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Värmekameror hjälper elever se naturfenomen 

Med hjälp av en handhållen värmekamera kan elever se hur värme leds genom metall, och hur 
andra material som trä eller plast isolerar. På samma sätt kan de se värmeutvecklingen då ett 
suddgummi dras mot ett bord eller ett bouleklot slår i marken. Den här typen av fenomen har 
vi ofta sopat under mattan i undervisningen, eller förklarat i termer av ”värmeförluster”, utan 
att kunna ge egentliga belägg. Med andra ord, värmekameror gör det möjligt för elever att se 
fenomen som annars är osynliga. 

Introduktion 

Värmekameror utnyttjar fenomenet att alla ytor på fasta föremål och vätskor med en 
temperatur över absoluta nollpunkten avger elektromagnetisk strålning. Enligt Plancks 
strålningslag är en ytas strålningsspektrum förknippat med dess temperatur. För riktigt varma 
föremål, t.ex. glödande järn, utgör en del av strålningen synligt ljus, men för föremål nära 
rumstemperatur ligger strålningen huvudsakligen i det infraröda spektrumet. Värmekameror 
mäter detta infraröda ljus, beräknar temperaturen på ytan av ett föremål, och återger 
temperaturen på en skärm i en färgskala. Tekniken är lättanvänd och det är mest en fråga om 
att rikta kameran mot föremål och se hur varma de är. I jämförelse med traditionella 
kvicksilver- eller digitala termometrar är det en fördel att man får en snabb visuell överblick 
över värmerelaterade förlopp. Det faktum att man mäter temperaturen på ytor ger också nya 
möjligheter, som att följa temperaturförändringen på grund av avdunstning från ett fuktigt 
papper eller ett levande blad. 

Inom ramen för vår forskning har vi utvecklat och utprovat laborationer med hjälp av 
värmekameror, främst i fysik (Schönborn et al. 2014; Haglund et al. in press). Laborationerna 
utvecklades med svenska styrdokument för grundskola och gymnasium i åtanke, men även 
utifrån den internationella forskningen om vilka begrepp elever har särskilt svårt att lära sig. I 
de följande avsnitten kommer vi att beskriva hur värmekameror kan användas i relation till 
olika ämnesområden eller fenomen, och hur elever har jobbat med laborationerna.  

Värmeledande och isolerande material och föremål 

Under rubriken ”Fysiken och vardagslivet” i grundskolans kursplan i fysik för årskurs 4-6 är 
ett av de centrala innehållen: ”Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur 
man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.” Vi 
har funnit att värmekameror kan vara användbara vid undervisningen kring detta centrala 
innehåll. Två parallellklasser i årskurs fyra genomförde laborationen att hälla hett vatten (ca 
70 °C) i två olika koppar: en kaffekopp och en tunn plastkopp. Vi frågade dem hur de trodde 
att det skulle se ut i värmekameran. Under övningen kom eleverna typiskt fram till att 
plastkoppen blir varm nästan direkt, medan det dröjer ett tag för kaffekoppen att värmas upp, 
då den tar upp värme från det heta vattnet och isolerar det. De pekar typiskt ut kopparnas 
material och tjocklek som relevanta faktorer för värmeledningen. Bild 1 visar hur 
experimentet ser ut i en värmekamera och ger en känsla av det estetiska intryck bilderna kan 
ge. Vår erfarenhet är att eleverna tar sig tekniken fort och med entusiasm. Vid sidan av 
labbinstruktionerna tar de även gärna egna initiativ, som att se hur deras klasskompisar ser ut i 
värmekameran, eller vad som händer om man börjar blåsa på vattenytan.  

Publicerad som: Haglund, J., Jeppsson, F., & Schönborn, K. (2015). Värmekameror 
hjälper elever se naturfenomen. LMNT-nytt, (1), 18-21. 



Bild 1: Mätning med värmekamera (vänster). Hett vatten hälls i en plastkopp och plastkoppen antar 
snabbt vattnets temperatur (mitten). Det dröjer ett tag för utsidan på en kaffekopp att värmas upp då 
varmt vatten har hällts i den (höger). 

I en annan laboration undersökte fjärdeklassarna hur varmt det är på utsidan då de har 
ytterkläder på sig, respektive då de har tagit av sig ytterkläderna. Vi har funnit att detta är en 
mer utmanande övning för eleverna, då de förknippar ytterkläder med funktionen att hålla sig 
varm och ofta tror att de kommer att vara varma även på utsidan. Vi har fått liknande resultat 
då elever har resonerat kring hur de tror att deras husdjur, t.ex. katter, ser ut i en 
värmekamera. Detta är exempel på övningar där värmekameror är särskilt användbara, 
eftersom det är svårt att mäta temperaturen precis i ytskikt med termometrar. 

Varför känns metall kallt i rumstemperatur? 

Ett föremål av metall, t.ex. en mattkniv, som har legat ett tag i rumstemperatur känns kallt, 
medan föremål av t.ex. trä känns ljumna. Elever, både fjärde- och sjundeklassare, men även 
på gymnasienivå, blir ofta konfunderade då de förutspår att en kniv är kallare än en träbit, 
men i värmekameran ser att båda tycks ha samma temperatur. I en uppföljande övning har vi 
bett eleverna att hålla i ändarna av föremålen, så att de kan se värmeledningen från sina 
händer till och ut genom kniven, medan träbiten endast värms upp precis där den var i kontakt 
med deras händer. 

