
Komponenter:
1 x motstand 4,7 Kohm, gul, fiolett, rød, gull
1 x motstand 82 Kohm, grå, rød, oransje, gull
1 x transistor BC547C
1 x transistor BC557C
1 x kondensator 22nF 
1 x høyttaler
4 x ledninger

2 x ledninger til fingerproben
1 x 9 volts batteriplugg
1 x 9 volts batteri
4 x malfester (3 korte og 1 lang)
1 x koblingsbrett
1 x kobingsmal

Elektrolab I: Løgndetektor
Er du flink til å avsløre om folk lyver? En av tingene som skjer når vi lyver er at vi begynner å 
svette. Når huden blir svett leder den strøm bedre og det er nettopp denne egenskapen vi skal 
bruke til å forsøke å avsløre løgner. Vi skal bygge en løgndetektor.

Forfatter: Jon Haavie   Tidsforbruk: 60-90 minutter Vanskelighetsgrad: Middels

Med støtte fra:Utviklet og gjennomføres av:

Slik virker den:
Løgndetektoren vår lager elektriske svingninger som omdannes til en tone i en høyttaler. På veien lar vi signalet gå 
gjennom fingrene våre. Desto mer vi svetter på fingrene, desto bedre leder vi strømmen og desto lysere blir tonen. 
Ved å lytte til hvordan tonen endrer seg kan vi forsøke å avsløre om noen lyver.



Trinn 1 - Finn frem alle komponentene

Komponentene du har kan avvike noe i utseende fra de som er avbildet. F.eks kan det være en annen farge på 
ledningene, men det spiller ingen rolle.

2 x ledninger til fingerproben

1 x motstand 4,7 Kohm, gul, fiolett, rød, gull
1 x motstand 82 Kohm, grå, rød, oransje, gull

1 x transistor BC547C
1 x transistor BC557C

1 x kondensator 22nF

1 x høyttaler
4 x ledninger

1 x 9 volts batteriplugg

1 x 9 volts batteri

4 x malfester 
3 korte og 1 lang

1 x koblingsbrett 1 x kobingsmal



Trinn 4 - Monter motstandene 

Motstandene sørger for at komponenter 
får riktig spenning og begrenser 
strømmen som går i kretsen. 

Motstandene er fargekodet. Vi holder 
motstanden slik at gullringen er på høyre 
side og leser fra venstre mot høyre. 

Det spiller ingen rolle hvilken vei 
motstanden kobles i kretsen. 

Trinn 5 - Monter transistorene 

Transistorene forsterker signalene i 
kretsen. Dessuten er de med på å lage 
tonen du vil høre fra høyttaleren. 

På den flate siden kan du lese hhv. 
BC547C og BC557C. 

Når du kobler dem i kretsen er det viktig 
at de ikke forveksles. Dessuten er det 
viktig at de settes riktig vei. Den flate 
siden er markert på koblingsmalen.

Trinn 3 - Stikk opp hull 

Dersom det ikke allerde er hull i malen, 
bruker du en tegnestift eller en av 
ledningene til å stikke hull i malen der 
komponentene og ledningene skal 
festes.

Trinn 2 - Monter koblingsmalen 

Legg malen oppå koblingsbrettet. Fest 
malen med malfestene.

Det er 4 malfester. Et av dem er lengre 
enn de andre. Det skal i hjørnet der 
batteriet skal koples på (dvs. høyre 
hjørne på bildet).



Trinn 6 - Monter kondensatoren 

I denne kretsen fungerer kondensatoren 
som et lite batteri som kan lades opp og 
ut veldig raskt. Sammen med transistoren 
er den med på å lage tonen du vil høre fra 
høyttaleren.

Det spiller ingen rolle hvilken vei vi kobler 
denne kondensatoren. 

Trinn 7 - Monter høyttaleren 

I kretsen skal vi også bruke en høyttaler. 
En høyttaler gjør om strømpulser til lyd. 
Når strømpulsene kommer raskt og 
regelmessig vil de høres som en tone fra 
høyttaleren.  

Det spiller ingen rolle hvilken vei 
ledningene fra høyttaleren kobles.

Trinn 8 - Monter ledningene 

Det spiller ingen rolle hvilken farge det er 
på ledningene.

Deretter kobler vi fingerprobene. På bildet 
ser du dem til venstre som 2 grønne 
ledninger. De lange metalltrådene av 
ledningen skal vi feste rundt fingrene.

Trinn 9 - Kontroller og test 

Før du kobler til batteriet er det smart å få 
noen andre til å sjekke at du har gjort alt 
riktig. Har du forvekslet motstandene eller 
transistorene? Har du satt transistorene 
feil vei? 

Når alt ser riktig ut, kobler du på batteriet. 
Husk at batteriets pluss- og minuspol må 
kobles riktig. Dvs. at den røde ledningen 
skal til rødt på brettet, og sort skal til sort 
på brettet.



Trinn 10 - Utprøving - lærerveiledning

Nå begynner moroa. Vi skal nå teste om løgndetektoren virkelig kan avsløre løgner. 
Til dette trenger du en kortstokk og en entusiastisk klasse. 

Oppgaven går ut på å gjette på et kort i en kortstokk, for så å se om løgndetektoren kan avsløre hvem som 
lyver.

Del klassen i to grupper. Velg en testperson fra den ene gruppen.
La eleven trekke et kort og vise det til gruppen sin.

Be eleven sette seg ned ved et bord og legge hendene på bordplaten.

Fest sensorene ved å snurre dem rundt fingertuppene. 
Pass på at tonen ikke er for mørk/lys. Du justerer tonen ved å løsne litt på ledningen eller ved å vifte med et 
ark for å få noe av svetten til å fordampe. 

Den andre gruppen skal nå gjette på om kortet er kløver, hjerter, spar eller ruter. Elevene i gruppen som skal 
gjette stiller ett spørsmål hver: “Er kortet en kløver?” etc.... Uansett hva de spør om skal eleven som avhøres 
svare benektende “Nei”. Deretter venter man for å høre hvordan tonen til løgndetektoren endrer seg. Stiger 
den kan det tyde på at eleven lyver.

Når alle elevene i gruppen har stilt testeleven spørsmålet sitt, kan du spørre den andre gruppen om de 
mener løgndetektoren har avslørt løgnen. Deretter lar du gruppa som skal gjette få diskutere seg frem til 
hvilket kort det er. 

Klarte de å gjette riktig? 
Kan man avsløre løgner med denne elektroniske kretsen?

Undervisningsopplegget er utviklet av Martin Kulhawczuk (Vitensenteret i Trondheim), 
Nils Kristian Rossing (Skolelaboratoriet i Trondheim) og Jon Haavie (Vitensenteret, Norsk Teknisk Museum).


