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Inledning

LEGO® Education är glada att kunna presentera set 9688 Förnybar 
energi, ett tilläggsset till set 9686 Vetenskap & teknologi, med 
tillhörande aktivitetspaket 2009694.

Målgrupp
Materialet är utformat för att presentera och lära ut arbetsområdet 
Förnybar energi för elever i grundskolan. Eleverna arbetar i grupper 
och kan bygga, undersöka och lära sig från modellerna och 
aktiviteterna.

Syfte
Aktivitetspaketet och tilläggssetet Förnybar energi gör att eleverna kan 
arbeta som riktiga vetenskapsmän, och engagerar dem i aktiviteter 
inom naturvetenskap, teknik och matematik. Aktivitetspaketet och 
tilläggssetet Förnybar energi stimulerar till en utmanande 
klassrumsmiljö och engagerar aktivt eleverna i vetenskapliga 
frågeställningar, olika sätt att resonera och kritiskt tänkande.  
De stimuleras att göra antaganden och formulera hypoteser samt 
sammanföra sina egna erfarenheter och kunskaper från olika 
områden. De får använda sin kunskap, kreativitet och intuition för att 
aktivt skapa ny förståelse.

Med hjälp av aktivitetspaketet i setet stimuleras eleverna att ta del 
av verkliga undersökningar och att finna sina egna lösningar på 
specifika problem. De får möjlighet att konstruera och konstruera 
om, att bygga och fundera på modellernas funktion. De får också 
observera och förklara hur förändrade faktorer påverkar modellerna, 
för att sedan samla in information och presentera sina resultat.  
På det här sättet får eleverna själva uppleva hur ingenjörer och 
designers använder naturvetenskaplig kunskap och förståelse.

Vad innehåller set 9688?
Delarna i tilläggsset 9688
Setet består av fem bygginstruktioner i färg för aktiviteterna med de 
sex huvudmodellerna och följande delar: LEGO Energimätare (som 
består av två olika delar: Energidisplay och Energilager), LEGO 
Solpanel, E-motor, blad, lysdioder och en 50 cm förlängningskabel. 
Detta set är ett tilläggsset som ska användas tillsammans med set 
9686 Vetenskap & teknologi. Alla delarna i set 9688 passar i 
bottendelen i förvaringslådan till set 9686.

Aktivitetspaket 2009694
Aktivitetspaketet består av sex aktiviteter för huvudmodellerna och 
fyra problemlösningsaktiviteter kring potentiell energi och rörelseenergi. 
I aktivitetspaketet finns också Lärarens stödmaterial som innehåller 
ett kursplaneavsnitt som visar vilka uppnåendemål i kursplanerna 
som behandlas, en kort inledning till arbetsområdet Förnybar energi 
där också begreppen potentiell energi och rörelseenergi behandlas, 
en förteckning över ingående delar samt en ordlista med 
definitioner av viktiga termer.
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Förnybar energi

Solenergi

Solenergi kan samlas in med t.ex. solceller. Många solceller som byggts ihop brukar kallas 
solpaneler. Solpaneler och solfångare är konstruerade för att ta till vara strålningsenergin från 
solen och omvandla den till mer lättanvända energiformer, elektrisk energi respektive värme. 
Tekniker med anknytning till solenergi är:

• Passiv solenergi, när energin i ljuset från solen används för belysning och värme.  
I konstruktioner för att använda passiv solenergi används energin från solen optimalt.

• Aktiva system för uppvärmning av vatten med solenergi, i vilka värmeenergin från solen 
överförs till speciella vätskor i solfångare. Denna vätska pumpas genom rör i vattenbehållare, 
och värmen överförs till vattnet.

• Fotovoltaiksystem, i vilka energin i synligt solljus direkt omvandlas till en elektrisk ström med 
hjälp av solceller. Med hjälp av den fotoelektriska effekten tvingas “fria” elektroner i solcellens 
ovansida att röra sig, vilket skapar en elektrisk ström som kan användas för att driva en 
elektrisk utrustning.

Ovansida

Undersida

Kontaktskikt
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ElevbladPotentiell energi och rörelseenergi

A3

Låt vagnen rulla nedför rampen och förklara vad som 
är ändrat och vad som händer med lägesenergin och 
rörelseenergin.

