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I’m
 not afraid of storms, 

for I’m learning how to 

sail my ship.
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Sabeen Nawaz

Elektroteknik är ett samlingsnamn för teknik som utnyttjar elektricitet.  
I princip alla delar av samhället är beroende av elektroteknik. Det är elek-
troteknik som får sjukhus att fungera och som gör att vi kan ringa telefon-
samtal till andra sidan jorden. Sabeen Nawaz läser till civilingenjör inom 
elektroteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Hennes dröm är att jobba 
med programvaror som kan upptäcka cancertumörer. 

Hur kom du på att du ville gå din utbildning?
Jag älskar matematik och jag tänkte bara att jag ville gå en ingenjörsut-
bildning där jag får jobba mycket med matte. Från fysiken i gymnasiet 
tyckte jag mest om delen där vi jobbade med elektriska kretsar, så då blev 
det ingenjör i elektroteknik.

Vilket program gick du i gymnasiet? 
På gymnasiet gick jag Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur. 
      
Vad kan man jobba med som civilingenjör i elektroteknik?
Det är jättesvårt att svara på frågan eftersom en civilingenjör i elektrotek-
nik kan jobba med väldigt många olika grejer. Man kan jobba som forskare 
och ta fram ny teknik eller som rådgivare och hjälpa företag att bli mer 
framgångsrika. Beroende på vilken inriktning man har valt de två sista åren 
av utbildningen kan man jobba inom nätverkskommunikation, självständi-
ga system och robotik, elkraftsteknik, IT, datorsystem eller fysik. I grund 
och botten löser en elektroingenjör olika problem inom dessa områden. 
Exempelvis kan det handla om att utveckla självkörande bilar eller utveck-
la städer där allt från kylskåp till bilar är uppkopplat till internet och kan 
fjärrstyras. Det går också att jobba inom vården med utveckling av teknik 
och utrustning som används på sjukhus och inom kirurgi. Kort och gott 
handlar det om att lösa problem i samhället och optimera livskvalitén.
      
Hur är det att plugga på universitet? 
Det är väldigt kul, mycket roligare än gymnasiet tycker jag. För mig har 
det varit mindre stressigt på högskolan än i gymnasiet. På högskolan har 
jag 1–3 tentor var tredje månad vilket känns mycket bättre än att ha prov/
examination varje vecka som jag hade på gymnasiet. På högskolan finns 
det också många olika roliga aktiviteter utanför plugget som man kan delta 
i. Man måste dock ta mycket mer ansvar själv då ingen lärare kommer ta 
närvaro i klassrummet eller kontrollera om man hänger med i kursen. 
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Vad är ditt drömjobb efter utbildningen? 
Mitt drömjobb förändras hela tiden när jag upptäcker något nytt inom 
ingenjörsvärlden som jag vill  jobba med. Just nu är jag jättesugen på att 
jobba inom vården med programvaror som hjälper till att identifiera can-
certumörer, ett jobb inom maskinlärning och artificiell intelligens vilket är 
området jag helst vill jobba inom.
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Vi är beroende av elektroteknik

Du vet hur det kan kännas med dålig mottagning när man pratar i mobil-
telefonen. Det hackar och man hör inte riktigt. Du kanske vill berätta en 
glad nyhet till en släkting utomlands, men samtalet bryts och du hinner 
inte berätta den positiva nyheten. Det är irriterande. Föreställ dig nu att du 
är statsminister i Sverige och ringer för att prata med FN:s generalsekrete-
rare. Ni ska diskutera fredspolitik. Om samtalet bryts i det läget är det mer 
än bara irriterande. 

Det är inte bara samtal som belastar telefonnäten utan även SMS. Om du 
någon gång försökt skicka ett SMS vid midnatt på nyårsafton vet du att det 
kan ta tid för SMS:et att komma fram. Det beror på att nätet blir överbe-
lastat om det används av för många samtidigt. Föreställ dig vad som skulle 
hända om det utbröt en olycka i Sverige och alla var tvungna att få tag i 
sina anhöriga så snabbt som möjligt. Då måste telefonnätet fungera. 

