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Barn och ungas rörelsevanor



• 1700 barn och unga åk 5, 8 och gymn 2 

• Objektiv mätning

• 44% pojkar, 22% flickor uppnår rek.

• Flickor i gymnasiet åk 2: 14% uppnår rek.

• I gymnasiet: Stillasittande 80% av tiden

• Unga i Sv rör sig inte mer än i andra länder

• Polarisering

Hur fysiskt aktiva är barn idag?



• Endast 3 av 10 
4-åringar når upp till 
rekommendationerna

• 4-åringar sitter stilla hälften av 
sin vakna tid

• 4-åringar är fysiskt aktiva på 
måttlig till hög intensiv nivå 
26,6 minuter/förskoledag

Källa: Daniel Berglind et al, KI. 2017.



Ekblom et al, 2010

265 ungdomar

16-åringar, 1987-2001-2007

Resultat:
10 % sämre kondition

Sämre kondition hos ungdomar

Ekblom et al, Acta Paediatrica, 2011



SN Blair et al 2009

2000-talets största folkhälsoproblem



Intellektuell 
funktionsnedsättning

• Svårt att få vård, behandling 
och förebyggande insatser på 
lika villkor som befolkningen i 
övrigt

• 50% övervikt 

• 20 % fetma – dubblering 

• Diabetes 2 – högre andel

• Kortare livslängd

Hälsoläget



Hälsoläget
Fysisk funktionsnedsättning

• Mindre fysiskt aktiva än personer utan 
funktionsnedsättning

• Deltar i mindre omfattning i organiserad idrott  

• Anpassad fysisk aktivitet erbjuds ofta i form av 
behandling men få fortsätter efter behandlingens 
slut.

• Viktigt att känna till vad som hindrar och 
underlättar en aktiv livsstil



”Bättre än bruten arm än en bruten vilja” 
Lekfrämjandet 

Är vi för rädda om våra barn?

• De positiva effekterna av ”riskfyllt lekande” hos barn 3-12 år var 
större än hälsoeffekterna med att undvika ”riskfyllt lekande”

• Indikation på att riskfyllda lekmiljöer ökade tiden i lek, ökade den 
sociala interaktionen och kreativiteten hos barnen



Barn till förälder med låg utbildningsnivå 
och låg inkomst har sämre hälsa och

…är mer stillasittande

…är mindre fysiskt aktiva

…tränar mindre

…mer sällan medlem i idrottsförening

Ojämlika hälsan

Folkhälsan i Sverige årsrapport 2014, 
Folkhälsomyndigheten



Sammanfattning
• Ökad medieanvändning

• Spenderar mer tid inomhus

• Minskad rörelsefrihet

• Ökad polarisering

• Mindre fysiskt aktiva

• Mer stillasittande

• Sämre kondition

• Framtida konsekvenser??



Rekommendationer



Rekommendation fysisk aktivitet 
Barn 0-5 år

Daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas 
och endast i undantagsfall begränsas



WHO:s rekommendationer
– barn 3-4 år



Rekommendation fysisk aktivitet 

Barn 6-17 år
Alla barn och ungdomar skall uppmuntras till daglig fysisk aktivitet.

Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters 
fysisk aktivitet per dag.

Bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten 
måttlig till hög

Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter samt 
aktiviteter som innebär en markant ökning av puls och 
andning (hög intensitet) bör ingå minst 3 ggr/vecka

Större hälsovinster om dosen ökas



Barn med 

funktionsnedsättning 

bör vara så aktiva som 

tillståndet medger

Individanpassa!

