
 
 
 
 
 

 
 
 

EXAMENSARBETE 

Hösten 2006 
Lärarutbildningen 

 
 
 
 
 
 

Barns tankar om begreppet hälsa 
En intervjustudie med 9 elever i skolår 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 

Rebecca Olofsson 
Josefine Yngvesson 

 
 
 

Handledare 

Mariann Persson 
 
 
 
 
 
 
 

www.hkr.se 
 



 
 
 
 
 

Barns tankar om begreppet hälsa 
En intervjustudie med 9 elever i skolår 2 

 
Författare:  

Rebecca Olofsson 
Josefine Yngvesson 

 
C-uppsats 

Lärarutbildningen, Högskolan Kristianstad 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammandrag 
 
Syftet med examensarbetet är att visa hur barn tänker om begreppet hälsa och hur man kan 

använda tematiskt arbete för att utveckla deras tankar. I teorigenomgången redogörs olika 

definitioner av hälsa, läroplanerna och hur barn tänker och lär. Metoden har varit intervjuer 

med hjälp av tankekartor och intervjufrågor. Nio elever i skolår 2 har intervjuats vid två 

tillfällen. Den första intervjun skedde före temaarbetets start och den andra intervjun skedde 

efteråt. Temat om hälsa varade i fyra veckor, då vi använde oss av definitionen må bra i 

samband med hälsa. Vid första intervjutillfället konstaterades att eleverna inte hade så många 

tankar kring hälsa, dessa utvecklades dock efter temaarbetet. Eleverna hade då skapat sig en 

större helhetsbild av hälsa som bland annat innefattade tankar om mat, vila och rörelse. De 

hade även insikt om vikten av vänskap för att må bra. 

 
 
 
Ämnesord: Barns tankar, hälsa, tankekarta, tematiskt arbete   
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Förord 

Vi är två högskolestudenter på lärarutbildningen som läst Barns lärande – Lärarens roll ma/na. 

Vi har även läst specialiseringen Idrott och Hälsa (20p).  

 

Hela arbetet med denna uppsats har varit intressant och lärorikt. Vi har fått ta del av barns 

unika tankar om begreppet hälsa och hjälpt dem att vidareutveckla dessa. 

 

Vi vill börja med att tacka varandra för gott samarbete. 

Därefter vill vi tacka eleverna för deras medverkan i undersökningen. 

Vi vill även tacka vår handledare Mariann Persson för all hjälp och stöttning. 

 

 
 

Och själen tärde således på kroppen och ställde till oreda i nervsystemet, 
och detta ökade i sin tur de själsliga problemen tills hans hälsa genom 
dessa reaktionen och motreaktioner var allvarligt försämrad. (Brontë, 
Anne, Agnes Grey, 1847) 
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till ämnesvalet. Kapitlet avslutas med att uppsatsens 

syfte och frågeställningar presenteras. 

 

1.1  Bakgrund 

Intresset för uppsatsämnet startade på olika praktikplatser då vi har varit i kontakt med barn 

som har varit för lite fysiskt aktiva under skoldagen. Under en kurs i idrott och hälsa (20p) 

fick vi djupare insikt om hur betydelsefullt motions- och kostvanor är för att barn skall må 

bra. Socialstyrelsens Folkhälsa - Lägesrapporter 2005 visar att vi har all anledning att vara 

oroliga i vårt kommande yrke. 

 
Att fler barn och ungdomar är överviktiga eller feta är mer oroande. Sannolikheten att de som 
redan i ungdomsåren är överviktiga senare blir feta är relativt stor. Skälen till denna faktiska 
utveckling kan diskuteras, men bland orsakerna nämns allt från minskad schemalagd skolidrott, 
ökad konsumtion av läsk till mer stillasittande aktiviteter som tv-tittande och datorspel. 

(Socialstyrelsen A) 
 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

(2005) står det att: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om 
förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 
och miljön.  (s 12) 

 

Som blivande pedagoger kommer vi i framtiden att stöta på barn som inte rör sig på fritiden 

och som har dåliga matvanor. Det kommer förmodligen även att finnas barn med föräldrar 

som inte har tillräckliga kunskaper om sina egna barns hälsa. I dagens samhälle är begreppet 

hälsa ett ord som används flitigt i media. Därför är det viktigt att eleverna har förståelse för 

det. Vi har i vårt uppsatsarbete valt att fokusera på barns tankar om vad begreppet hälsa 

innebär och hur vi kan befästa innebörden av det. För att kunna göra det har vi arbetat 

tematiskt med hälsa under våra fem veckors verksamhetsförlagda utbildning, VFU. 

 

Vi har valt att arbeta med vårt hälsotema under den ordinarie klassrumsundervisningen för att 

inte inkräkta på klassens idrottslektioner. Quennerstedt (2006) menar att trots att ämnet heter 



 6

Idrott och Hälsa inte är rimligt att hälsa behandlas fullt ut under idrottslektionerna. Han menar 

att hälsa snarare är en övergripande fråga som gäller hela skolans verksamhet. 

 

1.2  Syfte och problemformulering 

Undersökningen syftar åt att undersöka barns tankar om begreppet hälsa. Därför har följande 

problemformuleringar uppkommit: 

Vilka tankar om begreppet hälsa har nio elever i skolår 2? 

Kan en tematisk arbetsmetod utveckla barns tankar om begreppet hälsa? 

 

1.3 Styrdokument 

All personal på skolan har ett ansvar för att eleverna jobbar med hälsofrågor. Detta blir tydligt 

genom att begreppet hälsa omnämns i flera kursplaner. Dessa kursplaner är biologi, idrott och 

hälsa, hem och konsumentkunskap. 

 

Lpo 94 (2005) tar upp i mål att sträva mot att varje elev: 

– känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra  
– tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få 

beredskap för livet, 
– har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,  (s 11 f) 
 
I kursplanen för idrott och hälsa (2000) står det att ämnet ”syftar till att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse 

för hälsan”. (s 22)  

Kursplanen tar även upp att undervisningen ska sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa, 
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra  
 (s 22) 
 

Ett av målen som eleverna skall ha uppnått i idrott och hälsa i slutet av det nionde skolåret är 

att eleverna skall förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa. (a.a.) 

