Som psykolog på Rädda Barnen
träffar vi barn som varit med
om stressfyllda livshändelser.
Barnen vi möter känner sig ofta

Vi vet att det finns
flera barn i varje
skolklass som varit
med om stressfyllda
händelser*.

arga, ledsna, rädda eller stressade.
De har ofta svårt att hitta lugn, att
koncentrera sig i skolan och ha kul
med vänner. För att kunna må bättre
och känna sig lugna igen är det
viktigt att skolan känns trygg och
säker. Hur vi upplever den fysiska
miljön påverkar hur trygga vi
känner oss. En trygg skola med
omhändertagande vuxna
gör skillnad!

Rädda Barnen är en
ideel organisation
som arbetar med barns
rättigheter. Vår ambition är
att alla barn ska bli lyssnade
på och att de ska växa upp i
trygghet.

- Katastrofer, olyckor
och förluster

Arkitekter är med och
ritar hur byggnader ska se
ut. Vi är intresserade av att göra
skolor som passar barns behov och
vet mycket om hur skolor används
och fungerar som studiemiljöer. Men
vi behöver veta mer om hur barn
upplever sin skolmiljö och vad de
behöver för att känna arbetsro,
lugn och trygghet.

Vi utgår ifrån att barn är
experter på vad de behöver,
och kan hjälpa oss förstå hur
skolan kan utformas för att bli
en lugnare och tryggare plats. Vi
psykologer har pratat med några
av barnen vi möter på Rädda
Barnen om vad de behöver för
att känna trygghet i skolan.

- Våld, övergrepp 			
och mobbning
- Att inte tas om hand
dvs. försummelse
- Krig, terror och flykt

Jag hjälper till att översätta
elevers och lärares behov till hur
skolans organisation och fysiska
miljö bäst kan stötta dessa. Vilka
olika aktiviteter och uppgifter arbetar
man med i verksamheten under
dagen, och hur kan lärmiljön hjälpa
till för att underlätta undervisningen?
Hur bör schemat se ut för att ha så hög
vuxennärvaro som möjligt under hela
skoldagen? Hur kan man utforma
ett tryggt kapprum? Vad behövs i
ett omklädningsrum för att fler
elever skulle vilja duscha efter
idrotten?

Barns behov är viktiga och
nu när Barnkonventionen blir
lag hoppas vi att fler kommer
rita byggnader utifrån den. För
att kunna göra det behöver vi
veta barns behov, och samarbeta
med vuxna såsom skolutvecklare,
lärare och psykologer som
kan hjälpa till att fånga upp
dessa.

Med hjälp av klass 5B på Ekhammarskolan har vi fått möjlighet
att djupare förstå brännpunkterna, knyta dem till en specifik
skola samt diskutera lösningar. Genom oss skolarkitekter och
verksamhetsutvecklare har vi kunnat adressera behoven till
skolans organisation, kultur eller dess fysiska miljö. I våra andra
pågående skolprojekt så har vi med hjälp av fynden i Bygga’re
tryggare kunnat revidera planlösningar, specialstudera flöden,
omformulera effektmål och speialrita möbler i takt med att
kartläggningen av behovs-brännpunkterna i de olika skolytorna
blottlagts.

- Att bo i ett otryggt 		
område

Det var krig i landet som jag växte upp i. Kriget kom
närmare vår by. Vi kunde inte längre gå till skolan
eller arbeta. Vi behövde lämna landet.

Här i Sverige har jag och pappa flyttat runt, detta är
min fjärde skola. Första tiden i svensk skola var svårt.
Jag förstod inte vad någon sa, hittade inte och blev
rädd. Nu kan jag svenska och på den nya skolan
känns alla snälla. Ändå är jag ofta rädd och stressad.
Jag tänker på min familj, min framtid.
Jag gillar inte när det är trångt och jag behöver
kunna röra mig. Jag blir glad när jag kan spela fotboll,
men ofta är det bråkigt på planen, då blir jag rädd.

Barnkonventionen- lag i Sverige från den 20 januari år
2020, en historisk händelse där de 54 artiklar som innefattar
Barnkonventionen ingår i lagboken. I Sverige har vi ännu
ingen övergripande metod och inkluderingskultur som aktivt
möjliggör konstruktivt engagemang av barn i beslutstagning,
stadsplanering och design, där deras åsikter och insikter får
reellt inflytande och inte endast är ett spel för galleriet.
Arkitekter och skolhuvudmän får med Metoden Bygga’re
Tryggare verktyg att förstå och utforska elevers behov när de
ska utforma skolmiljöer, beställa nya skolbyggnader eller bygga
om äldre skolor.

