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Materialet är avsett att användas antingen innan ni besöker utställningen Elköping, som tilläggsupp-
gifter under själva besöket eller som uppgifter efter besöket. Materialet bildar inlärningsstigar med 
olika teman. Läraren kan alltså i materialet välja den/de uppgifter som eleverna särskilt borde fokuse-
ra på med beaktande av läroplanen.

Frågepaketet omfattar grundläggande frågor och fyra fenomen som kan användas om man vill låta 
utföra ett projekt. För varje fråga och fenomen har det angetts till vilket utställningsobjekt i Elköping 
eller utställningsområde i Heureka frågan eller arbetet i fråga är kopplat. Uppgifterna syftar till att 
utveckla elevens tänkande och argumentationsfärdigheter, såväl ensam som i grupp.

Teori
Innan eleven svarar på uppgifterna kan han eller hon ta del av eltemat på STEK:s webbplats www.stek.
fi (på finska). På sidorna kan eleverna läsa om den teori som är förknippad med ämnesområdet för den 
egna uppgiften alternativt läsa den nedanstående sammanfattningen av de elektriska fenomenen.

Teori om elektriska fenomen

Elektricitet, el, är ett av de viktigaste naturfenomenen
Nästan hela den värld och det samhälle vi lever i idag bygger på el, elektriska fenomen och apparater 
som utnyttjar dessa. Vare sig det handlar om smarttelefonens funktion, olika materials egenskaper eller 
till exempel en blixt, bygger det på fenomen som hör samman med elektriska laddningar. En elektrisk 
laddning är en grundläggande egenskap hos materia, och elektromagnetisk växelverkan är en av de fyra 
fundamentala krafterna i naturen. 

El
El är ett allmänt begrepp för en stor grupp fenomen och händelser. ”El” eller ”elektricitet” kallar vi det 
när ylletröjan sprakar vid köld, den elektriska strömmen i tekniska apparater samt den energi som över-
förs från kraftverken till hemmen. Man kan inte ge någon enkel förklaring på vad el är. Elektricitet avser 
en mängd olika fenomen, som på ett eller annat sätt kan kopplas till elektromagnetisk växelverkan i olika 
omfattning. Låt ändå inte denna lilla vaghet lura dig: Kännedomen om el är den mest vederhäftiga och 
exakta vetenskapliga kunskap någonsin!

Elektriska fenomen delas allmänt upp i två klasser, nämligen statisk elektricitet (det vill säga elektriska 
laddningar som förekommer på en viss plats) samt elektrisk ström. Elektrisk ström är det naturfenomen 
som har påverkat och som fortfarande påverkar människornas livsmiljö och den tekniska utvecklingen 
mest.

Elektrisk ström frambringar bland annat värme, ljus, kemiska reaktioner samt magnetiska fenomen. Or-
saken till fenomenen är växelverkan mellan elektriskt laddade partiklar, och ofta också laddade partik-
lar i rörelse. Dessa fenomen förbrukar energi, så därför måste energi tillföras till en elektrisk krets, till 
exempel från ett batteri eller kraftverk. Elektrisk ström fungerar då som ett medium som överför energi. 
Elektrisk energi är egentligen inte heller energi, utan snarare ett sätt att överföra energi från en plats till 
en annan.
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Spänning, effekt och elektrisk ström
Med elektrisk spänning avses att två kroppar eller till exempel punkter i en strömkrets har olika energi-
tillstånd, det vill säga olika potential. Om det finns en rutt som elektrisk ström kan ta mellan dessa punk-
ter, kommer en elektrisk ström att gå mellan dem, så länge som det finns spänning.  

Man har till exempel kommit överens om att potentialen för jord (jordningspunkten) är noll, och om po-
tentialen är en annan någonstans, säger man att det förekommer en spänning mellan denna punkt och 
jord. I hushållen är spänningen i eluttag, elcentraler och oftast också belysningen 230 volt (V). Större 
utrustning (till exempel bastuaggregat) fungerar med trefasspänning, där spänningen mellan faserna är 
400 V. Läs mer om elektriska storheter på Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus webbplats (största delen 
av informationen finns endast på finska). 

Effekten hos en elapparat berättar hur mycket energi apparaten behöver för att fungera. Ju högre 
spänning och ström, desto större effekt. Effekten hos en elapparat kan du kontrollera på typskylten på 
apparaten. Effekten hos en LED-lampa är några watt (W), hos en brödrost tusen watt och hos en elbil 
som mest över hundra tusen watt.

Elektrisk ström förekommer som likström (DC) och växelström (AC). Vid likström hålls spänningen och 
strömmens riktning oförändrade. Vid växelström varierar strömmen och spänningen som en sinuskur-
va. Växelström används i särskilt i eldistributionsnät, eftersom dess spänning enkelt kan ändras med en 
transformator. 
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Elstötar utgör en fara
Elektriciteten är en bra dräng, men en dålig herre. När elektricitet används på rätt sätt är den säker, men 
felanvänd kan den leda till livsfarliga situationer. En fara kan orsakas direkt eller indirekt. Elektriciteten 
kan i huvudsak vara farlig på två sätt: som elstöt eller ljusbåge.  I Finland dör några personer årligen i 
elolyckor och 1–2 personer omkommer till följd av blixtnedslag.

