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Värmekameror i fysikundervisningen: 
Övningar från mellanstadiet och uppåt 
Jesper Haglund  

Sammanfattning 

Vid konferensen ”Från forskning till fysikundervisning” i Lund, 14-15 

mars 2016, fick deltagarna möjlighet att prova på övningar med vär-

mekameror utifrån fenomen som värmeledning i metall respektive trä, 

vad som sker då en isbit smälter i vatten respektive i saltlösning, eller 

energiomvandling då ett bouleklot slår i marken. Värmekameran är en 

kraftfull och lättanvänd teknik för att visualisera värmerelaterade fe-

nomen, som annars är ganska svårtillgängliga för våra sinnen. Med 

fallande priser blir värmekameran nu ett alltmer realistiskt alternativ 

även i skolundervisningen. I vår forskning har vi studerat hur värme-

kameror kan användas vid fysikundervisning för olika åldersnivåer, 

från förstaklassare upp till laborationer på universitetet. Vi har funnit 

att värmekameran inspirerar elever att genomföra egna undersök-

ningar, men också att tekniken i sig inte är tillräcklig för att elever ska 

förstå fenomen som till exempel värmeledning i relation till ledande el-

ler isolerande material. En möjlig pedagogisk väg är att introducera 

elever till en värmeflödesmodell där värme flödar från föremål med 

högre temperatur till föremål med lägre temperatur. 

Hur fungerar en värmekamera? 

Värmekameran som teknik detekterar värmestrålning, den elektromagnetiska 

strålning som emitteras från all materia på grund av dess temperatur. Plancks lag 

beskriver hur strålningens spektrum beror på temperaturen för en svartkropp. 

För föremål vid temperaturer kring 5000 K (t.ex. solen) består strålningen till 

stor del av synligt ljus. För föremål nära rumstemperatur har strålningen dock 

betydligt längre våglängd, i det infraröda spektrumet, och det är denna strålning 

värmekameran är anpassad för. Med antagande om ytors emissivitet och Plancks 

lag beräknas temperaturen, vilken oftast visas med färger i en bild på värmeka-

merans skärm (Vollmer & Möllmann, 2010). 
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Forskning om värmekameror i undervisningen 

De tyska fysikdidaktikerna Michael Vollmer och Klaus-Peter Möllmann och kol-

legor uppmärksammade tidigt möjligheterna med värmekameror i universitets-

undervisning, och har föreslagit ett antal olika möjliga tillämpningar. Studenter 

kan till exempel leta efter värmeläckage i byggnader, och se temperaturökningen 

som orsakas av friktionen mellan marken och en bromsande cykel, eller tempe-

raturminskningen som följer på rakvattens avdunstning från huden (Vollmer & 

Möllmann, 2010; Vollmer, Möllmann, Pinno, & Karstädt, 2001). Charles Xie och 

kollegor vid Concord Consortium i USA har vidare föreslagit att värmekameror 

är särskilt väl lämpade för undersökande arbetssätt i fysik (Xie & Hazzard, 2011) 

och kemi (Xie, 2011). 

Inom ramen för vår forskning har vi utvecklat laborativa övningar med vär-

mekameror för olika utbildningsnivåer. På grundskola och gymnasium har vi ut-

gått från upplägget predict-observe-explain (White & Gunstone, 1992), där elever 

först ombeds att förutsäga vad de tror kommer att ske i ett scenario, sedan obser-

vera och slutligen förklara vad de har upplevt och eventuella skillnader mot deras 

förutsägelser (Haglund, Jeppsson, Hedberg, & Schönborn, 2015b). 

Vi har bett sjundeklassare att förutsäga temperaturen av metall- och träfö-

remål, som legat en tid i klassrummet, genom att känna på dem. De bedömde 

genomgående att metallföremålen var kallare än träföremålen, på grund av att de 

känns kallare, men kunde med hjälp av värmekameran till sin förvåning se att de 

har samma temperatur. Då eleverna sedan höll i föremålen i ca två minuter kunde 

de se att hela metallföremålet fick högre temperatur, medan träföremålet fick 

högre temperatur enbart vid kontaktytan (Figur 1). Vi hoppades att eleverna 

skulle förklara detta i termer av överföring av värme, men de var fortfarande kon-

funderade vid slutet av övningen. De tycktes sakna en förståelse av värmebegrep-

pet och att värme kan ledas från deras händer till ett föremål, utan tolkade hän-

derna och känselsinnet som en pålitlig termometer (Schönborn, Haglund, & Xie, 

2014). 

