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Unga kroppar är gjorda för rörelse! 

FYSISK AKTIVITET är en viktig del i barn och 
ungdomars motoriska, sociala och personliga utveckling

FYSISK AKTIVITET främjar fysisk och psykisk hälsa 

FYSISK AKTIVITET kan förebygga framtida ohälsa
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• Daglig fysisk aktivitet hos barn ska uppmuntras och 
underlättas

• Möjliggöra intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda 
och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion

• Evidens för specifika rekommendationer saknas
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YFA och Svenska Läkaresällskapet 2016

Rekommendationer om 
fysisk aktivitet för barn 0-5 år



0-2 år: greppa och sträcka sig, vända  sig, lyfta bålen, 
rulla runt, åla, kravla, sätta sig, krypa, klättra, gå, dansa 
och springa

3-5 år: krypa, gå, springa, dansa, hoppa, klättra, kasta, 
snurra, fånga, sparka boll och balansera 
- cykla, åka skidor, åka skridskor och simma
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YFA och Svenska Läkaresällskapet 2016

Rekommendationer om 
fysisk aktivitet för barn 0-5 år
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Rekommendationer om fysisk aktivitet 
för barn och ungdomar 6-17 år

Sammanlagt
minst 60 minuter/dag

Intensiteten bör vara måttlig till hög

Pulshöjande
3 gånger/vecka

Muskelstärkande
3 gånger/vecka

YFA och Svenska Läkaresällskapet 2016
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Barn i åk 5, 8 och gymn åk 2 sitter 9 tim per dag
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G Nyberg, Riksmaten ungdom 2016/17, FoHM o KI



All rörelse räknas! 

Ökad dos av fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter 
vilket är en anledning till att
MINSKA DEN STILLASITTANDE TIDEN 
till förmån för ökad vardagsaktivitet
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Skriv ut eller beställ!
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