrar 
kommer ju ut ändå, men de andra 
måste man ta med. Därför är  
skolan en bra plats att börja.

Anders Arnell  
Centrum för Naturvägledning,  
Uppsala

1. Utnyttja smarta spel som  
Pokémon Go och det som  
föreläsarna från USA berättade 
om. Tänk även på ungdomar 
när det gäller till exempel akti
viteter på loven.

2. Få beslutsfattare på alla nivåer 
att inse vilka vinster det finns 
att göra med mer utevistelse  
i skolan: inlärning, hälsa,  
gruppdynamik och annat.  
Tydliggöra och utvidga myndig
heternas uppdrag att värna om 
närnaturen.
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Under Tankesmedjan anordnades studiebesök för deltagarna.  
Ett av dessa var en utflykt till Sidsjöns naturreservat och frilufts-
område. Anders Arnell, var en av deltagarna. Här berättar han  
om utflykten och om Sidsjön som ett gott exempel för andra  
kommuner att följa i friluftslivsarbetet. 

Genom ett aktivt arbete vid Sidsjöns 
friluftsområde upprätthålls och ut
vecklas ett mycket välbesökt och lät
tillgängligt friluftsområde för sunds
vallsborna, samtidigt som områdets 
naturvärden bevaras. Här kan man 
åka skidor, promenera, rasta hunden, 
mata fåglar, fika, spana på naturen, 
gå naturstigar, besöka naturskolan 
och dess aktiviteter, fiska, bara vara 
och mycket annat.  

Anders Arnell, projektledare vid 
Centrum för naturvägledning på SLU, 
var en av deltagarna på utflykten till 
Sidsjön. Han säger att han speciellt 
gillar att friluftsliv är första prioritet 
för området, samtidigt som man be
varar biologisk mångfald och även 
kommunicerar kring denna. Anders 
menar att andra kommuner kan följa 
Sundsvalls exempel och att det redan 
görs. Som exempel ger han välbesökta 
(sinsemellan olika) tätortsnära natur
områden på andra håll, som Örebro 
kommuns många stadsnära natur
reservat, Kristianstads vattenrike, 
Slotts skogen och Botaniska i Göteborg, 
Mariebergsskogen i Karlstad med fler. 

Även på mindre orter är det både möjligt 
och viktigt att skapa liknande områ
den, om än i mindre skala, säger han. 

Anders Arnell menar vidare att resurs
frågan är central för att kunna genom
föra liknande projekt. Han säger att 
Sundsvalls kommun visade på vikten 
av att utnyttja olika former av arbets
marknadsåtgärder i sitt projekt.

– Alla gillar friluftslivsprojekt, som 
vår guide sade, det gäller bara att vara 
på tå och hålla sig framme när möj
ligheterna ges. Så har också Örebro 
jobbat när man gjort 
de ban brytande natur
restau reringar intill 
sta den som är en av 
grunderna för det  
aktiva friluftslivstänk 
man har där. Plane
ring, förankring och 
samverkan är också  
a och o, berättar han.

Han hävdar att det 
är viktigt att ta fram 
en natur och frilufts
plan i samverkan, för 
att få till en långsiktig 

framgång i friluftsfrågorna. Så gjorde 
man också i Sundsvall, vilket angavs 
som en viktig orsak till att de blev 
årets friluftskommun 2010, förklarar 
han.

– För att möta en av de största  
utmaningarna – förtätningen av våra 
städer, gäller det att ha en väl förank
rad friluftsplanering. De kommuner 
som kommit längst i friluftsarbetet 
kännetecknas alla av en god politisk 
förankring. Örnsköldsvik är till ex
empel också en kommun som alltid 
ligger långt framme i friluftsrankingen 
och här har man haft god politisk 
förankring för friluftsfrågorna i många 
år, säger Anders Arnell. 

Han menar att han absolut kan  
ha nytta av lärdomarna från studie
besöket i sitt arbete.

Sidsjö friluftsområde  
– ett gott exempel

Foto: Anders Arnell

Foto: Anders Arnell

Text: Liza Ahnland
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Gröna skolgårdar stimulerar alla sinnen 
– blir bäst om de får växa fram långsamt  
och tillsammans 
Skolgården blir en allt viktigare plats för barns naturkontakt när andra grönytor blir  
mindre tillgängliga. Därför är det viktigt att göra gröna skolgårdar som inbjuder till  
utforskande, äventyr och egna platser. Utmaningen blir större ju äldre barnen blir.

