Fakta och övningar
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Inledning
Ni har fått ta del av Muskler, magi & magkänsla - en föreställning om kroppen och våra föreställningar om
den. Syftet har från vår sida varit att skapa en engagerande upplevelse – tillsammans! Nu hoppas vi att engagemanget och intresset fortsätter utvecklas utanför teaterns fyra väggar.
Vi uppmuntrar till att fortsätta utforska de ämnen vi tar upp i föreställningen och på så vis låta den landa i varje enskild elev och i klassen. Detta kan göras genom diskussion, och kompletteras med övningar
av olika slag. I det här häftet följer några exempel på sådana. Alla med varsitt fokusområde. Men, som i
föreställningen, så är de olika områdena sammanlänkade, precis som i kroppen. Det kan dessutom vara en
övning i sig – att hitta och belysa samband!

Användning
De följande faktabladen är tänkta att användas som underlag för lektionsundervisning. Därefter följer ett
antal sidor med uppgifter som eleverna kan jobba med antingen i grupper, enskilt eller i helklass.
Uppgiftsbladen kan med fördel delas ut till eleverna. De flesta övningar kan göras utan några speciella
förkunskaper, men det är bra om faktabladet har omsatts i någon sorts undervisning. I de fall då övningen
går ut på att använda specifika fakta finns dessa med på övningsbladet.

Infografiken “Jag tog en bild av min kompis.... nu då?” är skapad av Webbstjärnan och finns på https://
www.webbstjarnan.se/blogg/sommarblogg-jag-tog-en-bild-av-min-kompis-nu-da/
Materialet är licensierat under Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Licens: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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Faktablad lärare
Hjärnan
Hjärnan är ett styrande organ. Den berättar för resten av kroppen vad den ska göra, hur och när.
Hjärnan styr kroppen genom elektriska nervimpulser, kemiska hormonsignaler och genom att kontrollera
blodomloppet.
Hjärnan består av flera olika delar.
Vi börjar med vänster och höger hjärnhalva. De två hjärnhalvorna har hand om olika saker. En relativt simpel uppdelning kan se ut så här:
Vänstra hjärnhalvan tar hand om medvetande, språkförmåga i tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga samt jagets historiska aspekter och framtidsplaner. Vänster hjärnhalva koncentrerar sig på en sak i
taget.
Högra hjärnhalvan tar hand om omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning,
känslosamhet, orienteringsförmåga, bildförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Höger hjärnhalva håller sig till det som finns här och nu, men arbetar med flera
saker samtidigt.
Limbiska systemet är hjärnans känslocentrum. Det brukar till och med kallas för känslohjärnan. Det limbiska systemet är centralt beläget i hjärnan och består av olika delar som är sammanlänkade med varandra
på så vis att ingen av delarna på egen hand har hand om ett visst känslotillstånd, men det finns delar som
fokuserar mer på vissa tillstånd än andra.
Amygdala är en del av det limbiska systemet. Det fokuserar på att identifiera hot och fokuserar därför
främst på tillstånd som rädsla och aggressivitet. Men inte enbart.
Andra delar som tillhör det limbiska systemet är talamus:
Talamus vidarebefordrar information från alla sinnen utom luktsinnet till hjärnbarken, hypotalamus:
Hypotalamus styr huvudsakligen sådant som hunger och törst och hur vi uttrycker känslor.
Lillhjärnan:
Lillhjärnan tar hand om motorkoordination, kroppsställning och balans.
Den delas in i tre delar som utöver den gemensamma uppgiften balansen, har lite olika uppgifter:
- vestibulocerebellum har hand om balans och huvud- och ögonrörelser.
- spinocerebellum har hand om balans och kontroll av bål- och extremitetsrörelser.
- cerebrocerebellum har hand om initiering, planering och timing av rörelser.
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Faktablad lärare
Minnet
Att minnas sker i 3 steg:
1. Uppfatta
2. Lagra
3. Plocka fram
Ett minne blir generellt skarpare ju fler sinnen som var involverade i händelsen där minnet skapades. Det
skapas exempelvis ett skarpare minne om du suttit vid en öppen eld, hört det spraka, känt värmen och lukten från den, än om du sett en bild på en brasa. Vi har även lättare för att minnas oväntade händelser än
väntade. Våra minnen är kopplade till den miljö och det tillstånd vi befann oss i när det skapades. Att gå
tillbaka till den plats man var när man senast tänkte på något kan därför vara ett bra sätt att minnas något
man glömt.
För att ett minne ska kunna skapas så måste informationen först passera igenom det så kallade sensoriska
registret. Det sensoriska registret fungerar som ett filter som väljer vilken information och vilka impulser
som ska släppas in i vårt medvetande och vilka som ska stängas ute. Detta görs för att vi inte ska överbelastas och drabbas av så kallad infostress.
Det finns generellt två olika typer av minnen:
• Korttidsminnet
Även kallat arbetsminnet. Detta minne begränsas av vad som kan repeteras. Om informationen ej hunnit
överföras till långtidsminnet så kan vi lätt distraheras till att tappa den.
• Långtidsminnet
Informationen kommer till långtidsminnet från korttidsminnet och delas upp i 5 delar.
1. Procedurminnet är vår förmåga att minnas hur vi gör saker. Saker vi lärt oss för länge sedan lagras som
omedvetna minnen. Om det är något vi precis lärt oss kräver det en medvetenhet och koncentration kring
varje steg.
2. Semantiskt minne lagrar faktakuskaper.
3. Episodiskt minne är det självbiografiska minnet. Vad du gjort och varit med om i livet. Ju starkare dessa
upplevelser varit känslomässigt, om de exempelvis varit oväntade eller dramatiska, desto lättare har vi för
att minnas dem.
4. Perceptuellt minne är vår förmåga att minnas intryck från våra sinnen, så som syn, hörsel, lukt eller smak,
utan att sätta ord på dessa.
5. Prospektivt minne är minnet som gör att du kommer ihåg vad du planerat att göra.
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Faktablad lärare
Känslor
Känslor är reaktiva. Det innebär att de alltid följer på händelse. En känsla föds inte ur tomma intet, den är
en psykisk reaktion på något. Genom att en känsla påverkar oss på olika vis så har den i uppgift att berätta
något för oss. Och när den tar sig uttryck i vårt kroppsspråk så kan den även berätta något för andra om
hur vi känner oss. Vi drar exempelvis slutsatsen att någon som gråter känner sig ledsen.
Det sägs att det finns både biologiska känslor – känslor vi föds med, och inlärda känslor – känslor vi lär oss.
Vissa påstår att människan har så kallade grundkänslor. Det är känslor som på ett eller annat sätt är mer
basala än andra känslor som betraktas som sekundära eller mer komplexa.
Dessa brukar räknas till grundkänslor:
- Glädje
- Sorg
- Ilska
- Rädsla
- Förvåning
- Avsky
- Äckel
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Fakta om hjärnan
Vänster hjärnhalva tar hand om
våra medvetna handlingar som t.ex.:
• Språkförmåga i tal och skrift
• Matematik
• Logik
• Analysförmåga
• Planering
Vänster hjärnhalva koncentrerar sig
på en sak i taget.

