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Studiehäfte 

 
 
Elektricitet, hur fungerar det? 
Vad är det och är det farligt? 
Vad kan man använda det till? 
Du har säkert många fler frågor om 
elektricitet.  
 
 
Med hjälp av Görel kommer du att lära dig 
grunderna om elektricitet. Det blir en hel 
del kopplande och funderande.  
 
 
Arbeta så här: 
 
• Alla experiment är helt ofarliga eftersom du gör dem med batterier.  

Det är däremot absolut förbjudet att koppla någonting till vanliga eluttag i väggen, 
eftersom det är livsfarligt.  
 

• Jobba gärna ihop med en kompis. Då kan ni hjälpa varandra och diskutera era 
upptäckter. 
 

• I detta häfte finns det ett antal uppgifter. Skriv eller rita svaren till dem i ett 
anteckningshäfte eller på lösblad. Genom att skriva och rita kommer du ihåg de 
nya upptäckterna bättre. 
 

• Vissa uppgifter är lite svårare och är då skrivna i kursiv stil.  
Till vissa uppgifter får du kanske söka svaret i böcker, på Internet eller fråga 
någon ”expert”. 
 

• Jobba först med sidorna 1-19.  
På sidan 20 finns några uppgifter där du kan kolla om du har förstått.  
Till sist har du möjlighet att välja ut vilka av sidorna 21-26 som du har lust att 
göra. 
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Skala och koppla 
 
 
Till våra kopplingar kommer det att behövas sladdar. I lådan finns det en lång sladd. 
Vi ska klippa till kortare sladdar där ändarna ska skalas. 
 
1. Börja med att klippa till 4 st sladdar som är 20 cm långa. Det kommer att behövas 

ännu fler men du kan tillverka dem efter hand. 
 
Efter det behöver sladdarna skalas i ändarna. Det betyder att du måste ta bort 
knappt 1 cm av plasten i båda ändarna av varje sladd. Det är viktigt att inte skada de 
fina koppartrådarna som finns inuti sladden. 
 
Det finns specialtänger för att skala sladdar men 
du ska använda en krokodilklämma.  
 
2. Nyp fast krokodilklämman i änden på sladden 

och dra sedan bort plasten.  
Se figuren. 
 

3. När ändarna är skalade tvinnar du ihop 
trådarna så att de inte spretar isär. 

 
 
 
 
Du är säkert sugen på att börja koppla nu.  
 
4. Ta fram en glödlampa, ett batteri och två av 

dina sladdar. Försök nu att få lampan att lysa. 
Det finns flera olika kopplingar som gör att 
lampan lyser. 
Försök att hitta så många varianter du kan. 
När du lyckas få lampan att lysa ritar du upp 
hur kopplingen ser ut.  
Här till höger ser du hur du kan rita ett batteri, 
en lampa och en sladd. 
 

5. Om du har någon kompis som också har fått 
lampan att lysa kan ni jämföra era ritningar.  
 

6. Kan du få lampan att lysa med hjälp av bara en 
sladd och ett batteri? 
Det finns faktiskt några olika sätt.  
Glöm inte att rita upp kopplingen när lampan 
lyser. 
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Elektrisk ström 
 
 
När du förut fick lampan att lysa så lyckades du skicka ström genom lampan.  
Men vad är ström?  
I alla material finns det små partiklar som kallas elektroner. De finns i sten, trä, 
vatten, olja, hud, luft…överallt. 
 
Ett batteri tillverkas så att ena änden av batteriet får för 
många elektroner och att den andra änden saknar 
elektroner. Änden med för många elektroner kallas 
minuspol och den andra änden kallas pluspol. 
 
Elektronerna har den egenskapen att de stöter bort 
varandra. Därför försöker elektronerna vid minuspolen att 
komma över till pluspolen.  
 
Det finns dock ingen ”väg” till pluspolen inuti batteriet. Alltså 
måste det på något sätt göras en väg från minuspolen till 
pluspolen utanför batteriet. T.ex. kan man koppla en sladd 
från minuspolen till pluspolen.  
 
I en ”yttre väg” blir det en ström av elektroner som vandrar 
från minuspolen till pluspolen. Det är just det som kallas 
elektrisk ström, eller bara ström. 
 
Den elektriska strömmen innebär att det fylls på med 
elektroner vid pluspolen. Till slut finns det lika många 
elektroner vid pluspolen som vid minuspolen. Då slutar 
elektronerna att vandra – strömmen upphör.  
 
1. Undersök några olika typer av batterier och se om du 

kan hitta pluspolen och minuspolen på dem.  
Polerna är ofta blanka, som silver. Det brukar också 
finnas ett plustecken eller minustecken för att markera 
de olika polerna.  
Rita av batterierna och markera de olika polerna. 
 