Barn upptäcker världen med hela 
kroppen och därför är det viktigt att 
rasterna stimulerar alla sinnen.

– De som har en bra skolgård rör 
sig mer på rasten än på idrotten. En 
”bra skolgård” är stor grön och varie
rad, det finns stort forskningsunder
lag för detta, säger Märit Jansson 
som är lektor i landskapsplanering 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Hon har tillsammans med en större 
forskargrupp studerat två skolgårdar 
som omformats för att bli mer gröna 
och naturlika. Efter förgröningen lekte 
barnen mer fantasilekar och rörelse
lekar, och leken blev mer könsblandad. 
Däremot gick det inte att slå fast att 
barnen rörde sig mer totalt sett. 

Märit Jansson återkom till skolgår
darna under flera år och såg att de 

yngre barnen lekte mer på de vegeta
tionsrika områdena, medan de äldre 
barnen var mer missnöjda.

– Någonstans kring femman eller 
sexan händer det något, man börjar 
se sin miljö utifrån istället för att bara 
kasta sig in med alla sinnen.

Hon drar slutsatsen att särskilt för 
äldre barn räcker det inte med att 
skapa gröna miljöer. De behöver mer 
sociala platser och utmaningar.

– Favoritplatserna är sådana där det 
kan hända mycket, där många kan 
vara, de ska gärna också vara gröna. 
Dessa önskemål blir ännu starkare i 
högstadiet. Dessutom behövs ”egna 
platser” där man kan komma undan, 
ensam eller i mindre grupper.

En annan slutsats var att barnens 
egen delaktighet har stor betydelse för 

hur lyckad den nya skolgården blir.  
I den ena skolan som Märit Jansson 
studerade var lärarna själva väldigt 
engagerade och tog många beslut. De 
hade ambitionen att ta in eleverna i 
planeringsprocessen men i slutänden 
blev barnens deltagande mer symbo
liskt i form av teckningar. I den andra 
skolan fick barnen ett större reellt in
flytande över hur skolgården skulle 
utformas, vilket gav en mer använd
bar skolgård. Dessutom visade det sig 
vara viktigt för barnen att få vara  
delaktiga även efter anläggningen, i 
förvaltning, skötsel och fortsatt ut
veckling. Skillnaden mellan skolorna 
märktes på barnens inställning till 
förgröningen, och pedagogernas in
volvering av barnen i skolgårdens för
valtning var mycket positivt. 

Tema skolan
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Stor satsning 
på bättre  
skolgårdar
Platt asfalt skulle kunna bli till 
ett myller av aktivitet. Många 
skolor använder inte sina 
utomhusrum särskilt bra och 
därför delar Boverket ut stöd 
till dem som vill förbättra sina 
skolgårdar.

2016 – 2018 satsar regeringen 500 
miljoner på att rusta utemiljöer vid 
skolor och förskolor. Boverket för
delar bidrag som täcker upp till 50 
procent av kostnaderna. För att få 
bidraget måste åtgärderna möta tre 
mål: att förbättra lärmiljön, öka 
tryggheten och stimulera fysisk akti
vitet. I kravet på ökad trygghet kan 
det finnas en fara, enligt Ulrika Åker
lund på Boverket.

– Vi vill absolut inte att man tar 
bort alla buskage och skapar ödsliga 
rastgårdar där läraren har full upp
sikt. Snarare handlar det om att ska
pa platser där även vuxna vill vara 
och har något att göra, så att de är 
närvarande.

Små avskilda rum på skolgården är 
viktigt för att komma undan skolans 
brus, menade hon. På Tankesmedjans 
workshop om skolgårdar rådde stor 
enighet om faran i att ta bort alla  
potentiella risker. Att klättra i träd är 
viktigt för den fysiska utvecklingen 
och det är viktigt att lära barn att 
hantera risker till en viss gräns. 