 

 

 

 

A2

(Bygginstruktion 1, sidan 9 steg 12).
Låt vagnen rulla nedför rampen och förklara vad som 
är ändrat och vad som händer med lägesenergin och 
rörelseenergin.

 

 

 

 

A1

(Bygginstruktion 1, sidan 9 steg 11).
Låt vagnen rulla nedför rampen och förklara vad som 
händer med lägesenergin och rörelseenergin.
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KomponentöversiktEnergimätare

Komma igång
För att installera energilagret, skjut den på plats i fästet på energidisplayen. För att avlägsna 
energilagret, tryck på den lilla plastspärren på baksidan med tummen och tryck sedan försiktigt 
loss energilagret ur sitt fäste.

• Koppla från enheten efter användning så optimerar du batteriets livslängd.
• Förvara enheten i rumstemperatur på rent och torrt ställe. Utsätt den inte för hög värme eller 

frost.

Så här laddar man energimätaren:
• Anslut energimätaren antingen till LEGO® Power Functions batterilåda med sex nya batterier, 

LEGO Power Functions laddningsbara batterilåda för att ladda energilagret.
• Starta energimätaren genom att trycka på den gröna På/Av-knappen. Kontrollera sedan att 

displayen tänds.
• Låt LEGO Power Functions batterilåda eller LEGO Power Functions laddningsbara batterilåda 

ladda energimätaren genom att låta dem vara anslutna i tre timmar eller tills displayen släcks.

Så här laddar man ur energimätaren:
• Koppla bort alla ledningar och andra enheter från energimätaren.
• Tryck ned den gröna På/Av-knappen i 10 sekunder tills en blinkande triangel med utropstecken 

uppträder på displayen.
• Låt energimätaren vara på detta sätt i cirka 1,5 timmar eller tills displayen slocknar. 

Energimätaren är nu urladdad.

Om du vill avbryta urladdningen trycker du bara på På/Av-knappen för att stänga av 
energimätaren. För att gå tillbaka till normalläget, starta energimätaren igen.

För ytterligare information, se www.legoeducation.com.
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Förnybar energi

Förnybar energi
Alla förnybara energikällor har sitt ursprung i solen. Solen ger den energi som driver våra 
vädersystem och vattnets kretslopp. Det är den primära källan för all energi på jorden, och den  
är nödvändig för alla former av liv på jorden. Förnybar energi är energi som utvinns från olika 
naturfenomen, som t.ex. tidvatten och vind. Förnybar energi ersätts snabbt och finns normalt  
som en oändlig resurs.

Sol
Solen utstrålar enorma mängder energi. Energi 
från solen kallas helt enkelt för solenergi och 
utstrålas i många olika våglängder. Bara en 
väldigt liten del av denna energi fångas upp 
av jorden, och når oss t.ex. som synligt ljus. 
Effekten hos solens strålar som når jordytan 
mäts i watt per kvadratmeter.

Vind
Värmen från solen tas upp snabbare av land än 
av hav. Varm luft över land har lägre densitet än 
kyligare luft över hav, så den stiger och ersätts 
av svalare luft som strömmar in från havet.  
De rörelserna och temperaturförändringarna 
ger den rörelse av luften i atmosfären som vi 
normalt kallar vind.

Vatten
Solenergin värmer också vattnet i havet, och 
får det att avdunsta som vattenånga i luften. 
Vattenångan kondenseras till moln, och faller 
sedan tillbaka på jordens yta som nederbörd, 
dvs. som regn och snö. Vattnet rinner i floder 
och älvar tillbaka till havet, där det åter kan 
avdunsta och börja en ny cykel.

Synligt ljus

Avdunstning

Nederbörd

Kall luft

Varm luft

Kondensation
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Potentiell energi och rörelseenergi

Enligt energiprincipen kan energi varken skapas eller förstöras, utan bara omvandlas mellan olika 
former. Energi kan delas in i formerna: elektrisk energi, strålningsenergi, värme, kemisk energi, 
kärnenergi, potentiell energi och rörelseenergi eller kinetisk energi.