2. Var ska man slänga gamla batterier? 
 

3.  Vad tror du det innebär att ett batteri är slut? 
 

4. Vad är fördelen med ett uppladdningsbart batteri? 
Vad händer egentligen då man laddar upp det? 
 

5. Kan elektroner lätt vandra i luft? 
Motivera ditt svar. 
 

Minuspol (-) 

Pluspol (+) 
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Batteri & lamphållare 
 
 
I fortsättningen kommer vi att koppla upp många kretsar. För att göra det enklare 
finns det batterihållare och lamphållare med snabbfästen för sladdar.  
 
1. När du sätter i nya batterier i någon elektrisk 

apparat är det viktigt att batterierna vänds 
rätt. Annars fungerar inte apparaten. 
Ta fram batterihållaren. Titta i botten på 
hållaren så ser du hur batteriet ska vändas. 
Sätt sedan i ett batteri. 
 

2. Det finns även en hållare för lampor i 
Görellådan. Ta fram den röda hållaren och 
prova att skruva i en lampa. 
 

3. Så här enkelt fäster man sladdändarna i 
hållarna:  
Se först till att de tunna trådarna i änden på 
sladden är ihoptvinnade.  
Tryck ner plåten och stick in den skalade 
sladdänden i det lilla hålet på klämman (se 
figuren till höger). 
Släpp sedan upp plåten så att sladden 
kläms fast. 
 

4. Gör så här för att få en lampa att lysa med 
hjälp av hållarna: 
Ta fram en sladd och anslut dess ena ände 
på en av batterihållarens klämmor och den 
andra änden på lamphållarens ena 
klämma. 
Ta en ny sladd och fäst den vid de klämmor 
som finns kvar. 
 
Nu ska det lysa!  
 

 

 
…lätt som en plätt?
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Strömbrytare 
 
 
Hur gör man om man vill släcka en lampa i en 
koppling?  
 
Det enklaste är givetvis att dra ur någon av 
sladdarna. Då bryts strömmen. 
 
I stället för att dra ur sladden kan man montera en 
strömbrytare.  
 
1. Ta fram den blå strömbrytaren i Görellådan och 

titta hur den fungerar. 
 

2. Koppla ihop ett batteri, en lampa, en strömbrytare 
och sladdar. När man stänger och öppnar 
strömbrytaren ska lampan tändas och släckas.  
Rita hur du kopplade. 
Batteriet och glödlampan kan du rita som vi 
visade på sidan 2. Till höger ser du hur du kan 
rita strömbrytaren.   
 

3. Samma uppgift som ovan men med två lampor. 
Lamporna ska du alltså kunna tända och släcka 
med hjälp av strömbrytaren. Rita hur du 
kopplade. 
OBS. När man kopplar två lampor till ett batteri 
kan det hända att de lyser svagare än om man 
bara kopplar en lampa till ett batteri. Det beror på 
hur lamporna kopplas till batteriet. 
 

4. Koppla ihop ett batteri, två lampor, en 
strömbrytare och sladdar. Den ena lampan ska 
lysa hela tiden. Den andra lampan ska du kunna 
tända och släcka med strömbrytaren. 
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Ström i tunn tråd 
 
 
Nu ska du undersöka vad som händer om en 
elektrisk ström tvingas gå genom en tunn tråd.  
 
1. Ta fram en bit kartong som är ca 25 cm lång. 

I Görellådan finns en rulle kromnickeltråd. Den är 
blank och väldigt tunn. 
Klipp av en bit av kromnickeltråden så att den är 
lite längre än kartongbiten. 
Spänn sedan fast tråden på kartongen med hjälp 
av 2 st krokodilklämmor, se figuren. 
 

2. Ta fram två sladdar och kläm fast en sladd vid 
varje pol på batteriet. Kläm fast krokodilklämmor i 
andra änden av sladdarna. 
  

3. Tryck krokodilklämmorna mot tråden på 
kartongen. Håll dem ca 15 cm från varandra. 
Nu går det en ström genom sladdarna och den 
tunna tråden. 
Be en kompis känna på tråden mellan de lösa 
krokodilklämmorna. 
Flytta sedan krokodilklämmorna närmare och 
närmare varandra. 
Märker din kompis att tråden på något sätt 
förändras? 
 

Vad är det som händer? 
 
Jo, elektronerna har nu möjligheten att vandra från 
minuspolen till pluspolen.  
I de ”tjocka” kopplingstrådarna är det inga problem 
för elektronerna att ta sig fram. 
Däremot blir det trångt i den tunna kromnickeltråden. 
När det blir trångt blir det även varmt. Tänk på hur 
det blir i en kö med mycket folk, där alla trängs. 
 
När du har rostat bröd hemma har du kanske sett en 
tunn tråd som glöder inuti brödrosten. Strömmen 
som värmer tråden kommer genom sladden från 
vägguttaget 
 
4. Hur tror du en spisplatta eller ett strykjärn ser ut 

inuti? Varför blir de varma? 
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Glödlampan 
 
 
Nu är det dags att titta närmare på hur glödlampan 
fungerar.  
 
