
Övningsbok
för klasserna

5–9

Centralen för främjandet av elsäkerheten STEK rf
Janne Käpylehto

Ett läropaket för elektriska 
energiexperiment



© Centralen för främjandet av elsäkerheten STEK rf  • 2018



Mera uppgifter finns på Voimalas webbplats

stekvoimala.fi
© Centralen för främjandet av elsäkerheten STEK rf  • 2018

LAYOUT & ILLUSTRERINGAR / PETER NYBERG - IVERMEDIA

Läropaketet Voimala stöder fenomenbaserad inlärning 
och självständig utforskning av el och energi. Voimala 
lämpar sig för elever i klass fem till nio och uppgifterna 
är indelade i tre svårighetsgrader. Voimala fungerar 
bäst när det finns 4–6 elever i gruppen. 

Voimala består av apparater som producerar och 
förbrukar energi.  Som helhet liknar det lite ett solelsystem 
på en sommarstuga som ligger utanför elnätet. Elen 
kan produceras med en solpanel eller med en liten vev 
som man själv vevar. Förbrukningsapparaterna är olika 
lampor, en högtalare med bluetooth-anslutning och en 
USB-strömkälla till exempel för mobiltelefonladdning. 
För lagring av energi finns ett batteri, och för att 
illustrera och mäta mängden energi som produceras 
eller förbrukas av de olika apparaterna finns en digital 
spännings- och strömmätare.

Voimala fungerar i sin helhet med klenspänning och är 
därför elsäkert. För kortslutningssituationer finns en 
säkring och i Voimala ingår två extra säkringar. 
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VOIMALAS DELAR

Voimala - 
kopplingsplatta

Solpanel med 
ledningar

Övningsbok x 2 Lärarguide

Banankabel x 4

KONTROLLERA ATT PAKETET INNEHÅLLER:

RESERVDELAR OCH TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR
Solarvoima Oy, Espoo • voimala@solarvoima.fi 

Laddningskabel 
för telefoner

Laddningskabel 
för högtalaren

Halogenlampa LED-lampa Säkring x 2

Elproducerande vev
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KONTROLLERA ATT PAKETET INNEHÅLLER:

LÄS DET HÄR FÖRST
När du kopplar ledningar, koppla färgerna rätt.
En röd kabel kopplas till en röd terminal, en svart kabel till en 
svart. Likströmmens riktning har betydelse (polaritet). Det 
är inte farligt att koppla fel, eftersom de flesta av Voimalas 
apparater har skyddsdioder. På så sätt går inget sönder om 
man kopplar fel, och strömmen kan inte gå i fel riktning.  

Se upp för kortslutningar. 
När du kopplar ledningar, observera att ledningarnas 
strömledande ändar inte får vidröra varandra. Om till 
exempel den ena ändan av kabeln är kopplad till batteriet, 
blir det kortslutning om den andra ändan vidrör en annan 
ända och batteriets säkring går. För sådana situationer 
finns det i Voimala några extra säkringar. Om du misstänker 
att en säkring har gått, be läraren byta ut den.

Se till att ladda batteriet.
Kontrollera på laddningsregulatorn att batteriets laddning 
är minst 12 volt. Om inte måste batteriet laddas – antingen 
med en solpanel eller en extern strömkälla.

HEL SÖNDER
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GRUNDERNA
I ETT NÖTSKAL

På Voimalas webbplats finns en serie med tre animatio-
ner om el. Animationerna kan ses antingen tillsammans 

eller självständigt, och uppgifter i olika nivåer och ämnen 
att reflektera över finns på stekvoimala.fi.

Varifrån kommer elen? (3:26)
En berättelse från en tonåring till en 
annan om ett typiskt problem. Samtidigt 
förklaras var el uppstår, var och hur den 
produceras och hur den överförs längs 
elnätet till eluttaget.

