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Hur aktiva är vuxna?

Loyen Y et al. Sedentary Time and Physical Activity Surveillance Through Accelerometer Pooling in Four European Countries. Sports Med. 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27943147


Sänka trösklarna: fotboll Fitness vill aktivera barn utan krav på 

prestation
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Övervikt/fetma relativt vanligt – särskilt bland barn i social 

utsatthet
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Andel 4-åringar med övervikt/fetma, Stockholms län 2016 

Årsrapport från barnhälsovården 2017, Stockholms länds landsting
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Aktivera barn från ”utsatta områden” via tennis
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Barn och ungas inaktivitet tilltar i samband

med skolstart – och är högre bland flickor 
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Skillnad i total fysisk aktivitet över ålder, höginkomstländer 2000-tal

International children’s accelerometry database. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015



Låga nivåer av fysisk aktivitet hos svenska barn/ungdomar

10Centrum för idrottsforskning, Rapport 2017:2



Fitness-sport: ett initiativ för att fånga upp inaktiva ungdomar 

utanför idrottens traditionella ramar 
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Föräldrars aktivitet/uppmuntran är kopplat till hur aktiva 

förskolebarn är
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Familjepaddling: aktivera hela familjen samtidigt
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Hur får vi barn mer aktiva: vart börjar vi?

 Barn är mer aktiva på förskolan jämfört med tid med förälder
Berglind D et al. Objectively measured physical activity patterns, sedentary time and parent-reported screen-time across the day in four-year-old Swedish children. BMC Public Health 2017.

Berglind D et al. Levels and Patterns of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time in 4-Year-Old Swedish Children.. J Phys Act Health. 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27775484


Fysisk aktivitet vid 4år är kopplat till bentäthet

 10 min extra fysisk aktivitet/dag ökar bentäthet

Harvey NC et al. Physical activity, calcium intake and childhood bone mineral: a population-based cross-sectional study. Osteoporos Int. 

2012 Jan;23(1):121-30. doi: 10.1007/s00198-011-1641-y. Epub 2011 May 12.

Herrmann D et al. Impact of physical activity, sedentary behaviour and muscle strength on bone stiffness in 2-10-year-old children-cross-

sectional results from the IDEFICS study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015 Sep 17;12:112
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http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275415/9789241514804-eng.pdf?ua=1
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Active Commuting to School and Cognitive Performance in Adolescents: The AVENA Study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(4):300-305. 

doi:10.1001/archpediatrics.2010.244

 Barn som cyklar/går till och från 

skolan har bättre kognitiv förmåga 

jämfört med de som får skjuts 

 >15min cykel/gång till och från 

skolan ger ytterligare positiva 

effekter på barns prestation (dos-

respons förhållande)



Rörelsebanken: inspirera till fysisk aktivitet i/utanför skolan
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Tid utomhus = aktiv tid
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Organiserad idrott (h/v) och accelerometer-mätt fysisk aktivitet 

hos 420 3-6 åringar på Södermalm
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Organiserad idrott, inte ”spontan-idrott”, är kopplat till hur 

mycket barn rör på sig

23Lagestad P et al. Associations of Participation in Organized Sport and Self-Organized Physical Activity in Relation to Physical Activity Level Among Adolescents. Front. Public 

Health, 24 May 2019



Sammanfattning

 Nivåer av fysisk aktivitet är låga och kondition är låga

 Att vara fysiskt aktiv är inte detsamma som att tro att man är det!

 Mer intensiv fysisk aktivitet ger mer hälsofördelar

 Strukturella förändringar på samhällsnivå (skola/förskola mm.) kan öka 

nivåer av fysisk aktivitet
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