Om man låter en ström gå genom en tunn tråd blir 
den varm, det har du provat.  
Det är precis så en glödlampa fungerar. 
 
Tråden i glödlampan är mycket tunn. När man 
skickar en ström genom den, blir den så varm att den 
glöder. Det är då lampan lyser. 
 
Tråden blir faktiskt så varm att det finns risk för att 
den brinner av. För att minska den risken sätter man 
en glaskupa runt tråden och fyller den med en 
speciell gas.  
 
Så här går strömmen genom lampan: 
a) Strömmen leds in via knoppen i botten på 

lampan. 
b) Den leds vidare inuti lampan upp till den tunna 

tråden. 
c) Här uppe blir det varmt eftersom det är trångt för 

elektronerna att ta sig fram i den tunna tråden. 
d) Efter den tunna tråden leds strömmen till insidan 

av metallhöljet. Höljet ser ut som en konservburk 
utan botten och lock. 

 
OBS  
Det har ingen betydelse om strömmen leds in via 
knoppen och ut via metallhöljet eller in via 
metallhöljet och ut via knoppen. 
Det viktiga är ju att det går en ström genom den 
tunna tråden i lampan. 
 
1. Ibland går glödlampor sönder. Vad är det 

egentligen som brukar gå sönder? 
 

2. Rita hur en glödlampa ser ut inuti utan att kika på 
figuren.  

a 

b

c 

d 

Tunn tråd av 
metallen volfram 
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Lyser, lyser ej 
 
 
Vilka lampor lyser?  
Eventuellt kan du avgöra det bara genom att titta på bilderna. Om du är osäker 
provar du med hjälp av ett batteri, en lampa, lite sladdar och kanske en kompis för att 
hjälpa till att hålla i allting. 
 
Skriv upp bokstäverna i de rutor där lamporna lyser. Kasta sedan om bokstäverna så 
får du ett ord. Vilket ord blir det?  
Hoppas det blir rätt! 
 

T A D S

O E S F

L K R P

Ä I T S
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b) 

a) 

c) 

Lampsladd 
 
 
Nu har du lärt dig att det måste gå två sladdar till 
en lampa för att den ska lysa. I den ena sladden 
går strömmen in till lampan och i den andra går 
strömmen tillbaka från lampan. 
 
Men hur ser det ut hemma? 
Där är det ju bara en sladd till t.ex 
skrivbordslampan. Hur fungerar det? 
 
Förklaringen är att de vanliga lampsladdarna 
hemma innehåller två sladdar, se figuren till höger. 
 
Vi tittar på en skrivbordslampa hur den fungerar.  
 
a) Som du vet finns det två stift på stickproppen i 

änden på lampsladden. Varje stift är 
ihopkopplat med var sin sladd inuti 
lampsladden. 
 

b) Sladdarna går via lampsladden och lampans 
stativ upp till glödlampan. 
 

c) Vid lampan är den ena sladden i kontakt med 
glödlampans knopp och den andra sladden är i 
kontakt med glödlampans metallhölje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Har det någon betydelse hur man vänder 

kontakten då man sätter in den i vägguttaget? 
 

2. Varför ska man alltid dra ur kontakten ur 
vägguttaget när man byter glödlampa? 
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Strömmätning 
 
 
Hur mäter man strömmen? 
Strömstyrkan mäts i enheten Ampere. Det uttalas ”ampär” och förkortas A. 
 
Mätaren som mäter strömmen kallas amperemeter. För att amperemetern ska kunna 
mäta strömmen måste strömmen gå genom mätaren. Elektronerna ska vandra in 
genom den svarta kontakten och komma ut genom den röda kontakten på 
amperemetern.  
 

Svart mot minuspolen, rött mot pluspolen 
 
OBS. Om amperemetern visar max bör du snabbt bryta strömmen, annars kan 
mätaren gå sönder. 
 
1. Nu ska du mäta hur stor ström det går 

genom en glödlampa. 
Ta fram amperemetern, ett batteri, en 
lampa och sladdar. Koppla enligt 
bilden till höger. Skruva upp 
kontakterna på amperemetern lite, 
stick in sladdarna i de små hålen och 
skruva sedan ner kontakterna igen.  
Går det någon ström i kopplingen? 
Läs av amperemetern. 
 

2. Vad händer om du kopplar in 
amperemetern baklänges?  
Ändra kopplingen så att strömmen går 
åt fel håll genom amperemetern.  
Titta noga på mätaren! 
 