El räddar världen (2:34)
Oron över klimatet är för många stor. 
Men det finns lösningar för att bekämpa 
klimatförändringen och för att skapa 
en energiproduktion utan fossila 
bränslen. Utsläppsfri elproduktion är 
en viktig faktor.

El hemma (3:19)
En berättelse om en familj som får sig 
en läxa. Framtidens intelligenta hem 
producerar elen själva och automatiserar 
energibesparingen.
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Vilka delar av Voimala producerar och vilka förbrukar energi?

Har du sett någon del tidigare någon annanstans?

Vad är batteriets och laddningsregulatorns uppgift?

Vad gör man med ledningarna, d.v.s. banankablarna?

Var har du sett solpaneler?

Vad används solenergi till?

Vad har du lärt i skolan på den senaste tiden som du skulle 
kunna testa med hjälp av det här paketet?

VOIMALAS TEMANGRUNDERNA
I ETT NÖTSKAL

Bekanta er med Voimala genom att svara på frågorna nedan. Gå igenom 
dem tillsammans och se till att alla kommer ihåg instruktionerna för 
hur man kopplar ledningar.  
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ELPRODUKTION+ +

A

B

1 Elproduktion med vev
NIVÅ:

Prova om du får LED-lampan att lysa genom att veva:
 

•  Fäst den röda banankabeln i veven i den röda  
 hålterminalen bredvid lampan (i plattans övre högra hörn).

• Fäst den svarta banankabeln i den svarta  
 hålterminalen bredvid lampan.

• Lägg en LED-brännare i lamphållaren (på bilden).

• Dra medurs i lugn takt. Om LED-lampan inte lyser, ta  
 bort lampan och fäst den i hållaren andra vägen  
 (vänd 180 grader).

Hur kan el produceras?
 

• Se animationen ”Varifrån kommer elen?”
 (på www.stekvoimala.fi).

• Försök i animationen hitta metoder för elproduktion 
 där man använder en generator och lista dem.
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ELPRODUKTION+ +

A

B

2 El med solpanel

Tänd LED-lampan med solpanelen:
 

• Anslut solpanelens ledningar (röd och svart) direkt till   
 lamphållaren (i övre högra hörnet på plattan) och lägg en  
 LED-brännare i hållaren.

• Ställ solpanelen i olika ljusförhållanden: mörkt,  
 under en lampa, närmare lampan, bredvid fönstret.

• Hur reagerar LED-lampan?
 
• Prova också om du får halogenlampan att lysa
 (lägg den i hållaren).

Hur skiljer sig solpanelens elproduktion från 
många andra former av elproduktion?

NIVÅ:
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ELPRODUKTION+ +

3 Hur mycket producerar solpanelen 
under olika förhållanden?
 

•  Anslut batteriet till laddningsregulatorn genom att först  
 ansluta banankablarna till laddningsregulatorns  
 batteriterminal (”akku”), röd kabel till röd, svart till svart.  
 Anslut efter det kablarnas andra ändar till batteriets  
 terminaler. Var försiktig så att kablarnas ändar inte rör  
 vid varandra, då blir det kortslutning.

•  Anslut solpanelen med dess ledningar till spännings-  
 och strömmätarens in-terminal (”sisään”). Koppla också  
 ledningarna från spännings- och strömmätarens ut-terminal  
 (”ulos”) till laddningsregulatorn (in-terminalen). På så sätt  
 ser du på spännings- och strömmätaren strömmen och  
 spänningen som går från panelen till laddningsregulatorn.  
 Genom att multiplicera dessa siffror får du veta effekten. 
  (P = UI, dvs. effekten är spänningen x strömmen).

•  Ställ solpanelen nära lampan. Prova också med andra  
 typer av ljuskällor, till exempel en effektiv halogen eller 
 glödlampa eller direkt solljus. Vad är     
 produktionseffektiviteten i olika förhållanden?  
 Gör en tabell över resultaten.

