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Energi

 UPPGIFT     Elanvändning i Sverige

Diagrammet visar elanvändningen i Sverige sedan 1970.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

• Vad visar diagrammet om elanvändningen i Sverige 1970 – 2011?
• Ger diagrammet någon fingervisning om elanvändningen under 2010talet?
• Finns det en chans att vi kan komma ner till 1980talets nivå för någon av industri/bostäder/ 

service?
• Välj ett av alternativen nedan som ni tror skulle ge minskad elanvändning. Skriv ner era bästa 

argument. Formulera en insändare för att påverka beslutsfattare .
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En kraftig prishöjning på el så att  

det blir dyrt att slösa med el.

Riksdagen beslutar om en kraftig  

skatt på elproduktion.

En hög skatt på inköp av alla  

el-apparater från el-ljusstakar  

till torktumlare.

De tio i kommunen som sänkt sin  

elanvändning med mer än 25 % 

får gratis el ett år.



TitaNO Fysik

© Författaren och Gleerups Utbildning AB.  
Detta material är en del av TitaNO fysik interaktiv lärarbok. Får skrivas ut, kopieras och användas under giltig licenstid.

Energi

Du ska planera ett experiment där du undersöker och beräknar  
hur mycket energi som behövs för att värma 1 kg vatten 1 grad.  
För att värma vattnet använder du en doppvärmare. På denna  
finns en effektangivelse.

Utförande:

Resultat:

Slutsats och kommentarer:

Utrustning:

doppvärmare

 LABORATION     Hur mycket energi behövs för att värma vatten?
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Energi

Du ska undersöka och beräkna hur mycket energi som behövs  
för att värma 1 kg vatten 1 grad. För att värma vattnet använder  
du en doppvärmare. På denna finns en effektangivelse.

Utförande:

1.  Mät noga upp 1 liter vatten i bägaren.
2.  Rör om och mät vattnets temperatur. Anteckna.
3.  Värm vattnet några minuter. Anteckna tiden.
4.  Ta upp doppvärmaren, rör om och mät temperaturen.
5.  Beräkna temperaturhöjningen.

Resultat:

Doppvärmarens effekt (W): Tid (s):

Doppvärmaren gav energin (Ws):

Denna energi togs upp av vattnet.

Temperaturhöjning (°C): 

1 liter vatten väger:

För att höja temperaturen hos 1 kg vatten 1 grad behövdes (J): 

Med specifik värmekapacitet för vatten menas: Den mängd energi som behövs för att höja
temperaturen hos 1 kg vatten 1°.

En tabell ger värdet: 

Vad kan det finnas för felkällor?

Utrustning:

doppvärmare

mätglas

stor bägare

termometer

tidtagare

vatten
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Energi provfrågor  TitaNO fysik 

E-frågor 

 
 

1 Vad menar vi med energi? 
 
 

2 Hur lyder energiprincipen? 
 
 

3 Räkna upp energiformerna. 
 
 

4 Vilken är enheten för arbete? Ange även förkortning. 
 
 
C-frågor 

  
 

5 Solceller i Sahara skulle kunna ge oss mycket el-energi. Vilka två problem måste 
då lösas? 
 
 

6 Man kan säga att det är solen som ger oss vind och regn. Hur menar man då? 
 
 

7 Lisa och Pelle bygger en friggebod av trä på tomten. Man kan säga att det är solen 
som gör hela boden. Hur menar man då? 
 
 
A-frågor med beräkningar 

   
 

8 Vilken energienhet används på elräkningen och hur många joule motsvarar en 
sådan enhet? Visa samtliga enhetsomvandlingar. 
 
 

9 Vilka två faktorer ska man tänka på om man vill spara energi? Ge några förslag 
på hur du kan spara energi i hemmet. 
 
 

10 Hur stort arbete uträttar Lisa om hon använder kraften 20 N för att rulla fram 
soptunnan 7 m till tomtgränsen? 
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