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BROBYGGE 

En lagaktivitet som testar både 

kreativitet och tekniskt handlag. 

Uppgiften är att bygga en stabil 

bro med hjälp av en modellsats 

som ger minst en rätt lösning. 

Broarna bedöms efter design och 

hållfasthet, de ska nämligen vara 

både vackra och klara av att bära 

en radiostyrd bil. En bra och rolig 

gruppaktivitet där samarbete och 

problemlösningsförmåga tränas. 
 
 
AKTIVITETEN 

I den här utmanande aktiviteten får 
gruppen testa på att vara konstruktörer 
för en stund. Bron som byggs kanske blir 
liten, men definitivt inte prestationen från 
de lag som lyckas med uppgiften. 
Gruppen delas upp i mindre lag. Varje lag 
får till uppgift att över en fiktiv flod 
konstruera och bygga en bro som ska 
klara av att bära en radiostyrd bil. Till sitt 
förfogande har varje lag en modellsats 
som rätt monterad ger minst en rätt 
lösning. 
 
När startskottet går gäller det för lagen 
att organisera sig och försöka klura ut hur 
de bäst kan använda materialet.  

Bron måste designas och monteras och 
även om det finns en rätt lösning kan 
kreativa lag hitta en egen fungerade 
modell. Om lagen kör fast finns 
möjligheten att utnyttja ledtrådar under 
tävlingens gång. 
 
När lagen tror sig vara klara bedöms 
broarna av tävlingsledningen som främst 
tittat på två huvudelement - uppfyller 
bron sitt syfte, dvs. kan den bära bilen, 
och är den vacker att se på?  Det vinnande 
laget har förmodligen byggt en bro som 
är både vacker och hållbar. 
 
PASSAR VEM 

Aktiviteten är utmärkt för grupper som 
vill ha en lite lugnare aktivitet där alla kan 
vara med. Brobygget äger med fördel 
rum inomhus. Aktiviteten ställer stora 
krav på samarbetsförmågan inom 
grupperna. 
 
 

FAKTA BROBYGGE 
SÄSONG Året runt 

REK. ANTAL 8 - 30 personer 

TIDSÅTGÅNG Ca 1 timme 

PLATS Inomhus 

REK. LAGSTL 4 – 6 deltagare 

 


