
     Årskurs 5 Tema 2 

Tema 2 - Bara för vissa 

Vi uppfinner hemliga sätt att kommunicera. 

Skriftspråket är en av människans största uppfinningar. Det är nyckeln till all 

kunskap och hjälper oss att komma överens och att förstå varandra. Men ibland vill 

man inte att alla ska förstå. Man vill att det man skriver ska vara en hemlighet som 

bara vissa utvalda ska få veta.  

Syfte 

Att eleverna ska göra en social uppfinning - ett eget hemligt skriftspråk. 

Så här kan man göra 

Uppgift 

Läraren ordnar en skatt och gömmer den någonstans på skolan. 

Eleverna delas in i grupper med 3-5 elever i varje grupp.  

1. Grupperna får veta att de är skattletare. De letar efter Tyrannius den giriges skatt,

som finns gömd i landet Fantasien.

Gruppmedlemmarna brukar skicka SMS till varandra, när de fått tips om platser där 

skatten kan tänkas vara gömd. Nu har det visat sig att det finns teknik för att hacka 

sig in på mobilsystemen. Därför har varje grupp skapat ett eget hemligt språk, som 

bara medlemmarna i den egna gruppen förstår.  

Uppgift 

Varje grupp ska skapa ett eget hemligt språk, som kan användas för att beskriva en 

plats. Det ska vara en kod som konkurrenterna har svårt att knäcka.  
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2. När alla grupper utarbetat sitt språk och alla i gruppen förstår hur det är

konstruerat händer något förskräckligt. En person ur varje grupp kastas utan

förvarning i Fantasiens fängelse, utan att få veta vad de är anklagade för.

3. Alla hamnar i samma fängelsecell. I cellen finns också en gammal man (gestaltad

av läraren). Läraren berättar med svag och sprucken röst att han en gång hörde sin

farfars far tala om var Tyrannius den giriges skatt finns. Eftersom han inte räknar

med att leva många dagar till berättar han för cellkamraterna var skatten finns, så

att de ska kunna hitta den om de en dag blir fria.

4. De fängslade tar varsin papperslapp och skriver ner beskrivningen på sina

hemliga språk och kastar ut den genom fängelsegallret.

5. Nu gäller det för grupperna att snabbt tolka det hemliga meddelandet och

komma först till skatten.

Reflektion 

Det finns det situationer i verkligheten då människor använder språk som bara 
vissa kan förstå. Kan ni komma på några exempel?  