Skolverket 
jobbar på att 
få mer rörelse 
i skolan
Alla är överens om att elever 
behöver röra sig mer men hur 
det ska gå till är ännu inte klart. 
Skolverket har fått i uppdrag av 
regeringen att utreda hur man 
kan få in mer fysisk aktivitet i 
skoldagen. 

LarsÅke Bäckman på Skolverket har 
arbetat med detta uppdrag sedan de
cember. Han har begärt mer tid för att 
kunna ta in mer kunskap från olika 
håll, men på Tankesmedjan redovisade 
han några saker som han kan säga så 
här långt.

– Vi ser att det är en mångfald av 
aktiviteter som bedrivs över landet 
och det är bra, en modell passar inte 
alla. Varje skola behöver finna sin 
egen väg.

Några goda exempel är utomhus
undervisning, rastaktiviteter och 
vandrande skolbussar (där en eller 
två föräldrar går med flera barn till
sammans till skolan).

Värt att titta på är också hur sko
lorna jobbar i Norge och Danmark, 
där man har infört omkring en timmes 
fysisk aktivitet per dag för alla elever.

En bra skolgård växer fram långsamt, 
på ett hantverksmässigt sätt snarare 
än att den planeras uppifrån in i 
minsta detalj, menade också Anna 
Lenninger som berättade om ”fantas
tiska skolgårdar” i Storbritannien 
och Holland på Tankesmedjans skol
gårdsworkshop.

– Annars blir det lätt så att många 
redskapsfabrikanter gnuggar händer
na och så plötsligt är alla pengarna 
borta. Det är mycket plastgräs och 
gummiytor som kommer nu.

Ulrika Åkerlund, Boverket

Märit Jansson, SLU

Lars-Åke Bäckman, Skolverket
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Poängen med en friluftsplan är att 
kunna hålla en långsiktig riktning i 
kommunens arbete, förklarade Anders 
Erlandsson som är friluftsstrateg på 
Sundsvalls kommun. 

– Annars kan man göra mindre in
satser som verkar bra, men som inte 
leder åt rätt håll på längre sikt. När 
man är en stor organisation behöver 
man komma överens om riktningen 
för att sträva mot samma mål.

Om någon exempelvis vill bygga 
hus mitt i ett grönområde så är det 
bra att kunna peka på planen, och 
visa att Sundsvall har en strategi med 
gröna nätverk. Annars blir det lätt att 
grönområdena urholkas bit för bit, 
fastän stegen var för sig är små. Anders 
Erlandsson hoppas också att natur 
och friluftsplanen ska öka förståelsen 
och kunskapen om friluftslivets värden 
inom kommunen. 

Därför började Miljönämnden och 
Kultur och fritidsnämnden arbeta 
tillsammans med en plan för tre år 
sedan. Arbetet utgår från de 26 natio
nella miljö och friluftsmålen, som 
Sundsvall kokat ner till 9 för att göra 
det hela mer lätthanterligt. Planen be
skriver nuläget för att sedan lägga upp 
visioner och strategier för framtiden. 

– Vi valde att slå ihop natur och fri
luftsliv till en gemensam plan och vi 
ser en styrka i det eftersom vi har 
många gemensamma frågeställningar. 
Framför allt handlar det om skydd av 
natur, sa Anders Erlandsson. 

Under arbetet med natur och fri
luftsplanen har både föreningar och 
andra delar av kommunen blivit in
bjudna till workshops för att disku
tera olika frågor som planen berör. 
Ändå tror Anders Erlandsson att  
det hade varit bra med ännu bredare 

förankring med koncernstab, stads
byggnadskontor, näringslivsbolag, 
mark ägare och andra myndigheter.

– Det är ofta väldigt olika intressen, 
till exempel från Stadsbyggnadskon
toret som vill exploatera och Miljö
kontoret som vill bevara, så det är 
viktigt att vi kommer överens så långt 
vi kan, och att vi får det på pränt. 

Nu är planen ute på remiss, men det 
hade varit enklare att få in synpunkter 
tidigt i processen än som nu i efter
hand, menar Anders Erlandsson. 

Hur som helst är natur och frilufts
planen inne på slutspurten och den 
kommer att vara klar när arbetet börjar 
med nästa översiktsplan i Sundsvall. 

– Det känns bra att vi ligger steget 
före nu, sa Anders Erlandsson.