Potentiell energi
Potentiell energi kan delas in i lägesenergi och elastisk energi.
Lägesenergi är energi som lagras tack vare ett föremåls relativa läge och massa. Ändras föremålets 
läge, så kommer dess lägesenergi att öka, minska, vara lika eller försvinna helt. I det sistnämnda 
fallet har hela lägesenergin omvandlats till en annan typ av energi.
Lägesenergi är den energi som lagras i ett föremål på grund av jordens dragningskraft. En boll 
som rullats halvvägs upp på ett lutande plan har en lägesenergi på grund av gravitationen, 
eftersom gravitationen försöker få bollen att rulla ner till sitt ursprungliga läge. Hur mycket 
lägesenergi som bollen har beror på bollens massa, dess vertikala läge (höjden) och hur stor 
jordens dragningskraft är.

Det betyder alltså att om bollen var högre upp på det lutande planet skulle dess lägesenergi vara 
större. Om bollen rullar ner en bit skulle dess lägesenergi minska, och om man släppte bollen helt 
skulle dess lägesenergi helt omvandlas till rörelseenergi när den rullar ned.

Visste du?
Energi kan lagras i  
både elektrisk form  
(t.ex. i en kondensator) 
och i kemisk form  
(t.ex. i mat).
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LEGO® Energimätare

Att komma igång
Energimätaren består av två delar: LEGO® Energidisplay och LEGO Energilager.  
Energilagret passar in i botten av energidisplayen.

För att montera energilagret låter du det helt enkelt glida ner på energidisplayens undersida.

För att ta bort energilagret trycker du på plastfliken på baksidan och ...

... trycker energilagret nedåt så att det glider av.

 LEGO Energilager

 LEGO Energidisplay
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Inledning

Hur kan det användas?
Bygginstruktioner
Det finns två bygginstruktioner, häfte A och häfte B, för varje 
huvudmodell. Bygginstruktionerna är för två olika byggprocesser, 
där varje process har en halv modell som resultat. Genom att 
kombinera de två delmodellerna kan eleverna arbeta tillsammans 
med att skapa en enda avancerad och kraftfull modell.

Lärarens stödmaterial
Denna del omfattar följande tre avsnitt:
• Förnybar energi
• Potentiell energi och rörelseenergi
• Komponentöversikt
Varje avsnitt innehåller material som kan användas för att presentera 
arbetsområdet Förnybar energi både för elever och lärare.

Förnybar energi
Detta avsnitt beskriver hur solen, vår främsta energikälla, driver våra 
vädersystem och vattnets kretslopp. Ämnet kan presenteras för hela 
klassen med hjälp av de bilder och illustrationer som medföljer. 
Efter illustrationerna finns en inledning till vissa av teknikerna för att 
samla in och utnyttja energi från förnybara energikällor. Detta avsnitt 
ger också en möjlighet att avgränsa och klargöra precis vad man 
menar med begreppet förnybar energi, med bl.a. ett avsnitt som 
stödjer en diskussion i klassen.

 
Potentiell energi och rörelseenergi
Detta avsnitt beskriver hur potentiell energi och rörelseenergi kan 
presenteras för eleverna genom praktiska och engagerande 
undersökningar. Eleverna uppmanas att först studera definitionen 
och förklaringar till begreppen potentiell energi och rörelseenergi. 
Medan de arbetar sig framåt i materialet genom olika aktiviteter 
med elevbladen och bygginstruktionerna, kommer de att stimuleras 
till att använda sina nya kunskaper medan de utför undersökningar 
och dokumenterar sina resultat. I lärarvägledningen hittar du förslag 
på svar till de frågor som ställs i elevbladen.

Komponentöversikt
Detta avsnitt beskriver hur du kommer igång med tilläggsset 9688 
Förnybar energi. Delarna, deras egenskaper, funktioner, tekniska 
specifikationer och driftsinstruktioner beskrivs. Innan du presenterar 
huvudaktiviteterna rekommenderar vi att du demonstrerar hur 
energimätaren fungerar för eleverna.
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LärarbladVindkraftverk

Anknyta

Vindkraftverk omvandlar rörelseenergin i vinden till elektrisk energi. De används för att generera 
elektricitet till allmänna elnät och lokalt på isolerade platser, t.ex. lantbruk.

Bygg nu ett vindkraftverk och undersök dess förmåga att generera elektricitet.