Allmän rekommendation



Definitioner



Fysisk inaktivitet  
”Vilken vaken tid som helst 
med avsaknad 
av eller endast lite 
kroppsrörelser till exempel 
sittande eller liggande”  



Fysisk aktivitet
”All kroppsrörelse som orsakas av skelettmuskulaturens 
kontraktion och som resulterar i högre 
energiförbrukning än i vila”



Fysisk träning

”Fysisk aktivitet som utförs i syfte att förbättra 
kroppens förmåga”



Kroppsuppfattning hos barn och unga 



FRISÉN, HOLMQVIST GATTARIO, & LUNDE, 2014



Personer med en positiv kroppsuppfattning…

• Ser ett värde i kroppens funktion och hälsa 
• Lyssnar på kroppens signaler 
• Accepterar kroppen som den ser ut
• Har en bred definition av vad de anser är 

attraktivt 

• Tolkar utseenderelaterade budskap på ett 
sätt som skyddar den egna 
kroppsuppfattningen

• Är fysiskt aktiva av interna skäl



Uppmuntra barnen/ungdomarna att… 

Tänka kritiskt 
kring ideal och 

normer

Hitta 
copingstrategier
för att hantera 

kroppsmissnöje

Fokusera på 
kroppens  

meningsfulla 
funktioner

Hitta en social 
accepterande 

kontext
Vara fysiskt aktiv 

utifrån inre 
motivation



Uppmuntra anhöriga att... 

Förmedla positiv 
attityd till 

sin egen och andras 
kroppar 

Lyssna om individen 
uttrycker 
kroppsmissnöje

Förmedla positiv   
attityd 

till mat och 
ätande 

Balansera positiva 
kommentarer om 

utseende med positiva 
kommentarer om 
individens andra      

egenskaper 



Uppmuntra samhället att... Motverka 

objektifieringen 

av våra kroppar 

Utmana stereotypa 
föreställningar om 
utseende och kön

Motverka 
mobbning
och 
trakasserier 



Att vara aktiv tidigt...





FYSS 2017 – Barn och unga
• Tillväxt och mognad

• Samband mellan fysiska aktivitet och hälsa

• Allmänna hälsoeffekter av fysisk aktivitet
Kondition, muskelstyrka, insulinkänslighet, kardiovaskulär hälsa, 
skeletthälsa, mental hälsa, skolprestation och/eller kognition

• Stillasittande och ohälsa

• Rekommendationer fysisk aktivitet för barn och ungdomar

• Rekommenderad fysisk aktivitet och antal steg



• För att utveckla sin FYSIK 

Muskulatur, ledrörlighet, uthållighet, 
skeletthälsa mm.

• För att utvecklas PSYKOMOTORISKT

Perception, kognition och inlärning

• För att utveckla SOCIALT SAMSPEL 

Vara delaktig, upptäcka och interagera med 
sin omgivning 

Varför behöver barn vara aktiva?



‘‘I always think I’m a loser and um, you 
know feel kind of sad for quite a long 
time but I’ll get over it. It’s really sad and 
you don’t think you can do it. And you 
stop trying.’’

Zwicker et al. 2017

Är det så viktigt..?



• Barn som har en fysiskt aktiv 
livsstil behåller i stor grad 
denna i vuxen ålder

• Barn som sitter mycket 
tenderar att fortsätta med 
den livsstilen i vuxen ålder

Om vi ser på rörelse ur ett längre perspektiv
n n



• Stillasittandet tar tid från 
aktivitet!

• Från stillasittande till lite 
aktivitet ger störst hälsoeffekt

• Viktigt att begränsa tid i 
stillasittande, saknas tillräcklig 
forskning för specifik 
rekommendation

Stillasittande



www.changethegameumea.se



Physical literacy

motivationen 
självförtroendet 
den fysiska kompetensen
kunskapen och förståelsen 

om vikten av att värdera och ta 
ansvar för att vara fysiskt aktiv 
genom hela livet

International Physical Literacy Association



•Bokstäver

•Ord 

•Meningar 

•Texter

• Läsa

Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse! 
Intressepolitiskt program, Riksidrottsförbundet



Fysiska aktiviteter 

Uppgifter med rörelser 

Sekvenser av rörelser 

Grundläggande rörelser

Hur lär vi oss att röra sig? 