- Att bo i ett otryggt 		
hem

Pappa och jag skulle ge oss av först, mina syskon
var så små, mamma skulle komma efter med dem.
Det var mer än tre år sedan. Fortfarande har de inte
kunnat komma hit. Det var en läskig flykt, vi gick
långt, åkte lastbil och båt.

Vi har kartlagt viktiga ”behovs-brännpunkter”
i svensk skola. Barn som upplevt stressfyllda
livssituationer har med hjälp av oss arkitekter,
verksamhetsutvecklare och barnpsykologer, pekat
ut brister och akuta behov i sin skolmiljö samt
funderat generellt kring dess förbättring. Dessa
utpekade behov och platser har sedan diskuterats
med en hel skolklass på mellanstadiet.

Upplevelsen av trygghet är en av de viktigaste
förutsättningarna för utveckling och lärande.
Kunskap om hur hjärnan fungerar under svår stress ger
bättre förståelse för hur barn kan må och reagera. När vi
utsätts för stressfyllda händelser sätter vårt kroppsliga stressresponssystem igång. Detta sker automatiskt och är starkt
kopplat till vår förmåga att överleva i farliga situationer. Vid
stress bereder sig kroppen automatiskt på att slåss, fly eller
frysa still.

Idag utgör barn en
femtedel av den svenska
befolkningen.
Svenska Centralbyrån 2018

År 2030 kommer 60% av
världens befolkning att
vara under 18 år.

9% av barn i Sverige lever i
ekonomisk utsatthet.

6 % av barn i Sverige
försummas av sina
vårdnadshavare.

Allmänna barnhusets rapport,
”Våld löser inget” 2017

Allmänna barnhusets rapport,
”Våld löser inget” 2017

Förenta Nationerna 2014

Barn som har varit med om stressfyllda livshändelser kan ha
utvecklat ett stress-responssystem som väldigt lätt aktiveras.
De har därför en förhöjd stressnivå. De är beroende av en
trygg miljö för att kunna utvecklas och lära i enlighet med sin
aktuella ålder. På ett mycket förenklat sätt kan man säga att vår
hjärna har som två olika lampor, en grön lampa som är tänd
när vi är lugna och trygga; då har vi förmågan att tänka, ta in
andra, styra vår uppmärksamhet och våra känslor.

44 % av barn i Sverige
har upplevt någon typ av

Vi har även en röd lampa som tänds vid stress och som sätter
igång alarmsystemet och vi kan då enbart fokusera på att
överleva faran; vi reagerar automatiskt med ilska, rädsla eller
kraftig passivitet och stänger av andra förmågor.

misshandel.

Allmänna barnhusets rapport,
”Våld löser inget” 2017

En stressfylld skolmiljö kan därmed också sägas förhindra
återhämtning genom att gång på gång trigga stressystemet
och den röda lampan medan en trygg skolmiljö kan hjälpa oss
att känna oss lugna och behålla den gröna lampan tänd.

En av tre elever i årskurs
4–6 känner sig ofta
stressade.
Skolverket

Ett av tio barn i årskurs 5
upplever sig otrygga i skolan.
Skolinspektionen 2019
Alla barns röster, inte bara dem som ropar högst
Hållbar och demokratisk inkludering av barn innebär att alla
barns röster inkluderas inte enbart de barn som själva anmäler
intresse att delta eller är vana att delge sina åsikter. I detta
projekt har ambitionen varit att få en djupare bild av barns
behov, utgångspunkten har varit att hitta informanter som
sällan kommer till tals men som har viktiga åsikter och insikter.

Många tycker att jag är kaxig och bråkig. Jag är nog
det. Fast mest är jag ledsen.
Det har varit mycket bråk i min familj och de vuxna
har slagits, ibland har jag också blivit slagen. Nu
är det bättre, mamma och pappa bor inte längre
tillsammans.

