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Tips och inspiration för en rörligare  
vardag utomhus

Rör på dig och var fysiskt aktiv minst 30 minuter varje 
dag. Med bekväma och varma kläder kan du röra på 
dig utomhus varje dag året runt. Glöm inte vardags-
motionen som kan vara allt från  snöskottning till att 
ta trapporna i stället för hissen.

Kom ihåg att värma upp kroppen och musklerna  
innan du börjar med övningarna. Då minskar du  
risken för skador.

Utnyttja din närmiljö och hitta redskap för aktivitet  
i parken, skogen eller på bakgården.

Lyssna på din kropp! Kom ihåg återhämtningen  
och varva den fysiska aktiviteten med vila och  
avslappning för att kroppen skall orka.

UPPVÄRMNING
Du kan börja med en skön och rask promenad med eller utan 
stavar för att bli varm i kroppen. Rör på dig på olika sätt och 
håll igång med roliga aktiviteter.

Njut av den friska luften och bli  
rörligare, starkare och gladare!



BALANS
Utmana balansen varje dag! Med god balans och starka ben-
muskler undviker du onödiga fall. I skogen eller parken kan du 
öva upp balansen genom att promenera på ojämnt underlag. 
Kom ihåg halkskydden vid halka!

KOORDINATION OCH RÖRLIGHET
För att upprätthålla en god balans i kroppen är det viktigt  
att du rör på dig regelbundet så att inte rörelserna blir stela. 
Koordinationen kan du öva upp i skidspåret, du kan svänga  
ordentligt med armarna under promenaden, plocka äpplen 
och bär eller hålla igång med andra vardagsaktiviteter.



MUSKELSTYRKA
Med starka muskler förbättras funktionsförmågan och du 
orkar bättre med vardagliga sysslor. Utomhus kan du cykla, 
skida, arbeta i trädgården, gå i uppförs- och nedförsbacke  
eller träna tillsammans med andra i grupp.



TÄNJNINGAR
Avsluta med sköna  
tänjningar för att hålla 
musklerna elastiska och 
minska styvhet i lederna.
Håll tänjningen åtminstone 
30 sekunder och kom ihåg  
att slappna av och andas 
in och ut i en lugn takt.



ÅTERHÄMTNING
Gå ut, ensam eller med vänner och njut av naturens ljud,  
dofter och de vackra vyerna. Öppnar dina sinnen och känn  
hur du får mera energi. Andas in den friska luften, sträck på 
dig och njut av din utevistelse!
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