Rörelseförmågor är liksom som legobitar…



Beståndsdelarna i physical literacy 

Fysisk kompetens – fysiskt 

Motivation och självförtroende – affektivt

Deltagande i fysisk aktivitet – beteende

Kunskap och förståelse – kognitivt  



Physical literacy-cykler

Aktivt 
deltagande

Rörelse

kompetens

Självkänsla/

Självförtroende

Motivation

Social 
interaktion



Budskap som är kopplat till physical
litteracy

• Rörelse som lockar alla 

• Rörelselekar/aktiviteter utgår från de 
barn som är minst aktiva

• Ingen utslagning 

• Vuxenledda aktiviteter 



Stå-upp-film: Physical literacy!



Till fikapaus! Vilken silly walk 
väljer du?



Att jobba med fysisk aktivitet inom 
hälso- och sjukvården





BARNETS BÄSTA!

LIV, UTVECKLING!

AKTIVT DELTA

BÄSTA MÖJLIGA HÄLSA,

LEK, FRITID!



Socialstyrelsen:
Nationella riktlinjer för prevention och behandling 

vid ohälsosamma levnadsvanor



FYSS 2017

• Barn och unga

• Intellektuell funktionsnedsättning 

• Fysisk funktionsnedsättning

• Fysisk aktivitet och sömn

• Evidensgradering enligt GRADE



Vad kan vi rekommendera?
• Stimulera små barns motoriska utveckling

• Börja med små förändringar

• Aktiv transport

• Utomhuslek

• Helgaktivitet 

• Röra på sig och göra saker tillsammans

• Lustfylld aktivitet – det ska vara ROLIGT

• Begränsa och bryt stillasittande tid/skärmtid 

• Uppmuntra föreningsdeltagande när barnen blir lite äldre

• Stötta barn vad gäller intressen och idrottande



Barn-
konven-
tionen

Social-
styrelsens 
riktlinjer

FYSS

Rekommen-
dationer

Physical
literacy

MI

Kropps-
uppfattning & 

utseendekultur

Forskning
/evidens



FaR som metod



FaR som metod

Motiverande samtal

+ skriftlig ordination
+ ordnad uppföljning

+ FYSS

+ om möjligt samverkan 
friskvård

= FaR



Barn och ungdomar som är 

otillräckligt fysisk aktiva 

OCH

har ohälsa/sjukdomstillstånd som 

kan förbättras av fysisk aktivitet

Rekommenderad aktivitet enligt allmänna rekommendationer

När kan FaR användas?

Rekommendationer FaR barn och ungdom SLL 2013
FaR för unga centrala & västra Göteborg 2013



Förskrivningsgrunder barn och unga

• Övervikt och fetma

• Depression

• Astma

Som komplement till annan behandling

• Motoriska svårigheter

• Smärta från rörelseapparaten

• Kroniska sjukdomar



Kroniska sjukdomar/tillstånd 
– Förebygg ytterligare ohälsa

• Diabetes typ 1, benskörhet, hjärtsjukdom, neuropsykiatri, 
annan funktionsnedsättning…

• Generellt mindre aktiva än friska barn i samma ålder

• Hjälp att komma igång med träning och hitta lämplig 
aktivitet

• Rekommendera aktivitet upp till allmänna 
rekommendationer, i den mån det är möjligt!







Hur gör jag?
1.Träffar barn/ungdom som är i behov av att öka sin 

fysiska aktivitet.

Hur tar man upp frågan..? Vilka ämnen är du själv 
trygg med och kan utgå ifrån?

Fråga ALLA om deras fysiska aktivitetsnivå. 
Aktivitetsanamnes. Förutsätt inte…



Hur gör jag?
1. Träffar ungdom som är i behov av att öka sin fysiska aktivitet.

2. Motiverande samtal (MI) med aktivitetsanamnes. 
Vad vill hen förändra och hur ska hen lyckas? 

Rörelsevanor: Frekvens, duration, intensitet

Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet?

Vad är lustfyllt?

Beredskap / Motivation





Hur gör jag?

1. Träffar ungdom som är i behov av att öka sin fysiska aktivitet.

2. Motiverande samtal med aktivitetsanamnes. Vad vill hen förändra och 
hur ska hen lyckas? 

3.Skriv ett FaR och formulera mål (ordination)
Dosera individuellt.