Kommunal planering för friluftsliv

Friluftsplan hjälper kommunen 
att hålla kursen
Fler och fler kommuner tar fram friluftsplaner som blir underlag när  
framtiden stakas ut i översiktsplanerna. De kan vara ett viktiga redskap  
för att ge friluftslivet större tyngd och för att ligga steget före.  
Sundsvalls kommun är nästan klara med sin natur- och friluftsplan.

”Det känns bra att vi 
ligger steget före nu.”
Anders Erlandsson, Sundsvalls kommun
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Friluftslivs- 
samordnare
Sedan 2016 har alla länsstyrelser varsin samordnare för friluftsliv.  
De är alltså ganska färska men redan i full gång. 

Vad har du hunnit göra hittills?

Fredrik Berg
friluftslivssamordnare i  Värmland
– Jag har jobbat internt, till exempel med att skapa ett nätverk 
för kommunerna. Jag arbetar mig utåt för att hitta vägar och 
se hur vi kan arbeta. Men det är snart dags att sätta igång 
ordentligt, för snart är det 2020 och då ska friluftsmålen vara 
uppfyllda. De är fortfarande ganska okända. 

Karin Brolin 
friluftslivssamordnare i Gävleborg
– När jag träffar ideella föreningar är det många som saknar 
pengar och deltagare, så jag ska fixa en kurs i vår om hur man 
söker pengar och hur man kan använda sociala medier. 
Jag håller också på att fixa en guideutbildning i Hamra  
nationalpark för alla som jobbar med turister där i trakten.

Mattias Vejlens 
friluftslivssamordnare på Gotland
– De som sköter naturreservaten ville veta vilka vi ska satsa på 
när det gäller friluftsinfrastruktur som grillplatser, vindskydd 
och så vidare. Därför har jag tagit fram en friluftsplan för hur 
vi jobbar med de skyddade områdena. Här ingår också grön 
infrastruktur, hur vi bygger ihop reservaten. Vi har ett projekt 
ihop med Skogsstyrelsen som går ut att binda ihop naturreservat 
längs västkusten. 
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För Örebro var det fjärde året som 
kommunen kammade hem denna 
prestigefyllda titel. För Huddinge var 
det första gången, även om de har legat 
bra till i mätningarna även tidigare. 
Utmärkelsen Årets förbättrare gick 
till Smedjebackens kommun i Dalarna, 
som höjt sina poäng med 45 procent 
sedan förra året. 

Utmärkelse Sverige friluftskommun 
baseras på en årlig undersökning om 
kommunens friluftsarbete. Kommu
nerna får svara på frågor om planering, 
information, samarbete och aktiviteter 
för friluftsliv. 

Örebros framgångar bygger på ett 
träget arbete med flaggskeppet Oset
Rynningeviken, tror Therese Aremyr 
på kommunens stadsbyggnadskontor.

– Arbetet med det här stora tätorts
nära området har pågått i 30 år, öre
broarna har sett att naturvård och 
rekreation går hand i hand. 

Örebro är en av de kommuner som 
bygger mest i Sverige. Trots det har 
kommunen säkerställt flest områden 
för friluftslivet. En förklaring är ett 
nära samarbete över förvaltnings
gränserna, menar Magnus Wistrand 
på Fritidskontoret.

– Det är inte så att vi får det som 
blir över när andra tagit sitt, utan vi 
håller oss framme. Alla kan ju se att 
friluftsområden gör att fler vill bo här, 
och bostadspriserna stiger kring de 
attraktiva grönområdena.

Örebro har också arbetat målmed
vetet med att välkomna barn och 
människor med utländsk bakgrund 
till friluftslivet. Tillsammans med  
Naturskyddsföreningen och Hopajola 
har kommunen guidat drygt 1500 
personer på fem olika språk. Särskilda 
målgrupper har varit ensamkommande 
flyktingbarn, SFIklasser och familje
centraler.

Även Huddinge kommun har an
strängt sig för att göra naturen till
gänglig för bredare grupper. Bland 
annat genom åldersanpassad natur
guidning för barn och ungdomar, vand
ringsleder för barnvagnar och rörelse
hindrade, och en medveten planering 
för att grönområden alltid ska finnas 
nära skolor och bostäder. Liksom 
Örebro växer Huddinge snabbt men 
har ändå lyckats skapa stora områden 
med skyddad natur.