 När solpanelen producerar, lyser lampan på  
 laddningsregulatorn och batteriets spänning stiger långsamt.

NIVÅ:
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Solpanel

Ljuskälla

Halvledarens gränsyta  
(PN-övergång)

Det uppstår  
elektronhålpar +- ++

-

+

- -

+

-

Solpanelens funktionsprincip
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4 Hur mycket energi förbrukar olika  
apparater? Vi testar! 

När du kopplar ledningar, kom ihåg att ledningarnas strömledande 
ändar inte får vidröra varandra. Anslut utrustningens batteri till 
spännings- och strömmätaren så att du först kopplar banankablarna 
till spännings- och strömmätarens in-terminaler och efter det till 
batteriet. Anslut turvis olika förbrukningsapparater till spännings- 
och strömmätarens ut-terminal. På så sätt ser du både strömmen och 
effekten som apparaten tar från batteriet.

Apparater du kan ansluta till terminalerna är discobollen, högtalaren, 
LED- och halogenlampan samt mobiltelefonladdaren. Skriv ner 
avläsningarna och gör en tabell. Du får effekten i watt genom att 
multiplicera spänningen med strömmen.

NIVÅ:

SÅ ANVÄNDER DU HÖGTALAREN
Koppla först på laddaren i Voimalas nedre högra hörn. Anslut 

banankablarna från laddaren till spännings- och strömmätarens 
ut-terminaler. När lampan lyser på laddaren, anslut 

laddningskabeln från laddaren till högtalaren. Slå på strömmen till 
högtalaren. När högtalarens färglampor lyser, sök i din egen mobil 

efter bluetooth-enheten ”BT SPEAKER” och anslut till den. På så 
sätt kan du spela din egen musik i högtalaren. Kom ihåg att stänga 

av högtalaren efter användning.
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5 Solenergisystem
Med komponenterna i paketet kan du bygga ett litet solkraftverk som 
lämpar sig för sommarstugebruk. I solkraftverket finns en panel, en 
laddningsregulator, ett batteri och förbrukningsapparater. Koppla på 
solkraftverket för användning:

• Anslut först batteriet till laddningsregulatorn så att regulatorn  
 får sin driftsspänning och fungerar korrekt. Svarta ledningar går  
 till svarta terminaler och röda till röda. När du kopplar, var  
 försiktig så att ledningarnas ändar inte tar i varandra.

• Anslut sedan solpanelen till laddningsregulatorn (ledningarna från  
 solpanelen till laddningsregulatorns in-terminal, svart till svart och röd till  
 röd). Anslut sedan spännings- och strömmätaren till laddningsregulatorn  
 (ledningarna från mätarens in-terminal till laddningsregulatorns  
 ut-terminal). Efter det kan du ansluta förbrukningsobjekten till  
 spännings- och strömmätarens ut-terminal. På så sätt kan du studera  
 förbrukningen samtidigt som solpanelen producerar energi till batteriet.  
 Batterispänningen varierar under produktion och förbrukning. Följ  
 med vad som händer med spänningen när du ställer panelen i olika  
 ljusförhållanden eller när du ansluter olika apparater (till exempel
 högtalaren, LED-lampan, halogenlampan, mobilladdaren, disco-lampan  
 som finns i paketet).

Batterispänningen varierar under produktion och förbrukning. Följ 
med vad som händer med spänningen när du ställer panelen i olika 
ljusförhållanden eller när du ansluter olika apparater (högtalare, LED-
lampa, halogenlampa, mobilladdare, discolampa).

Fundera i gruppen vilka andra elapparater man kunde behöva på en 
sommarstuga. Vilka av dem skulle fungera med hjälp av solkraftverket 
som du byggt?