 

I kursplanen för hem och konsumentkunskap (2000) står det: 
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Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och 
konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. Syftet är att 
ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse för ekonomi, 
miljö, hälsa och välbefinnande.  (s 18) 
 

I årskurs fem skall eleven ”kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och 

förstå dess kulturella och sociala värde” (s 20) 

 

Ett mål som skall uppnås i biologi i årskurs fem är att eleven skall ha inblick i och kunna 

diskutera betydelsen av goda hälsovanor. (2000) 

 

I Lpo 94 (SKOLFS 2003:17) står det skrivit att lek och skapande arbete är viktiga delar i det 

aktiva lärandet. Skolan skall även sträva efter att alla elever varje dag ska få möjlighet att 

medverka i någon fysisk aktivitet. Det finns många viktiga aspekter i skolarbetet som skolan 

skall uppmärksamma. Dessa är intellektuella, praktiska, sinnliga, estetiska och hälso- och 

livsstilsfrågor. (Skolverket, 2003) 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen fortsätter med en teorigenomgång där definitionen av begreppet hälsa och teorier 

om barns tankar presenteras. I Kapitel 3 kommer en genomgång av hur undersökningen 

genomförts, där även urvalsgruppen och temaarbetet beskrivs. Resultatet presenteras i kapitel 

4 där vi även analyserar det. Därefter följer en diskussion av undersökningen. Sista kapitlet i 

uppsatsen är en sammanfattning av hela uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

2. TEORIGENOMGÅNG 

Under denna rubrik kommer vi att börja med att gå igenom begreppet hälsa. Vi försöker ta 

reda på hur man bäst kan definiera begreppet i samband med barn. Vi tar även upp vad 

styrdokumenten säger. Därefter skriver vi om barns tankar. Till sist gör vi en kort 

sammanfattning av kapitlet. 

 

2.1 Definition av hälsa 

Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO (1946) som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp”. (Nationalencyklopedin, 1992) 

 

Idag består hälsokonceptet av fysiska och psykiska delar som påverkar varandra. En 

depression kan var orsakad av sociala miljöer och kan leda till att personen i fråga blir mer 

utsatt för infektioner. Hon poängterar att hälsa leder till välbefinnande och livskvalitet och 

inte bara till att vara fysiskt frisk. (Annerstedt, 2001)  

 

Det finns inte någon direkt definition på begreppet hälsa. Antonovsky (2005) har en bred och 

vid syn på hälsa där han utgår ifrån att tillvaron är full av påfrestningar och svårigheter som 

människan måste lära sig att hantera. Människan är beroende av att försöka skapa ett 

meningsfullt sammanhang i sin tillvaro. Därefter har han kommit fram till känslan av 

sammanhang, KASAM.  

• Begriplighet, som innebär att olika händelser i livet går att förklara, människor som 

har hög begriplighet har en bra förmåga att hantera diverse situationer som 

uppkommer i framtiden. 

• Hanterbarhet, när man har en hög känsla av hanterbarhet blir man inte så lätt ett offer 

för omständigheterna eller kommer inte att tycka att livet behandlar en orättvist. 

• Meningsfullhet handlar i detta fall om att göra det bästa av situationer som 

uppkommer. Man ser inte problemen utan möjligheterna i olika situationer.  

 

KASAM är ett sorts mått på en människas motståndskraft mot fysiska, psykiska och sociala 

ohälsofaktorer i samhället. (a.a) 
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Rydqvist & Winroth (2002) har formulerat en egen definition av hälsa: ”Hälsa är att må bra- 

och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav- och för att kunna förverkliga 

sina personliga mål.” (s 16) Med denna definition menar de att hälsan har ett egenvärde men 

att hälsa också bidrar till handlingsförmåga. Nyckelorden i denna definition är att må bra, 

handlingsförmåga och mål. 

 

Det finns inte någon traditionell definition av hälsa eftersom det inte går att ställa upp kriterier 

för att nå upp till full hälsostatus. Frågan är om det behöver finnas flera olika 

hälsodefinitioner eftersom många tenderar att glömma den psykiska hälsan när man pratar om 

begreppet hälsa. Hur god eller bristfällig en persons grundläggande hälsa är, handlar i första 

hand om hur stor risk det är att drabbas av tillfällig ohälsa eller för tidig död. En definition av 

hälsa skulle kunna vara hur stresstålig man är och hur bra motståndskraft man har mot 

sjukdom. (Brülde & Tengland, 2003) 

 

I Folkhälsorapport 2005 från Socialstyrelsen står det att synen på hälsa förändras med tiden. 

De har dragit slutsatsen att synen på vad hälsa är hör ihop med värderingar och kulturmönster. 

Hälsa används i många olika sammanhang utan att preciseras. (Socialstyrelsen B) 

 

Hälsa och livsstil är två begrepp som ofta förekommer tillsammans. Livsstil handlar om de 

frivilliga val av beteenden som människan gör och de levnadsmönster som dessa val orsakar. 

Till hälsa räknas de valen som görs angående kost, alkohol, rökning och hur man använder sin 

fritid t ex graden av fysisk aktivitet som de viktigaste. Ur ett salutogent perspektiv måste man 

även räkna in kulturella och ekonomiska orsaker till livsstilen där arbete, inkomst, boende och 

fysisk och social miljö kan påverka hälsan påtagligt, men även styra valen av beteende. Med 

ett salutogent perspektiv menas att man bör se på hälsa ur ett positivt perspektiv utan att lägga 

fokus på sjukdomar. Hälsa kan ses som närvaro av något positivt som till exempel 

livskvalitet, helhet, meningsfulla sammanhang. (Quennerstedt & Öhman 2000) 

 

2.2 Hur barn tänker och lär 

Att tänka är problemlösning. Det är viktigt att eleven utan att undervisas lär sig att lösa 

problem. Tänkandet identifieras också med vissa beteendeförlopp såsom inlärning, 

diskrimination, generalisering och abstraktion. Förr handlade barnet för att undvika 

bestraffning, såsom rottingen. Idag handlar barnet för att undvika de mindre obehagen, 
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lärarens missnöje, kamraternas kritik, dålig placering i en tävling eller ett meddelande till 

föräldrarna. Det är bättre att utgå från vad eleverna kan och bygga vidare på detta för att de 

ska lära sig så mycket som möjligt. (Skinner 1968) 

