
Elevhälsans Medicinska Insatser



• Hur arbetar man idag för att främja hälsa hos elever och ge 
dem bättre förutsättningar till lärande?

• Varför är skolan en unik arena när det kommer till att hjälpa 
barn och unga till att bli mer hälsosamma?

• Vilka praktiska metoder har Generation Pep tagit fram för att 
stödja elever till att äta mer hälsosamt och vara mer fysiskt 
aktiva? 





Andel vuxna med fetma 12 % i
Stockholms län jämfört med  19 % i Västernorrland, 

Gävleborg och Norrbottens län. Gapet växer.  
Samma mönster för fyraåringar.

53% av barn i familjer med låg inkomst med i 
organiserad fysisk aktivitet, jämfört med 82% 

i familjer med hög inkomst. 

60% av vuxna kvinnor födda utanför
Europa inaktiva, jämfört med 32% av kvinnor 

födda i Sverige.

6 års skillnad i förväntad livslängd mellan 
kvinnor med förgymnasial/ eftergymnasial 
utbildning. Gapet har fördubblats på 25 år. 









En heltäckande 
undersökning av barn och 
ungas hälsovanor i Sverige



2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen om 60 
minuters fysisk aktivitet per dag



1 av 10 tonårstjejer når rekommendationen om 60 
minuters fysisk aktivitet per dag



Bara hälften av alla barn och 
ungdomar har ätit fisk enligt 

rekommendationen

5 av 10 har ätit grönsaker 

varje dag den senaste 
veckan



1 av 5 tonåringar har organiserad fysisk 

aktivitet utanför idrottsundervisningen i skolan





Fördelning i procent 
per inkomstnivå som 
svarat JA

Källa: Pep-rapporten 2019



Fördelning per åldersgrupp i procent

Källa: Pep-rapporten 2019



Barn i familjer med låg inkomstnivå 
kommer i lägre utsträckning varken 

upp i rekommendationen kring fysisk 
aktivitet eller kostvanor jämfört med 

barn till höginkomsttagare



”Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara klyftorna inom en generation”

Prop. 2017/18:249















• Vision: Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en 
naturlig del av alla elevers skoldag

• Generation Pep Skola: Kostnadsfritt digitalt stöd till alla skolor i 
Sverige

• Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ger bättre 
förutsättningar för lärande

• Samarbeten, samverkan, event och forskning. 



Framtaget tillsammans med 
skolor och forskare. 
Lanserades 2018, idag 1500+ 
registrerade skolor
Stödet innehåller 
lösningsförslag, handlingsplaner, 
filmer samt en inspirationsbank
Nyhet: Certifierad Generation 
Pep Skola! 





• Boksamarbete med Bonnier kring Värsta bästa hälsan och 
Hjärnstark junior. Lärarhandledning kommer att finnas till båda. 

• Delar ut aktivitetsväskor tillsammans med Stadium till alla 
skolor med en förstaklass. 

• Samarbete med White Guide Junior som delar ut priset till 
Årets Generation Pep skola.

• GIH Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar – ny stor 
forskningsstudie

• Samverkar med RF:s skolsatsning Rörelse i skolan. 





FÖLJ VÅRT ARBETE PÅ
FACEBOOK, INSTAGRAM & LINKEDIN

www.generationpep.se