3. I ett tidigare försök lät vi strömmen gå 
genom en tunn tråd. 
Koppla upp samma krets igen men 
koppla även in en amperemeter. Öka 
och minska avståndet mellan de ”lösa” 
krokodilklämmorna. 
Hur ändras strömstyrkan då strömmen 
går lång eller kort väg i den tunna 
tråden? 
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Ledningsprovare 
 
 
I vilka ämnen kan elektroner vandra? 
Sladdarna vi använder leder ström tack vare att de innehåller koppartråd. Koppar är 
ett ämne som leder ström mycket bra. Vi har även sett att kromnickel leder ström. 
  
Ett ämne som leder ström kallas ledare.  
Ett ämne som inte leder ström kallas isolator. 
 
För att undersöka om andra ämnen leder ström ska du nu tillverka en 
ledningsprovare.  
 
 
1. Koppla ihop två 1,5 V batterier, 

en lampa, sladdar och 
krokodilklämmor som på bilden. 
 
OBS. Det ena batteriets pluspol 
ska kopplas ihop med det andra 
batteriets minuspol. 
 
 
 

2. Kontrollera att lampan lyser när du håller 
krokodilklämmorna mot varandra. 
 

3. Håll nu de två krokodilklämmorna en bit från 
varandra på ett papper. Om papper är en 
ledare ska lampan lysa, annars är papper 
en isolator. 
 

4. Undersök olika material och skriv upp dina 
resultat i en tabell. Här till höger ser du hur 
tabellen kan se ut. 
Hitta även på egna ämnen som du kan 
testa. 
 

5. Varför tror du det är plast runt 
koppartrådarna på en sladd? 
 

 

Ämne Ledare Isolator
Koppar
Trä
Kromnickel
Gummi
Plast
Järn
Luft
Guld
Silver
Tyg
Saltvatten
Porslin
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En propp har gått… 
 
 
I våra hem går de flesta sladdarna inuti väggarna. Om det uppstår ett elfel 
någonstans i huset kan det plötsligt gå en mycket stor ström i någon sladd. Sladden 
blir varm och kan börja glöda. Risken är då stor att huset börjar brinna. 
Vad har vi för skydd mot det? 
 
Strömmen kommer in till vårt hus via en tjock kablel. 
Strömmen går först till ett elskåp. Därifrån går det 
sedan många tunnare sladdar. En sladd går till t.ex. 
köket, en till sovrummet, en till vardagsrummet…  
 
Innan strömmen lämnar elskåpet för att gå till ett rum, 
går den först genom en säkring. Om du letar upp 
elskåpet hemma ser du säkert alla dessa säkringar, en 
för varje rum. Dessa säkringar kallas ofta proppar och 
av den anledningen kallas elskåpet ibland för 
proppskåpet.    
 
Vad är det för säkert med en propp? 
Om du har en propp kan du försiktigt knacka sönder 
den med en hammare så ser du en mycket tunn tråd 
inuti den. Strömmen går genom den tråden. 
 
Om det går en stor och farlig ström i sladden till ett rum 
kommer den tunna tråden i den proppen att snabbt 
brinna av. Strömmen till rummen bryts och allt slocknar. 
” En propp har gått!” 
 
När den tunna tråden i proppen går sönder lossar en 
liten färgad knapp på den. På så sätt är det enkelt att se 
vilka proppar som är hela och vilka som är trasiga. 
 
Av säkerhetsskäl ska man bryta strömmen innan man 
byter proppen. Det gör man med huvudströmbrytaren 
som sitter i elskåpet.  
 
För att byta propp skruvar man ut propphållaren, byter 
ut den trasiga proppen mot en likadan och skruvar dit 
hållaren igen. Om även den nya proppen går sönder 
finns det ett elfel i huset som måste lagas. 
 
Olika proppar tål olika stor ström. De är märkta med 
den strömstyrka då de skall gå sönder, t.ex. 10A. 
Färgen på knappen visar hur många ampere de tål. 
 

  Hel propp     Trasig propp 
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Ljusdimmer 
 
 
Du har säkert sett en ljusdimmer någonstans. Med hjälp av en sådan kan man ställa 
in ljusstyrkan hos en lampa. De kan se ut på lite olika sätt. 
Men hur fungerar de? 
 
1. Koppla upp en krets med ett batteri, en lampa, sladdar och kromnickeltråd.  

Se figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Öka och minska avståndet mellan de ”lösa” krokodilklämmorna.  
Vad händer med lampan? 
 

Det är trögt för strömmen att ta sig fram genom den tunna kromnickeltråden. 
Genom att låta strömmen gå en längre väg genom den tunna tråden kan vi minska 
strömmen. 
 
3. En dimmer kan se ut som på bilden till 

höger. När man vrider på ratten i 
mitten ökar eller minskar ljusstyrkan på 
lampan, som är kopplad till dimmern. 
Hur kan en dimmer se ut inuti?  
Fundera och hitta på en egen 
konstruktion.  
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Hur starkt är batteriet 
 
 
Batterier är tillverkade på olika sätt men har ett gemensamt, de vill skicka en 
ström från den ena polen till den andra. En del batterier är starka och kan 
skicka iväg stora strömmar medan andra batterier är svaga. 
 
