
besök en äggård
öppen gård för skolbarn





Bästa sättet att visa det måste ju ändå vara att bju-
da in gäster till gårdarna. Därför testade vi att bjuda 
in tre skolklasser, två till Täljestad gård och en till 
Torggummans ägg, för ett par timmar i lantluften. 

I det här dokumentet finns tips och upplägg som 
ni kan använda er av. För frågor är det bästa att 
kontakta Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare 
på Svenska ägg: kansliet@svenskaagg.se

TYCKER DU, PRECIS SOM VI, ATT DET ÄR VIKTIGT 
ATT VETA VARIFRÅN MATEN KOMMER? 



Hönans anatomi 

ryggrad lungor

äggstock

njure

äggledare

kloaköppninglever

mjälte

hjärta

kräva

matstrupe

luftstrupe

näbb

öga

tarmmuskelmage



Skolklasserna var från närliggande  
mellanstadium, årskurs fyra och fem. 

GÅRDARNA PRATADE OM FÖLJANDE 
Hönan: hur de bor, vad de äter, hur gamla de 
blir, hönans anatomi 
Ägget: hur ägg blir till, äggets anatomi, håll-
barhet, näringsinnehåll, varför svenska ägg och 
andra tips och inspiration om ägg
Gården: hur det funkar på gården, hur många 
hönor som bor på gården, hönsstall, produktion 
och packeri 

Eleverna vill lära sig och har mycket frågor, så 
var förberedd! Prata inte bara om, utan visa 
gärna det du pratar om för ökad förståelse.  
Exempel på detta är att lysa med ficklampa 
på ett ägg när du pratar om äggskalet, eller 
använda en affisch/riktig höna eller ägg när du 
pratar anatomi. 

LEKTION



LEKTION  
med riktiga hönor,  
kycklingar och ägg 

TIPSPROMENAD
(läs mer på nästa uppslag)

RUNDVANDRING 
Gå runt på gården för att se 
hönornas hem, packeri mm.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER



PYSSEL 
Göra egna ägg-gubbar (odla 
krasse i äggskal med hjälp av 
bomull, vatten och krassefrön)

FIKA  
(t.ex. äggmacka eller våfflor) 

CITAT FRÅN UNGDOMARNA:

”Det var jättekul att vara där 
och vi skulle gärna vilja åka dit 
igen! :)”

“ <3 “



TIPSPROMENAD
FÖRSLAG PÅ FRÅGOR:

• Hur vet man att äggen man köper är svenska? 
• Ungefär hur många ägg värper en höna per  
vecka? 
• Varför är vissa ägg vita och andra bruna? 
• Varför är vissa ägg stora och vissa små? 
• Finns det flest vita eller bruna ägg i Sverige? 
• Varför är det bra att köpa svenska ägg?
• Vad innehåller pannkakor? 
• Hur kan man ta reda på om ägget är rått eller 
kokt utan att ta sönder det? 
• På vilket/vilka sätt kan ägg påverka kroppen? 

Utslagsfråga: Hur många ägg äter vi per person 
och år i Sverige? Eller något intressant om 
gården?

Vinsttips: Stekpanna för ett ägg gjorde succé





SMITTSKYDD:
Det är viktigt att tänka på hur man kan  
minska smittorisken vid skolbesök. Att t.ex.  
ha skoskydd och desinfektionsmedel är en  
bra start. 

ANTAL DELTAGARE:
Runt 20 elever per klass rekommenderas, men 
beror på vilken klass det är och hur många från 
gården som kan hjälpa till.   

Cirka 2.5 h var lagom för aktiviteter, lektion, 
tipspromenad, fika och rundvandring. 
 
FÖRSÄKRING:  
Kolla upp gårdens försäkring och vad den täck-
er om något händer. Likaså kan det vara bra att 
dubbelkolla att skolungdomarna är försäkrade 
under vistelsen.

FRÅGOR OCH SVAR:  
Förbered svar på frågor som kan tänkas kom-
ma, tex. allmänt om ägg och gården, men kan 
också vara kopplat till nyheter/aktuella debatter. 
Svenska ägg kan hjälpa till om det rör aktuella 
debatter, för att ha den senaste informationen.

TRANSPORT: 
Skolor har ofta tillgång till egna skolbussar, men 
hör gärna med dem så att det planeras in från 
början hur klassen tar sig till och från gården.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ


