
F iff iga kroppen
och f inurliga 

knoppen
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Saga sitter i köket och syr. Med nål och tråd. 
Och fingerborg på pekfingret. Hon har fått ett 
gammalt örngott och ska göra en gympapåse. 

En gympapåse är bra att ha baddräkten och 
handduken i om man ska gå och simma. Man kan 
även bära vattenflaskan i den om man till exempel 
ska springa en springtävling. Eller loppa ett lopp, 
som Saga brukar säga.



Saga har aldrig sprungit ett lopp. Men hon och 
pappa har hejat på mamma i ett motionslopp en 
gång. Det verkar roligt att ha nummerlapp på 
magen och springa tillsammans med andra. Det 
tänker Saga på medan hon styr nålen och tråden 
genom tyget. Man måste vara noggrann när man 
syr. Inget slarv, för då kan det bli fel.

Saga har suttit länge nu. Hela morgonen har 
hon kämpat. Hon har gjort det mesta alldeles själv. 
Pappa har bara hjälpt till med att göra ordentliga 
dubbelknutar där det behövts.

När Saga har sytt ett band runt gympapåsens 
öppning vill hon göra påsen extra fin.

Hon bestämmer sig för att brodera med silver
tråd. Ett stort S ska det bli, mitt på. S som i sy,  
som i snabb, som i simma och springa. 

S som i Saga.
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Att brodera är bökigt. Trots att Saga håller hårt i 
nålen blir det fel. Fingrarna lyder inte. Silvertråden 
tjorvar sig och tyget vill inte ligga still. Det blir 
trassel av alltihop. 

Som om det inte vore nog sticker sig 
Saga på nålen.

– Aj! ryter hon.  
Det går hål i huden, mitt i handen. 

Det gör ont och kommer blod. En blod
droppe. Minst. 

 Saga slickar bort blodet från handflatan och 
försöker igen. Några stygn till. Hit och dit. 

Men snart upptäcker Saga att hon broderat fel. 
Så fel att påsen inte längre går att öppna. Då blir 
hon arg. På nålen. På påsen. På sig själv och pappa.

– Det går inte, snäser Saga. Nu orkar hon inte 
försöka längre. Hon ger upp. 

Ilsket kastar hon gympapåsen tvärs över bordet. 
Nålen och tråden följer med som en svans. 

– Sådär gör man inte, säger pappa bestämt. 
Saga vet redan att det är fel att kasta saker. Ändå 

kunde hon inte låta bli. Saga förstår mycket väl 
att hon, och ingen annan, borde plocka upp påsen 



från golvet. Men nu känner hon sig sur och kon
stig och så irriterad i hela kroppen att hon vägrar 
att röra sig ur fläcken. 

Pappa suckar. 
– Du har suttit stilla så länge att du tappat kon

centrationen, säger han. Jag tror att du behöver 
frisk luft och röra på dig. Gå ut en stund, så kan 
du fortsätta sy sedan. 

Saga sneglar ned mot 
golvet igen. Där finns 
ingen tappad koncentra
tion. Inte vad hon kan se 
i alla fall. 

Saga har inte lust 
att gå ut. Hon har 
inte lust med något. 
Samtidigt känns det jobbigt 
att se gympapåsen ligga där 
i en surhög på golvet. Så 
jobbigt att hon till slut ändå 
reser sig och klampar iväg. 
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Hä
ng

 med på en rundtur

i kroppen och knoppen.

FA KT A
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Blodomlopp

Hjärna

Skelett

Muskler

Hjärta

Lungor

Vi börjar med 
skelettet …

VÄND
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En vuxen människas 
skelett har 206 ben. 
Det längsta benet är 
LÅRBENET . Och det 
minsta benet heter 
ST IGBYGELN . Det 
sitter inne i örat.

Ditt

För att din kropp ska kunna stå och gå 
behövs ett skelett. Skelettet är hårt och 
skyddar ömtåliga delar av kroppen.

Hej, jag 
heter Ben!

SKELETT
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Daggmasken har inget skelett. 
Inte ett enda ben i sin kropp.

Jag kan inte 
stå, men jag 
är jättevig.

Hundens skelett har 
mer än 300 ben.Jag älskar 

hundben.
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Discostäda 
Sätt på hög och glad musik 
och försök att dansa och 
städa samtidigt. 

Mörkerklättring  
Gå till en lekpark tillsammans med en vuxen på 
kvällen när det är mörkt ute. Ta med en ficklampa 
eller pannlampa. En av er lyser med lampan 
medan den andra klättrar.

Hinderbana 
Gör en hinderbana av böcker, baljor 
eller andra saker inomhus.

Snigel- och maskjakt 
Leta efter maskar och sniglar, döp dem och se till 
att de förs i säkerhet, så ingen trampar på dem. 

TIPS PÅ ROLIGA 
VARDAGSRÖRELSER
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Passa-på-rörelser
Strunta i hissar, rulltrappor och knapparna  
som öppnar dörrar – gör jobbet med din egen  
kropp istället, så blir du starkare.

Levande pyramid
Bygg en pyramid med  
din familj. Vem vågar  
stå högst upp?

Kläd-race 
Lägg ut dagens kläder som en bana i lägenheten 
eller huset. Spring banan och klä på alla kläder.  
Ta tid. Vilken dag i veckan är du snabbast?