 

Bruner (2002) påpekar att barn är tänkande varelser. Han skriver att vi som pedagoger ska 

vara angelägna om att förstå hur barn tänker och hur de har kommit fram till sina 

uppfattningar. Pedagogens uppgift är att vägleda barnen fram till en djupare och mindre 

ensidig förståelse. Detta anser han bör göras genom diskussion och samarbete där barnen 

uppmuntras att uttrycka sina egna åsikter. Vidare förklarar Bruner (1970) att genom praktisk 

övning lär vi oss en grundprincip som vi senare kan utveckla för att bygga vidare och 

generalisera. Han beskriver i båda dessa böcker sina tankar om den ”spiralformade 

kursplanen”. Han anser att kursplanen bör byggas upp kring de viktigaste frågorna, dessa bör 

sedan utvecklas efterhand som eleverna blir äldre. Vidare beskriver Bruner (2002) att ”varje 

ämne kan läras ut till vilket barn som helst i vilken ålder som helst bara det görs på ett ärligt 

sätt”. (s. 145) Med detta menar han att det är bra att introducera begrepp tidigt för att eleven 

ska ha en chans att bekanta sig med detta innan det är dags att lära sig det.  

 

Det är viktigt att lära barn tänka. Undervisning syftar till tänkande, då gäller det att skapa 

hinder så att elevens tankar kan utvecklas. Genom att reflektera själv får eleven ett 

sammanhang i lärandet och lär sig analysera. Variation i undervisningen är viktig, genom att 

varje dag innehåller nya kombinationer och oförutsedda händelser där barnet inte har klara 

färdigheter och svar utifrån tidigare erfarenheter utvecklas barnet. Tänkande innebär inte 

något annat än att använda oss av tidigare erfarenheter för att lösa en uppgift. (Vygotskij, 

1999) 

 

Barn är nybörjare på livet i största allmänhet. De kan jämföras med en schackspelare som lär 

sig strategier genom att under en lång tid titta på andra som spelar schack och sedan använda 

dessa. På samma sätt behöver barn erfarenhet i skolan och i livet. Genom att observera andra 

lär sig barn hur de ska göra och vara. Det inte är barns oförmåga att lösa logiska operationer, 

utan deras brist på erfarenhet och sakkunnighet, som gör att de uppfattar situationer 

annorlunda än vuxna. Det är viktigt att som expert ha i åtanke att nybörjaren inte alltid kan ta 

till sig det som experten pratar om eftersom de inte har samma erfarenheter. (Wood, 1999) 
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För att förstå barn krävs det att man förstår hur barn tänker och att man inser att även i en 

homogen barngrupp finns det många sätt att se på olika saker. Ur barnets perspektiv finns 

inget rätt eller fel utan alla sätt är lika logiska och det är självklart att tänka utifrån de 

erfarenheter som barnet har. För pedagoger är det viktigt att reflektera över de självklarheter 

som man har i vardagen. Genom att avläsa barnen kan vi se om de har förstått det som har 

sagts eller gjorts. Det går inte att tala om för ett barn hur de ska tänka. Det går bara att bevisa 

för barnet genom olika experiment hur det kan vara lämpligt att tänka. Ofta planerar 

pedagogen undervisningen utifrån en vuxens perspektiv att tänka och inte utifrån barnens 

erfarenheter och tankevärld. Man blir därför ibland förvånad över vad barnen kommer ihåg 

från en undervisningssituation. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) 

 

2.3 Sammanfattning av teorigenomgång 

Begreppet hälsa definieras på många olika sätt. Detta bevisas genom att vi har hittat sju olika 

definitioner. Dock har dessa några saker gemensamt till exempel; hälsa är bland annat att må 

bra, därför har vi valt att använda må bra i samband med att vi har pratat om hälsa med 

barnen. Bruner (2002) säger att pedagogens uppgift är att vägleda barnen fram till en djupare 

förståelse. Detta bör göras genom diskussion och samarbete. Vygotskij (1999) pratar om 

vikten av variation i undervisningen. Barn utvecklas genom att det händer saker varje dag som 

barnen inte är beredda på. Det finns inget rätt eller fel ur barns ögon utan de tänker utifrån 

deras egna erfarenheter. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000)  
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3 EMPIRI 

I empirin kommer först en beskrivning och motivation av undersökningsmetoden.  Därefter 

kommer genomförandet av undersökningen. Vidare presenteras gruppen som intervjuades. 

Sist i kapitlet kommer upplägget om temat.  

 

3.1  Metod och genomförande 

Som metod för undersökningen valdes intervjuformen, eftersom tvåor kan ha svårt för att 

uttrycka sig tydligt i skrift och för att få reda på deras tankar kring hälsa. Ett antal 

utgångsfrågor låg till grund för intervjun. Det fanns sedan utrymme att ställa följdfrågor. 

Denna form av intervju kallas den semistrukturerade intervjun, och innebär att man har en rad 

färdiga frågor som skall besvaras. Det finns även utrymme för barnet att utveckla sina idéer 

och tankar kring frågorna.(Denscombe, 2000)  

 

Fördelen med att använda intervjun som metod är att man kan gå in på djupgående och 

detaljerad data. Intervjun är enkel på så sätt att den kräver lite utrustning och bygger på den 

muntliga färdigheten som intervjuaren har.  En nackdel kan vara att intervjun är tidskrävande 

och även analysen av data kan vara besvärlig. Efter utskrift av intervju krävs det mycket tid 

och arbete för sammanställning och jämförelse. Eftersom svaren är relativt öppna kan det 

försvåra analysmomentet. Även bandspelaren kan vara en nackdel då den kan verka 

hämmande i en situation som kan vara ganska obekväm och skrämmande för en del personer. 

(a.a.) 

