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Längd: 2 × 45 minuter

Målgrupp: 7–13-åringar

Verkstadens syfte: Att undersöka fenomen och begrepp som redan finns i barnets observationsvärld genom kreativ problemlösning 

och hantverksfärdigheter. Ökning av kooperativitet, presentation av vetenskapligt grepp och kombination av vetenskap, teknik, konst 

och matematik på ett sätt som karakteriserar en STEAM-verkstad. I verkstaden Ljushuset bekantar sig barnen med skillnaderna mel-

lan LED-lampor och glödlampor och bygger interiören till ett eget ljushus. Arbetet sker i par.

I början av verkstaden får varje par sitt eget ljushus, som är ett 

miniatyrrum och som tillverkats på förhand av plywood. Ljushuset 

kan likaväl vara gjort av papp eller något annat material. På Heure-

ka har vi använt miniatyrer med de invändiga måtten: höjd 16 cm, 

djup 16 cm och bredd 22 cm. 

Under den första timmen av verkstaden bygger man möbler för 

ljushuset. Först funderar man kring hem och rum. Vilket är ditt 

favoritrum och varför gillar du just det? Nu får alla skapa precis 

sådana möbler de själva vill. Du kan bygga din favoritmöbel eller 

uppfinna en tidigare okänd möbel eller ett inredningselement. 

Som material till möblerna kan man använda bland annat träpin-

nar, filt, olika papper, träbitar, sugrör, tyg. Det lönar sig att montera 

möblerna med smältlim, som fäster snabbare än hobbylim. 

Vi rekommenderar smältpistoler med låg temperatur och tillhö-

rande lim, så att byggandet kan ske säkert. Om man vill får man ta 

hem möblerna efter verkstaden.

Efter den första timmen lönar det sig att ta en paus, så man kan 

städa upp efter byggandet.
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VERKSTADEN
LJUSHUSET

THE NORDIC KNOWLEDGE TRAIN PROJECT | HÖSTEN 2016 | HEUREKA, FINLANDS VETENSKAPSCENTER



2

1. Koppla in lamporna i huset

I början av verkstadens andra hälft ges varje par en vit LED, en 

glödlampa och en sockel, två batterikåpor (med 2xAA inkoppling), 

minst fyra så kallade krokodilkäftssladdar och fyra AA-batterier. I 

taket på ljushuset måste det finnas hål för LED-lampans ben i den 

ena ändan av rummet och ett fästhål för glödlampans sockel i den 

ena ändan av rummet. Ljushuset och komponenterna cirkuleras 

mellan grupperna, så varje grupp demonterar till slut kopplingarna 

och komponenterna från sitt ljushus.

LED- och glödlamporna monteras på de avsedda ställena. Sedan 

kopplar varje par LED-lampan med krokodilkäftssladdarna till den 

ena batterikåpan och glödlampan till den andra. I det här skedet 

behövs det 2+2 ledare. Påminn barnen om att de inte ska koppla 

batterierna så att de kortsluts (eftersom batterikåpan i så fall kan 

smälta). Man måste också vara noggrann med att LED-lampan 

kopplas korrekt: LED-lampan fungerar endast när batterikåpans 

röda ledare (+) är ansluten till det långa benet och den svarta led-

aren (-) till det korta benet. När kopplingarna har gjorts mörkläggs 

klassen och alla får prova belysningen i sitt hus och bedöma vilken 

ljuskälla som lyser starkast: LED-lampan eller glödlampan.

2. Mäta lampornas värden

I verkstaden behövs tre typer av mätare, av vilka det måste finnas 

tillräckligt många för att alla par ska ha något att göra. Mätningar-

na behöver dock inte utföras i en viss ordning, så en del av paren 

kan mäta till exempel ljusstyrkan medan någon annan mäter 

strömmen. Varje par ska även få papper och penna för att skriva 

upp mätresultaten. När paren har fått sina mätresultat skriver de 

upp alla sina resultat på en gemensam stor tavla. För mätvärdena 

kan man till slut beräkna medelvärdena om man så vill. På tavlan 

lönar det sig att rita ikoner lodrätt för ljus (t.ex. en bild på en sol), 

värme (t.ex. en bild på en termometer) och elektrisk ström (t.ex. en 

bild på ett batteri).

