
En äggkläckningsapparat väcker många frågor om 
fortplantning och livets villkor.
Projektet pågår i minst tre veckor under våren, den 
tid som det tar för en kyckling att växa och utvecklas 
inuti sitt ägg. Tidigare har jag genomfört ett liknande 
arbete på ett fritidshem och kan ta på mig ansvaret 
för kycklingarna och annat levande. 
I centrum står äggkläckningsapparaten som jag tar 
med mig. Den innehåller ett tiotal befruktade ägg 
som ligger i lagom fukt och värme. I ett mörkt rum 
lyser vi genom äggen och följer kycklingens utveck-
ling från embryo till foster. Så småningom hör vi 
de nästan färdiga kycklingarna pipa genom skalen, 
vi ser dem hacka sig ur sina ägg. Vad gör vi då med 
kycklingarna när de har kläckts? 
Som nyfödda bör de bo i en stor pappkartong under 
en värmelampa. De växer snabbt och klarar sig snart 
själva. Då kan de flyttas till någon parklek med djur 
eller till en miljövänlig hönsgård.
Samtidigt som kycklingarna växer i sina skal 
kan eleverna även studera livets uppkomst hos 
grodyngel, maskar och myror samt groende bönor 
och ärtor.
Vi pratar också om ägg hos människor och andra 
däggdjur, hur de förökar sig och överlever som små. 
Genom att tillverka jätteägg av tidningspapper får
eleverna uppleva hur det är att vara en kyckling.

Kläck kycklingar i skolan! 
Eleverna kan pröva äggskalens hållfasthet genom att 
kliva på hönsägg som står på högkant i kartongflak.
Under arbetet utgår vi från min faktabok
Lägg ägg- om värpning, kläckning och födelse.
Boken handlar om hur nästan alla levande varelser 
kommer från ägg och om deras olika livsbetingelser.

Äggkläckningen kan engegera en hel skola och jag 
kan arbeta ett par dagar i veckan under fyra veckor i 
de olika klasserna. Eleverna får dokumentera sina 
iakttagelser i text och bild. Jag har en mycket lång 
erfarenhet av att arbeta med ord och bild-verkstäder.
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Vi klipper, viker och klistrar 
askar och tillverkar olika 
små djur som kläcks ur ägg.
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