 

Metoden för uppsatsens syfte och problem härleder till aktionsforskning. Den går ut på att 

man forskar om ”verkliga” problem med målet att kunna förändra något. En av de vanligaste 

typerna av förändring som vill uppnås är att förbättra en metod. Fördelen med 

aktionsforskning är att den riktar sig till praktiska problem. Den ger även deltagaren 

personliga fördelar då man kan få professionell självutveckling till följd. (a.a.) 

 

Eftersom uppsatsens syfte var att ta del av vad barn tänker, känner och önskar, räcker det inte 

med enbart observationer. Intervjuer kan ge en inblick i barnens inre värld; vi kan få fram 

grunderna för det de gör eller önskar sig. (Løkken & Søbstad, 1995) 
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En så kallad pilotundersökning gjordes innan intervjun på två barn, 6 år och 7 år. Utifrån 

dessa intervjuer gjordes några mindre förändringar i ordvalet kring frågorna. Pilotstudien ger 

möjlighet att ändra frågorna på ett sådant sätt att de är lämpliga i innehåll, antal och 

formulering. Detta för att intervjun ska fungera bra under undersökningen. (Patel & 

Davidsson, 1994) 

 

För att informera om undersökningen och temat kontaktades Lärarutbildaren på fältet, LUF, 

för att få hennes godkännande. Därefter informerades arbetslaget som vi skulle arbeta i och 

även rektorn på skolan. Inför första intervjutillfället med barnen var båda närvarande vid ett 

föräldramöte i den aktuella klassen. Då fick föräldrarna skriva under lappar att deras barn fick 

intervjuas och bli bandade. Föräldrarna fick information om uppsatsen och garanterades även 

att deras barn kommer att förbli anonyma och efter uppsatsen förstörs banden. Första 

intervjun ägde rum första dagen under på VFU:n. Andra intervjutillfället var sista dagen på 

VFU:n. 

 

Under intervjutillfällena var båda närvarande. En intervjuade barnen och den andre 

observerade barnen och kunde föra anteckningar om deras kroppsspråk med mera. Detta för 

att kunna ge en så tydlig bild av intervjun och en så korrekt analys som möjligt. Intervjuerna 

bandades, för att säkert få med allt som barnen sa. Inspelningen kommer sedan att ligga som 

grund för de utskrifter av intervjuerna som skall analyseras.  

 

Intervjun startade med bakgrundsfrågor till eleverna. Därefter fick de göra en tankekarta om 

hälsa. Denna tankekarta togs även fram efter intervjun eftersom en del barn kom på saker 

under intervjun som de också ville ha med. Vid andra intervjutillfället fick eleverna se 

tankekartorna igen och fyllde på dem med en annan färg, för att efteråt veta vilket som sades 

vid vilket tillfälle. Tankekartor är ett bra verktyg för att utveckla tankar utan att binda dem vid 

regler. Ingen tankekarta är lik någon annan. (Svantesson, 1993) Tankekartan är bra för att se 

detaljerna, men även för att helheten blir väl överskådlig. (Thomas 1986) Han poängterar 

även nyttan av att använda tankekartor som utvärdering för att se vad eleven har fått med sig 

från lektionen eller, som i detta fall, temat. LUF:aren informerade om att eleverna i klassen 

vid några tillfällen tidigare arbetat med tankekartor, de är därför bekanta med metoden.  

 

Det är stora fördelar att spela in intervjuerna för att det näst intill är omöjligt att hinna 

anteckna allt under tiden som samtalet pågår. För att kunna analysera intervjun korrekt, 
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behöver man ha hela intervjun inspelad.(Doverborg och Pramling Samuelsson 2000) 

Källmaterial är detsamma som bevismaterial i vetenskapliga sammanhang, den huvudsakliga 

källan i detta fall är banden och utskrifterna från banden är andrahandskällan. (Bjurwill 2001) 

 

Efter intervjuerna lyssnade vi på banden för att kunna skriva ut intervjuerna exakt på papper, 

eftersom det underlättar bearbetningen av resultatet.  

  

3.2 Urval  

Skolan där undersökningen genomfördes är en F-9 skola. VFU:n skedde i en F-2 klass och i 

denna klass utfördes undersökningen på de elever som gick i tvåan. Gruppen består av 4 

pojkar och 5 flickor, det finns alltså möjlighet att jämföra ur ett genusperspektiv. Klassens 

regler säger att alla ska vara utomhus under rasterna. Alla utom en har gått i samma klass 

sedan sexårsåldern. De har således fått likadan undervisning under de två senaste åren. En av 

eleverna i klassen har sjukdomen Williams syndrom, barn med denna sjukdom utvecklas ofta 

långsammare både vad gäller motoriska och tal- och språkfunktioner. (Socialstyrelsen C) 

Eleven som inte har gått i samma klass som gruppen tidigare är inflyttad från ett annat land 

och har därför problem med det svenska språket. 

 

3.3 Hälsotemats innehåll och upplägg 

Utifrån svaren på intervjufrågorna planerades temat. Temat varade i 4 veckor, och de områden 

(bilaga 1) som togs upp var: massage, avslappningsövningar, utelekar, skolvarvet, mat, en 

förmiddag i skogen, värderingsövningar (bilaga 2), film och musik. Skolvarvet innebär en 

runda på skolområdet som är 900 meter långt. Eleverna fick även några hälsoläxor som de 

skulle göra tillsammans med sin familj. Reaktionerna från föräldrarna var positiva när det 

gällde hälsoläxorna. Målet med temat var att eleverna skulle få en god uppfattning om vad 

begreppet hälsa innebär. Vi ville även lära dem om hur man kan göra för att förbättra sin 

hälsa.  

