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ÄGGET
Den här övningen är till för att göra eleverna uppmärksamma på hastighetens och 

skyddsutrustningens betydelse för människors överlevnad i trafiken. 

Eleverna får arbeta i grupper om 2–3 elever. Utmaningen lyder: Hur kan ni göra för 
att släppa ett ägg från taket utan att det går sönder?

Innan de får börja arbeta praktiskt så låt dem fundera en stund enskilt kring frågan:

•  Vad är det som avgör om ägget håller? Till exempel hastighet, skydds
utrustning, höjd, vad det landar på och så vidare. 

Låt dem i sina grupper  diskutera och skriva ner vad de tror är viktigt att tänka på.

Samla upp alla gruppers tankar på tavlan.

Låt eleverna uppfinna ”skyddsutrustningar” i grupper om tre. Låt dem inte testa att 
släppa ägg till att börja med utan låt alla grupper göra färdigt först. Innan ni testar 
så titta på varje grupps lösning och be dem förklara hur de tänkt. Värdera lösningen 
utifrån svaren på frågan: Vad är det som avgör om ägget håller?

Diskutera med eleverna vilken utrustning de tror är säkrast.

Testa sedan vilken som är säkrast. Om ni har tid och vill så låt eleverna göra föränd
ringar och förbättringar utifrån diskussionen ovan.

Avsluta övningen med en diskussion där ni tar upp: Vad har det vi gjort för relevans i 
trafiken? Vilka av era lösningar finns som skyddsutrustningar i trafiken på riktigt?

NI BEHÖVER
• Råa ägg
•  Diverse material att bygga 

med såsom frigolit, silkes
papper, kartong, tejp, snöre 
och papper

• Papper och penna
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Fysik

•  Använda kunskaper i fysik för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, 
teknik, miljö och samhälle.

• Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
•  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för 

att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen 
och samhället.

Centralt innehåll:

•  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de 
upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

•  Enkla systematiska undersökningar. Planering,  
utförande och utvärdering.

Svenska och svenska som andraspråk

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll:

•  Muntliga presentationer och muntligt berättande för 
olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag 
och skola. Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig 
presentation.

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till delar av dem.

Teknik

•  Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 
ändamålsenlighet och funktion.

•  Identifiera problem och behov som kan lösas med 
teknik och utarbeta förslag till lösningar.

•  Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
•  Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 

samhälle och miljö.
•  Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats över tid.
Centralt innehåll:

•  Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och 
deras egenskaper samt användning i hållfasta och 
stabila konstruktioner.

•  Ord och begrepp för att benämna och samtala om 
tekniska lösningar.

•  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av 
behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion 
och utprövning.

•  Egna konstruktioner med tillämpningar av principer 
för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och 
elektriska kopplingar.

•  Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nack-
delar med olika tekniska lösningar.

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)


