
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. Gå till vattenkraftverket. Titta upp på berget och de nio lamporna. Tänd lamporna 
med spakarna. Ändra på vattenflödet.  
Lyser lamporna lika mycket hela tiden? Vad händer? 
Ju mer vatten det kommer desto mer elström produceras. Ju fler lampor man tänder desto 
svagare lyser de. De delar på elströmmen. 
 
 
2. Gå till loket på övre plan. Utanför fönstret syns en solpanel. 
Vrid solpanelen med ratten. 
Vad kan solenergi driva? Vad beror det på om ingenting händer? 
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. 
 
 
3. Gå till loket på övre plan. Titta på solfångaren. 
Vad händer i en solfångare? 
En solfångare värmer upp vatten som sedan används som varmvatten eller till 
uppvärmning av hus. 
  
 
4. Gå till vattenmagasinen, det höga blå tornet. Släpp på vatten från magasin 1 och 2.  
Blir det någon skillnad på hur starkt lampan lyser? 
Vattnets fallhöjd avgör hur fort turbinen snurrar. Lamporna lyser starkast om vattnet 
kommer från magasin1som är högst upp. 
 
 
5. Gå till vattenmagasinet, det höga blå tornet. Stanna vid generatorn. Trampa på 
pedalen och veva på ratten. 
Vad händer med lampan och motorn?  Vad finns inne i generatorn? 
Med nog hög fart på ratten bildas ström med hjälp av generatorn och lampan eller motorn 
går igång. 
 
 
6. Gå till vindkraftverket vid sidan av entrén. 
Vad gör ett vindkraftverk? 
När det blåser utomhus  börjar vindsnurrorna röra på sig, generatorn som är kopplad med 
lampan får då ström och den lyser. Om det inte blåser används den sparade strömmen i 
batteriet att tända lampan med. 



 
7.  Gå till bränslecellen på övre plan. 
Vad gör en bränslecell? 
I Teknikens Hus  bränslecell kan en propeller starta med hjälp av energi från bränslecellen. 
En bränslecell är en slags energiomvandlare, där vätgasens kemiska energi görs om till 
elektricitet. Genom att tillföra vatten till bränslecellen bidas ström och sedan vanligt vatten 
igen. 
 
 
8. Gå till energiomvandlingen på övre plan. 
Kan du få den lilla lampan att lysa?  Varför tänds den? 
Genom att snurra på veven hissas en tyngd uppåt i röret, när man slutar veva sjunker 
tyngden och ger mekanisk rörelseenergi till ett hjul som ger snurr till en generator som i sin 
tur är kopplad till elkablar som ger elektricitet till en lampa. 
 
 
9. Hitta två utställningar i Teknikens Hus som inte behöver ström. Hur fungerar de 
utan ström? 
Till exempel kaospendeln, miljonhjulet och svarta hålet mm. Be eleverna berätta om 
tekniken i dessa utställningar. 
 
 
 
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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