Informanter med specifika erfarenheter
Barn som har erfarenhet av stressfyllda livshändelser och deras
behov av trygghet i skolmiljön hjälper oss att sätta fingret på
alla barns behov av trygghet i skolmiljön och är därför centralt
i utformandet av skolor. Bibehållen trygghet och integritet för
de barn som medverkat i projektet har varit av högsta prioritet.

Tyvärr har jag också slagits mycket i skolan. Jag kan
liksom inte låta bli när andra retas. Jag blir så störd
av ljud och när andra bråkar, fast det bara är på skoj.
Ändå vet jag att det kanske oftast är jag som stör och
bråkar.
Jag gillar att pyssla och rita på mysiga platser där det
är lugnt.

Platsspecifika informanter
För att få relevant information har vi valt att prata med berörda
barn i deras egen miljö. Genom gåturer i deras egen skola har
vi fått fram elevers syn på hur miljön bättre kan anpassas efter
deras egna behov.

Vi vill tacka skolklassen från Ekhammarskolan, samt skolans personal för deras ovärderliga deltagande och medskapande i projektet.
Kontakt: info@codesign.se

Projekt utfört av Hanna Thermaenius, Josefine Paulsen, Fatima Mohamed (Rädda Barnen), Sofia Löwhagen, Emelie Heinlo
(Codesign), Jelena Mijanovic, Hanna Ivansson och Daniella Ricci Saccotelli (CoRS), med ekonomiskt stöd från Ark Des, Think Tank.
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Olika professioners samarbete ger kunskap som berikar
I projektet arbetade skolarkitekter, arkitekter med
barnkonventionen som forskningsfält, verksamhetsutvecklare
med skolbakgrund och barnpsykologer med
traumaspecialistkompetens sida vid sida.

”

”

Dumt om de vuxna är för
utspridda på skolgården
så det inte går att hitta
dem. Vuxna kan ha jacka
som de som jobbar på
IKEA.

”

”

”
1. Definiera och samla den expertis och sakkunskap som
behövs
Definiera vilken kompetens projektet behöver, vad varje roll ska
bidra med och ge uppgifter efter expertis. På så sätt gör alla
det som var och en är bäst på. Kom ihåg att ingen vuxen har så
pass bra insikt i barnens situation och behov att de kan ersätta
barnens röst. Barnen har alltid tolkningsföreträde i frågor som rör
dem!

En vuxen måste finnas
vid kompisträdet, tänk
om jag gick dit
och var ensam och
alla ser att jag inte har
några vänner.

Varje gång jag har bytt
skola så har jag inte
vetat vad jag ska göra
på rasten. Jag vill ha
en plats att gå till när
jag är ensam som ser
ut som jag gör något
och inte är ensam!

”

2. Vikten av bred representation
Fråga både barn som ni vet har erfarenhet av stressfyllda
livshändelser och barn med anknytning till den plats som ska
utformas, till exempel en hel skolklass. Barnens lärare, eller annan
vuxen som känner barnen, delar in barnen i små grupper där
alla har utrymme att komma till tals. Kom ihåg, välj inte enbart de
barn som alltid tar till orda.
3. Intervjua barn med erfarenhet av stressfyllda livshändelser
En av de viktigaste aspekterna i denna metod är att barnens
trygghet och integritet inte hotas. För att inkludera barn med
erfarenhet av stressfyllda livshändelser rekommenderar vi att ni
tar kontakt med vårdverksamhet som är vana att möta barn med
dessa erfarenheter, t.ex. psykolog på BUP, Rädda Barnen, eller
föreningar såsom Maskrosbarn eller Bris.

”
”

På så sätt kan intervjun ske inom ramen för en befintlig
verksamhet där barnen är trygga. Det är av största vikt att
behandla och använda den information som barnen ger
avidentifierat och utan koppling till det specifika barnet.
I detta projekt genomfördes intervjuerna med barn med
pågående behandlingskontakt på Rädda Barnens centrum
för stöd och behandling och som leddes av psykolog.
Utgångspunkten i dessa fördjupade samtal var upplevd trygghet
och otrygghet i skolmiljön. Som stöd i samtalen användes ett
bildmaterial på olika skolmiljöer.
Har ni inte möjlighet att själva utföra intervjuerna så kan ni utgå
från de behov som framkommit i våra intervjuer.
4. Skapa fiktiva personas
Sammanfatta intervjuerna i form av fiktiva personas som får bära
barnens tankar vidare i projektet. I detta projekt skapades Amin
och Kim som en sammanställning av de erfarenheter och behov
som framkom.