Limbiska systemet är hjärnans
känslocentrum. Det tar hand om:
• Identifiera hot
• Behandla sinnesintryck (känsel,
syn, ljud, smak)
• Styr hunger och törst
• Styr hur vi uttrycker känslor

Höger hjärnhalva tar hand om
omedvetna förmågor som t.ex.:
• Intuition
• Kreativitet
• Känslosamhet
• Orienteringsförmåga
• Formkänsla
• Igenkänning av ansikten
• Musikalitet
Höger hjärnhalva arbetar med flera
saker samtidigt.

Lillhjärnan tar hand om:
• Motorkoordination
• Kroppsställning
• Balans
• Ögonrörelser.
• Planering och timing av rörelser
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Uppgifter hjärnan
Använd faktabladet om hjärnan för att lösa uppgifterna.

1. Skriv tre kända personer nedan. Vilken del av
hjärnan har dessa personer användning av?
.................................... använder sig av .................................. för att .................................

.................................... använder sig av .................................. för att .................................

.................................... använder sig av .................................. för att .................................

2. Skriv tre yrkesgrupper nedan. Vilken del av hjärnan har dessa yrkesgrupper användning av?
.................................... använder sig av .................................. för att .................................

.................................... använder sig av .................................. för att .................................

.................................... använder sig av .................................. för att .................................

3. Vilken del av hjärnan använde du själv imorse?
Imorse använde sig .................................... av .................................. för att .....................

Imorse använde sig .................................... av .................................. för att .....................