Lärarblad
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Vindkraftverk

Naturorienterande ämnen
• Lagra energi
• Energiomvandling
• Identifiera energi
• Undersöka och utvärdera olika faktorer
• Naturvetenskapligt arbetssätt

Teknik 
• Förbättringar genom tekniska konstruktioner
• Montera komponenter
• Design

Matematik
• Mäta 
• Avläsa mätvärden

Ordförråd
• Verkningsgrad
• Effekt
• Spänning
  
Annat nödvändigt material
• Tejp
• En fläkt med minst 40 W effekt
• Linjal eller måttband
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Inledning

Lärarblad
I lärarbladen beskrivs de viktigaste inlärningsområdena, här finns 
tips, frågor, svar och ord som är speciella för aktiviteten, samt 
ytterligare idéer på undersökningar. I vissa fall krävs extra material 
för att kunna genomföra aktiviteterna och undersökningarna. Då 
finns en förteckning över dessa material.

Lektionerna följer LEGO® Educations beprövade koncept: Anknyta, 
Skapa, Reflektera och Gå vidare. Metoden ger dina elever en naturlig 
arbetsföljd genom aktiviteterna.

Anknyta
Anknyt en ny inlärningserfarenhet till de som du redan har och du 
ökar dina kunskaper. En första inlärningserfarenhet är ett frö som 
får nya kunskaper att växa.

Fotografier ur verkliga livet med korta texter hjälper eleverna att 
identifiera och anknyta till den valda aktiviteten och till 
huvudmodellen. Vi föreslår att du använder texten och fotografierna 
som en utgångspunkt för en klassdiskussion eller också kan du 
använda dina egna erfarenheter för en engagerande inledning på 
aktiviteten. Tänk också på möjligheten att ta med aktuella händelser 
som anknyter till ämnet, både närliggande och mer avlägsna, för att 
skapa ett utgångsscenario för eleverna.

Skapa
Att skapa modeller engagerar både händer och huvud.
Med hjälp av bygginstruktionerna bygger eleverna modellerna som 
förkroppsligar begreppen i de viktigaste inlärningsområdena. Det 
finns också förslag på hur man testar och säkerställer att varje 
modell fungerar som avsett.

Reflektera
Att reflektera ger möjlighet att fördjupa förståelsen för tidigare 
kunskaper och nya erfarenheter. Aktiviteternas naturvetenskapliga 
inriktning stimulerar eleverna till att diskutera och reflektera kring 
undersökningarna och att anpassa idéerna till de aktuella 
uppgifterna.

Denna fas ger dig en möjlighet att börja utvärdera inlärningen och 
framstegen för olika elever.
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Vindkraftverk Elevblad

Tre blad och olika avstånd
(Bygginstruktion 3A och 3B, till sidan 44 steg 1).

Stäng av fläkten och ta bort tre turbinblad från 
vindkraftverket.

Gissa först den genererade spänningen (V) och effekten (W) 
från vindkraftverket på avståndet 30 cm.

Undersök och avläs sedan den verkliga spänningen och 
effekten som vindkraftverket genererar. Avläs och anteckna 
resultaten.
Kom ihåg att nollställa energimätaren före varje undersökning.

Stäng sedan av fläkten och ändra avståndet mellan fläkt och 
vindkraftverk till 15 cm.
Gör om försöket.

Vad påverkar?
Försök att hitta och skriv ner minst tre olika faktorer, och förklara tydligt hur de påverkar hur effektivt ditt vindkraftverk är.

  

  

  

  

  

  

  

  

30 cm 15 cm

Min hypotes V W V W

Mitt resultat V W V W
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Datum: 

Vindkraftverk

Namn: 

Elevblad

Sex blad och olika avstånd
Placera fläkten 30 cm från vindkraftverket och gissa först 
vilken spänning i volt (V) och effekt i watt (W) som 
vindkraftverket genererar.

Undersök och avläs sedan den verkliga spänningen och 
effekten som vindkraftverket genererar. Avläs och anteckna 
resultaten. Kom ihåg att nollställa energimätaren före varje 
undersökning.

Stäng sedan av fläkten och ändra avståndet mellan fläkt  
och vindkraftverk till 15 cm. Gör om försöket.

30 cm

30 cm 15 cm

Min hypotes V W V W

Mitt resultat V W V W

Bygg vindkraftverket
(Bygginstruktion 3A och 3B, till sidan 43 steg 18).

• Testa att modellen fungerar.  
Att lossa på bussningarna kan minska friktionen.

• Anslut kontakterna korrekt genom att trycka ihop dem 
ordentligt.