Nu pratar man inte om ”batteriets styrka” utan kallar det istället batteriets 
spänning. Man kan läsa på batterier hur stor spänning de har. Det kan t.ex. stå 
4,5V. Bokstaven V är en förkortning av Volt.  
 
Det går att mäta batteriers spänning med hjälp av en voltmeter. Den har en röd och 
en svart kontakt. Den röda kontakten ska anslutas till batteriets pluspol och den 
svarta till minuspolen. 
 

Svart mot minuspolen, rött mot pluspolen 
 
1. Koppla in en voltmeter som på bilden och mät 

batteriets spänning. Vad visar voltmetern? Vad står det 
på batteriet? 
 

2. Vad händer om man kopplar in voltmetern fel? 
Byt på rött och svart. 
 

3. Mät spänningen hos några olika sorters batterier. 
Jämför spänningen på gamla och nya batterier. Läs på 
batterierna hur stor spänningen ska vara då de är nya. 
 

4. Blir spänningen större om man använder två batterier 
samtidigt? Till höger ser du hur de ska kopplas ihop 
med plus och minus. 
 

5. Vänd på det ena batteriet. Vad händer? 
 

6. Hur går det med spänningen om man använder ännu 
fler batterier? Rita av tabellen till höger, även den 
tomma kolumnen som du ska använda senare.  
Mät sedan spänningen på ett, två, tre…batterier och 
fyll i värdena i tabellen. Koppla alltid pluspolen på ett 
batteri till minuspolen på nästa batteri.  
 

7. Ta reda på följande utan att prova med voltmetern. 
Använd böcker, Internet, lärare… 
Hur stor är spänningen 
a) på ett bilbatteri 
b) i väggkontakten (prova ej!) 
c) ledningarna till X-2000 (tåget) 
d) i ledningarna från kraftverk 

Antal batterier Spänning
(st) (V)
1
2
3
4
5
6

+ + --
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Hur starkt lyser lampan 
 
 
På förra sidan såg du att ju fler batterier du kopplade ihop desto större blev den 
totala spänningen. 
Hur ändras strömmen i en koppling om spänningen ökar? 
 
Vi ska koppla fler och fler batterier till en lampa 
och samtidigt mäta strömmen genom lampan. 
 
1. Du skall använda tabellen du gjorde på förra 

sidan. Som rubrik på den tredje kolumnen 
skriver du Ström (A). 
 

2. Koppla upp en krets enligt figuren till höger. 
Hur stor ström går det genom lampan? Läs av 
på amperemetern och fyll i tabellen. 
 

3. Koppla in två batterier. 
OBS Koppla det ena batteriets pluspol till nästa 
batteriets minuspol. 
Läs av strömmen på amperemetern och fyll i 
tabellen. 
 

4. Öka med ett batteri i taget.  
Läs av strömstyrkorna på mätaren och fyll i 
tabellen. 
Fortsätt tills lampan går sönder. 
 

Av det här försöket kan man dra följande slutsats: 
Ju större spänning desto större ström. 
 
Till slut gick det så stor ström genom den tunna tråden i glödlampan att den brann 
av. 
 
Alla elektriska apparater är känsliga för stora strömmar och kan då gå sönder. Ett 
typiskt exempel är när åskan går.  
 
Under ett åskväder finns det spänningar på 
tusentals Volt mellan molnen och marken. När 
blixten slår ner kan dessa spänningar följa 
elledningarna in i husen.  
I t.ex. en dator som är ansluten till 
väggkontakten kan det då bli stora strömmar 
som förstör den. 
 
Vill man skydda en apparat då åskan går ska 
man alltså dra ur kontakten ur vägguttaget. 

Antal batterier Spänning Ström
(st) (V) (A)
1
2
3
4
5
6
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Faran med el 
 
 
Även människor kan skadas av en elektrisk ström om den är för stor.  
Vad händer om man av misstag råkar få en ström genom kroppen? 
 
Låg spänning - svag ström 
Låga spänningar från t.ex. batterier kan bara ge väldigt 
små strömmar genom kroppen. Dessa strömmar är helt 
ofarliga. 
  
1. Sätt tungan mot de båda polerna på ett 4,5 V batteri så 

känner du en liten ström genom tungan. 
Hur känns det? 
 