NIVÅ:
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RÄKNEUPPGIFTER FÖR KLASS 8–9

1. Snurra discobollen med vev
 

En restaurangföretagare fick en idé om ett disco som skulle producera 
sin egen el. Det skulle finnas 20 discobollar och en ljudanläggning 
som behöver en genomsnittlig effekt på 200 watt. Hur många vevar 
behöver företagaren? En vev producerar högst lika mycket som en 
vanlig smarttelefonladdare förbrukar, så en ampere med fem volts 
spänning. I ett mobilbatteri finns cirka 10 wattimmar energi. 

Räkna ut hur lång tid man skulle behöva veva för att ladda ett 
tomt mobilbatteri fullt?

2. Solpanelens produktion
 

Skriv ner effektavläsningarna från olika ljuskällor och, med hjälp av 
solen eller en kraftfull bordslampa (halogen- eller glödlampa), skriv 
ner produktionseffektiviteten när panelens vinkel i förhållande till 
ljuskällan ändras. Ändra vinkeln med tio grader på 90...80...10...0 
grader. Rita en graf. Om effekten får variera 30 procent från den högsta 
avläsningen, vilket är det tillgängliga monteringsvinkelområdet?  

Hur länge tar det för ett tomt batteri att laddas i fullt solsken? 
(panelens nominella effekt är 10 watt, uppgifter för batteriet:  
12V 2,3 Ah). 

3. Solcellens verkningsgrad
 

Använd en kraftfull ljuskälla (direkt solljus, glödlampa eller halogen). 
Vad är den totala verkningsgraden, d.v.s. hur många procent av 
elenergin från ljuskällan överförs till batteriet? Observera att en 
betydande del av ljuset går annanstans än till panelen.  

Om solen skiner obehindrat beräknas panelens verkningsgrad 
enligt följande:
 
• En kvadrat får en effekt på cirka 1000 watt per kvadrat från solen
 
• Räkna ut panelens yta
 
• Titta på uppgifterna om panelens produktion på spännings-  
 och strömmätaren och räkna ut effekten
 
• Beräkna verkningsgraden med hjälp av dessa uppgifter.

NIVÅ:
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RÄKNEUPPGIFTER FÖR KLASS 8–9

4. Hur lång tid snurrar discobollen?
 

Hur länge kan man använda discobollen med Voimalas batteri, 
förutsatt att batteriet är fullt? (uppgifter om batteriet: 12V 2,3Ah)

5. Solel i ett höghus
 

En höghuslägenhet förbrukar cirka 2500 kilowattimmar el per år. 
Hur många 10 watts solpaneler behövs om man vill att produktionen 
ska täckas helt av solpaneler? 

Anta att solpanelens kapacitetsfaktor är 11 procent, vilket innebär 
att den beräkningsmässigt genererar sin nominella effekt, d.v.s. 10 
watt, 11 procent av tiden (sett för hela året). I fastigheter används 
paneler med en effekt på cirka 250 watt, hur många sådana behövs 
för att den årliga produktionen ska motsvara elförbrukningen i en 
höghuslägenhet (2 500 kilowattimmar)?

6. Dimensionera ett solkraftverk
 

 

Dimensionera ett solkraftverk av rätt storlek för sommarstugan 
med hjälp av följande uppgifter:
 

• På stugan används belysning 5 timmar om dagen, effekten 20 watt

• Dessutom finns det ett kylskåp på stugan som förbrukar
 50 amperetimmar (12 volt) per dygn

• Mobiltelefonen laddas en gång per dag, energiinnehållet 
  10 wattimmar

• Anta att en 100 watts panel producerar cirka 400 wattimmar  
 per dygn. Hur många paneler behövs?
 

Systemet ska fungera 3 dagar med batteriuppsättningens energi. 
Batteriets kapacitet mäts i amperetimmar och energiinnehållet 
räknar du ut genom att multiplicera spänningen (12v) med 
amperetimmarna. Hur många amperetimmar måste batteriet ha att 
systemet ska fungera?



Mera uppgifter och underhållsanvisningar finns på Voimalas webbplats

stekvoimala.fi