I matsalen behövs
det mindre rum och
mindre bord, så alla
inte behöver skrika,
det gör mig stressad
och jag äter utan att
kunna känna vad jag
äter.

”

”

”

”

”

”
”

Varför är alla
saker borttagna
när vi kommer
in, är det inte bra
att elever rör sig i
stället för att sitta
stilla?

7. Gåturerna
Genomför gåturerna på elevernas egen skola och berör de
platser på skolan enligt intervjuerna pekats ut som extra viktiga.
För att ge eleverna fler perspektiv under gåturen, lyft citat från
era personas, i vårt fall Kim och Amin. Visa även bildmaterial på
skolmiljöer, diskutera både behov och förslag på lösningar.

”

”

Ge tid för följdfrågor, individuell utvärdering och öppna upp för
möjligheten att vissa barn kan behöva prata enskilt med en vuxen
om tankar som väckts.
8. Applicering - styrning av skolbyggprojekt
Skriv tydligt in barns behov och önskningar i beställningen av
skolbyggnaden, inom definitionen av vilka värden, funktioner
och krav som skolan ska leva upp till. Formulera dessa som
utvärderingsbara mål. Följ kontinuerligt upp varje arkitektskiss
mot målen.

Matsal
”Måste man verkligen sitta så många i samma rum?”
” Ibland när man kommer så vet man inte vilket bord man ska
ta, då kanske man tar ett och sen sätter sig alla kompisar vid ett
annat som blir fullt. Det hade varit lättare om man visste att vid
de tre borden sitter det alltid någon från ens klass.”
”Vågar inte backa mat om högsstadiet har kommit”
Skolgården
”Jag brukar gå omkring ensam. Där jag sitter är det ibland blött,
det vore skönt med sittplatser under tak.”
Elevhälsan
”Bra om de vuxna kan se att man sitter och väntar, ett fönster
som de kan se ut genom men som man själv inte kan se in
genom.”
”Det här är ju högstadiets område, det är lite obekvämt, det
hade varit bättre om det låg närmare en egen del av skolan.”
Klassrum
”Få vara i fred, men inte ensam.”
”Jag gillar inte när man måste sitta i grupper, det är bättre att
sitta så att alla tittar framåt. Jag har svårt med fokus annars och
får ont i ryggen av att vrida mig.”

Copyright 2019

”

Vem duschar där?
Jag har aldrig sett
någon.

Grupprum
”Det skulle vara skönt att sitta där och ändå kunna se vad som
händer i klassrummet eller att läraren kan se in till de som sitter i
grupprummet och ha koll.”
”I grupprummen behöver det finnas sköna soffor, det är ju
meningen att stressa ner lite där.”
”Olika bås för att inte behöva sitta mitt med alla andra.”
Kapprum
”Jag vill ha det precis som det är nu, det är ju det jag är van vid,
då vet jag hur det ser ut.”
”Om det står personer vid skåpet är det svårt att våga säga till.
”I hallen känns det alltid stressigt.”

”

”

”

”

”

Grupprum
”Det skulle vara skönt att sitta där och ändå kunna se vad som
händer i klassrummet eller att läraren kan se in till de som sitter
i grupprummet och ha koll.”
”Olika bås för att inte behöva sitta mitt med alla andra.”

Jag kan inte sitta
still i en bänk, jag
vill ha ståvbord.
Jag skulle kunna
lyssna om jag fick
stå.

”

För att testa och förankra barnens kommentarer och
önskemål i design av skolmiljöer så har vi löpande
undersökt implementering av dem i våra andra pågående
skolprojekt. Här har vi bland annat utvecklat designen av
gemensamhetsytor likt entréer, väg till matsal, idrott och
trappor. Där har vi till exempel kortat flöden och ökat siktlinjer
med hjälp av välplacerade dörrpartier och fönster, för att få en
lugnare miljö med färre intryck.
Vi har även varit mån om strategisk vuxennärvaro på alla
allmänna platser i skolan. Strategisk vuxennärvaro kan till
exempel vara ett glasparti från administrationen, placering
av skolhälsans och vaktmästarens lokaler eller överblick för
kökspersonal till matsal.