– Vi har tjädrar femton minuter från 
Sergels torg, säger naturguiden Richard 
Vestin.

Huddinge har ett väldigt fint land
skap och en massa människor som vill 
ut dit, så nu gäller det bara att fin justera 
och få ihop det enligt hans kollega 
Nicklas Johansson som är ekolog på 
kommunen. 

– Vi har jobbat mycket med fysisk 
planering, för att naturen ska bli till

Sveriges friluftskommun

Guld i friluftsliv 2017

Örebro och Huddinge kommun fick varsin prischeck  
på 30 000 kr som ska användas till friluftssatsningar.

2017 blev årets friluftskommun två stycken: Huddinge och 
Örebro fick dela på priset. Båda är snabbt växande kommuner 
som ändå lyckas jobba långsiktigt med friluftsliv för alla, bland 
annat tack vare samarbeten över gränserna.
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– Att ta med sina barn ut i naturen 
under olika årstider, det är något av 
det viktigaste vi kan ge våra barn. 
Mina föräldrar gav mig ett språk för 
naturen, men det är långt ifrån själv
klart att alla lär sig det språket i dag.

Vi får hela tiden nya kunskaper om 
naturens betydelse för oss människor 

och vikten av rörelse. Därför har re
geringen tagit stora steg mot att göra 
naturen tillgänglig, berättade Per 
Ängquist. Som exempel nämnde han 
att de har höjt budgeten för skydd av 
natur med 590 miljoner per år. Under 
flera år satsas extra pengar på att rusta 
upp leder och rastskydd i fjällen, två 

utvidgade nationalparker nyinvigs 
2017 och nyligen lades ett förslag om 
att sänka momsen på naturguider från 
25 procent till 6.

– Första steget är att värna naturen 
och nästa steg att göra den tillgänglig. 
Även för dem som inte fick med sig 
naturens språk från början. 
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gänglig på så många sätt det bara går.
Båda ser en vändning i samband med 
agenda 21arbete som inleddes på 
1990talet. 

– Många ideella låg på och var en 
nagel i ögat på kommun och företag. 

Någonstans där skedde en attityd
svängning.

Årets förbättrare representerades av 
Calle Morgården, kommunstyrelse
ledamot i Smedjebacken. Enligt honom 
har kommunen höga ohälsotal och 
storslagen natur, med andra ord all 
anledning att satsa mer på friluftsliv. 

– Vi är en liten kommun och det här 
kom överraskande, men det känns 
väldigt sporrande för framtiden, måste 
jag säga!

Uppe i skidtornet hittades deltagare från Borlänge kommun i en diskussion 
om hur de ska göra för att kamma hem priset Årets friluftskommun 2020.

Regeringen  
vill göra naturen 
lättillgänglig

Statssekreterare på Miljö- och energidepartementet Per Ängquist 
deltog via videolänk. Han berättade att han själv föddes in i ett  
friluftsliv som har gett honom några av livets starkaste minnen. 

Statssekreterare Per Ängquist på egna 
äventyr med ungdomar i naturen
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Varför är inte göteborgarna i  
naturen fastän det finns så mycket 
häftig natur som är nåbar med 
kollektivtrafik? Den frågan ledde 
fram till boken Det vilda Göteborg, 
som guidar till familjeäventyr 
nära stan.

– Man tror att alla vet ungefär så 
mycket som man själv vet, men det 
var en överraskning att inse hur  
lite folk vet om naturen som finns  

så nära, säger Fredrik Schenholm 
som har tagit bilderna i Det vilda 
Göteborg.

Han och journalisten Karin Fingal 
har själva lärt sig mycket om sin 
närnatur under arbetet med boken. 
De ser en stark friluftstrend bland 
människor mellan 25 och 40 år. 
Många av dem är föräldrar och vill 
komma ut med sina barn men har 
inte så mycket vana. 

– För mindre barn kan blåbärs
plockning vara ett stort äventyr  
men för föräldrarna räcker det inte 

riktigt, de vill ha något mer, säger 
Karin Fingal.

