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Tema 3 – När kroppen är med och lägger sig i… 

Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. 

När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt. 

Det vanligaste är att vi använder ord. Vi pratar eller skriver. Men det finns också ett 

annat språk som vi använder hela tiden utan att tänka på det. Våra miner, gester 

och vår kroppshållning tolkas hela tiden av dem som lyssnar på oss. Kroppsspråket 

visar vad vi tycker och känner. Om eleverna uppmuntras att känna glädje och 

stolthet över vad de uppfunnit kommer de att utstråla den känslan när de 

presenterar sina idéer och uppfinningar. Det är en värdefull kompetens för en 

entreprenör.  

Kroppsspråket speglar våra känslor i olika situationer och känslorna styrs till stor 

del av vad vi säger till oss själva. 

Här har vi vuxna en stor uppgift. Det viktiga är inte att berömma smarta lösningar. 

Det viktiga är att visa ett äkta intresse för alla elevernas uppfinningar och för de 

tankar och funderingar de har kring sina uppfinningar. Det skapar självtillit och 

vilja hos eleverna att komma vidare i sitt kreativa arbete.   

Syfte 

Att eleverna ska bli medvetna om att de uttrycker sina känslor med kroppsspråk, 

som andra lägger märke till. 

Att eleverna ska bli medvetna om att de påverkar sina känslor med positivt eller 

negativt "självprat".  

Att eleverna ska fundera över för- och nackdelar med sms och kontakter via nätet. 

Så här kan man göra 

Uppgift 1 

Träning i att uttrycka och tolka kroppsspråk 
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Till läraren 

1. Längre ner i detta dokument beskrivs 15 olika "minipjäser". Printa ut 2 kopior av

sidorna. En kopia behåller du. Den andra kopian Klipps isär det så att det blir en

scen på varje remsa. Eleverna ska gestalta dessa små scener två och två. Scenerna

består av ett par korta repliker och en beskrivning av vilka känslor skådespelarna

ska uttrycka med tonfall och kroppsspråk.  Lägg remsorna i en hatt eller skål och låt

varje par dra en remsa.

2. Scenen inleds med att du som lärare läser beskrivningen av situationen högt för

klassen.

Paren får spela upp sin scen och kamraterna får försöka lista ut vad aktörerna 

egentligen tycker eller känner. 

Reflektion 

År det svårt att tolka vad personerna känner? Är det svårt att märka att en person 

inte menar vad han/hon säger? Hur är det i verkligheten? 

- Vad kan kroppsspråket betyda när någon presenterar en idé eller uppfinning?

- När vi sms:ar eller mailar varken hör eller ser vi varandra. I vilka situationer kan

det fungera bra? I vilka situationer kan det ställa till problem?

- När du ska göra en uppgift - t.ex. presentera en idé eller en uppfinning - och

känner obehag inför det, så beror det till stor del på vad du säger till dig själv. Säger

du inom dig: "Det här kommer inte att gå bra. Alla kommer att tycka att jag är

jättedålig. Jag kommer att göra bort mig", ja då är risken stor att det inte går så bra.

Eller säger du: "Jag kommer att klara det här. Det ska bli roligt att få berätta om 

min fiffiga idé. Jag är faktiskt stolt över det jag gjort och det tänker jag visa", ja då 

är chansen stor att andra blir intresserade av det du presenterar.  

När en framgångsrik höjdhoppare står och ser på ribban högt uppe i luften tänker 

han inte "Hjälp vad högt! Det där klarar jag aldrig!" 
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Han tänker: "Det här klarar jag bra!" Han försöker minnas i hela sin kropp alla de 

gånger han lyckats och hur det känns när han glider över ribban och den ligger 

kvar. 

Vi tror ofta att känslor bara är något som kommer utan att vi kan göra något åt det. 

Så är det inte alltid. Våra känslor styrs i stor utsträckning av vad vi säger till oss 

själva. 

Försök att lyssna på dig själv. Vad säger du till dig själv? Vilka känslor lockar du 

fram med negativt eller positivt självprat?  

Minipjäs 1 

Situation 

Platsen är skolans matsal. A sitter ensam vid ett bord och äter och B kommer fram 

till bordet med sin bricka. 

A: (Du vill gärna sitta bredvid B, men är rädd att hon/han ska säga nej) 

Är det ledigt här? 

B: (Du vill inte alls sitta bredvid A, men eftersom det inte sitter någon annan vid bordet har du 

svårt att säga nej.) 

Jo, det är ledigt. 

Minipjäs 2 

Situation 

Platsen är skolans matsal. A sitter ensam vid ett bord och äter och B kommer fram 

till bordet med sin bricka. 

A: (Du vill gärna sitta bredvid B, men är rädd att hon/han ska säga nej) 

Är det ledigt här? 

B: (Du blir jätteglad över att A kommer och vill sitta bredvid dig) 
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Jo, det är ledigt. 

Minipjäs 3 

Situation 

Platsen är en scen. Två elever har just sjungit en sång inför en publik av 

skolkamrater. Publiken applåderar.  

A och B: (Ni tycker att ni sjungit jättefint och är säkra på att klasskamraterna också tycker 

det och tackar för applåderna.) 

A och B: Tack! Tack! 