Sedan kan man börja mäta. Ljusstyrkan mäts med en luxmä-

tare (lux är enheten för ljusstyrka), som placeras i huset under 

LED-lampan eller glödlampan, och endast ljuskällan i fråga tänds. 

Det uppmätta värdet skrivs upp och samma mätning upprepas 

med den andra ljuskällan, för att man ska få jämförbara värden för 

ljusstyrkan från LED-lampan och glödlampan. I detta skede kan 

man normalt konstatera att LED-lampan har en bättre ljusstyrka. 

Den andra mätningen är en mätning av ljuskällans temperatur 

med en IR-pistol. Detta sker genom att rikta pistolen mot ljuskäl-

lan och trycka på avtryckaren. Skillnaden mellan glödlampan och 

LED-lampan är inte nödvändigtvis stor, men oftast kan den ändå 

mätas. LED-lampan är typiskt några grader kallare än glödlampan. 

Med denna mätning vill vi påvisa att glödlampan utöver ljus också 

UNDERSÖKA EGENSKAPERNA HOS OLIKA ARMATURER  (45 MIN)

Mätarna är:

• luxmätare, som mäter ljusstyrkan 

• IR-värmemätare, som undersöker uppvärmningen av 

dels LED-lampan, dels glödlampan

• universalmätare, som används för att mäta ström
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producerar värme. Eftersom LED-lampan å sin sida inte värms 

nämnvärt, har den en avsevärt bättre verkningsgrad i belysnings-

syfte. Temperaturskillnaden beror på skillnaden i hur LED-lampan 

och glödlampan konverterar ström till ljus: Glödlampan baseras på 

en glödtråd som hettas upp och som vid sidan av det synliga ljuset 

även utstrålar värme inom IR-området. LED-lampans funktion 

baseras på en halvledare i vilken strömmen direkt konverteras till 

strålning.

Vid den tredje mätningen undersöks strömförbrukningen för 

LED-lampan och glödlampan med en universalmätare. Eftersom 

båda lamporna används med samma spänning (3 V), står strömfö-

rbrukningen i direkt proportion till den eleffekt komponenten för-

brukar. Med andra ord förbrukar den lampa som släpper igenom 

en större ström också mer elektricitet. För strömmätningen måste 

ljuskällorna kopplas i serie med universalmätaren, och universal-

mätaren ställs in på A/DC-området (ampere/likström). Påminn 

eleverna om att mätaren aldrig får kopplas direkt till batteriets 

poler när den är inställd på strömmätning, eftersom säkringen i så 

fall bränns.

För att ansluta universalmätaren behövs totalt tre krokodilkäfts-

sladdar, och igen mäts vardera ljuskällan i tur och ordning med 

dem separat påkopplade. Ledningarna ska dras enligt följande för 

strömmätningen: från batterikåpan till lampan, från lampan till 

mätarens ena ledare och från mätarens andra ledare tillbaka till 

batterikåpan. Iaktta åter LED-lampans poler för att den ska funge-

ra. Mätarens poler spelar ingen roll: om den är felkopplad visar den 

negativa värden, och man kan helt enkelt glömma bort minusteck-

net när man jämför sådana värden mot positiva värden. När man 

mäter med universalmätare kan man med mindre barn göra det 

som en demonstration, eftersom kopplingen är mer avancerad. På 

Heureka lämnar vi ofta bort strömmätningen för barn under tio år 

för att kunna utnyttja tiden meningsfullt.

3. Granskning av resultaten

När alla har fått sina mätresultat frågar handledaren vilken 

belysning var och en skulle välja hem utifrån denna mätning. Gå 

igenom olika åsikter och motiveringar. Till slut kan man räkna 

ihop resultaten: om mätarna har fungerat rätt märker man att en 

LED-belysning i skenet av mätningarna oftast är en bättre lösning 

än glödlampor. De högre tillverkningskostnaderna för LED-lam-

por begränsar emellertid ännu spridningen av dem. Eftersom 

LED-lampor förbrukar mindre ström, har de lägre driftskostnader 

än glödlampor och av denna orsak är de också mer ekologiska.