Stor spänning - stark ström  
I vägguttagen är spänningen mycket större än i ett batteri. 
Den är 230 Volt! Kommer du i kontakt med den 
spänningen får du livsfarligt stora strömmar genom 
kroppen. 
Alla muskler i kroppen styrs av svaga strömmar från 
nerverna. Om det plötsligt kommer in en ström utifrån kan 
vi inte styra våra egna muskler. Det kan betyda att man 
inte kan ta sig loss från den farliga spänningen, man 
fastnar. 
Även hjärtat styrs av ström från nerverna. Om det får 
felaktiga strömmar utifrån kan det till och med sluta att slå, 
då dör man. 
• Använd aldrig en apparat där sladdens isolering är 

skadad. 
• Vatten kan leda ström. Alltså är det farligt att använda 

elektriska apparater i t.ex. badrum. Där finns det därför 
inget vägguttag med 230 V.  
Det är mycket farligt att dra in en skarvsladd från ett 
annat rum till badrummet för att t.ex. föna håret. 
 

Mycket stor spänning - mycket stark ström  
I t.ex. transformatorstationer och i ledningarna över 
järnvägen finns det mycket stora spänningar, tusentals 
Volt. 
Dessa mycket stora spänningar kan till och med skicka 
ström en bit genom luften. Det är alltså livsfarligt att 
komma i närheten av ledningarna. 
Om en människa kommer i kontakt med en sådan 
spänning kan hon brinna upp av den mycket starka 
strömmen genom kroppen. 
• Klättra aldrig på järnvägsvagnar. 
• Gå aldrig i närheten av nerfallna kraftledningar. 
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Elektrisk motor 
 
 
Nu är det dags att titta lite närmare på en elmotor. Det finns en liten elmotor i 
Görellådan. Det är inga konstigheter att få den att snurra.  
 
Strömmen ska gå genom motorn, in i den ena kontakten och ut ur den andra 
kontakten. Kontakterna är två små bleck som sitter på baksidan av motorn.  
 
1. Koppla in motorn och provkör den. 

Stick in sladdändarna i kontakternas hål och vira fast. 
Lägg märke till åt vilket håll motorn snurrar. 
 

2. Kan du få motorn att snurra åt andra hållet? 
 

3. Koppla in en strömbrytare så att du kan starta och 
stoppa motorn.  
 

4. Elmotorer finns lite överallt. Försök att komma på 10 olika 
apparater i hemmet som innehåller en elmotor. 
 

5. Tillverka en propeller som du kan sätta på motorns axel. 
Tips: 
Sätt en bit suddgummi på axeln. 
Klipp ut en propeller i plast eller papp. 
Fäst propellern på suddgummit med häftstift. 
 

6. Kan du göra någon smart koppling så att du kan justera 
motorns hastighet? 
Tips: tunn tråd… 
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Hårfön 
 
 
En hårfön används som du vet för att fixa till frisyren. När man trycker in knappen 
på hårfönen så blåser det varmluft ur munstycket. 
Om man ska ta bort gammal målarfärg så går det lättare om man värmer den först.  
Då räcker inte värmen från en hårfön utan man får använda en varmluftspistol. Den 
ser ungefär ut som en hårfön men blåser mycket varmare luft.  
Här finns ett antal frågor angående en hårfön.  
Skriv och rita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur får man det att 
blåsa?

På en del fönar 
kan man justera 
hur kraftigt det 
ska blåsa med 

hjälp av en 
skjutknapp.  

Hur kan man ha 
gjort kopplingen? 

Vad är det 
som gör att 
luften blir 

varm? 

Även värmen kan 
man justera på 
vissa modeller. 

Hur har 
konstruktörerna 

fixat till det? 

Tänk om fönen blir 
för varm? Har du 
någon idé på hur 
man skulle kunna 
konstruera den så 

att den då 
automatiskt bryter 

strömmen? 
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Utan elektricitet 
 
 
Idag är det en självklarhet att man har elektricitet hemma. 
 
Ibland händer det att man blir utan elektricitet några minuter eller någon timme då 
t.ex. elledningar går av.  
Elledningar som hänger mellan stolpar kan slitas av då träd faller över dem. Det kan 
hända vid kraftiga stormar eller då träden är kraftigt nertyngda av snö och lätt går av. 
Om elledningarna istället är nergrävda i marken kanske en grävmaskin av misstag 
gräver av ledningen. 
 
Ett kort strömavbrott brukar inte ställa till så mycket bekymmer, men… 
 
1. Vad skulle hända hemma hos dig om strömmen försvann en hel vecka i den stad 

eller by där du bor? 
 

2. Vad skulle du sakna mest? 
 

3. Hur går det med mat, värme, sjukvård, information (TV, radio, tidningar), 
kommunikationer (bilar, bussar, tåg) vid ett långt strömavbrott? 
 

4. De flesta familjer är inte förberedda på att vara utan ström en hel vecka. 
Tänk ut hur din familj skulle kunna förbereda sig inför ett längre strömavbrott. 
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 Kommer du ihåg? 
 
 
Här kan du testa hur mycket du har lärt dig om elektricitet. 
 
