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Majorna-Linné

H Ä L S O Ä V E N T Y R E T



Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande.  
Hälsoäventyret finns som stöd och inspiration för skolan. 

Skelettet Åke – förskoleklass
Vår kropp är ett stort äventyr med hisnande berg- 
och dalbanor och hemliga vrår. Vår starkaste 
muskel, hjärtat, skickar ut blod och syre i vår kropp 
med katapultkraft och med hjälp av 206 ben kan vi 
gå, stå, hoppa och springa. Upptäck vår fantastiska 
kropp med Åke och hans kompisar. Vi utforskar, 
leker och bygger skelett pussel.

Tygtarmen Digestiva – årskurs 2
Köttbullens resa från tallriken till pottan. Vi talar 
om hur lång vår tarm är, vad som händer med 
maten i munnen och vad som händer med maten 
under vandringen genom kroppen. Alla barn får 
vara med och vara Digestivas muskler, och hjälpa 
till att pressa fram köttbullen genom Digestivas  
nio meter långa tygtarm.

Mat ”rätt” – årskurs 4
Tillsammans utforskar eleverna matens koppling  
till miljön och får bland annat sätta ihop en 
säsongs cirkel med mat som passar de olika 
årstiderna. Vi pratar om miljömärkningar och  
om hur vi tillsammans kan minska matsvinnet. 

Tobak – årskurs 5
Vi berättar om hur tobak odlas, undersöker vad 
den innehåller och vad som händer i kroppen när 
man använder tobak. Eleverna tar ställning inför 
olika situationer de kan tänkas hamna i, med hjälp 
av olika värderingsövningar.

Kropp och knopp – årskurs 6
Vi pratar om vad som händer i kroppen när den 
utvecklas från barn till ungdom och till vuxen.  
Det finns möjlighet att få svar på anonyma frågor. 
Programmets syfte är att stärka självkänslan inom 
ämnet utifrån ett normkritiskt förhållningssätt 
pratar vi om vad som händer i kroppen.

Vad är ett 
hälsoäventyr ?

Via upplevelsepedagogik med fokus på  
delaktighet och bekräftelse ger vi barn  
och unga verktyg att bygga kunskap kring 
kropp och hälsa, värderingar och attityder, 
rörelse, mat och miljö. Hälsoäventyret 

Vargen finns på Tredje Långgatan 16. 
Rummet är special inrett för att locka till 
upplevelser och fantasi. Hälsoäventyrs-
upplevelse erbjuds barn och unga i flera 
stadsdelar i Göteborg.



Så tar du dig till 
Hälsoäventyret Vargen:
Vi finns på Tredje Långgatan 16, 413 03 Göteborg.  
Med spårvagn: 3 eller 9, hållplats Järntorget.

Om du har frågor kring  
hälso äventyren kontakta:
Fredrik Johansson, Samordnare  
Röda tråden och Hälsoäventyret 

Telefon:  
0725-54 13 37  
E-post:  
fredrik.johansson@vastra.goteborg.se

Övriga Hälsoäventyr  
i Göteborgs Stad
Hälsoäventyret Älgen / Kalven 
Ringblommegatan 100 
Telefon: 031-366 15 03 
Västra Göteborg

Hälsoäventyret Tigern 
Kålltorpsgatan 2, Hus 10 
Telefon: 0736-65 60 00 
Örgryte-Härlanda

Samverkande parter 
Röda tråden (skapande skola, bibliotek, 
Hälsoäventyret), FaR teamet, Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 5, Hälso äventyret Tigern  
i Örgryte-Härlanda, Hälsoäventyret  
Älgen / Kalven i Västra Göteborg.

www.goteborg.se
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Fiskhamnspiren

Majnabbehamnen

Jaegerdor�splatsen

Mariaplan

Chapmans 
Torg

Kyrkogård Kabyssgatan
Djurgårdskyrkogården

N
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parken

Karl Johans Torg

Klippan

VÄSTRA BEGRAVNINGSPLATSEN
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Karl Johansgatan

Såggatan

Kustg.

Prinsgatan

Fjärde Långg.
Tredje Långg.

Andra Långg.

Olivedalsgatan

Stigberget

Olivedal
Majorna

Sandarna

Kungsladugård
Slottsskogen

Änggården

Här finns vi

Spårvagn