 

3.3.1 Tematiskt arbete 

Att arbeta tvärvetenskapligt, tematiskt, innebär att man belyser ett ämne från flera olika 

infallsvinklar och ämnesområden, på så sätt kan eleven knyta an till ämnet från många olika 
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håll och får då en helhetsbild och kan sätta in de kunskaperna i ett sammanhang. (Abildtrup 

Johansen m.fl. 1999) Tematisk undervisning utmärks även av att innehållet i undervisningen 

har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter och deras vardagliga förståelse av 

olika förhållanden i samhället. (Nilsson 1997) 

 

3.3.2 Lek 

För att må bra är det bra att vistas ute. Dagsljus behövs för att kroppens hormonbalanser ska 

fungera ordentligt, särskilt under vintern. Ljungström (2000) berättar att man förr ansåg at 

friskluft vara bra för att rensa lungorna. Idag vet man att friskluft i kombination med fysiska 

aktiviteter ökar syresättningen i blodet. Hon rekommenderar därför utevistelse minst 40 

minuter varje dag. Den fria leken utomhus ger barnen särskilt goda möjligheter att 

självständigt få utforma sina lekar och spel, lära av varandra, leka och träna utifrån sina egna 

förutsättningar. Lärarens uppgift blir då att när det passar stimulera leken genom att lära ut 

lekar och delta i leken. (Nordlund m. fl. 1998) 

 

Flickor deltar väldigt sällan i fysiska aktiviteter. Om flickor börjar leka fysiska och vilda lekar 

avbryter personalen dem i större utsträckning än de avbryter pojkar. I pojkars lekar ingår 

mycket tävling till exempel vilket lag som vinner, vilka som har mest pengar eller vem som är 

bäst. Tävling verkar inte vara lika hotfull för pojkar som för flickor. (Graf m.fl. 1991) 
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4. RESULTAT 

Intervjufrågorna (bilaga 3) som ställdes till eleverna kan kategoriseras under fyra olika 

rubriker. Under dessa rubriker jämförs första intervjutillfället med andra intervjutillfället, 

detta för att lättare kunna strukturera upp resultatet. Det fanns en skillnad på pojkars och 

flickors tankar under rubriken barns trivsel utomhus och inomhus därför jämförs dem i det 

stycket. 

 

4.1 Barns resonemang om att må bra eller inte må bra 

När barnen, vid första intervjutillfället, skulle ge svar på vad de gjorde för att må bra handlade 

de flesta svaren om att äta, träna och leka. En elev poängterade att det var viktigt att äta frukt, 

medan en annan svarade att man inte skulle äta så mycket godis. De flesta barnen leker 

antingen med kompisar eller syskon. Däremot var det inte många elever som såg några 

anledningar till att inte må bra. Tre av eleverna svarade att det inte fanns något som de mådde 

mindre bra av. Ett par av barnen tog upp bråk som en anledning till att må mindre bra. Eleven 

med Williams syndrom kopplade frågan till sjukdomar såsom feber och ont i öronen. Det kom 

även svar som att man får ont i magen om man äter för mycket godis eller inte äter tillräckligt 

med mat. 

 

Vid andra intervjutillfället fick vi bredare svar vad de gör för att må bra. Flera av barnen tog 

upp att det var viktigt att både äta nyttig mat och röra sig. De flesta barnen berättar att de mår 

bra när de leker ute. En av pojkarna berättade att han mår bra när han skrattar, när vi frågade 

vidare vad han brukade skratta åt, svarade han: ”Något som är roligt, jag brukar skratta själv.” 

Vid denna intervju framkom det även att många av barnen ibland leker själva. Två av barnen 

tog också upp att det viktigt att vila och sova. Däremot var inte svaren när det gällde att må 

dåligt särskilt förändrade. Den enda skillnaden var att två elever sa att de mådde dåligt om 

kompisarna retades 

 

4.2 Barns trivsel utomhus och inomhus 

Första gången eleverna intervjuades svarade alla flickorna att de tyckte bäst om att vara 

inomhus, men en av dem tyckte även om att vara utomhus. När de var inne spelade de 

dataspel eller lekte skola. Den tjej som tyckte om att både vara ute och inne kickade fotboll 
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ute och kelade med sin hund inomhus. Alla pojkar utom en tyckte bäst om att var utomhus då 

de spelade fotboll och gungade. Den pojke som hellre var inomhus svarade att han lekte.  

 

Vid andra intervjun svarade tre pojkar och två flickor att det var bäst att vara utomhus. En 

flicka och en pojke svarade att de gillade både att leka inomhus och utomhus. Aktiviteterna 

var annorlunda från första tillfället. Denna gång svarade barnen bygga koja i skogen, gunga, 

spela fotboll, hoppa studsmatta, cykla och hoppa hopprep. Två av flickorna tyckte fortfarande 

det var bäst att vara inomhus där de spelade dataspel och lekte skola. 

 

4.3 Barns uppfattning om fysisk aktivitet i skolan 

Alla barnen sa vid första tillfället att de tycker att det är roligt att gå skolvarvet. Många av 

barnen tycker att det är lite jobbigt ibland. En av tjejerna berättar att det är bra för benen att gå 

skolvarvet. Eleven som var nyinflyttad hade aldrig gått skolvarvet vid detta tillfälle. När vi 

sedan ställde frågan om rasterna fick vi väldigt varierande svar. Barnen svarade att de kickar 

ruta, spelar fotboll och basket, hoppar hopprep, gungar, leker med kompisar och tar hand om 

förskoleeleverna. Alla barnen svarade även att de aldrig lekte ensamma på rasterna. 

 

Vid det andra intervjutillfället tyckte alla barnen att det fortfarande var roligt att gå skolvarvet. 

Fyra av eleverna visste inte varför det är bra att gå skolvarvet, medan de andra svarade att vi 

gör det för att få motion och för att må bra. Rasterna var fortfarande likadana. Det var endast 

några lekar som hade ändrats. Eleverna spelar vid detta tillfälle inte basket på rasterna utan 

har bytt ut detta mot att rocka med rockring. Eleven med Williams syndrom svarade vid detta 

tillfälle att hon helst går en runda med en fröken och tittar på när de andra leker. 

 

4.4 Barns tankar om hälsa 

Vid första intervjutillfället associerade alla barnen ordet hälsa till att ta i hand, och att hälsa på 

hos till exempel mormor eller farfar. Tre av barnen pratade dock även om att det handlade om 

att må bra och hur man är mot andra människor, till exempel att man ska vara snäll mot andra.  