• Se till att energimätaren nollställs innan testet genomförs.

• Rita en linje och ställ fläkten och vindkraftverket mitt på 
denna.

• Välj en lämplig inställning på fläkten för att få vindkraftverket 
att snurra med lagom hastighet, och så att energimätarens 
display visar en ingående spänning på över 2,0 V.

• Snurra försiktigt på vindkraftverkets blad för att starta det, 
om det behövs.
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Inledning

Gå vidare
Fortsatt inlärning är alltid en trevligare och mer kreativ process om 
den är lagom utmanande. Känslan av en utmaning och glädjen när 
man lyckas inspirerar på ett naturligt sätt till att fortsätta med mer 
avancerade uppgifter. Därför finns extraidéer för att uppmuntra 
eleverna att ändra eller utveckla modellerna och att fortsätta sina 
undersökningar inom ramarna för det aktuella inlärningsområdet.  
I den här fasen kan eleverna arbeta i olika takt och på den nivå som 
passar den individuella förmågan. Aktiviteterna stimulerar eleverna 
att kreativt använda sina kunskaper och reflektera kring hur 
modellerna är konstruerade och vad som händer om man ändrar 
vissa faktorer.

Elevblad
Varje elevblad visar arbetsgången enligt LEGO® Educations 
beprövade koncept med enkel text och rikligt med bilder. Eleverna 
kan använda och utforska sina modeller utan alltför mycket hjälp 
från läraren. Eleverna formulerar hypoteser, undersöker, mäter, 
avläser och registrerar data, ändrar modellerna för att jämföra eller 
testa motsatser och drar slutsatser.

Vi föreslår att eleverna får arbeta i grupper, gärna två och två. Varje 
aktivitet stimulerar eleverna att gissa vad resultatet ska bli, att 
undersöka och att slutligen läsa av och registrera resultaten. 
Eleverna bör uppmanas att undersöka minst tre gånger om deras 
hypoteser stämmer, för att vara säkra på att resultaten är tillförlitliga. 
När huvudresultaten har registrerats, diskuterar de sina resultat, 
reflekterar över dem och kommer på nya idéer. Slutligen får eleverna 
identifiera olika faktorer och förklara exakt hur dessa påverkar de 
olika modellernas effektivitet.

Elevbladen är ett enkelt verktyg för att utvärdera varje elevs nivå 
och framsteg. Elevbladen är också en väsentlig del av elevernas 
loggböcker.

Problemlösningsaktiviteter
De fyra problemlösningsaktiviteterna fokuserar på att tillämpa 
kunskaperna om olika förnybara energikällor, konstruktion och 
design, kommunikation och att arbeta i grupper. De handlar alla om 
verkliga situationer och beskriver ett problem som måste lösas. 
Eleverna uppmanas att lösa problemen med en egen konstruktion.

Problembeskrivningen och tillhörande konstruktionsöversikt är 
tänkta att kopieras och användas av eleverna. Beskrivningen av 
inlärningsmål, nödvändiga material och hur arbetet ska genomföras 
och utvärderas är information enbart avsedd för läraren!
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Inledning

De föreslagna lösningarna till problemlösningsaktiviteterna är endast 
avsedda som förslag på lösningar. Eleverna bör alltid först försöka 
hitta och konstruera sina egna lösningar. 

Hur förvarar jag bygginstruktionerna?
För att lättare kunna hantera instruktionerna i klassrummet föreslår 
vi att bygginstruktionerna förvaras i pärmar, så att de kan användas 
direkt i början av varje lektion.

Hur mycket tid behövs?
En dubbellektion är lämplig om eleverna ska hinna utforska, bygga 
och grundligt undersöka de flesta av extrauppgifterna i materialet 
för aktiviteterna. För elever som skapar egna kreativa lösningar kan 
mer tid behövas för aktiviteterna med vattenkraftverk och 
vindkraftverk. Övriga huvudmodeller kan byggas, undersökas och 
utforskas samt läggas på plats igen under en enkellektion om 
eleverna redan är vana att konstruera med LEGO® material.

Problemlösningsaktiviteterna genomförs lämpligen under ett längre 
arbetspass. Då kan de fördjupa sig i problemet på samma sätt som 
en riktig ingenjör eller vetenskapsman skulle ha gjort.

Ha det så kul!
LEGO® Education
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