1. Alla batterier har två ”elektriska ändar”. Vad kallar vi de två ändarna? 

 
2. Tänk dig att det går en ström i en sladd. Vad är det som vandrar i sladden? 

 
3. Vad händer med en tunn tråd om det går en stor ström genom den? 

 
4. Rita en gödlampa och visa hur strömmen går genom den. 

 
5. Varför är det en glaskupa i toppen av glödlampan? 

 
6. Koppla ihop ett batteri, en lampa och en strömbrytare så att du kan tända och 

släcka lampan med strömbrytaren. 
 

7. Vad mäter man ström i för enhet? 
 

8. Räkna upp tre ämnen som är elektriska ledare och tre isolatorer. 
 

9. Hur kan man se att en propp är sönder? 
 

10. Tänk dig att någon byter ut en trasig propp mot en ny. Den nya proppen går 
genast sönder. Vad kan det bero på?  
 

11. Vad heter instrumentet som man använder för att mäta spänningen i ett batteri? 
 

12. Vilken spänning är det i ett ficklampsbatteri respektive ett vägguttag? 
 

13. Varför är det ofta flera batterier i t.ex. en ficklampa? 
 

14. Varför är det farligt att få en stor ström genom kroppen? 
 

15. Hur kan man få en elmotor att snurra åt andra hållet? 
 

16. Koppla upp en krets med ett batteri, två lampor och två strömbrytare. Den ena 
strömbrytaren ska tända och släcka den ena lampan och den andra 
strömbrytaren ska tända och släcka den andra lampan.  
 

17. Strömstyrkan ändras då strömmen får gå en kort respektive lång väg genom en 
tunn tråd. Visa det med hjälp av en koppling. 
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Tillverka ett batteri 
 
 
Det är faktiskt inte svårt att tillverka ett 
eget batteri. Lite spik och en frukt så är 
saken klar! Det är faktiskt sant.  
 
I Görellådan finns det spikar. Ta två 
spikar, koppla ihop dem med voltmetern 
med hjälp av två sladdar, se figuren. Stick 
sedan ner spikarna i något ”blött” och se 
om voltmetern gör utslag. Gör den utslag 
åt fel håll så är det bara att byta plats på 
sladdarna. 
 
1) Jämför spänningen då du använder två 

järnspikar, två kopparspikar eller en 
spik av varje sort. 
 

2) Jämför spänningen då du sticker ner 
två olika spikar i t.ex. destillerat vatten, 
vanligt vatten, banan, citron, mjölk… 
 

3) Jämför spänningen då du sätter 
spikarna tätt intill varandra och långt 
ifrån varandra. 

 
4) Häll rent vatten (helst destillerat vatten) 

i ett glas och sätt i en kopparspik och 
en järnspik som är kopplade till en 
voltmeter. Krama sedan försiktigt en 
citron över glaset så att saften rinner 
ner i glaset. 
Hur går det med spänningen? 

 
5) Vilka slutsatser drar du? Hur ska ett 

batteri konstrueras för att bli så bra 
som möjligt? 
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Inuti ett ”riktigt” batteri 
 
 
För att ett batteri ska fungera måste 
polerna vara tillverkade av två olika 
ämnen och ”bada” i en speciell vätska. 
 
1) Hur ser ett vanligt ficklampsbatteri ut 

inuti? Använd t.ex. en avbitare för att 
klippa upp ytterskalet.  
Var försiktig så att du inte skadar dig 
och ta helst på dig något förkläde som 
skydd åt kläderna. 
Förstår du vad som är de två polerna 
och var finns vätskan? 
 

2) Hur ser ett 4,5 V-batteri ut inuti? 
 

3) Hur ser ett 9 V-batteri ut inuti? 
 

4) I ett bilbatteri används poler av bly och 
blyoxid. Polerna är nedsänkta i en 
mycket sur (och farlig) vätska som 
heter svavelsyra. Detta ger en 
spänning på 2 V. 
Ett vanligt bilbatteri är dock på 12 V. 
Hur kan det då se ut i ett bilbatteri? 
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Upptagen, vänta, stig in 
 
 
Du har säkert sett detta lilla signalsystem utanför någon dörr. 
 
Man trycker på en knapp så ringer det inne hos t.ex. skolsköterskan. 
 
Hon har sedan i sin tur tre knappar att välja mellan. 
Är hon upptagen trycker hon på den ena knappen. Då lyser en röd lampa utanför 
dörren. 
Om hon snart kan ta emot dig, trycker hon på en knapp som tänder en gul lampa. 
Är hon ledig trycker hon på en tredje knapp som tänder en grön lampa. 
 
 
1. Nu ska du bygga detta signalsystem 

men vi hoppar över ringklockan så 
länge. Det kommer att bli mycket 
kopplande och många sladdar. Det 
viktigaste är att det fungerar och att du 
sedan ritar upp hur du har kopplat. 
 lamporna och vid kontrollpanelen. 
 