 

Vid andra tillfället pratade sex av eleverna om många olika saker i sin tankekarta. Dessa var 

att; äta nyttigt, äta mellanmål, inte äta godis, äta mycket frukt, motionera, röra sig, vara ute, 

vara snäll, vara en bra kompis, vara sig själv. Två av eleverna kopplade enbart det till den 
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sociala biten att vara snälla mot varandra och att vara rättvis. En av pojkarna kunde inte 

utveckla sin tankekarta från första tillfället. Den nyinflyttade eleven svarade endast; säga hej 

och att skaka hand. 

 

4.5 Analys och slutsats av resultatet 

Elevernas tankar har utvecklats under temaveckorna. De hade vid andra tillfället en större 

helhet om begreppet hälsa. Detta konstaterades genom att jämföra barnens tankekartor vid de 

båda tillfällena. De flesta elever kunde vid det senare tillfället berätta mer om vad hälsa 

innebär, till skillnad från vid det första tillfället då de flesta enbart svarade att hälsa innebar att 

säga god morgon och att ta i hand. Barnen berättade, vid andra tillfället, mer om vikten att äta 

nyttigt och att röra sig. De blev medvetna om att hälsa innefattar både fysiskt och psykiskt 

välbefinnande genom att de drog paralleller till att man mår dåligt när kompisar retas. 

Eleverna visade vid båda tillfällena att de är fysiskt aktiva i skolan, då alla tycker det är kul att 

gå skolvarvet. På rasterna är det väldigt varierande aktiviteter men alla elever är i någon form 

fysikiskt aktiva. 

 

Vid andra tillfället föredrog fler elever att vara utomhus istället för inomhus. Fler elever leker 

även ensamma ibland. Alla svarar dock att de även har kompisar att leka med. 
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5. DISKUSSION 

Allt fler barn i dagens samhälle är överviktiga, vilket är något som oroar Socialstyrelsen. 

(Socialstyrelsen A) För att på något sätt få bukt med detta måste barn och ungdomar bli mer 

medvetna om sin egen hälsa. Regeringen gjorde en ändringsförordning 2003 till Lpo 94 där 

de föreskrev att skolan bör erbjuda daglig fysisk aktivitet. Genom detta får eleverna röra på 

sig mer under skoldagen. Dock anser vi att många elever behöver röra på sig mer även på 

fritiden. Ljungström (2000) föreslår att alla bör vara ute minst 40 minuter varje dag för att få 

tillräckligt med dagsljus. Genom vårt tema ville vi ge våra elever förståelse för hur viktig 

hälsan är. 

 

De problemformuleringar undersökningen ska svara på: 

Vilka tankar om begreppet hälsa har nio elever i skolår två? 

Kan en tematisk arbetsmetod utveckla barns tankar om begreppet hälsa? 

 

I undersökningen kunde vi se en tydlig utveckling av barnens tankar. Eleverna fick en större 

helhetsbild av hälsa vilket kan bero på att vi arbetade med ämnet tematiskt vilket leder till att 

eleverna får lättare att koppla det till verkligheten. Abildtrup Johansen (1999) tar upp att 

eleven lätt kan knyta an till ämnet från många olika håll och få en helhetsbild av ämnet. Barn 

utvecklar sitt tänkande genom variation i undervisningen. (Vygotskij, 1999) 

 

Under temat var vi mycket utomhus och gav eleverna tips på olika lekar. Det kunde vi se 

resultat av vid andra intervjutillfället, då många av eleverna hade större intresse av att vara 

utomhus och leka. I Lpo 94 (2003) står det skrivit att lek och skapande arbete är viktiga delar i 

det aktiva lärandet. Vi tycker det är viktigt att vara utomhus med eleverna, därmed inte sagt 

att man måste ha planerat några aktiviteter, utan låta dem använda fantasin och leka fritt. 

Nordlund m.fl (1998) tar upp vikten av att hjälpa eleverna att utveckla leken genom att lära 

dem nya lekar eller att själv delta i leken. Vår uppfattning av temat var att alla barn tyckte det 

var roligt att vara utomhus såväl vid planerade och oplanerade aktiviteter. Genom 

hälsoläxorna hoppas vi att det har inspirerat föräldrarna till att vara ute mer med sina barn.  

Det kom enbart positiva reaktioner från både elever och föräldrar. Graf m.fl. (1991) tar upp en 

möjlig förklaring till skillnader mellan pojkar och flickors intresse att vara inne eller ute, 

nämligen att personal, alltså vuxna, har lättare för att stoppa flickor än pojkar som leker vilt. 

Hon skriver även att pojkar i större utsträckning än pojkar leker tävlingslekar. Detta verkar 
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dock ha förändrats något vid andra intervjutillfället då fler flickor tyckte det var bättre att vara 

ute. 

 

Det var bra att eleverna kunde koppla hälsa till både fysiskt och psykiskt välbefinnande, vilket 

många av teorietiker skriver om. Eleverna visar detta genom att berätta att de mår dåligt när 

kompisar retas men även när de äter för mycket godis. Denna koppling hade vi inga 

förväntningar på att de skulle kunna göra. En anledning kan vara att genom 

värderingsövningarna fick eleverna tänka till och diskutera sina åsikter kring vänskap.  

 

Som vi tidigare har tagit upp arbetade vi inte med temat under idrottslektionerna utan vi 

arbetade med det under olika delar av dagen både utomhus och inomhus. Vi tror att vi på detta 

sätt visade för eleverna att hälsa inte enbart är ett ämne inom Idrott och Hälsa utan något som 

rör hela skoldagen. Quennerstedt (2006) menar att hälsa är en övergripande fråga som gäller 

hela skolans verksamhet.  

 

Det är viktigt att fortsätta att arbeta med hälsa kontinuerligt under alla skolår för att påverka 

och påminna eleverna om hur viktigt deras hälsa är. I Lpo 94 (2005) står det att varje elev bör 

ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa. Detta begrepp är så stort 

så att det tar tid innan eleverna har full förståelse för vad det innebär. Bruner (2002) skriver 

att det är viktigt att introducera begrepp tidigt för att eleven skall ha en chans att bekanta sig 

med det. Sedan bör dessa utvecklas efter hand som eleverna blir äldre.  När vi börjar arbeta 

som lärare kan vi tänka oss att ha ett lektionspass i veckan där vi fokuserar på elevernas hälsa. 