Minipjäs 4 

Situation 

Platsen är en scen. Två elever har just sjungit en sång inför en publik av 

skolkamrater. Publiken applåderar.  

A och B:(Ni tycker att ni sjungit jättedåligt och tycker det är pinsamt att tacka för applåderna, 

men måste ändå göra det.) 

A och B: Tack! Tack! 

Minipjäs 5 

Situation 

En elev har sagt något mycket elakt till en annan elev. Läraren kräver att hon/han 

ska be om ursäkt. 

A: (Du gillar inte B och har inte alls lust att be om ursäkt.) 

Förlåt att jag sa det där.  

B: (Tror inte att A menar vad han/hon säger, men känner sig tvungen att acceptera ursäkten 

eftersom läraren hör på.) 

Det är okej. Jag förlåter dig 
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Minipjäs 6 

Situation 

En elev har sagt något mycket elakt till en annan elev. Läraren kräver att hon/han 

ska be om ursäkt. 

A: (Du ångrar dig verkligen.) 

Förlåt att jag sa det där.  

B: (Tror inte att A menar vad han/hon säger, men känner sig tvungen att acceptera ursäkten 

eftersom läraren hör på.) 

Det är okej. Jag förlåter dig. 

Minipjäs 7 

Situation 

En elev har sagt något mycket elakt till en annan elev. Läraren kräver att hon/han 

ska be om ursäkt. 

A: (Du ångrar dig verkligen.) 

Förlåt att jag sa det där.  

B: (Tror att A menar vad han/hon säger, och är glad över att de kan vara vänner igen.) 

 Det är okej. Jag förlåter dig. 

Minipjäs 8 

Situation 

En elev kommer till skolan och visar upp sin nya jacka. 

A: (Är jätteglad över sin nya jacka.) 

Vi var inne i stan och köpte den igår. 

B: (Gillar A och tycker att jackan är fin) 
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Jättesnygg!  Den måste ha kostat jättemycket. 

Minipjäs 9 

Situation 

En elev kommer till skolan och visar upp sin nya jacka. 

A: (Är jätteglad över sin nya jacka.) 

Vi åkte in till stan och köpte den igår. 

B: (Gillar inte A och tycker att jackan är jätteful.) 

Jättesnygg!  Den måste ha kostat jättemycket. 

Minipjäs 10 

Situation 

Två elever presenterar en uppfinning som de gjort. 

A: (Du är stolt och tycker att det är en jättebra uppfinning.) 

Vi har uppfunnit ett roligt spel, som passar både vuxna och barn. 

B: (Du är också stolt och tycker att det är en jättebra uppfinning.) 

 Det bästa är att barn har större chans att vinna än vuxna. 

Minipjäs 11 

Situation 

Två elever presenterar en uppfinning som de gjort. 

A: (Det är B som hittat på spelet och du tycker att det är löjligt och skäms för att alla andra gjort 

mycket roligare spel.)  

Vi har uppfunnit ett roligt spel, som passar både vuxna och barn. 

B: (Du är stolt och tycker att det är en jättebra uppfinning.) 
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 Det bästa är att barn har större chans att vinna än vuxna. 

Minipjäs 12 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en vuxen fram till några elevers bord och säger: 

"Jaha, och vad har ni uppfunnit här då? 

A: (Du känner dig nervös och osäker.) 

Det här är en tekokande väckarklocka. 

B: (Du känner dig också nervös och osäker.) 

När klockan ringer är teet färdigt. 

Minipjäs 13 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en vuxen fram till några elevers bord och säger: 

"Jaha, och vad har ni uppfunnit här då? 

A: (Du är jättestolt över er uppfinning.) 

Det här är en tekokande väckarklocka. 

B: (Du känner dig också jättestolt över er uppfinning.) 

När klockan ringer är teet färdigt. 

Minipjäs 14 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en vuxen fram till några elevers bord och 

frågar: "Den här kattleksaken ni har uppfunnit, tror ni den är rolig för hundar 

också?"  

A: (Ointresserat.) 



     Årskurs 5 Tema 3 

8 

Vet inte. 

B: (Engagerat) 

Vi vet inte, men det ska vi testa! 

Minipjäs 15 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en elev från ett annat bord och säger: "Den där 

uppfinningen kommer aldrig att fungera i verkligheten." 

A: (Sårad och aggressiv) 

Å din då? Hur tror du den funkar? 

B: (Också sårad och aggressiv) 

Din ser ju jättekorkad ut! 

Minipjäser 16 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en elev från en annan skola och säger: "Den 

där uppfinningen kommer aldrig att fungera i verkligheten." 

A: (Kaxig) 

Det kommer den visst det! 

B: (Också kaxig) 

Den kommer att funka jättebra! 

Minipjäs 17 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en elev från en annan skola och säger: "Den 

där uppfinningen kommer aldrig att fungera i verkligheten." 
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A: (Trygg, med god självtillit) 

Hur tänker du då? 

B: (Trygg, med god självtillit) 

Vad tror du det är som inte funkar? 

Minipjäs 18 

Situation 

På en Snilleblixtutställning kommer en elev från en annan skola och säger: "Jag 

tycker ert flygplan är ursnyggt!" 

A: (Trygg och glad) 

Vad kul att du säger det. 

B: (Blyg och generad) 

Vingarna blev rätt fula. 




