
Värmelära 

Detta arbetspaket i värmelära riktar sig till högstadieelever och behandlar nedkylning och 

fasomvandling för ämnen i olika aggregationstillstånd. Arbetspaketet består av tre uppgifter: 

 Nedkylning av vatten 

 Frysning av vatten 

 Fiska is 

Uppgifterna finns på sidan och nederst på sidan hittar du dem också som utskrivbara 

arbetsbeskrivningar. 

Beskrivning av uppgifterna och deras mål 

I uppgiften om nedkylning av vatten tolkar eleverna grafen som beskriver vattnets nedkylning och 

undersöker överföringen av värmeenergi under nedkylningsprocessen. Målet med uppgiften är att 

stärka elevernas grundläggande kunskaper i värmelära, till exempel värmebalans. 

I uppgiften om frysning av vatten väljer eleverna den graf som de anser att bäst beskriver 

temperaturförändringen då rumsvarmt (23 grader celsius) vatten fryser till -18 grader celsius. 

Dessutom begrundar eleverna hur deras val av graf backas upp av de fakta om ämnens olika 

aggregationstillstånd som ges i uppgiften. 

Målet med uppgiften är att fördjupa elevernas förståelse för fasförändringar och de lagbundenheter 

och modeller som förklarar dem. Genom att hänvisa eleverna till att tänka på hur de fakta om 

ämnens aggregationstillstånd som ges i uppgiften backar upp deras val av graf, syftar uppgiften 

dessutom till att stöda deras förmåga att motivera. 

I uppgiften Fiska is tittar eleverna på en demonstrationsvideo som visar hur isbitar som flyter i 

vatten kan fastna på en tråd med hjälp av salt. Eleverna uppmanas förklara fasförändringarna i 

fenomenet. Målet med uppgiften är att stärka elevernas förståelse för fasförändringar. 

  



 
 

Uppgifter i nedkylning 

Häll vatten med en temperatur på 80 grader celsius i ett dekanterglas. Låt vattnet svalna av i 

klassrummet. Mät vattnets temperatur flera gånger under nedkylningen. Grafen nedan bildas av 

mätresultaten. 

 

Vad är temperaturen i klassrummet? Motivera ditt svar. 

Bedöm om påståendena 1-3 är sanna eller falska 

1) Värmeenergi från klassrummet överförs till dekanterglaset. 

1. Påståendet är sant 

2. Påståendet är falskt 

3. Jag vet inte 

Om du anser att påståendet är falskt, berätta på vilket sätt det strider mot värmelärans 

lagbundenheter. 

2) Klassrummet mottar värmeenergi från dekanterglaset. 

1. Påståendet är sant 

2. Påståendet är falskt 

3. Jag vet inte 

Om du anser att påståendet är falskt, berätta på vilket sätt det strider mot värmelärans 

lagbundenheter. 

  



3)Värmeenergi varken överförs från klassrummet till dekanterglaset eller från dekanterglaset till 

klassrummet. 

1. Påståendet är sant 

2. Påståendet är falskt 

3. Jag vet inte 

Om du anser att påståendet är falskt, berätta på vilket sätt det strider mot värmelärans 

lagbundenheter. 

 

Specifik värmekapacitet 

Uppgift 1 

Den specifika värmekapaciteten för aluminium är cirka två gånger högre än den specifika 

värmekapaciteten för koppar. 

Ett stycke koppar och ett stycke aluminium med identisk massa flyttas samtidigt över från hett 

vatten till kallt vatten. Vänta därefter på att styckena uppnår värmebalans i det kalla vattnet. 

 

Till slut 

1. temperaturen för aluminiet än högre än för kopparn. 

2. temperaturen för kopparn än högre än för aluminiet. 

3. aluminiet och kopparn har samma temperatur. 

4. värmeskillnaden mellan aluminiet och kopparn beror på mängden kallt vatten. 

5. värmeskillnaden mellan aluminiet och kopparn beror på mängden hett vatten. 

Motivera ditt svar. 

  



Uppgift 2 

När 200 g vatten värms upp förändras dess temperatur enligt grafen nedan. 

 

 

Samma mätning upprepas med en fördubblad massa vatten (400 g). Vilken av följande grafer 

beskriver temperaturförändringen mest exakt? Motivera ditt svar.  

 

 

 

 

  



Uppgift 3a 

En 100 oC varm kopparstång lades i 10 oC varmt vatten och vattnets temperatur observerades med 

hjälp av en termometer. Bilden nedan visar temperaturförändringen som observerades i vattnet. 

 

Granska grafen. Bedöm vid vilken tidpunkt kopparstången lades i vattnet. Hur kan tidpunkten ses 

på grafen? 

När har kopparstången uppnått värmebalans med vattnet? 

Hur syns detta på grafen för temperatur? 

  



Uppgift 3b 

Därefter läggs en dubbelt så stor kopparstång i 10 oC varmt vatten och vattnets 

temperaturförändring observeras med hjälp av en termometer. Vattnets temperaturförändring ritas 

in på samma graf som i det första experimentet. 

Vilken av bilderna nedan beskriver temperaturförändringen för den större stången? Motivera ditt 

val.   
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Uppgift i nedkylning 

En deciliter rumsvarmt (23oC) vatten läggs i en frys som har en innertemperatur på -18oC. Vattnet 

får bli kvar i frysen tills det når frysens innertemperatur. 

 

 

 

Vilken av kurvorna ovan (1–4) beskriver mest exakt temperaturförändringen när tiden går? 

1. Graf 1 

2. Graf 2 

3. Graf 3 

4. Graf 4 

  



 

Stöder följande fakta ditt val av kurva? 

Fakta Stöder Stöder inte Jag vet inte 

När vätska kyls ned avger den värmeenergi till 

omgivningen. 
   

Vatten fryser vid 0 grader celsius.    

I fast form har partiklarna i ett ämne en regelbunden 

struktur och kan inte röra sig förbi varandra. I flytande 

form kan partiklarna röra sig förbi varandra och saknar en 

regelbunden struktur. 

   

När partiklarna intar en regelbunden struktur, frigör ämnet 

energi och dess temperatur hålls oförändrad. 
   

Vid låga temperaturer vibrerar partiklarna i ett ämne 

mindre än de gör vid höga temperaturer. 
   

Om de stöder, förklara på vilket sätt. 

  

 

Fiska is 

Titta på videon nedan. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dfr6YMQxZDs  

Vilken typ av förändringar i materiens tillstånd förekommer i fenomenet? 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dfr6YMQxZDs

