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Til lærer, for- og etterarbeid  

Elektrisitet og magnetisme (5.-7. trinn) 

 
Her finer du forslag til: 

 Foarbeid 
o Begrepsforståelse, se eget elevark på hjemmesiden.  
o To praktiske øvelser.  

 Etterarbeid:  
o En praktisk øvelse, se eget elevark på hjemmesiden.  

Forarbeid 
 
Eksperiment: Hva er magnetisk?   

Tre metaller er magnetiske: Jern, kobolt og nikkel. Å ha kjennskap til dette er viktig i flere 
sammenhenger. Nedenfor er et forslag til eksperiment som skal gi elevene forståelse for 
magnetisme. 
 
Utstyr 

 Små neodynmagneter fra Clas Ohlson. (Magnetene brukes også i etterarbeidet). 
 Stavmagnet 
 Engangstallerken av plast 
 Kar med vann 

 
Praktisk gjennomføring 
Elevene får hver sin neodynmagnet fra Clas Ohlson. De kan gå rundt og sjekke og finne ut 
hva som er magnetisk. Prøv å konkludere til slutt. 

Magnetene knuser lett, så elevene bør advares mot å kaste/slippe dem på magnetiske 
materialer. De vil trolig finne ut at jern og mange jernlegeringer og nikkel (smykker) er 
magnetiske. Kobolt er også magnetisk, men det er ikke så vanlig å ha i klasserommet. 
(Brukes i en del verktøy) 

La dem kjenne hvordan de små magnetene vrir seg rundt i hånden når den føres i nærheten 
av en stavmagnet. Dette vil gi dem en viss fornemmelse av retningen til magnetfeltlinjene 
som omgir en stavmagnet.   

 
Eksperiment: kompass  

Lag et kompass ved å feste neodynmagneten til hodet av en skrue eller jernspiker. Legg så 
dette på en engangstallerken av plast i en skål med vann. Pass på at det ikke er jern i 
umiddelbar nærhet. Understellet på pulter kan forstyrre. Hvis tallerkenen flyter fritt uten å 
berøre kantene vil den rette seg nord/syd ganske raskt. Tar elevene i kanten av tallerkenen 
og endrer vinkelen til magneten, vil de kjenne at den stritter imot. Dette er en kraft som 
jordens magnetfelt er årsak til. Slå gjerne en teip over skruen/magneten slik at den ikke 
flytter seg på tallerkenen. Hvis dere snur magneten på skruen, vil spissen på skruen nå snu 
seg og peke i motsatt retning. 
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Etterarbeid for elevene 
 

Elektromotor 
En av de aller mest betydningsfulle elektriske innretningene er elektromotoren. Få elektriske 
oppfinnelser forenkler livene våre så mye som den. Motoren 
finnes i mange utforminger. Den vi skal lage i dette 
eksperimentet er lite effektiv, men den er svært enkel å lage.  

 
Til dette trenger du: 

 En skrue 
 En liten magnet 

Et AA-batteri 
 En kort ledningsbitte, avisolert i hver ende. 

 
Fremgangsmåte  

Fest magneten på skruehodet. Heng så skruen med 
spissen oppunder minuspolen på batteriet. På grunn 
av magnetisk tiltrekning, henger skruen nå etter 
spissen.  

 Hold batteriet mellom tommel og langfinger slik at 
pekefinger er ledig og kan trykke den ene enden av 
ledningen mot plusspolen. Hold batteri og ledning slik at skruen henger fritt ned etter 
spissen, uten å kile seg mot kantene av plasten som omkapsler batteriet.  

 Bruk så den andre hånden og berør ytterkanten av magneten med den andre enden 
av ledningen. 

 
Tips for gjennomføring av eksperimentet  
For å få til eksperimentet må elevene feste magneten på skruehodet. Heng så skruen med 
spissen oppunder minuspolen på batteriet. På grunn av magnetisk tiltrekning, holdes skruen 
på plass. Hold batteriet mellom tommel og langfinger slik at pekefinger er ledig og kan trykke 
den ene enden av ledningen mot plusspolen. Hold batteri og ledning slik at skruen henger 
fritt ned etter spissen. Bruk så den andre hånden og berør ytterkanten av magneten med den 
andre enden av ledningen. Skruen skal nå rotere.  
 
Hvorfor begynner skruen å rotere? 

Problemstillingen er utenfor læreplanen. Her er noen forklaringer. 

1. Den enkleste forklaringen: 
Det er en nær sammenheng mellom elektrisitet og magnetisme. Hvis det går strøm i en 
ledning, lar den seg påvirke av magneter. Det er kreftene som oppstår mellom strøm og 
magneter som får skruen til å rotere. Hvis du vil vise elevene sammenhengen mellom strøm 
og magnetisme, kan du lage en elektromagnet med dem. Surr ledning eller isolert kobbertråd 
rundt en spiker, kobl til et batteri så det går strøm i ledningen. Se om spikeren er blitt en 
magnet og klarer å løfte opp binderser fra bordet. 
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2. En faglig mer omfattende forklaring: 
Hvis en leder henger fritt på tvers i et magnetfelt og du 
sender strøm gjennom den, vil den bevege seg 
sidelengs ut av magnetfeltet (se figur). 

En tidlig oppfinnelse av elektrisk motor og generator var 
laget på følgende måte. Det er mange slike ledninger 
som stråler ut fra et felles sentrum i en plate. Se figur 
under. En magnet lager et magnetfelt som går gjennom 
ledningene et sted nær kanten av platen. Ved å la det 
gå strøm gjennom ledningen som stikker inn under 
magneten, vil skiven dreie rundt og neste ledning får 

strøm. Det gjør at skiven dreier videre og stadig nye ledninger får strøm gjennom seg og 
opprettholder bevegelsen. 

Dette er også tilfellet med skruen. Magneten som står på enden av skruen, lager et 
magnetfelt tilsvarende hesteskomagneten i figuren. Strømmen går fra spissen av skruen til 
kanten av magneten. Dette tilsvarer motorblomsten hvor strømmen går fra sentrum og ut til 
periferien. Strømmen går altså innenfra og ut gjennom et magnetfelt og det oppstår en kraft 
som får skruen til å dreie i en retning. Snur du magneten på enden av skruen, vil den rotere 
andre veien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være vanskelig å se at det ikke er noen forskjell på om det er en sammenhengende 
plate, eller mange enkeltledninger hver for seg fra midten og ut. Strømmen tar den korteste 
vei, så i praksis blir det som om det er uendelig mange enkle ledninger tett i tett, og derved 
spinner skruen rundt. 

 

Strøm 

Kraft 

Elektrisitet og megnetisme