Imorse använde sig .................................... av .................................. för att .....................
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Tävla med hjärnhalvorna
Låt dina hjärnhalvor tävla! Din högra hjärnhalva vill
säga färgen - din vänstra vill säga ordet.

1. Titta på den här bilden och försök att säga
färgen och inte ordet:

Blå grön gul rosa
röd orange lila
grå svart beige vit
brun röd gul grön
Hur många gånger vann din högra hjärnhalva?
Hur många gånger vann din vänstra?
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Uppgifter korttidsminnet
Ett sätt att få in mer information i minnet är att dela upp den i meningsfulla bitar.

1. Försök att memorera så mycket som möjligt av
meningen nedan. Dölj texten med handen och läs
upp så många av bokstäverna som du kan komma
ihåg.

alghrfbrbsnopludvdbajsloaahmjublisbnlrthphnöl

2. Gör samma sak med bokstäverna nedan. Blir

det lättare när bokstäverna är uppdelade i mindre
bitar?

alg hrf krb sno plu
ded baj slo aah mju
bli sbn lrt hph nöl
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Uppgifter långtidsminnet
1. Procedurminnet är vår förmåga att minnas hur vi gör saker. Saker vi lärt oss för
länge sedan lagras som omedvetna minnen. Om det är något vi precis lärt oss kräver
det en medvetenhet och koncentration kring varje steg.
2. Semantiskt minne lagrar faktakunskaper.
3. Episodiskt minne är det självbiografiska minnet. Vad du gjort och varit med om i
livet. Ju starkare dessa upplevelser varit känslomässigt, om de exempelvis varit oväntade eller dramatiska, desto lättare har vi för att minnas dem.
4. Perceptuellt minne är vår förmåga att minnas intryck från våra sinnen, så som syn,
hörsel, lukt eller smak, utan att sätta ord på dessa.
5. Prospektivt minne är minnet som gör att du kommer ihåg vad du planerat att
göra.

1. Klura på när du använder de olika delarna av
ditt långtidsminne. Skriv sedan ner ett tillfälle
per kategori.
Till exempel “När jag skejtar så använder jag
procedurminnet”
1.
2.
3.
4.
5.
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Uppgifter långtidsminnet
1. Försök att komma ihåg ditt tidigaste minne.
Fundera på följande:
• Hur gammal var jag?
• Vad är det för sinne som finns med i minnet?
Är det ett doftminne? Är det ett ljud? Är det en
känsla?
• Varför tror du att du minns just detta?
• Går det att minnas när en föddes?

2. Visste du att man kan tävla i minne?
En minnestävling är en sorts tiokamp i att minnas olika saker. Sverige erhöll världsmästartiteln i minne både 2013 som 2014. Mästaren heter Jonas von Essen och är
född 1991.
Gå in på www.minnesforbundet.se och läs om de tio olika tävlingsgrenarna och välj ut
en som ni kan pröva på i klassen. Där finns även det svenska rekordet och världsrekordet i varje gren nedtecknat.
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Uppgifter känslor
Glädje
Rädsla
Ilska
Äckel

Förvåning

Sorg
Avsky

1. Skriv upp de olika grundkänslorna på lappar.
Lägg lapparna med texten nedåt.
Låt en person åt gången ta en lapp, läsa på den
och sedan illustrera känslan endast genom ansiktsuttryck – de andra i gruppen får gissa vilken
känsla personen förmedlar.
2. Gör samma övning lite svårare genom att

illustrera känslan endast genom att använda
kroppsspråk, minus ansiktsuttryck, och låt de
andra i gruppen gissa.

3. Ännu en variant är att illustrera känslan endast
genom ljud – de andra i gruppen får blunda och
gissa.
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Uppgifter känslor
Tänk dig en situation och placera in den på
någon av termometrarna nedan. Ju starkare
känslan är, desto högre upp på termometern
hamnar den. Ju svagare den är desto lägre ner
hamnar den. Om det var Rebecca hade hon t.ex.
kunnat tänka på när hon stötte på hunden utanför Hemköp. Var hade hon placerat den?
Glädje

Rädsla

Sorg
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Uppgifter känslor
Tänk dig en situation och placera in den på
någon av termometrarna nedan. Ju starkare
känslan är, desto högre upp på termometern
hamnar den. Ju svagare den är desto lägre ner
hamnar den. Om det var Rebecca hade hon t.ex.
kunnat tänka på när hon stötte på hunden utanför Hemköp. Var hade hon placerat den?
Ilska

Förvåning

Äckel
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Uppgifter kommunikation
Diskutera vad som känns okej att dela på exempelvis
instagram, och vad som inte gör det.
1. Skriv tre stycken påhittade statusuppdateringar

som ni tycker vore fel att dela och skriv tre stycken
som känns okej att dela.