Bild 2: Foto (vänster) och värmekamerabild (mitten) då en mattkniv och en träbit har värmts upp 
med tummar i ca 1 minut, samt då tummarna har tagits bort (höger). 

Om elever inte har en välutvecklad förståelse för att värme leds från föremål med högre 
temperatur till föremål med lägre temperatur är det dock ofta svårt för dem att se värmeflödet 
i metallen även med hjälp av en värmekamera. De uttrycker sig i stället i termer av att 
metallen blir varmare eller ökar i temperatur. En annan utmaning är att se händerna som 



värmekällor som värmer upp föremålen de är i kontakt med, snarare än som pålitliga 
termometrar. Vissa gymnasieelever trodde helt enkelt inte på mätningarna, utan kom att 
ifrågasätta värmekamerornas tillförlitlighet. Laborationen kan vara av intresse även på 
högskolenivå, för att t.ex. ställa begreppen värmeledningsförmåga och värmekapacitet i 
relation till varandra. 

Friktion och kollisioner 

Användning av värmekameror begränsar sig inte bara till undervisningen i värmelära, utan det 
finns även många dissipativa fenomen i mekaniken som involverar omvandling från kinetisk 
till termisk energi, där de kan komma väl till pass.  

Bild 3: ”Värmespår” från ett suddgummi på en bänk (vänster), respektive ett bouleklot som har 
släppts på asfalt (höger). 

Så t.ex. får man tydliga ”värmespår” på grund av friktion då ett suddgummi dras på en 
bänkyta, eller då ett bouleklot släpps på asfalt eller ett kollegieblock från ca 2 m (se bild 3). 
Ofta har vi som lärare förklarat sådana fenomen som energi- eller värmeförluster, utan att 
närmare kunna stödja vår argumentation. Då vi har genomfört laborationer kring friktion och 
kollisioner med gymnasielever har vi sett att starka elever märker ut sig genom att använda 
mikroskopiska ansatser till att förklara fenomenen. Vad innebär det på partikelnivå att 
temperaturen ökar som följd av att två föremål interagerar? 

Tillämpningar i kemi och biologi 

Vi har här främst hållit oss till hur värmekameror kan användas i fysikundervisningen, men det 
finns många spännande tillämpningar även i kemi och biologi, inte minst med bäring på frågor 
om den globala uppvärmningen. Till exempel kan man studera hur konvektion bildas då en 
isbit smälter i vatten, till skillnad från då en isbit smälter i koncentrerad koksaltlösning och 
bildar ett skikt av smältvatten på grund av densitetsskillnaden. Detta kan relateras till hur den 
smältande inlandsisen på Grönland kan komma att påverka Golfströmmen. 

Ett annat experiment är att strö koksalt på en isbit. Detta får till följd att isen smälter, på grund 
av den lägre smältpunkten för en saltlösning jämfört med vatten, vilket kan relateras till att vi 
saltar vägbanorna på vintern. Förvånande nog sjunker emellertid temperaturen snabbt där 
saltet och isen kommer i kontakt, vilket beror på att det åtgår energi för att lösa bindningarna i 
isen och saltet. 



Bild 4 Konvektion bildas i koppen till vänster, där en isbit smälter i vatten, men inte i koppen till 
höger, där en isbit smälter i koncentrerad saltlösning (vänster); En isbit börjar smälta samtidigt som 
temperaturen sjunker då man strör koksalt på den (höger). 

Inom biologi är en tillämpning att studera temperaturen på ytan av levande växters blad. En 
stor del av det vatten som växter tar upp med rötterna avdunstar från bladen, vilket bidrar till 
att kyla ner växten. Från luften kan man identifiera torrare skogspartier, där avdunstningen 
dämpas och bladen ökar i temperatur på grund av ljusexponering och metabolism. 

På gymnasie- och högskolenivån har värmekameror även använts som komplement för elever 
och studenter i mer öppna undersökande laborationer och projekt. 

Avslutande reflektioner 

Vi har gett ett litet smakprov på olika typer av fenomen som man kan studera med hjälp av 
värmekameror i undervisningen i olika åldrar. Vi vill även passa på att tipsa om Charles Xies 
webbsida med tankar om hur man kan använda värmekameror i undervisningen och 
videoklipp från laborationer: http://energy.concord.org/ir/. Den skeptiske läsaren funderar 
kanske vid det här laget: OK, allt detta låter i och för sig intressant, men vad kostar en 
värmekamera egentligen? I vår forskning har vi använt handhållna värmekameror, bland 
andra FLIR E4, som typiskt används i byggindustrin för att identifiera värmeläckage i 
byggnader. De kostar ca 10 000 kr. Under det senaste året har det emellertid lanserats olika 
typer av mindre värmekameror i en avsevärt lägre prisklass, ca 2000 kr, som monteras på 
smarta telefoner, t.ex. FLIR ONE och Seek Thermal. Vi tror att de i praktiken kan vara mer 
intressanta för skolor. Under våren har vi presenterat vår forskning vid NO-biennalerna i 
Växjö och Stockholm och kommer att presentera den även i Falun.  
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