”

”

Jag brukar be om att få
gå och dricka vatten när
jag håller på att få panik.
Toaletten är så smutsig och
luktar illa och det finns inga
muggar. Vart ska jag gå. I min
drömskola ska det finnas ett
ställe som är vfint där jag kan
ta ett glas vatten och bli lugn.

”
”
”

Jag tror det är dåligt
för ryggen att sitta
på såna stolar som
det är nu. Vuxna
skulle klaga.

”

Dessa designintenventioner är några exempel på vad vi hunnit
med i utvecklingen av vår skoldesign.

För mig är det viktigt
att få känna att jag
inte syns för mycket,
jag vill sitta vid en
vägg. Det känns
tryggt.

”

Inom området för verksamhetsutveckling har vi även sett över
vilka justeringar som kan ske i skolorganisationen för att bättre
möta elevernas behov. Nedan följer ytterligare förslag på
imlementering.

”

Att jag har ryggen
fri är viktigt, jag
är rädd att någon
ska komma
bakifrån.

”

”Det borde finnas en plats där jag kan sätta mig och då
vet kuratorn att jag behöver prata”.

Vi har fått mer kunskap om hur
stressfyllda händelser påverkar
barn och att barn utsatta för
stressfyllda händelser finns i alla
klasser. Vi vill stödja barns delaktighet
i den vardag som berör dem. Skolan
är ju deras arbetsplats under många
viktiga år. Om barn trivs och är trygga
i skolan går både undervisningen och
det sociala bättre. Vi tror på elevernas
förmåga att ge tips, råd och
synpunkter!

Kontakt: info@codesign.se Vi vill tacka skolklassen från Ekhammarskolan, samt skolans personal för deras ovärderliga deltagande och medskapande i projektet.

Gymnastiksal och omklädningsrum
”Bra med avskilda krokar så att man inte tappar bort grejer.”
”Bra om det finns ett rum typ som en toalett men utan
toaletten som man kan byta om på.”
”Det skulle vara okej att byta om i fall det fanns väggar i
omklädningsrummet, typ som i duschen, då behöver inte
kompisen hålla upp ens handduk hela tiden.”
”Mer dämpad belysning?”
”Lukten, kanske luktljus?. Eller tvålar?”

Klassrum
”Det ska gå att röra sig inne i klassrummet. Hoppa runt stolen.
Alla tillsammans. Springstol, cykelstol?”

Det får inte vara
en förhörskänsla i
grupprummet.

Jag är alltid rädd
att bli av med
saker.

”

Vi är en klass på 27 elever
på mellanstadiet med olika
bakgrund, intressen och
önskningar. Vi fick höra om Amin
och Kim, och sedan fundera på
vad som skulle kunna hjälpa dem
i olika situationer och skolmiljöer.
Vi fick även lyfta egna behov och
komma med tankar och förslag på
förbättringar.

”

”

”

Kanske får man
gå till lektionen
utan sina böcker.

Det känns dumt att
bara gå och knacka
och knacka och flera
gånger springa
upp i onödan när
jag vill prata med
skolsköterskan. Vill att
det syns när hon
är där!

Elevhälsa
”Bra om de vuxna kan se att man sitter och väntar, ett fönster
som de kan se ut genom men som man själv inte kan se in
genom.”
”Det hade varit bättre om det låg närmare ens egen del av
skolan.”
”Tänk om det fanns sittplatser för fler grupperingar och en
sittplats där man kan sitta ensam, typ en fotölj med väggar.”

Det är obehagligt
om skolgården är
för öppen, jag tycker
det känns otryggt
som att alla tittar på
mig.

”
”

”

”

Skolgården
”Sittplatser under tak.”
”Kompisträdet kan också innehålla något att göra när man
väntar, t ex laddare till telefonen eller högtalare”.
”Papperskorgar på skolgården”

Små grupprum är
bra. I dom ska det
vara barn-fint. Vore
skönt att kunna sitta
där och lyssna på vad
fröken säger, kanske
ha en mikrofon från
klassrummet.

Jag tappar alltid bort
saker och det är så
synd om min mamma
för hon har inte
pengar att köpa nytt
för.

Utanför elevhälsan
brukar det ofta vara
fint. På flera skolor har
jag inte vetat om jag
får sitta där. Är det för
mig eller för de vuxna
på skolan?

