Namn:
Klass:
Datum:

………….………………
………….………………
………….………………

Min hälsa
Frågor till dig som går i
förskoleklass

Hej!
I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du
kommer att ha med skolsköterska vid ditt hälsobesök. Vid
hälsobesöket kommer också din förälder att vara med.
De flesta frågor handlar om hur det varit de senaste 7 dagarna.
Det är bra om du besvarar frågorna tillsammans med en förälder före
hälsobesöket och sedan lämnar den till skolsköterskan.
Om det är några frågor du inte förstår eller som är svåra att besvara
kan du vänta med att besvara dessa tills du träffar skolsköterskan.

Skolsituation

Familj och vänner

Om du tänker på de senaste 7 dagarna…

7. Om du tänker på din familj…
Vem eller vilka bor du tillsammans med?

1. Hur trivs du i skolan?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. Hur trivs du med dina skolkamrater?

8. Vilka brukar du leka med?
3. Hur trivs du med dina lärare?

…………………………………………………………
…………………………………………………………

4. Hur trivs du på lektionerna?

9. Har det hänt att du blivit retad, utstött eller
på annat sätt illa behandlad av någon?
Ja

5. Hur trivs du på rasterna?

10. Vet du någon i klassen som blivit retad, utstött eller på annat sätt blivit illa behandlad?
Ja

För dig som är på fritids
6. Hur trivs du på fritids?

Nej

Nej

Fysisk aktivitet och
inaktivitet
Här kommer en fråga om fysisk aktivitet och
inaktivitet.
Toppen på stegen (10) motsvarar en person som
nästan varje dag rör sig mycket och botten (0)
motsvarar en person som nästan alltid sitter stilla och
inte rör sig så mycket.
11. Kryssa i rutan på stegen vid det nummer som
bäst passar in på dig.

Måltidsordning
12. Om du tänker på de senaste 7 dagarna…
A. Hur ofta har du ätit frukost?
Varje dag
5-6 dagar
3-4 dagar
1-2 dagar
Ingen dag
B. Hur ofta har du ätit lunch?
Varje dag
5-6 dagar
3-4 dagar
1-2 dagar
Ingen dag
C. Hur ofta har du ätit middag/kvällsmål?
Varje dag
5-6 dagar
3-4 dagar
1-2 dagar
Ingen dag
D. Hur ofta har du ätit ett eller två mellanmål, till
exempel frukt, per dag?
Varje dag
5-6 dagar
3-4 dagar
1-2 dagar
Ingen dag

Matvanor

Sömn

13. Om du tänker på de senaste 7 dagarna…

15. Om du tänker på de senaste 7 dagarna…

A. Hur ofta har du ätit fisk (även på smörgås)?

Hur mycket sömn upplever du att du har fått?

Minst tre gånger
Två gånger
En gång
Ingen gång
B. Hur ofta har du ätit grönsaker?
Minst 3 gånger per dag
Ungefär 2 gånger per dag
Ungefär en gång per dag
5-6 gånger
3-4 gånger
1-2 gånger
Ingen gång
C. Hur mycket frukt har du ätit?
Minst 3 frukter per dag
Ungefär 2 frukter per dag
Ungefär en frukt per dag
Ungefär 3-4 frukter
Ungefär 1-2 frukter
Ingen frukt

14. Om du tänker på de senaste 7 dagarna…
A. Hur ofta har du druckit minst ett glas
läsk, saft, juice eller O’boy?
Ingen gång
Högst 1 gång
2-3 gånger
4-5 gånger
Så gott som varje dag
Flera gånger per dag
B. Hur ofta har du ätit godis eller snacks
(choklad, glass, smågodis, chips)?
Ingen gång
Högst 1 gång
2-3 gånger
4-5 gånger
Så gott som varje dag
Flera gånger per dag
C. Hur ofta har du ätit kakor, kex, bullar
eller tårta?
Ingen gång
Högst 1 gång
2-3 gånger
4-5 gånger
Så gott som varje dag
Flera gånger per dag

Lagom
Lite för lite
Alldeles för lite

Upplevd hälsa
16. Om du tänker på hur du mår?

18. Om du tänker på hur du har det…

Har jag känt mig…

Det här är bilden av en stege.
Toppen på stegen (10) motsvarar det bästa liv du
kan tänka dig och botten (0) det sämsta liv du kan
tänka dig. Om du tänker på ditt liv i största allmänhet,
var tycker du att du står just nu?

…helt frisk
…ganska frisk
…inte särskilt frisk
…inte alls frisk

Kryssa i rutan på stegen vid det nummer som bäst
passar in på dig.
17. Om du tänker på dig själv …
Det här är jag bra på
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Kryssa i rutan på stegen vid det nummer som bäst
passar in på dig.
Har du eller dina föräldrar några andra frågor eller
något ni vill berätta om din hälsa?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

ÅLDER:

____ år

____ månader

VIKT:

______,__ kg

LÄNGD:

__,____ meter

BMI ____,__

Kommuner i samverkan

