
     Årskurs 5 Tema 1 
Tema 1 - fångad av en stormvind 

Vi har hamnat på en ö efter att ha svepts med av en tornado. Mobilerna 
har ingen täckning. Hur ska vi larma? Hur ska någon kunna hitta oss? 

Syfte 

Att eleverna ska kunna analysera en problemsituation och hitta förslag till lösningar. 

Att eleverna ska fundera på olika sätt att nå fram med budskap över stora avstånd 

Så här kan man göra 

Inspiration 

Läraren läser eller berättar: 

Det är tidig höst. Klassen har varit med i en uppfinnartävling och just fått besked 

om att ni vunnit pris för: 

"Bästa samarbete" 

Priset är en resa till Åland för hela klassen. 

Den dag ni ska åka är det märkligt varmt och vindstilla. Nästan litet kusligt stilla. 

Inga vågor. Inga måsar som skriar. Klassen står ute på däck och spanar efter sälar. 

Ni är de enda passagerarna på däck. Inifrån båten hör de ett avlägset mummel från 

medpassagerare, som jagar efter de bästa sittplatserna eller trängs i köerna till 

restauranger och tax-freebutik.   

Inte ett enda runt litet sälhuvud inom synhåll. Långt borta vid horisonten växer 

långsamt något mörkt upp ur havet. Det ser ut som en smal jättehög tratt. Den 

närmar sig båten med hög hastighet. 

 Någon skriker: "En tornado! Kolla en tornado!" En annan svarar:  

"Ä´ru dum på riktigt eller? Ha´ru nånsin hört talas om en tornado här i Sver…" 
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Det är det sista som hörs innan klass fem slits upp från däcket av en rytande 

stormvind. 

När ni kommer till sans igen sitter ni på en strand. Alla är blöta och tilltufsade, men 

ingen verka allvarligt skadad. Några knappar desperat på sina mobiltelefoner. Ingen 

täckning. 

Ni har hamnat på en ö. Långt, långt borta kanske i ett annat land. Det är gott om 

träd och buskar och bär på ön. 

Hur ska ni få fram ett budskap till omvärlden? 

Inspiration 

Kanske kan historien ge idéer? Hur kommunicerade vi på avstånd förr?  T.ex. när 

en fiendeflotta nalkades. Hur kommunicerar vi nu? I framtiden?  

Gör en tidslinje för långväga kommunikation. 

Uppgift  

Att uppfinna ett sätt att få omvärlden att veta var ni är, så att ni kan bli räddade: 

Planering 

Låt eleverna diskutera olika förslag i grupper och beskriva idéerna på papper. 

Låt eleverna planera vilket material de behöver.  

Fritt uppfinnande 

Eleverna skaffar det material de behöver.  

Eleverna skapar sina uppfinningar. 

Eleverna prövar sina uppfinningar.  

Över hur långa avstånd fungerar uppfinningarna? 

Vad fungerar bra?  

Vad fungerar mindre bra? 
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Vad kan förbättras? 

Eleverna gör förbättringarna 

Presentation 

Eleverna skriver berättelser om äventyret och berättar för andra klasser. 

De inbjudna eleverna får också pröva om de kan använda klassens uppfinningar för 

att föra över budskap till varandra. 

Reflektion

- För länge sedan skickade man kanske röksignaler eller ett brev när man ville nå

fram till andra över stora avstånd. Idag ringer vi, skickar sms eller mailar.

- Kan du tänka ut några situationer då det betyder mycket för dig att du kan få

kontakt snabbt och lätt på stora avstånd?

- Vad har det betytt för oss människor att tekniska uppfinningar hjälper oss att få

kontakt över hela världen?


