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Hej och välkommen till övningsboken!

I denna övningsbok kommer du få svara på frågorna som
ställs på faktaboken och montörshandbokens innehåll.
Se det som en god hjälp att befästa dina kunskaper. Det
är viktigt att du har teorin med dig inför dina praktiska
övningar och för din fortsatta utveckling inom eltekniksområdet.
Du kommer upptäcka att facitsvaren ibland är omfattande
gentemot tillgängliga svarrader. Det är jag som författare
som i facitsvaret vill förklara lite extra.
Det innebär att om dina svar kanske ibland inte överensstämmer med lydelsen i facitsvaren, eller är kortare
beskrivet, är mindre viktigt.
Vad som är viktigt är att du förstått frågan och känner att
du har en bra bild/kunskap om vad svaret är.
Se frågorna som en del av din utbildning och kunskapskontroll. Inte som något som ska enbart ska besvaras.

Lycka till med dina studier!

Paul Håkansson, författare
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Elinstallation – Yrkesmannaskap
Läromedlet är framtaget för utbildning av installationselektriker och den breda kunskap som
yrket kräver. Nivån på fakta bygger vidare på den information som återges i ”Elektromekanik Introduktion till elarbeten” och ”Elkraftteknik – Begränsad auktorisation, B.

Övningsbok
Övningsböckerna i serien förser dig med frågor på faktaboksinnehållet. Se det som en bra hjälp
och värdemätare för att kontrollera din inlärning.

Elevguide – Arbetsorderbok
De praktiska övningarna är upplagda som ett ”smörgåsbord” där du tillsammans med läraren
kan planera vilka övningar som ska genomföras. Övningarna presenteras som arbetsordrar. Arbetsordern innehåller en uppgift som ska lösas. Det är du själv som till stora delar själv bestämmer var och hur det ska utföras. Arbetet dokumenteras sedan på ordern. För att få en heltäckande bild av alla utförda arbetsordrar sammanställs de i en planeringskalender.
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Övningsalternativ i Elinstallations Elevguide – Arbetsorderbok
Nedan visas utbudet av arbetsordrar i Elinstallations spiralbundna elevguide/arbetsorderhäfte.
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1
Elektrikeryrket
1:1

Personlig skyddsutrustning ska skydda dig mot hälso- och säkerhetsrisker, och det
är arbetsgivaren som ska se till att du har tillgång till utrustningen. Vad ska ingå i
din personliga skyddsutrustning? Markera de rätta alternativen.

☐ Halsduk
☐ Varningsskylt ”Arbete pågår”
☐ Hörselskydd
☐ Arbetsfordon

☐ Andningsskydd
☐ Hänglås
☐ Skyddshjälm

1:2

I faktaboken nämns viktiga egenskaper för skyddsskor och arbetsbyxor för
en elektriker, vilka?

1:3

Bilderna visar olika verktyg som du kommer att använda i ditt yrke.
Vad heter verktygen?
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