Därför har de i sin bok paketerat 
naturen kring Göteborg i äventyrsform. 
Men äventyr behöver absolut inte vara 
dyra eller farliga. Ett favorit äventyr 
är ”rakexpeditionen”. Den börjar 
med att man står på en punkt och 
pekar ut en annan punkt långt borta. 
Sedan gäller det att gå rakaste vägen 
dit, oavsett vad som ligger i vägen, 
som stup, vattenpölar eller gropar.  

– Det tycker alla barn är jätteroligt, 
säger Fredrik Schenholm.

Gör närnaturen  
till ett äventyrspaket

Tema Fritid
Fredrik Schenholm, fotograf  
och Karin Fingal, journalist
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Ett sätt att få in mer friluftsliv i skolan är att fritidspedagogerna  
får tid på schemat. I Böle skola i Timrå har lågstadieeleverna  
fem timmar i veckan av FA, fritidshemsaktiviteter.

Fritidshem tar hand om elever på 
morgonen och eftermiddagarna.  
Däremellan brukar fritidspedago
gerna finnas som resurspersoner i 
klasserna, och hjälpa till med under
visningen.  
I Böle skola tänker man annorlunda: 
Där får fritidspedagogerna ta med 
halva klassen ut två dagar i veckan, 
och göra något fysiskt. Från dans 
till skogsutflykter. Koncentrationen 
blir bättre bland dem som blir kvar 
i klassrummet och de som kommer 
tillbaka har förnyade krafter, berättar 
rektor IngBritt Pousette. 

Jenny Asplund som är fritidspedagog 
i Böle berättade att de oftast är ute 
på FAtimmarna, i ur och skur. 

– Är det minus tio måste de lära sig 
hur man klär sig för det. Vi följer  
vad som händer i naturen året runt.

Mer fritids på skoltid

Erik Söderström, Jenny Asplund  
och Ing-Britt Pousette, Timrå kommun

”Vi får bättre och  
bättre resultat, och jag är övertygad om att det här fungerar.  
Hittills är 100 procent av eleverna och lärarna nöjda med FA-systemet.”

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag kartlagt vandringsleder  
i Sverige och utvecklat förutsättningar för digital information om  
naturområden. Båda uppdragen handlar om att utveckla friluftslivet  
för att främja turism och ett friluftsliv för alla.

Uppdraget redovisades till regeringskansliet 27 april. En första del av upp
draget, metod för att kartlägga friluftsområden, redovisades hösten 2016.

Läs mer om redovisningen:  
www.naturvardsverket.se/ru-utveckling-friluftslivet

 Utveckling av 
friluftslivet
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Spel som väcker  
nyfikenhet på naturen
Digitala spel kan trigga 
upptäckarlusten för naturen. 
Det menar två av Tanke-
smedjans föresläsare från 
New York som använder 
spel som ett sätt att få 
besökare i parker att upp-
täcka mer av naturen där.

Elizabeth Folta, lärare vid bland 
annat State University New York 
och Katie Mulverhill, som under
visar vid New York State Office 
of Parks, deltog via videolänk och 

delade med sig av sina erfarenheter. 
De har använt sig av förprogram
merade spel direkt anpassade för 
olika parker och spel som deras 
elever programmerar.

Elizabeth och Katie pekade på 
flera positiva effekter; naturupp
levelser, kunskap om naturen och 
samarbetet med andra som spelar. 

Dessutom leder spelen besökarna 
till platser i parkerna som de kanske 
annars inte skulle se. De berättade 
om olika typer av lärande spel,  
till exempel där spelarna ska 
tänka ut hur man kan designa  
ett naturområde för att bevara 
och skydda det. 
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UTVECKLINGSRIKTNING MOT 2020  
OCH BEHOV AV INSATSER
Tre år efter riksdagens beslut om målen för friluftspolitiken år 2012 följdes 
de upp. Ett syfte med uppföljningen var att redovisa resultat av åtgärdsarbe
tet samt att ange en utvecklingsriktning mot 2020 och behov av insatser.

Uppföljningen visar att möjligheterna för, tillgängligheten till, och arbetet 
med, friluftslivsutövande generellt sett ökar och förbättras. Men det 
kvarstår flera utmaningar för att nå det övergripande målet. Detsamma 
gäller för friluftslivsmålen var och ett för sig.