Vad menas med
Generalsekreterare – En titel som ibland används för den högst 
uppsatta chefen i olika typer av organisationer. 

Artificiell intelligens (AI) – Intelligens uppvisad av maskiner till 
skillnad från naturlig intelligens (NI) som uppvisas av människor 
och djur. 

Maskininlärning – Ett område inom datavetenskap som går ut 
på att få datorer att lära sig en uppgift utifrån data utan att de 
programmerats för att utföra just den uppgiften.
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Nu skapar vi elektroteknik Aktivitet
Beskriv funktionen hos strömbrytaren på följande hushållsapparater. Finns 
det mer än en strömbrytare på någon av dessa föremål?

Instruktioner
Du ska med hjälp av materialet från materiallistan designa en krets som 
kan slås på och av. Allt material behöver inte användas men pröva och 
ompröva gärna.

Steg 1. Konstruera en fungerande krets med ett batteri och en glödlampa. 

Steg 2. Lägg sedan till en strömbrytare på ett sådant sätt att strömbryta-
ren slår på och stänger av lampan.

Steg 3. Rita upp och beskriv dina två kretsar och ledningstrådar på ett 
papper. Använd schematiska symboler. Beskriv vad du gjorde för att få 
glödlampan att lysa med strömbrytaren: Vilka material har du använt för 
att skapa din egen strömbrytare?

Steg 4. Diskutera dina kretsar och erfarenheter med en klasskamrat eller i 
helklass.

Ta reda på:
Hur fungerar det när du ringer ett mobilsamtal? Finns det några svenskar 
som har haft betydande roll i telefonens historia? Vilka?

Under den här lektionen ska vi testa att skapa elektroteknik. Vi ska testa 
att bygga elektriska kretsar som kan tända och släcka en lampa. Elektriska 
kretsar är grunden för all elektroteknik, och med hjälp av det har vi byggt 
upp ett fungerande samhälle och kan också fortsätta utveckla samhället.

Syfte och mål
Ökad kunskap om strömbrytare och dess funktion.
Ökad kunskap om hur strömbrytaren styr flödet av el. 
Ökad kunskap om att rita grundläggande kopplingsscheman.
Ökad kunskap om att förutsäga resultat och dra slutsatser.

Tidsåtgång 40 min
Målgrupp 
Elever i årskurs 7–9

– Olika typer av strömbrytare
– Batterihållare
– Batteri storlek D
– Lampa 1,5V
– Lamphållare
– Motorer

– Summer
– Gem
– Hårnålar av metall
– Aluminiumfolie
– Tänger

Material 
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Till dig som är lärare

Denna lektion är tänkt att repetera elevens kunskap för hur elektriska kret-
sar kan styras med en enkel brytare. Momentet är tänkt att vara grund för 
vidare arbeten med elektronik och det är av extra vikt att du som lärare 
använder korrekta begrepp som rör alla delar av uppgiften. För att ge elev-
en möjlighet att lyckas med uppgiften är det bra om du tillsammans med 
klassen repeterar vad en sluten krets är, vad de olika elektriska komponen-
terna heter och vad deras funktion är. Du uppmuntras även till att repetera 
symbolerna som representerar de olika komponenterna då eleven sedan 
ska skapa ett eget schema över sin slutna krets. Avsluta med att förklara 
vad fördelen med ett kopplingsschema är.

Eleverna kommer att använda sin kunskap om kretsar för att designa och 
skapa egna strömbrytare med hjälp av vanliga material. Eleverna kommer 
också att identifiera strömbrytare som finns i vanliga elektriska hushålls-
apparater. 

Eleverna arbetar med fördel i grupp för att skapa sin design med led-
ningstrådar, batteri, en glödlampa, lysdiod och en enkel strömbrytare. De 
utvecklar också en schematisk bild av deras elektriska krets. Därefter jäm-
för och diskuterar eleverna sina resultat.

Tanken med att både göra själv och undersöka är att de får flera perspektiv 
till kunskap om strömbrytare. Denna kunskap kan sedan ligga till grund för 
styrning och reglering av andra system.
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