
GENERATION PEP

Skolsköterskornas Rikskongress 
26 maj 2021



Vi vill att hälsa
ska vara jämlik.

Idag är det inte så.



Landsbygd och stad
Andel vuxna med fetma 12 % i

Stockholms län jämfört med  19 % i Västernorrland, 
Gävleborg och Norrbottens län. Gapet växer.  Samma 

mönster för fyraåringar.

Socioekonomi
51% av barn i familjer med låg inkomst med i 

organiserad fysisk aktivitet, jämfört med 82% i 
familjer med hög inkomst. 

Födelseland
60% av vuxna kvinnor födda utanför

Europa inaktiva, jämfört med 32% av kvinnor födda 
i Sverige.

Utbildning
6 års skillnad i förväntad livslängd mellan kvinnor 

med förgymnasial/ eftergymnasial utbildning. 
Gapet har fördubblats på 25 år. 



x5
Andelen barn med fetma i 
befolkningen idag jämfört 

med 90-talet.

x3
Andel med fetma i 

befolkningen idag jämfört med 
80-talet. 

70 mdr/år
Kostnader kopplade till fetma i 

Sverige. 

30-50% 
Lägre risk att utveckla depression, 

diabetes typ 2 eller vissa 
cancerformer för fysiskt aktiva 

jämfört med inaktiva.



GENERATION PEP



Alla barn och unga i Sverige
ska vilja och ha möjligheten att leva 

ett aktivt och hälsosamt liv



FOLKRÖRELSE INITIATIV RÖST

+500 organisationer

>1700 Pep Skolor
>900 Pep förskolor

+40 Initiativ



HÄLSOKUNNIGA BESLUTSFATTARE

HÄLSOENGAGERAD FOLKRÖRELSE

HÄLSOSAM FRITID

HÄLSOSAM SKOLA
HÄLSOSAM

START I LIVET

HÄLSOSAMMA VAL

SAMVERKAN PÅ 
ALLA NIVÅER



Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ger bättre 
förutsättningar för lärande

Det gör oss gladare och kan förebygga depression

För barn med koncentrationssvårigheter är fysisk aktivitet en 
grundförutsättning för lärande.

Så lite som 4 min rörelse – förbättrar förmågan att bortse 
från distraktioner

20 min ett tillfälle – nioåringar bättre på läsförståelse

12 min förbättrar läsförståelse och uppmärksamhet



GENERATION PEP SKOLA









Få koll på nuläget och samla 
belöningar längs med vägen.



Bli en certifierad 
Generation Pep 
Skola!

• Hög självskattning inom alla 
områden

• Handlingsplaner ifyllda

• Intern och extern 
granskningsprocess

• Diplom, flagga, fira tillsammans!





www.pepskola.se

http://www.pepskola.se/


Frågor?



TACK!
Tveka inte att höra av er

marie@generationpep.se

www.generationpep.se