 

Intervjuerna visade att inte alla barn hade utvecklat sina tankar om hälsa. En av dessa elever 

har inte svenska som modersmål. Detta kan alltså bero på elevens språksvårigheter. Den andre 

eleven som inte utvecklade sina tankar var en elev som gick iväg till resurslärare under ett par 

av våra lektioner. Därmed kan han ha missat helheten i temat. Vi hade inför temat ingen 

kunskap om hur temaarbetet skulle påverka eleven med Williams syndroms. Vid andra 

intervjutillfället kunde vi se att hon hade tagit in mycket av det vi hade sagt och visade en klar 

utveckling av sina tankar.  

5.1 Metoddiskussion  

Vi anser att vi valde rätt undersökningsmetod för att få möjlighet att ställa följdfrågor på 

elevernas svar. Eftersom vi inte kunde förutspå barnens tankar var intervjun det bästa 
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alternativet. Vi använde även första intervjun till att ta reda på barnens förkunskaper innan vi 

planerade temat. Det är viktigt att utgå från barnens erfarenheter och kunskapsgrund när vi 

genomför våra lektioner. Ofta planerar pedagogen undervisningen utifrån en vuxens 

perspektiv att tänka och inte utifrån barnens erfarenheter och tankevärld. (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000) 

 

Tankekartor var ett intressant och, för oss, nytt sätt att ta reda på barns tankar. Med hjälp av 

tankekartorna kunde vi se detaljerna samtidigt som helheten (Thomas, 1986) Detta blev även 

väl synligt för barnen, när vi plockade fram tankekartorna vid andra intervjutillfället. För vår 

del blev tankekartorna även en del av utvärderingen av temat. När vi arbetade med 

tankekartorna var det viktigt att vi inte lade några värderingar på vad som var rätt och fel i 

barnens svar. På så sätt kände eleverna att de kunde utveckla sina egna tankar, utan att vara 

rädda för vårt missnöje. Det finns inget rätt och fel ur barnens perspektiv utan deras sätt att 

tänka grundas på vardagserfarenheter. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) Detta anser 

vi är viktigt, i vårt kommande yrke, att alltid komma ihåg.  

 

Inför andra intervjutillfället kom vi fram till att vi hade glömt att fråga varför eleverna gick 

skolvarvet. Det hade varit intressant att se en jämförelse innan och efter temat. Vi valde att 

ändå använda den frågan som följdfråga vid andra tillfället.  

 

När vi är klara med vår utbildning hoppas vi kunna arbeta med denna uppsats som inspiration. 

Med hjälp av den hoppas vi kunna arbeta med hälsa både i och utanför klassrummet. Vi 

önskar även kunna förmedla detta till övrig personal på skolan.  

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att fortsätta arbeta aktivt med begreppet hälsa och 

intervjua eleverna en gång till efter ett halvår för att se deras tankeutveckling. Vi tycker även 

att det hade varit intressant att göra om undersökningen till våren, för att se om vädret spelar 

någon roll på barnens svar. Vi tror att när det börjar bli ljusare och varmare ute är fler barn ute 

och leker.  
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6. SAMMANFATTNING 

På våra föregående VFU-platser har intresset för barns hälsa utvecklats. När vi seden läste 

Idrott och Hälsa (20p) väcktes idén till denna uppsats. Vårt syfte med uppsatsen var att 

undersöka barns tankar om begreppet hälsa för att medvetandegöra barnen om hur viktig 

hälsan är för att vi ska må bra. Vår problemformulering var:  

Vilka tankar om begreppet hälsa har nio elever i skolår två? 

Kan en tematisk arbetsmetod utveckla barns tankar om begreppet hälsa? 

 

Vi har tagit upp olika teoretikers definition av hälsa och i uppsatsen har vi valt att definiera 

hälsa som välbefinnande, när vi har pratat med eleverna har vi använt orden må bra i samband 

med hälsa. I Lpo 94 (2005) står det att varje elev bör ha grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa.  

 

Pramling & Samuelsson Doverborg (2000) säger att i en homogen barngrupp finns det många 

olika sätt att se på saker. Oftast planeras undervisningen från en vuxens sätt att tänka och inte 

utifrån barnens erfarenheter. Vygotskij (1999) pratar om vikten av variation i undervisningen. 

Barn utvecklas genom att det händer saker varje dag som barnen inte är beredda på. Tematisk 

undervisning utmärks av att innehållet i undervisningen har en tydlig koppling till elevernas 

vardagserfarenheter. (Nilsson 1997) 

 

Som metod använde vi oss av intervjuformen och vi intervjuade nio elever i skolår två. För att 

genomföra undersökningen använde vi oss av bandspelare, tankekartor och öppna frågor. Vi 

började med att intervju elever under vår första VFU-dag, därefter genomförde vi ett fyra 

veckor långt tema om hälsa. Sista dagen på VFU:n genomförde vi en andra intervju med 

eleverna, för att se elevernas utveckling av tankar om begreppet hälsa.  

 

Vi kunde se en tydlig utveckling av barnens tankar från det ena intervjutillfället till det andra. 

Den största skillnaden vi kunde se var att eleverna hade en större helhet av begreppet hälsa. 

De kunde sammankoppla det till både fysiskt och psykiskt välbefinnande. En annan markant 

skillnad som vi såg var att fler var hellre ute än inne vid andra tillfället. Eleverna som vi har 

genomfört undersökningen på berättar vid båda tillfällena att det är fysiskt aktiva i skolan. 

Detta visar sig genom att alla berättar om varierande aktiviteter på rasterna och att de tycker 

det är kul att gå skolvarvet.  
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BILAGA 1 
 
Temats upplägg och innehåll 
 
Introduktionen 
Syfte med lektionen var att starta temaarbete om hälsa och detta gjorde vi genom att 
introducera med teater. Vi var utklädda till Svetto och Soffo. Svetto är en sund människa som 
motionerar och äter ordentlig mat. Soffo är en soffpotatis som sitter framför TV: n och äter 
chips och dricker coca-cola. Soffo är trött, hängig och blek. När Soffo och Svetto hade 
försvunnit och vi hade kommit tillbaka pratade vi med barnen om vad Soffo och Svetto hade 
sagt och om vad hälsa är. Barnen fick i uppgift att skriva ett brev till Soffo där de skulle ge 
förslag till vad Soffo skulle göra för att må bättre och se friskare ut. Detta fick barnen skriva i 
en skrivbok sov vid hade döpt till Min hälsobok. Hälsoboken följde med under hela temats 
gång. Vi berättade även att under dessa veckor kommer de få att hälsoläxor där hela familjen 
ska vara delaktig.  
 