Tillbehör för en grupp med 20 barn som delas 

upp i tio par:

• 1 ljushus / par

• 5 krokodilkäftssladdar / par

• 2 batterikåpor / par

• 1 liten vit LED-lampa, 1 liten glödlampa / par

• Luxmätare

• IR-värmemätare

• Universalmätare

• Papper och pennor

• En stor tavla och ikoner för de uppmätta värdena

• Vid behov en fickräknare för att räkna ut medelvärdena 

För pysslet:

• Olika tyger, trä, dekorationer, papper med mera

• Smältlimspistoler

• Andra material
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Bakgrundsmaterial och allmänna observationer:

I praktiken duger alla universalmätare för strömmätning. Priserna 

börjar från tio euro, och om man inte har planerat någon annan 

användning för mätaren räcker en sådan mätare för behoven i 

verkstaden Ljushus. Förmånliga luxmätare kostar å sin sida cirka 

30–50 euro, och eftersom vi endast vill ha sinsemellan jämförbara 

värden, räcker noggrannheten för dylika mätare bra för ändamå-

let. Lämpliga IR-värmemätare kostar ungefär lika mycket. OBS: 

IR-mätare har ofta en laserpointer, som av säkerhetsskäl ska tejpas 

för. Detta påverkar inte mätresultaten.

Observera att man alltid borde installera ett seriemotstånd i kret-

sen när man använder LED-lampor. Motståndet begränsar ström-

men genom LED-lampan. När vi genomförde verkstaden märkte vi 

dock att vita LED-lampor normalt tål användning utan seriemot-

stånd, så vi lämnade bort motstånden för att göra kopplingarna så 

enkla som möjligt. På grund av arrangemanget kan LED-lamporna 

gå sönder, så det kan vara bra att ha tillräckligt många i reserv.

Man kan berätta att eftersom glödlamporna också värmer upp de 

lokaler som de används i, kan de inte alltid ersättas med LED-lam-

por utan att samtidigt förse byggnaden med den tilläggsvärmeka-

pacitet, som lamporna för sin del har skött om. Om man å andra 

sidan talar om till exempel kylrum, där värmeutvecklingen i glöd-

lampor endast är en nackdel, kan de i alla avseenden med fördel 

ersättas med LED-lampor.

De elektriska storheter som vi arbetar med inom ramen för 

verkstaden Ljushus är: ström (I), vars enhet är ampere (A), 

spänning (U), vars enhet är volt (V), samt eleffekt (P), vars enhet 

är watt (W). För att vi ska kunna förstå hur dessa storheter beter 

sig måste vi komma ihåg att elektrisk ström i allmänhet är rörelse 

av negativt laddade elektroner i en ledare: Strömmen (I) beskriver 

hur mycket laddning som rör sig genom ledaren per tidsenhet. 

Den är alltså direkt proportionell mot hur många elektroner som 

transporterar laddningen. En stor ström kan jämföras med en flod 

med mycket vatten, medan en liten ström är en bäck med endast 

lite vatten.

Spänningen (U) anger potentialskillnaden mellan mätpunkterna. 

Spänningen står alltså i proportion till hur mycket mer eller min-

dre elektroner den ena laddningen har i förhållande till den andra. 

Om punkterna ansluts, ger spänningen upphov till en ström. När 

spänningen är liten kan vi se det som långsamt flödande vatten. En 

ström som flödar med en hög spänning är å sin sida som en älv, 

där vattnet flödar fort.

Eleffekten (P) fås genom att multiplicera strömmen (I) med spän-

ningen (U): P=UI. Effekten anger hur tungt arbete strömmen i fråga 

klarar av att utföra. Om man tänker sig en stor flod med ett stort 

vattenflöde (stor ström), orkar den rotera ett stort hjul, det vill säga 

utföra mycket arbete, även om flödeshastigheten (spänningen) skulle 

vara liten. En liten bäck (liten ström) orkar å sin sidan endast rotera 

samma hjul i fall att flödeshastigheten i bäcken (spänningen) är 

mycket större än flödeshastigheten i den större floden.