Vid en elstöt uppkommer en elektrisk ström i människan. Om man vidrör punkter med olika potential, till 
exempel inuti en elapparat, kan strömmen gå genom kroppen, varvid man får en elstöt. Elström orsakar 
skador genom att den värmer upp vävnaderna eller genom att påverka kroppens elektriska funktioner i 
hjärtat och hjärnan. Elströmmen går via hjärtat till exempel när den leds från hand till hand eller från en 
hand till fötterna. En elström som går genom hjärnans andningscentrum kan förlama andningscentrumet 
och stoppa andningen. Också andra skador på nervvävnaden är möjliga. Muskelkramper som orsakas av 
elström kan leda till att man faller och därigenom får olika skador.

Indirekta faror kan orsakas av elbränder. En elbrand kan få sin början av en skadad elapparat, till exempel 
skadade ledningar eller fel användning av elapparater. Även en ljusbåge som hänger samman med en 
elstöt kan orsaka brännskador.

Vid blixtnedslag kan dessutom det starka ljudet ge hörselskada, och man kan få benbrott om man kastas 
iväg av en tryckvåg.

 
Om spänningsförande delar kommer tillräckligt nära varandra, kan det uppstå en ljusbåge mellan dem. 
En ljusbåge kan ge upphov till en brand.
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El produceras i kraftverk
El produceras i kraftverk. Den del som egentligen producerar elektriciteten i kraftverk är generatorn, 
som, beroende på hur kraftverket drivs, får sin kraft från vattnets rörelser via en vattenturbin, via en ång-
turbin i värmekraftverk, med en vindturbin i vindkraftverk eller något annat motsvarande.
Cirka en tredjedel av elproduktionen i Finland sker med kärnkraft, cirka en femtedel med vattenkraft och 
cirka en procent med vindkraft, det vill säga drygt hälften av produktionen ger inte upphov till koldioxid-
utsläpp. Koldioxidutsläpp uppstår för den andel på cirka 30 procent som produceras med fossila bräns-
len och den andel på cirka 15 procent som produceras med biomassa. El importeras också till Finland 
från Sverige, eftersom el har funnits tillgänglig och priset har varit lägre än för sådan el som produceras i 
Finland. Elimporten täcker nästan 20 procent av den totala elförbrukningen i Finland, och dess andel har 
hela tiden ökat.

El fås ur eluttaget
El överförs från kraftverken till konsumenterna via elöverföringsnät. Vid elöverföringen används höga 
spänningar, varvid strömmen är liten och energiförlusten som orsakas av strömmen minskar.

Kraftverken ansluts i regel till stamnätet via en transformator. Stamnätet utgör grunden för elöverföring-
en och det håller överföringssystemet i funktion. Största delen av stamnätet i Finland upprätthålls av 
Fingrid som ägs av finska staten. Finlands stamnät är direkt sammankopplat med stamnäten i Sverige 
och Norge. Mellan norra Finland och norra Sverige finns det en normal växelströmsförbindelse och näten 
i Norden fungerar hela tiden med samma frekvens. Från det finska stamnätet finns det också likströms-
förbindelser till de ryska och estniska näten. Med likströmsförbindelser är stamnäten separerade, vilket 
gör att eventuella störningar i elnätet inte överförs mellan länderna. Mellan Finland och Sverige finns det 
också en likströmsförbindelse under havet, och den används med likström tack vare den goda överfö-
ringskapaciteten.

Alla elöverföringsnät är skyddade mot fel som uppträder i nätet. Om det uppstår ett fel i ett nät, till 
exempel genom att nätets spänningsförande delar vidrör varandra eller jorden, kapar skyddsutrustning 
matningen. Om matningen inte skulle kapas, skulle det finnas en risk för elstöt och brand.

Smart el
Ett smart elnät (Smart grid) är ett system som används vid elöverföring och där man till traditionell 
elkraftsteknik kopplar lösningar inom automations-, data- och kommunikationsteknik. Ett smart elnät 
möjliggör sådant som inte tidigare har kunnat lösas, till exempel avläsning av enskilda elförbrukare med 
fjärravlästa elmätare. Det blir lönsamt att investera i förnybar energiproduktion när till exempel solpa-
neler gör det möjligt att producera el för eget behov och sedan sälja överskottsenergin via elnätsbolag 
till andra förbrukare. Elbolagen kan å sin sida i framtiden balansera belastningen i elnätet och på detta 
sätt möjliggöra störningsfri elförsörjning också i undantagssituationer. Elnätets överföringskapacitet kan 
också optimeras med hjälp av ett smart elnät, det vill säga konsumenten får till exempel vid stekning av 
julskinkan säkert tillräckligt med el för att skinkan ska bli stekt.

Finland är det första landet i världen där det finns en fjärravläst elmätare i nästan varje hem. Med hjälp 
av fjärravlästa elmätare kan man identifiera elförbrukningen med en noggrannhet på timmar. Kännedom 
om den egna energiförbrukningen uppmuntrar bevisligen effektivast till att man ändrar sin egen energi-
förbrukningsvana. Elbolaget kan också fakturera noggrant enligt den faktiska förbrukningen.

Man har inte nämnvärt kunnat styra elförbrukningen på nationell nivå på annat sätt än genom att prissät-
ta elen enligt utbud och efterfrågan. Ett smart elnät ger lösningar för reglering av efterfrågan på el. Med 
efterfrågeflexibilitet avses att förbrukningen styrs bort från konsumtionstopparna. För elförbrukaren kan 
det betyda förmånligare el, om elavtalet är baserat på ett timris. Man kan till exempel lagra energi i ett 
enfamiljshus vattenuppvärmningssystem under natten, eftersom elen oftast är förmånligare då på grund 
av den mindre efterfrågan.
(www.stek.fi)


