
Lärarhandledning äldre elever  
Aktivitetskortens färg: röd 
 

Energi 
 
 
Syfte 
Öka elevernas förståelse för vattenkraft och elektrisk energi i utställningarna på 
ett aktivt sätt. 
 
Inledning 
Dela ut aktivitetskorten med uppgifter. Barnen kommer till dig och byter kort 
när de vill få en ny uppgift, du blir spindeln i nätet. Ett alternativ är att dela ut 
ett frågepapper till varje grupp. Barnen går själva runt och löser uppgifterna på 
papperet. 
 
Aktivitetskortens frågor med svar och kommentarer 
 
1. Cykla på energicykeln.  
Kan ni få alla lampor att lysa? 
Varifrån kommer energin till lamporna?  
När man trampar alstrar generatorn elektricitet. Energin kan härledas tillbaka till 
solen. 
 
2. Gå till vindkraftverket vid entrén. 
Varför finns det batterier? 
För att lagra elektrisk energi från vindkraftverken. 
 
3. Gå till vattenkraftverket. Titta upp på berget och tänd 3 lampor. Tänd 3 
lampor till. Sedan tänder du de 3 sista lamporna. 
Vad händer och varför?  
Ju fler lampor man tänder desto svagare lyser de pga att de är seriekopplade.  
 
4. Gå till solcellerna på övre plan, med utsikt mot parken. Välj om solcellerna 
ska driva lampan, pumpen eller fläkten. 
Hur fungerar en solcell?  
Energi från solen gör att det skapas en elektrisk ström i solpanelen. 
 
5. Gå till solfångaren. 
Kan du se temperaturskillnaden på vattnet som går in i solfångaren och 
vattnet som går ut till kranen? 
Vad används solfångaren till? 
En solfångare värmer upp vatten som sedan används som varmvatten eller till 
uppvärmning av hus. 
 
6. Gå till vattenmagasinet. Släpp på vatten från magasin 1.  
Iaktta hur fort turbinen snurrar och hur starkt lampan lyser. Släpp sedan på 
vatten från magasin 2. 
Vad kan du observera?  
När man släpper vatten från magasin 2 snurrar turbinen långsammare och 
lampan lyser svagare än när man släpper vatten från magasin 1. 
 
 
Varför blir det så?  
Det beror på vattnets fallhöjd. Större lägesenergi ger mer rörelseenergi hos turbinen 
som i sin tur gör att generatorn alstrar mer elektrisk energi. 
 



7. Gå till vattenrännan. Gör vågor. 
Hur får man energi av vågor? 
Vågorna sätter en elektromagnet i en generator i rörelse. Den alstrar elektrisk energi 
som gör att motor eller propeller rör sig, eller lysdiod börjar lysa. 
 
8. Generatorn: Trampa på pedalen och snurra igång generatorn. Tänd lampan 
och starta motorn. 
Varför tror ni att ni måste trampa på pedalen först? 
För att magneten i generatorn ska bli en elektromagnet behövs en liten mängd 
elektrisk energi. Då bli den en stark magnet som kan alstra mycket elektrisk energi. 
 
9. Hitta två utställningar som inte behöver ström. 
Till exempel kaospendeln, kullagret och svarta hålet. 
 
 
 
Avslutning och återsamling 
Samla eleverna och prata om vad de tagit del av i utställningen. Vad har de lärt 
sig för nya saker? Prata om vattnets betydelse för oss. Vi använder vattnet som 
energikälla! Fördelar och nackdelar? 
 
Förslag på redovisning och uppföljning 

• Låt eleverna arbeta vidare med Vattenkraft och energi när ni kommer 
tillbaka till skolan. Det kan ske i form av grupparbeten eller individuella 
arbeten. 

• Låt arbetet om Vattenkraft och energi vara del av ett större temaarbete 
om Norrbottens näringar. 

• Arbeta vidare om energiprincipen, miljöaspekter, elektricitet (ström, 
spänning, resistens). 

• Hur ser energiförsörjningen ut i världen? 
• Gör studiebesök på ett vattenkraftverk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