”

”

”

6. Introducera och förbereda klassen
Inför gåturerna, informera barnen i helklass om projektet, dess
deltagare och syfte. Ge barnen information om barns rättigheter,
om svåra saker barn kan vara med om samt hur man kan ta hjälp
om någon bryter mot ens rättigheter.

Omklädningsrum
”Det är otryggt att dela duschar med de äldre, de har telefoner
och då är man rädd att bli fotograferad.”

”

Gympasalen- måste
den vara så stor?
Det skulle vara
bättre att få träna i
mindre rum. Jag vill
inte att alla ska kolla
när jag sportar.

5. Introducera och förbered de vuxna som möjliggör klassens
deltagande
Öka skolpersonalens kunskap kring vad otrygghet kan innebära
för barn i skolmiljö samt hur de kan möta elever där det
framkommer att de varit med om stressfyllda livshändelser.
Förbered föräldrar via veckobrev, erbjud förslag på information
att skicka ut.

När man är ny på en
skola och alla skolor
se likadana ut är det
jättesvårt att hitta och
minnas vart man
ska gå. Olika färger
och skyltar hade varit
lätt att ordna.

Jag gillar att det
finns en fotbollsplan
och att den ligger i
mitten, men på min
skola blir det alltid
bråk där. Det måste
finnas vuxna med på
planen.

Det ska finnas
platser som inte
känns så ödsliga
om man sitter
ensam.

”

Allmänt
”Kunna hitta en vuxen som förstår och att kunna se en vuxen
var jag än tittar, nu är det bara stängda dörrar.”
”En plats att gå till när man är ensam men som det inte ser ut
som att man är ensam.”
” Det viktigaste på en skola är att barn ska känna sig välkomna,
att det är tydligt vart vi ska gå och vara. Det ska finnas vuxna
för mig som kan trösta och visa mig.”

Denna kommentar, bland flera liknande, talade om vikten
av en tillgänglig elevhälsa och har påverkat placeringen av
elevhälsan i pågående skolprojekt för att göras mer tillgänglig.
Elevhälsoteamets lokaler justerades och kontorsarbetsplatser för
personalen separerades från mottagningsrummen. En öppen yta
ritades in utanför elevhälsan och en ”jag vill prata”-bänk ritades
in,väl synlig från elevhälsans kontorsarbetsplatser där eleverna
kan sätta sig som ett tecken till de vuxna att de vill ha kontakt.

” Det viktigaste på en skola är att barn ska känna sig
välkomna...”
Denna kommentar har påverkat planeringen av en skolas
entréer som nu har plats för en personalarbetsplats där eleverna
välkomnas på morgonen, samtidigt som den vuxna kan ha
överblick över en större kapprumsyta och fritidsyta. Entréerna har
blivit tillräckligt få i antalet så att skolans personal har möjlighet
att bemanna dem.

”En plats att gå till när man är ensam men som det inte
ser ut som att man är ensam.”
Denna kommentar har lett till att en soffa designats där man kan
sitta ensam i grupp, dvs. man sitter själv men ser ut som om man
hänger med de andra som använder möbeln.

Omklädningsrum
Kan man se över schemaläggning om möjlighet att slippa
dela duschar med andra årskurser? Installera draperier/
duschväggar i omklädningsdel.
Matsal
Bestämda bord för varje årskurs, trycktesta utifrån beläggning.
Kan man addera en separat matlinje för backning av mat?
Skolgård
Västar till personal som är ute på rasten. Kan man utlysa ett
kompisträd eller liknande på skolgården? Kan man organisera
rastaktiviteter utomhus som gör det enkelt att ansluta till en
aktivitet om man känner sig ensam?
Elevhälsa
Möblering av väntrummet. Göra det trevligare och mer
inbjudande med böcker, tidningar etc samt addera fler
sittgrupper. Öka närvaron av kurator och skolsköterska på
mellanstadiet.
Kapprum
Öka vuxennärvaro på morgonen, t.ex. genom att schemalägga
någon som är i entrén mellan kl 7.45-8.15, samköra med alla
klasser på mellanstadiet. Komplettera kapprummen med
sittplatser och mysbelysning.
Toaletter
Se till att det alltid finns tvål och papper på toaletterna.
Går det att förändra städrutiner så att toaletterna hålls fräscha
hela dagen?