 
Figur 1. Elever studerar med en värmekamera vad som sker då de gnider en isbit mot en träbänk (vänster); 
värmekamerabild av hett vatten som hälls i en keramikkopp och hett vatten i en pappmugg (mitten); värme 
leds från händerna till en mattkniv i metall, medan en träbit isolerar från värmeledning (höger).  
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I en studie med fjärdeklassare introducerade vi därför en enkel modell av värme-

flöde från föremål med högre temperatur till föremål med lägre temperatur och 

lät dem genomföra övningar med värmekameror. En av övningarna var att hälla 

hett vatten i en keramikkopp och en tunn plastmugg och förutspå hur tempera-

turen skulle förändras (Figur 1). En grupp som vi studerade kunde använda sig 

av modellen av värmeflöde för att beskriva hur temperaturens förändring be-

rodde på kopparnas olika material och tjocklek. Vi uppmärksammade särskilt en 

elev som tog initiativ till att undersöka hur temperaturen ändras då man blåser 

på vattenytan. Utifrån sina erfarenheter av att blåsa på till exempel varm soppa 

kunde eleverna förutspå att vattnet skulle bli kallare (Haglund, Jeppsson, & 

Schönborn, 2016). 

Vi har även låtit gymnasieelever göra övningarna med metall- och träföre-

mål och hett vatten i olika koppar. Precis som de tidigare studerade sjundeklas-

sarna kan även gymnasieelever ha svårt för att förstå hur något som känns kallt 

kan ha samma temperatur som ett föremål som känns ljummet. Gymnasieelever 

har även studerat temperaturökning, dels vid kollisioner då bouleklot släpps på 

asfalt och dels som följd av friktion mellan föremål (se Figur 1 för en variant med 

friktion mellan isbitar och en bänk). Vi har uppmuntrat dem att diskutera vilka 

energiomvandlingar som sker, och upplevt att starkare elevgrupper spontant 

kommer in på mikroskopiska resonemang on partiklars rörelse (Haglund, Jepps-

son, Hedberg, & Schönborn, 2015a). 

På universitetsnivå har vi använt värmekameror i fysiken vid fritt utfors-

kande laborationer i termodynamik vid Uppsala universitet. Studenter har parvis 

valt olika fenomen, begrepp, eller tekniska apparaturer, såsom värmestrålning, 

entropi, en värmepump, eller värmekameran, för att sedan under en tvåtimmars 

laboration samla information om dem.  Slutligen har de presenterat vad de har 

kommit fram till för sina kurskamrater. Vi har funnit att studenter på den här 

nivån är fascinerade av att se reflektioner av värmestrålning från blanka ytor, som 

fönster och whiteboards. Till skillnad från gymnasieelever, som ofta tolkar detta 

som felaktiga temperaturmätningar diskuterar universitetstudenter detta utifrån 

ytornas reflekterande och emitterande egenskaper för elektromagnetisk strålning 

i olika våglängder (synligt, respektive infrarött spektrum) (Melander, Haglund, 

Weiszflog, & Andersson, in press). 

Praktiska övningar med värmekameror 

Vid konferensen i Lund fick deltagarna möjlighet att prova på några olika prak-

tiska övningar med handhållna värmekameror av modellerna C2, E4 och E6 från 

FLIR, till exempel: 

 Värmeledning från händerna till en mattkniv i metall, respektive en träbit. 

 Temperaturökning då ett bouleklot träffar ett kollegieblock. 
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 Temperaturökning genom friktion då man suddar med ett suddgummi på 

en bänk. 

 En isbit smälter i vatten respektive i mättad saltlösning, som exempel på 

konvektion. 

 Koksalt strös på en isbit, vilket paradoxalt nog smälter isen i kombination 

med temperatursänkning. 

 Fönsterrutor släpper igenom synligt ljus, men reflekterar värmestrålning. 

Tvärtom är en ballong inte genomskinlig, men släpper igenom infraröd 

strålning. 

Vid detta tillfälle fick deltagarna själva prova på att använda värmekamerorna. Vi 

har funnit att värmekameror även kan vara användbara vid klassrumsdemon-

strationer, genom att koppla upp dem till en projektor via en dator och ett medi-

aspelarprogram (t.ex. VLC). 

Implikationer rörande undervisning med värmekameror 

Vår erfarenhet av undervisning med värmekameror för olika åldrar är att det är 

en teknik som inspirerar elever och studenter och bjuder in till undersökande ar-

betssätt. I ett tidigt stadium trodde vi att användning av värmekameror i sig själv 

skulle få elever att förstå utmanande fenomen i värmelära, till exempel varför me-

tall känns kallare än trä vid rumstemperatur. I vår forskning såg vi dock att det 

inte räckte att ge eleverna en värmekamera. De behövde också ha tillgång till en 

förklaringsmodell för fenomenen. På grundskolan kan en värmeflödesmodell in-

troduceras, utifrån att värme flödar från föremål med högre temperatur (som ele-

vernas händer) till föremål med lägre temperatur (en träbit eller en metallkniv), 

och att olika material leder värme olika bra. På gymnasienivån kan detta fördju-

pas med en mikroskopisk förklaringsmodell av värmeledning i metaller, till ex-

empel med fria elektroner. 
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