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Variera aktiviteten

Lek leken ”Bra val – dåligt val” genom att låta barnen göra olika val, till exempel 
att:

• äta upp grönsakerna 

• gå över gatan utan sällskap av en vuxen 

• bli blöt i regnet 

• hoppa i vattenpölar 

• ha solhatt på sommaren 

• måla en tavla med bara röd färg

• följa regler 

• mata husdjuret. 

Barnen visar tummen upp om de tycker det är ett bra val, tummen ner om de 
tycker det är dåligt och tummen åt sidan om de tycker att det kan vara både bra 
och dåligt. Be dem motivera sina svar och uppmuntra andra barn att hålla med 
eller säga emot och berätta varför de tycker så. 

FIGUR 61: ENKLA RANGORDNINGSRUTOR MED TUMMAR 

AKTIVITET 4: VARFÖR ÄR NALLE SJUK?

Små barn blandar ofta ihop begreppet 
”sjuk” med all möjlig slags smärta (fysisk 
eller känslomässig) eller andra negativa 
känslor. Att utveckla vokabulär och 
resonemang för att mer exakt kunna 
beskriva känslan av att vara sjuk är en 
viktig del av lärandet i förskolan, därför 
har vi skapat det här ”mysteriet”. 

Nyckelbegrepp

Sjukdom, att vara sjuk.

Nyckelord

Sjuk, dålig, krasslig, rädsla, oro, trötthet, gnällig, glupsk, säkerhet, aktivitet, 
sport, hälsosam, ohälsosam, upprörd, ledsen, illamående, symptom.

Lärandemål

Vi lär oss vad det innebär att vara sjuk. 

Framgångskriterier

Vi ska komma ihåg att:

• tänka på de gånger vi själva har varit sjuka 

• jämföra olika känslor och tecken på att vara sjuk 

• känna till sådant som kan göra att vi och Nalle känner oss sjuka 

• sortera informationen för att förstå den 

• arbeta tillsammans för att lösa ett problem och komma fram till en 
gemensam lösning. 

Strategi

Mysterium.

1. IDENTIFIERA VIKTIGA BEGREPP

Sitt i en cirkel tillsammans med barnen och förklara att ni har ett mysterium 
som måste lösas. Visa en nallebjörn eller något annat mjukisdjur och säg: ”Nalle 
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känner sig väldigt sjuk i dag och jag hoppas ni kan hjälpa mig att ta reda på 
varför.” 

Be barnen tänka på när de själva har varit sjuka och vad de gjorde då. Det är 
bra att gå igenom alla idéer och testa dem mot generella och specifika exempel, 
för att sedan återgå till nyckelfrågorna:

• Vad betyder det att vara ”sjuk”? 

• Skulle ”X” kunna göra Nalle sjuk? 

• Är ”X” samma sak som att vara sjuk? 

2. UTMANA BARNENS FÖRSTÅELSE 

Här följer några exempel på kognitiv konflikt att låta barnen fundera över.

FIGUR 62: KOGNITIV KONFLIKT OM ATT VARA SJUK 

Åsikt Motstridig åsikt

När jag är sjuk mår jag riktigt dåligt. 
Jag mår riktigt dåligt när jag hamnar i bråk,  

men jag är inte sjuk då.

Om man har ont i magen är man sjuk.
Jag får ont i magen när jag är riktigt  

uppspelt över något. 

Att vara sjuk är alltid hemskt. 
När jag är sjuk blir jag ompysslad och  

får extra mycket uppmärksamhet  
och det känns bra. 

Skapa utmaning genom att ställa några av följande frågor: 

• Vad betyder ”sjuk”? 

• Hur känner man sig när man är ”sjuk”? 

• Kan man känna sig sjuk men ändå vara frisk? 

• Vad är det för skillnad mellan att vara ledsen och att vara sjuk? 

• Vad är det för skillnad mellan att ha ont och att vara sjuk? 

• Vad är det för skillnad mellan att vara trött och att vara sjuk?

• Vad är det för skillnad mellan att vara orolig och att vara sjuk?

• Kan man vara sjuk utan att vara ledsen? 

3. KONSTRUERA FÖRSTÅELSE TILLSAMMANS

Hjälp barnen att bringa ordning i sina tankar genom att göra en eller flera av 
följande aktiviteter.

Medan ni fortfarande sitter tillsammans i cirkel återgår du till att prata om 
Nalle genom att säga: ”Nalle känner sig fortfarande sjuk och vi måste ta reda på 
vad det är för fel med honom. Kan ni hjälpa mig att undersöka ledtrådarna och 
försöka hitta ett svar?” 

Visa mysteriekorten och läs upp vad som står på dem, ett i taget. Be barnen 
titta på bilderna och lägg alla kort med bildsidan upp i mitten av cirkeln. 

Sedan ska barnen leta efter olika ledtrådar som de tror kan vara viktiga. Ett 
barn kanske till exempel tar upp kortet med tre bananer och säger: ”Jag tror att 
Nalle är sjuk eftersom han åt upp alla bananerna och då fick han ont i magen.” 

