
Lärarhandledning yngre elever  
Aktivitetskortens färg: blå 

 

Energi 
 

Syfte 
Öka elevernas förståelse för vattenkraft och andra energikällor. 
 
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? Varför börjar lamporna lysa?  
När man trampar alstrar generatorn elektricitet. 
 
2. Gå till vattenrännan. Gör vågor. 
Kan du få propellern att snurra, papperssnurran att gå runt eller lampan att lysa?  
 
3. Gå till vattenkraftverket. Titta upp på berget och tänd tre lampor. Tänd tre till.  
Tänd sedan de tre sista lamporna.  
Lyser lamporna lika mycket hela tiden? Vad händer? 
Ju fler lampor man tänder desto svagare lyser de. De delar på elströmmen. 
 
4. Gå till solcellerna på övre plan vid bokhyllan. Vrid solpanelen mot solen.  Vrid på 
vredet. 
Vad kan solenergin driva? 
Om solen lyser nog mycket kan en lampa tändas, en fläkt snurra eller en pump får vatten 
att spruta upp. 
Energi från solen gör att det skapas en elektrisk ström i solpanelen. 
 
5. Gå till solfångaren.   
Vad händer i en solfångare? 
En solfångare värmer upp vatten som sedan används som varmvatten eller till 
uppvärmning av hus. 
 
6. Gå till vattenmagasinen, det stora plåttornet. Släpp på vatten från magasin 1.  
Titta på hur starkt lampan lyser och hur fort vattenhjulet/turbinen snurrar.  
Släpp sedan på vatten från magasin 2.  
Blir det någon skillnad på hur starkt lampan lyser? 
Vattnets fallhöjd avgör hur fort turbinen snurrar. Lampan lyser starkast om vattnet 
kommer från magasin1som är högst upp. 

 
7. Trampa på pedalen och veva igång generatorn vid energicykeln.  
Vad händer?  
En lampa tänds eller ett hjul snurrar. 
 
8. Hitta två utställningar som inte behöver ström. 
Till exempel kaospendeln, kullagret och svarta hålet mm. 



 
Avslutning och återsamling 

Gå igenom aktivitetskorten och respektive moment med eleverna. Prata om vattnets 
betydelse för oss här i norr och hur det förser oss med el till våra hus, industrier och 
samhället i övrigt. 
 
Förslag på redovisning och uppföljning 

• Låt barnen måla och beskriva varje moment som de sett i vatten- och energi 
utställningen. Häng upp bilderna och försök tillsammans återberätta hur vatten blir 
till el. 

• Prata om vattenkraft och andra energikällor som ger elenergi.  
• Prata historia med barnen. När kom elströmmen? Hur gjorde vi förr utan el? Hur 

har elen påverkat vårt samhälle? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