Läs mer på www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/
ISBN/6700/978-91-620-6700-7/
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Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och 
regional utveckling. Det är utgångspunkten 
för Sveriges mål för friluftspolitiken.

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken 
är att med bland annat allemansrätten som 
grund stödja människors möjligheter att vistas 
i naturen och utöva friluftsliv. De tio friluftslivs-
målen är ett stöd för friluftslivets aktörer.

Flera myndigheter ansvarar för att genomföra 
friluftslivspolitiken. Naturvårdsverket samordnar 
uppföljningen. 

De tio Friluftslivsmålen och  
samordnande myndigheter

1. Tillgänglig natur för alla
Boverket

2. Starkt engagemang och samverkan
Naturvårdsverket

3. Allemansrätten
Naturvårdsverketw

4. Tillgång till natur för friluftsliv
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

5. Attraktiv tätortsnära natur
Boverket

6. Hållbar regional tillväxt och  
landsbygdsutveckling
Tillväxtverket leder en samverkansgrupp för  
svensk turism som har till uppgift att samordna  
och effektivisera initiativ som rör turism.

7. Skyddade områden som resurs  
för friluftslivet
Naturvårdsverket

8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Naturvårdsverket vidareutvecklar formerna  
för målets genomförande och uppföljning.  
Detta sker i samråd med Skogsstyrelsen och  
Skolverket.

9. Friluftsliv för god folkhälsa
Folkhälsomyndigheten

10. God kunskap om friluftslivet
Naturvårdsverket

Sveriges tio friluftsmål

www.naturvardsverket.se/friluftsmalen

På www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/ 
Friluftsliv/Friluftsmalen/Uppfoljning-av-friluftsmalen/ 
hittar du utförlig information och posters om varje 
friluftsmål att ladda ner.
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Tankesmedjans…
…mest tvivelaktiga belöning: 
Skvaderlortarna som alla talare 
fick i en liten burk. Skvader lär 
vara en korsning mellan hare och 
tjäder, som finns uppstoppad i 
Sundsvall.

…familjedrama:  
”Till slut blir naturen en smaksak. 
Vissa blir lugna av jazz (jag) och 
vissa blir nästan psykiskt sjuka 
(min fru).” (Mats Trondman,  
professor i kultursociologi)

…familjedrama 2:  
”Jag försökte släpa ut mina  
barn i skogen men lyckades inte.  
Nu har min dotter fått barn och 
släpar ut dem i skogen.”  
(Mats Trondman, professor  
i kultursociologi)

…mest positiva tänkande: 
”Vad härligt, en lucka!”  
Moderator Stina Söderqvist om 
att statssekreterare Per Ängquist 
inte dyker upp.

…lugnande besked:  
”Bara att du pratar med mig nu 
höjer dina nivåer av stresshormon. 
Men det är kortvarigt, det kommer 
inte att skada din hälsa.”  
(Mare Löhmus Sundström,  
till den deltagare som frågade  
om kortisolnivåerna från skärmar 
kan vägas upp av att man befinner 
sig i naturen när man spelar  
Pokemon go)

…stora utmaning:  
att sitta inomhus och stilla i två 
dagar för att matas med över-
väldigande bevis för hur viktigt 
det är att vara ute och röra på sig. 
Deltagarna hanterade denna ut-
maning på olika sätt, exempelvis 
genom att stå upp längst bak i 
konferenslokalen eller gå ut och 
ta en tur i skidspåret innan kon-
ferensens start på morgonen.

…nyfrälsthet:  
”Jag ska bli snokmamma!”  
(utropat med lysande blick av 
deltagare som mött Natursnokar-
nas representant i utställningen)

…smarta lösning:  
Sundsvalls kommun delar ut 
dubbdäck och cykelhjälmar till 
alla som förbinder sig att cykla 
till jobbet och återkomma med 
respons.

…hjärtklappning:  
Skidåkaren Johan Olsson som 
har stått på många startlinjer i 
världsmästerskap fick hög puls av 
att kungöra årets friluftkommun. 

…hjärtklappning 2:  
Att höra talas om Charlotte Kallas 
skejtspår som brukar gå rakt upp-
för slalombacken utanför hotellet.

Guldkorn jag tar med mig hem