Diskutera varför det känns fel respektive okej.
2. Du får ett sms. Läs det högt och se hur det

förändras beroende på vilken smiley texten följs av.

Och hur får de olika alternativen dig att känna?

"Är du helt knäpp eller?”
"Är du helt knäpp eller?

”

"Är du helt knäpp eller?

”

"Är du helt knäpp eller?

”

"Är du helt knäpp eller?

”
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“Jag tog en bild av min kompis… Nu då?”
Ska den publiceras?
1. Är det en bra bild?

JA!

JA!

NEJ!

Du ska vara stolt över det som du delar med
andra! Visa bara det ”bästa av det bästa”.

2. Kommer din kompis att gilla bilden?

JA!

NEJ!

Tänk på att vara
schysst. Du vill väl
inte att dina kompisar
ska sprida dåliga
bilder av dig, eller?

3. Kan den orsaka problem för din kompis?

NEJ!

Sprid inte bilder som kan skapa problem. Du vet aldrig vem som kan se
dem, eller som kan komma att se dem.

NEJ!

4. Är det ok för dig om
mormor eller farmor ser bilden?

Om du tror att
mormor kommer
att rodna, är
sannolikheten
stor för att även
andra kommer
att tycka att det
är en pinsam bild.

JA!

JA!

5. Kommer du, om ett år, fortfarande tycka att
det var ett bra beslut att göra bilden offentlig?

NEJ!

Strunta i att publicera bilden, ditt framtida jag kommer att tacka dig. Allt
du postar på nätet kan bli kopierat och spritt till en större publik.

Kalas! Du har tänkt igenom ditt beslut. Så nu kan du publicera din bild!
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Uppgifter
utseende & ideal

Diskutera i grupper eller i helklass

1. En kompis har en ny tröja som du tycker är jätteful. Vad säger du om kompisen frågar vad du tycker
om den nya tröjan?
2. Hur känns det när någon säger att du är en
duktig person? Är det skillnad om du får beröm
för något du gör, t.ex. om du klättrat högt eller
sprungit fort, jämfört med om du får beröm för
något du är?
3.Skriv upp självkänsla på ett storblock så att
alla ser. Associera fritt till ordet och försök att
definiera vad självkänsla är. Skriv ner alla kommentarer på storblocket under rubriken självkänsla.
När ni är klara med självkänsla gör ni samma sak
med självförtroende.
Innan ni går vidare i avsnittet bör gruppen få svar

på vad självkänsla och självförtroende betyder från
en uppslagsbok,

Wikipedia eller liknande.
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Forska vidare
Kroppsmetaforer!
Fundera kring och ta reda på var dessa uttryck
kommer ifrån. Finns det en fysisk förklaring? Välj
ett av uttrycken och berätta för klasskamraterna
om vad du hittat.

Exempel “fjärilar i magen”: De flesta sinnesintryck tas emot av sinnesorganen och
behandlas av hjärnan. Vissa känslor och intryck kan dock även påverka det autonoma
nervsystemet som styr automatiska kroppsfunktioner som t.ex. svettning, tarmfunktion
etc. Nervösa och pirriga känslor när en t.ex. är kär kan därför trigga det autonoma
nervsystemet och stimulera tarmfunktionen. Det här gör att själva känslan får en fysisk
påverkan i magen! Riktigt varför det är så vet inte forskarna.

- "Stel av skräck"
- "Du har fått det om bakfoten"
- "Hjärtat i halsgropen"
- "Tummen mitt i handen"
- "Hen har glimten i ögat"
- "Hen tappade hakan!"
- "Hen är hetlevrad!"
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Forska vidare
Ta reda på vad som händer i hjärnan vid:
- Deja vu
- Epilepsi
- När man skär sig i fingret
- Stress

Välj någon gång när du skadat dig eller varit
sjuk. Ta reda på vad som hände i din kropp då, och
berätta om det för dina kompisar!
Det kan t.ex vara ifall du brutit foten, om du
behövts opereras, om du har allergi, vattkoppor,
förkylning, huvudvärk eller nåogt liknande.
Fundera på:
1. Hur gick det till?
2. Hur kändes det?
3. Vad hände i kroppen?