Uppmana barnen att motivera sina slutsatser genom att använda några av 
följande frågor: 

• Varför tror du att det gjorde honom sjuk? 

• Är det den enda orsaken till att han är sjuk? 

• Är det den viktigaste orsaken till att han är sjuk? 

• Håller alla med om det? 

• Är det någon som inte håller med och som inte tror att det är därför 
han är sjuk? 

• Är det någon som tror att det finns ett annat och viktigare skäl till att 
han är sjuk? 

• Finns det några ledtrådar som inte kan vara orsak till att han är sjuk? 

Hjälp barnen att sortera korten på några av följande sätt: 

• Bra ledtrådar, dåliga ledtrådar, osäker 

• Se samband mellan kort med gemensam information 

• Fysiskt sjuk och känslomässigt hängig 

Prata med barnen om vilka kriterier de använder för att lägga ledtrådarna i olika 
högar. Om de till exempel bestämmer att sjuk betyder att ha ont i magen ska kort 
med anknytning till det läggas i en hög och kort med andra ledtrådar i en annan. 
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Som alternativ kan de lägga ledtrådarna utmed ett snöre eller rep med den 
viktigaste ledtråden i ena änden och den minst viktiga i den andra. Sedan jämför 
de varje upplysning med de andra ledtrådarna. 

Utvidga/förenkla

För att utöka aktiviteten kan du be barnen fundera över vilken information som 
saknas och att dela upp ledtrådar som beskriver vad som har hänt med sådana 
som pekar mot vad som kan ha hänt. Till exempel:

Vi vet att:

• Nalle har varit på fest 

• han spelade mycket fotboll 

• han åt två små kakor och tre bananer och några bär från en buske 

• han drack massor av apelsinjuice. 

Vi vet inte:

• vad mer han åt den dagen 

• vad mer han åt på festen 

• om bären på busken var ätliga eller inte, och hur dags han åt dem 

• om han åt allihop på en gång 

• om han är allergisk eller intolerant mot något 

• om han kände sig sjuk innan han kom till festen 

• om han kände sig sjuk innan han åt eller drack där 

• vilken sorts fest det var 

• när han spelade fotboll 

• om han tycker om fester eller fotboll. 

Det är viktigt att uppmuntra barnen att tänka på betydelsen av sådant ni inte 
känner till. 

Vi gissar att: 

• han fick ont i magen efter att ha ätit all mat på en gång

• bären på busken var oätliga och gjorde honom sjuk 

• han åt maten och drack juicen och hoppade sedan omkring på festen 
och spelade fotboll med en full mage, och därför känner han sig sjuk 

• han var väldigt hungrig och hade inte ätit mer än några snacks på hela 
dagen och därför fick han magknip 

• festen var en fotbollsfest 

• festen var på morgonen och han spelade fotboll hela eftermiddagen 
vilket gjorde att han blev trött och fick huvudvärk

• han blev smittad av magsjuka av ett annat barn på festen, därför 
känner han sig sjuk 

• han hade magsjuka eller en förkylning och det har inget att göra med 
något av korten med ledtrådar 

• han fick en fotboll i huvudet och det gjorde att han känner sig sjuk. 

4. REFLEKTERA ÖVER LÄRANDERESAN

Be barnen tänka igenom hur de kom fram till sin slutsats och hur de gick tillväga. 
Följande frågor kan sätta i gång tankarna: 

• Hur kom ni fram till vad som gjorde Nalle sjuk? 

• Är det viktigt att komma fram till ett gemensamt svar? 

• Vilka ledtrådar hade ni mest hjälp av? 

• Hur hade ni löst mysteriet om det inte hade funnits några kort med 
ledtrådar? 

Variera aktiviteten

• Be barnen fråga sina föräldrar vilka barnsjukdomar de har haft, vilka 
symptomen och behandlingarna var och hur länge sjukdomen varade. 

• Skifta fokus till hur man förebygger sjukdom och till begreppet ”vara 
frisk”. De kan utforska hälsosam mat, motion, god hygien, enkel 
livsmedelshygien och vaccinationer. 
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• Låt barnen skapa en vårdcentral för nallebjörnar där de hjälper alla 
krassliga nallar att må bättre. 

FIGUR 63: KORT TILL NALLEMYSTERIET

AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–1

Nalle var tvungen att 
kliva upp väldigt tidigt
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–2

Nalle grälade med  
sina vänner
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–3

Nalle åt tre bananer
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–4

Nalle åt bär som  
han plockat
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–5

Nalle åt för mycket  
kaka
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–6

Nalle drack mycket juice
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–7

Nalle snubblade och 
gjorde illa knät
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–8

Nalle försov sig
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–9

Nalle spelade fotboll 

väldigt länge
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–10

Nalle var på fest
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AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–11

Nalle satt vid datorn 
till sent på kvällen

©2017 www.challenginglearning.com

AKTIVITET:
Figur 63: Aktivitetskort till  

”Varför är Nalle sjuk?”
1–12

Nalle var ute i regnet
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