
🌤  Planera din bästa träning i sommar 🌤  

 
 
 

DAGS ATT PLANERA DIN BÄSTA TRÄNING 
 
I sommar eller vilken tidsperiod som helst. Vi sätter igång direkt. Bästa stället att planera är på 
ett tomt papper. Har du det tillhanda? Och nån form av penna? Eller vill du göra det digitalt? Du 
kan använda  allt från baksidan av nåt gammalt kuvert till nån app. Det som du har tillhanda nu. 
 

Varje 1000-milafärd börjar med ett steg… 
 
Viken dag är det idag? Veckodag? Datum? Skriv ner det på ditt tomma ark. Eller här nedan. 
Vilka fysiska träningsaktiviteter skulle du kunna köra minst 10 min idag? Lista dem. Välj ut en 
och är det svårt att bara välja en, ta max tre. Kan du köra 10 minuters fysisk träning här och 
nu, direkt? Vad behöver du ordna för att göra det just nu? Fortsätt planeringen när du kört dina 
10 minuter! Vill du ha lite hjälp av Fröken Humla kan vi köra en uppvärmning tillsammans 
(Youtube). De sista tre minuterna bestämmer du själv. Dokumentera gärna här vad du gjorde! 
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Folkhälsomyndighetens rekommendationer även här… 
 
Det är bra med mätbarhet. Så varje vecka andnings- och pulshöjande fysisk aktivitet 150 min på 
måttlig nivå.Vad gäller muskelstärkande aktivitet uppges bara antal tillfällen, två träningspass 
per vecka som omfattar merparten av kroppens stora muskelgrupper. Ska vi sätta det till 2 x 40 
min, dvs 80 min/vecka. Då är ingen tid medräknad för smidighet och balans, ska vi slå till med 
10 min om dan för det enligt Fröken Humlas rekommendationer. Det blir 70 min till per vecka. 
Ofta blandas lju alla tre momenten ändå. Summa 150 + 80 + 70 = 300 min, dvs 5 timmar per 
vecka. Hurra! Vad blir det om du gör lika mycket varje dag, jo lite drygt 40 min varje dag. Och 
som WHO och Folkhälsomyndigheten säjer, du kan dela upp det i 10 minuters pass. Har jag 
räknat rätt? Kolla mig gärna. 
 

Planera resten av din “1000-milafärd” 
 

 
Hur ska du nu planera in minst 40 minuter träning om dagen och 
dessutom fördela den mellan att bli andfådd eller köra 
muskelstärkande och allt det andra. Du ska också klara att 
bedöma ungefär vad som är vad av varje. Bedömningen övar du 
upp dig i. Det behöver ju inte vara exakt. Ungefär är ett jättebra 
mått. Men du behöver göra en plan (som du alltid kan revidera) 
och ha ett redskap att hålla ordning på din träning med. Det är då 
en vanlig gratis almanacka från typ livsmedelsbutiken är det 
absolut bästa. Hur många appar det än finns som kan hålla reda 
på sånt här. Har du ingen sån almanacka gör du en egen. 
Papper och penna så är det gjort. Du kan skriva upp vad du 
planerar att göra i varje ruta och du kan kryssa över när det är 
gjort. Den metoden kan alla.  
 

Lite hjälp med genomförandet 
 
Då var det klart. Nu är det bara att göra. Fast okej. Jag vet att det svårt ändå att komma igång 
och att fortsätta. Det är då Hemmagympa online med Fröken Humla serverar dig allsidiga 
gympapass som du kan träna med varje dag... 
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