
 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 

Lektionsförslag El 
 

Helheten utfördes med årskurs 6. I detta exempel har klasslärare, bk-lärare och fy/ke-lärare 
samarbetat 
 
Tidsplanering:  Experimentutförande ca 1 h. 

 Spelkonstruktion 2-4 h  
 

1. Introduktion -plocka pappersbitar med en ballong  
 
2.  Diskussion 

 kring ämnet och experiment de utfört tidigare 

 El, vad är det?  

 

3. Dela ut experimentuppföljningsblanketten, 

 
Fundera parvis/grupp vad som kommer att hända. 
Utför experimentet. Dela ut enbart ballongen och läskburken, inga instruktioner. 
 
Sätt fart på läskburken 
 
Material: ballong, läskburk, näsduk el dyl. 
Gör så här: Blås upp ballongen och gör en knut. Gnid en pappershandduk eller liknande på ballongen. 
Placera tomma läskburken på golvet på sidan. För ballongen närmare läskburken. Vad händer? 
Vad hände? 
Då du gnider ballongen med pappershandduken får den en negativ laddning. När du för ballongen 
nära läskburken reagerar molekylerna i metallen. Yttre sidan får en positiv laddning och dras mot 
ballongen och börjar och snurra. 
 Tips: Testa om du får andra föremål i rörelse med samma princip.  
 

4. Sammanfatta  
 
experimentet, alla grupper presenterar sina experiment, diskutera kring de olika lösningarna, ta fasta 
på idéerna, fastän de inte skulle ha fungerat i praktiken. 
 

5. Visa experimentet för eleverna: 
 
Dansande loppor 
 
Material: tunn plastskiva, yllegarn, ricekrispies, torkade kryddor (typ, timjan, oregano osv.), fyra 
träklossar, vitt papper 
 



 

          

HEUREKAS EXPERIMENTFABRIK 
Gör så här: Placera ricekrispies och kryddorna på ett vitt papper. Placera träklossarna under varje 
hörn av plastskivan, så att plastskivan höjs en bit. Gnugga med garnnystanet på övre sidan av 
plastskivan. Vad händer? 
Tips: Prova med något annat lätt material under plastskivan. 
 
Diskussion 

 Vad kommer att hända? Varför?  

 Laddning, + - poler 

Fortsätt diskussionen och bind ihop med avbrytaren 
 

 vad kunde vi ha för nytta av elen med eleverna? 

 vad har de byggt? 

 kanske vi kunde gå vidare i ämnet.. 

 
6. Avbrytare, se experimentet Blinkande ljus för instruktioner. 
 
Vi bygger enkla avbrytare som kan användas till olika ändamål. Hur fungerar avbrytaren? Vad kunde 
vi koppla i den så att den skulle fungera? 
Alla grupper får göra en avbrytare som kopplas till en lampa. Testa att det fungerar. Diskutera hur 
avbrytaren fungerar (sluten strömkrets) 

 
7. Fördjupande uppgift: (ca 2-4 h) 
 
Efter det får eleverna fundera tillsammans hur de kunde utnyttja avbrytaren i ett sällskapsspel. 
Vad går spelet ut på? 
Vilka funktioner ska den ha? 
Regler? 
När ska man trycka så att ljuset tänds? och varför? Tänds den då en viss spelpjäs kommer på ett visst 
ställe?  
Reaktionstest? Den som reagerar snabbast på ljuset…. 
Fundera på att du kan flytta avbrytaren till olika ställen. 
När eleverna börjar konstruera spelet, är det lättast om de har avbrytaren på ett skilt underlag, och 
själva spelplattan kommer ovanpå den. På det sättet går det lättare att jobba och göra ändringar. 
Fundera på spelets utformning! 
Testspela, ordna turnering, så att alla grupper får ta del av alla spel. 
Till vad allt kunde man använda en sådan avbrytare? 
 
 