Ta stöd av FYSS, allmänna och diagnosspecifika rekommendationer

Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska och Tidsbestämda mål 
(SMART)



Hur gör jag?
1. Träffar ungdom som är i behov av att öka sin fysiska aktivitet.

2. Motiverande samtal med aktivitetsanamnes. Vad vill hen 
förändra och hur ska hen lyckas?

3. Skriv ett FaR och formulera mål (ordination)

4.Boka tid för uppföljning  och vidare 
kontakt
Självskattning 

Stegräknare / accelerometer

Aktivitetsdagbok/app

Andra specifika mått



Patientfall: Sara, 13 år, Down’s syndrom m lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning. Bor med båda föräldrar, 3 syskon.

Ohälsa/risk för: Övervikt gränsande till fetma, sömnsvårigheter, återkommande 
magont, ont i nacken. 

Aktivitetsanamnes
Transport: Buss till/från skolan, promenerar 10 min sammanlagt. Blir oftast körd.
Skola: Går ut på rasten men sitter still. Har 50% närvaro på idrott&hälsa-lektioner.
Fritid: Dansar 1 gång/vecka, blir andfådd.
Stillasittande: Ffa stillasittande efter skoltid och helger. Använder rullstol för 
längre transporter.

Resurser: Granne med hund, kompisar, tycker om dans, syskon.
Hinder: Ekonomi, tid, svårt att förstå begreppet hälsa och att tänka långsiktigt





• Hinder

• Resurser

• Hinder

• Resurser

• Hinder

• Resurser

• Hinder

• Resurser

VINTER VÅR

SOMMARHÖST

Hållbar vana - Årshjulet fysisk aktivitet



• Vilka frågor om fysisk aktivitet, 
stillasittande/skärmtid och 
sömn kan du ställa?

• Gör en skriftlig ordination –
använd FaR!

ÖVNING ger färdighet!
Tänk på en patient som kan vara aktuell för FaR



Stående EPA 

• Enskilt 
– tänk på en patient som kan vara aktuell 
för ett FaR. Vilka frågor kan du ställa?

• Par 
– diskutera resurser/hinder. 
Gör varsin skriftlig ordination.

• Alla 
– reflektioner?!





Uppföljningssamtal

•Hur har det gått? Jämför med uppsatt målplan
/ FaR

•Utvärdera med överenskommen mätmetod: 
Självskattning 

Stegräknare / accelerometer

Aktivitetsdagbok

Andra specifika mått

•Varför har det gått bra? Vad kan gå bättre?

•Öka ev dos / skriv nytt FaR



Fysisk Aktivitet på Recept (FaR)
Sammanfattning

• Legitimerade professioner kan 
förskriva FaR

• Rådgivande och motiverande samtal

• Skriftlig ordination

• Ordnad uppföljning



www.gonoodle.com – Time for Lunch?!

https://family.gonoodle.com/
https://family.gonoodle.com/


Utvecklingsarbete?

• FaR-stöd på enheten

• Samverkan med föreningsliv; 
grupper, prova-på, lotsning



Lokal samverkan med 
friskvård och föreningar

Ta kontakt med:
• Distriktsidrottsförbund

• Parasportföreningar

• Föreningssamordnare på kommunen

• Lokala föreningar i närområdet

• Kommunens friskvårdsanläggningar och –
aktiviteter (kostnadsfria?!)





Take home message

Barn med funktionsnedsätttningar har extra mycket att vinna på att bli mer 
fysiskt aktiva och minska stillasittandet 

Fråga alla barn om aktivitet och rörelse
(Vad, hur ofta, hur länge, hur ansträngande/svettigt/andfådd?)

FaR är en metod för att strukturera arbetet ni redan gör gällande levnadsvanan 
fysisk aktivitet!

Skapa förutsättning för rörelseglädje!



TACK!

Charlotte Boman
charlotte.boman@vgregion.se
0700-20 36 88

Anna Orwallius
anna.orwallius@vgregion.se
0700-82 46 86