 
 
 
 

2. Koppla även in en ringklocka. Du kan 
använda motorn som ”ringklocka” 
 
 
 
 
 

3. Både uppgift 1 och 2 går att koppla 
upp med bara ett batteri. Hur kopplar 
man då? 
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Elektromagnet 
 
 
Magneter har du säkert stött på lite här och där. 
De används t.ex. som kompassnål, sensor till 
cykeldator och som lås i vissa skåpsdörrar. 
 
En vanlig modell i skolan är stavmagneten, se 
bilden till höger. Den är rödfärgad i ena änden 
och vitfärgad i den andra änden.  
 
Nu ska du tillverka en magnet som går att sätta 
på och stänga av. Det gör du med hjälp av ett 
batteri, en sladd och en järnspik. 
 
 
1. Börja med att klipp till en sladd som är en 

meter lång och skala den i ändarna.  
Linda sladden snyggt och tätt runt järnspiken, 
se figuren. Det gör inget om det blir flera lager.  
Låt ändarna sticka ut ca 10 cm. Använd gärna 
lite tejp för att få sladden att sitta kvar på 
spiken.  
 

2. Koppla ett batteri till den upplindade sladden 
så att det går en ström genom den. 
Prova nu att hålla spikens spets nära en 
krokodilklämma. 
Nu ska du kunna lyfta upp krokodilklämman.  
Om du lossar ena sladden från batteriet ramlar 
krokodilklämman ner.  
 
Den lindade sladden tillsammans med spiken 
har blivit en magnet. En sådan magnet kallas 
elektromagnet. 
 

3. Hur tror du att man gör en elektromagnet 
starkare? 
 

4. Nämn någon fördel och någon nackdel med en 
elektromagnet jämfört med en vanlig magnet. 
 

5. Ta reda på vad man använder elektromagneter 
till. Använd böcker, Internet, lärare… 
Kom gärna med egna idéer om hur man kan 
använda en elektromagnet. 
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Inbrottslarm 
 
 
Här ska du tillverka ett tjuvlarm! 
Du behöver bl.a. ett batteri, en lampa, sladdar, en klädnypa, två häftstift och snöre. 
 
1. Om det sitter plast på häftstiften måste du ta bort 

den. 
 

2. Linda en skalad sladdände runt stiftet på ett 
häftstift och stick sedan in det i klädnypan. Se 
figuren till höger. 
 

3. Gör likadant på den motsatta sidan av klädnypan. 
 

4. Koppla ihop sladdarna med batteriet och lampan. 
Om allt fungerar så här långt ska lampan lysa då 
klädnypan är stängd och den ska slockna då 
klädnypan öppnas. Hur går strömmen? 
 

5. Knyt fast en tunn tråd i ena sidan av 
dörröppningen. I den andra änden knyter du fast 
en liten plastbit eller något annat tunt föremål av 
isolerande material. 
 

6. Montera nu ihop larmet genom att spänna tråden 
över dörrhålet och klämma fast den lilla plastbiten 
i klädnypan. 
Testa larmet! 
 

7. Har du någon idé om hur larmet kan förbättras? 
Går det att bygga ett larm som hörs? 
Motorn kanske går att använda? 
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Generator 
 
 
Mycket enkelt kan man säga följande om en elmotor: 
Skickar man in ström i motorn så snurrar axeln (pinnen). 
Det går att göra precis tvärtom: 
Snurrar man på axeln så kommer det ut ström. 
När motorn används baklänges på detta vis kallas det för en generator. Den 
genererar (tillverkar) ström.  
 
1. Koppla ihop motorn med en 

amperemeter och snurra på axeln. Går 
det någon ström i kretsen? 
 

2. På din cykel har du kanske en 
generator som genererar ström till 
cykelbelysningen. Var sitter den? 
Varför snurrar den? Vad kallar man 
vanligtvis en sådan "cykelgenerator”?  
 

3.  Använd en motor till och pröva 
följande. Koppla ihop den ena motorn 
med ett batteri och en strömbrytare. 
Koppla ihop den andra motorn med en 
amperemeter. Lägg sedan ett 
gummiband över de två remskivorna 
på motorernas axlar.  
När man startar den första motorn med 
hjälp av batteriet kommer även den 
andra motorn att snurra. Den fungerar i 
detta läge som en generator och 
genererar en ström. 
Vad visar amperemetern? 
Räcker strömmen för att få en lampa 
att lysa? Prova även med två batterier. 
  

I Sverige producerar vi ström med hjälp av bl.a. kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. 
Alla dessa metoder använder sig av generatorer. Att konstruera ett vindkraftverk är 
inga problem, det är ju bara att sätta en propeller på en generator. 
 
4. Hur får man generatorn att snurra i ett 

vattenkraftverk? 
 

5. I kärnkraftverk, kolkraftverk, oljekraftverk 
och fliseldade kraftverk kokar man vatten.  
Varför det? 
Vad är det som får generatorn att snurra?  