Pass 2 
Syftet med denna lektion var att barnen skulle få var ute och leka planerade aktiviteter. Vi 
började men att gå skolvarvet med eleverna och under tiden så lekte vi Följa John där alla 
barn fick prova på att vara John. Efter det så lekte vi förstenad och spegeln. Förstenad går ut 
på att barnen får röra sig fritt och när vi säger till så ska de bli förstenade. Därefter ska man 
tillsammans bestämma vem som har den roligaste ställningen och fulaste ställningen. 
Spegeln går ut på att man står två och två mitt i mot varandra och den ena är spegel åt den 
andre. Så när den gör en rörelse ska den andre gör exakt likadant fast spegelvänt. 
Efter att vi hade varit ute och lekt gick vi in och barnen fick skriva och berätta vad som var 
roligaste under lektionen. 
 
Pass 3  
Vi hade två syften med denna lektion. Första syftet var att eleverna skulle se en film om hur 
man behandlar andra och därefter diskutera den. Andra syftet var att barnen skulle få testa att 
ge och ta emot massage. Vi kollade först på en film med barnen: Värsta bästa vänner. Filmen 
handlade om bråk som kan uppkomma i vardagssituationer. Vi diskuterade med barnen om 
filmen. Efter det hade vi massage i en stor ring på golvet till lugn musik. Där barnen både fick 
ge massage till sina klasskamrater och bli masserade.  
 
Pass 4 
Syftet med denna lektion var att barnen skulle få träna på att sätta ord på deras åsikter om 
vänskap. Detta gjorde vi genom att jobba med värderingsövningar. Vi använde oss av 
värderingsövningar som ”fyrahörnsövning” och ”heta stolen/handuppräckningsfrågor”. 
 
Pass 5 
Syftet med denna lektion var att vi skulle ge tips på mellanmål. Först frågade vi i klassen vad 
de åt för mellanmål och efter det så fyllde vi på listan över vad vi saknade. Vi pratade om vad 
som var nyttigt och inte nyttigt och varför. Efter det så skrev vi upp ett recept på ett mellan 
mål som är lätt att göra. Detta fick eleverna skriva av i sina hälsoböcker. 
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Pass 6 
Syftet med denna var att de skulle bekanta sig med vad mat innehåller. Vi såg på en film om 
mat, där de tog upp om vitaminer, proteiner, kolhydrater och fett. De pratade även om 
tallriksmodellen och hur viktigt det är att äta frukost. Efter filmen diskuterade vi händelserna.  
 
Pass 7  
Syftet med denna lektion var att eleverna skulle vara ute i naturen och göra diverse aktiviteter. 
Vi var i skogen en förmiddag. Vi hade en uppgift att eleverna i grupper fick olika uppgifter att 
lösa som tex: Hämta 4 stora stenar och hälften så många små. Därefter spelade vi en variant 
av brännboll. Sista halvtimme fick eleverna leka fritt i skogen. 
 
Avslutning. 
Det var den sista lektionen på temat. Vi lämnade tillbaka hälsoböckerna där vi hade skrivit 
personliga brev till eleverna från Soffo och Svetto. Därefter hade vi lite sång och lite massage.  
 
 
Hälsoläxor 
 

- Leka ute eller gå en runda på en halvtimme med familjen 
- Äta en gemensam långfrukost med familjen. 
- Hela familjen ska springa så många varv runt huset som de hinner på 10 minuter 
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BILAGA 2 
 
Värderingsövningar 
 
Heta stolen/handuppräckningsfrågor: 
 
Alla som: 

- drömmer om att få lära sig hoppa fallskärm 
- längtar efter att bli vuxen 
- skulle vilja levt på stenåldern 
- skulle kunna avstå från TV 
- trivs i skolan 
- tycker om att vara ensamma ibland 

 
Alla som är rädda för: 

- spindlar 
- ilskna hundar 
- bli kidnappade 
- mörker 
- höga höjder 
- att svara fel, när fröken frågar 
- att bli ensamma 
- att bli mobbade 

 
 
Fyrahörnsövning: 
 
Vilken maträtt tycker du är godast? 

- Spagetti och köttfärssås 
- Korv med bröd 
- Pizza  
- Öppet hörn 

 
Vilken frukt är godast? 

- Banan 
- Äpple 
- Päron 
- Öppet hörn 

 
Vad uppskattar du mest hos en vän? 

- Man kan prata om allt 
- Man har samma intressen 
- Man kan skratta tillsammans 
- Öppet hörn 

 
Hur avskyr du att bli behandlad av dina kompisar? Vad är värst att bli utsatt för? 

- De ljuger eller sprider falska rykten om dig 
- De retar dig för tex. dina kläder 
- De sviker dig 
- Öppet hörn 
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Vad skrämmer dig mest? 

- Du blir slagen 
- Du blir utfrusen 
- Din bästa kompis blir slagen när du är med 
- Öppet hörn 

 
Den som mobbar gör det mest för att han/hon : 

- är rädd för att själv bli mobbad  
- njuter av det 
- känner andras förväntningar att han/hon ska ha den rollen 
- öppet hörn 
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BILAGA 3 
 
Intervjufrågor 
 
 
Vad tänker du på när du har ordet hälsa? 
 
Vad gör du för att du ska må bra? 

- Är du tillsammans med någon annan då? Eller själv? 
 
Vad mår du mindre bra av eller rent av dåligt av? 
 
Var tycker du bäst om att vara? Utomhus eller inomhus? 

- Vad gör du då? 
 
Vad tänker du om att gå skolvarvet? 
 
Vad gör du på rasterna? 
 
 


