
 
 

Mekanisk energi är ett gemensamt namn för 

rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi. 

Dessa tre energisorter hänger ihop. Till exem-

pel omvandlas alltid lägesenergi och elastisk 

energi till stor del till rörelseenergi vid energi-

omvandlingar. 

Rörelseenergi finns hos föremål som rör sig. 

Det spelar ingen roll vilken hastighet eller rikt-

ning som föremålet har.  

Elastisk energi finns hos föremål som tänjs ut 

eller dras ihop och som sedan vill återfå sitt 

ursprungliga läge. Till exempel studsbollar, 

fjädrar och gummisnoddar.  

 

Lägesenergi innebär att föremålet har möjlig-

heten att falla och då omvandlas föremålets 

lägesenergi till rörelseenergi. Vatten som rinner 

i en flod är ett exempel på när lägesenergi om-

vandlas till rörelseenergi. Extra tydligt blir det 

vid ett vattenfall.  

Människor har länge utnyttjat vattnets innebo-

ende kraft genom att bygga kvarnar och kraft-

verk för att ta vara på energin i vattnet. 

Lägesenergins storlek beror på föremålets 

tyngd och hur högt upp det befinner sig. Ett fö-

remåls lägesenergi är lika stor som arbetet det 

tar att lyfta upp föremålet till det högre läget. 

Lägesenergin räknas ut på samma sätt som ar-

bete. 

Lägesenergin = tyngden * sträckan (höjden) 

När föremålet faller mot marken övergår läges-

energin till rörelseenergi. Ju närmare marken 

desto mer lägesenergi har omvandlats till rörel-

seenergi. Utan luftmotstånd omvandlas 100 % 

av lägesenergin till rörelseenergi. Enheten för 

lägesenergi är samma som för arbete: Newton-

meter (Nm) eller Joule (J). 

Begrepp och svåra ord:  

 

Mekanisk energi, rörelse energi, läges-

energi, elastisk energi 
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  Mekanisk energi  

Rätt Fel 
1. Mekanisk energi. Kalle står högst upp i hopptornet. Vilket påstående är mest korrekt an-

gående hans lägesenergi?  

 Lägesenergin är mycket större än arbetet att klättra upp.   

 Lägesenergin kommer att vara hälften så stor som rörelseenergin när han landar.   

 Lägesenergin omvandlas mestadels till rörelseenergi under hans hopp.   

 Hans lägesenergin är lika stor som arbetet att klättra upp.   

 Lägesenergin är mycket mindre än arbetet att klättra upp.   

Rätt Fel 2. Mekanisk energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Lägesenergi och elastisk energi omvandlas mestadels till rörelseenergi vid energiomvandlingar.   

 Mekanisk energi är ett gemensamt namn för rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi.   

 Det är samma enhet för arbete och lägesenergi.   

 Vattenkraft omvandlar lägesenergi direkt till elektrisk energi.   

 Lägesenergi finns i utdragna stålfjädrar.   

Begrepp:  Förklaring:  

Mekanisk energi  

Rörelseenergi  

Lägesenergi  

Elastiskt energi  

Rätt svar: 1.CD 2.ABC 
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