
FaR
Fysisk aktivitet på recept
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Vad är ett FaR? 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) skrivs ut på många håll i landet och mer 
och mer inom elevhälsan. FaR är en metod som bygger på vetenskap och 
som utgår från vad just du vill och har möjlighet att göra. Vi använder 
FaR för att hjälpa träningsovana elever som vill öka sin fysiska aktivitet 
att lyckas med det. 

Målet med FaR är att ge extra stöd under en period. Efter det hoppas 
vi att du har hittat en aktivitet som passar och som du kan och vill 
fortsätta med. Skolsköterskor och Skolläkare kan skriva ut FaR. Ett recept 
varar i tre månader. De kan skriva ut aktiviteter som du gör själv eller 
tillsammans med andra. Det viktigaste är att vi hittar något som passar 
just Dig!

Aktivitet hos aktivitetsarrangör
Om du ska träna tillsammans med andra hos exempelvis en idrotts- 
förening så tänk på detta:

• Meddela ledaren/kontaktpersonen direkt när du har fått ett recept  
och berätta att du ska börja hos dem.

• Skolsköterskan och aktivitetsarrangören kan ha kontakt om det behövs 
för att du ska trivas och lyckas.

• Om du är sjuk och inte kan komma till din aktivitet ska du meddela det 
till ledaren. 

Hör av dig om du har frågor och funderingar
Du är alltid välkommen att prata med skolsköterskan som skrivit 
receptet på fysisk aktivitet om du undrar något. Vi vill att du ska lyckas 
och finns här för att stötta dig! 

Till dig som  får ett FaR

Du känner dig

mindre 

stressad

Du
sover 
bättre

Du presterar bättre i skolan

Du känner dig

mindre 

stressad

Du får
bättre 

koncentration

Du får  
bättre 

kondition



Du har fått ett FaR. Grattis!
Det finns massvis med fördelar med att bli fysisk aktiv och snart kommer 
du kunna känna av hur din kropp påverkas positivt. Även om det är bra 
för kroppen att vara mer aktiv så är det inte helt enkelt att ändra sättet 
man lever på och bli mer fysiskt aktiv. För att du ska lyckas är det bra att ta 
hjälp när det känns tufft. Såhär kommer just dina aktiviteter att följas upp:

Avstämningar (vem, när, hur):

Så här följer jag upp mina aktiviteter och min träning  
(träningsdagbok, stegräkning, runkeeper mm):

Egna anteckningar:

Uppföljningsmöte med skolsköterska (3 mån):

Mina mål och delmål:

Du får  
bättre 
minne Magen 

fungerar 
bättre

Du får 

starkare 

skelett


