Energi
Av Truls Cronberg, 2007.
Utskrifts datum: 07-02-26
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Mål
Efter att gjort klart Energi bör du för
att bli Godkänd:
• känna till vad som menas med
energi
• känna till några olika energiformer
• känna till några olika
energiomvandlingar
• känna till att energi är oförstörbar
(energiprincipen)
• förstå hur energi omvandlas i
naturen
• känna till hur vi använder oss av de
olika energiformerna
• förstå solens betydelse för livet på
jorden
• förstå hur växthuseffekten uppstår
• förstå vad värme är, hur det sprids
och hur isolering fungerar
• känna till hur el bildas i solceller,
oljekraftverk, vattenkraftverk,
vindkraftverk och kärnkraftverk
• förstå hur en solfångare och en
värmepump fungerar
• känna till något om Sveriges
elförsörjning
• förstå olika energikällors för- och
nackdelar
• känna till hur energi kan lagras
…för att bli Väl Godkänd:
• känna till jordens energibalans
• känna till hur vår
energikonsumtion har ökat de
senaste hundra åren
• förstå begrepp som isotop,
radioaktivitet, strålning,
halveringstid och radonhus

•
•

känna till vilka reaktioner som sker
i kärnkraftverk och i stjärnor
vad som menas med
evighetsmaskin

2. Energiformer

Uppgifter
1. Förberedelser
a. Svara på följande med de kunskaper
du har idag:
– I vilka former finns energi?
– På vilka sätt kan man värma ett hus?
– Vart tar energin vägen?
– Kan man skapa ny energi?
– På vilka sätt skapar vi elektricitet?
– Hur fungerar en värmepump?
– Hur sprids värme?
– Hur ska isolering vara uppbyggd för
att inte släppa så lite värme som
möjligt?
– Finns evighetsmaskiner?
– Hur skapas elektricitet i ett
kärnkraftverk?
– Vad är strålning?
– Vad menas med halveringstid?
– Vad menas med E=mc2?
b. Ögna igenom eller lyssna på följande
sidor ur en av böckerna:
– Fysik Direkt 153-157, 165-167, 212225.
– Puls Fysik 89-102, 223-236, 253272.
– Nya Fysik 126-133, 163-175, 233262.

*

Energi finns lagrat på olika sätt och
i olika former. Skriv om dessa.

Litteratur:
Fysik Direkt 153-157.
Alt. Puls Fysik 253-258.
(020922, CG, Bild: CG, Vikarie)

3. Energiprincipen
I. Vilka energiformer använder ni där
hemma?
*

Kan energi förbrukas och
försvinna? Förklara
energiprincipen.

*

Vart tar energin, som används där
hemma, vägen?

Litteratur:
Fysik Direkt 153-154, 157.
Alt. Puls Fysik 258, 262-263.
(020922, CG/KN, Bild: CG, Vikarie)

4. Kemiskenergi

5. Rörelseenergi
* Vad menas med rörelseenergi?
*

Läs i Puls Kemi, grisarna, sid. 154155.
I. Hur kan man värma ett hus med
kemiskenergi?

*

Vad händer med rörelseenergin när
en bil kraschar in i en bergvägg?

I.

Snurra en termometer mot en kork.
Vad händer? Ge andra exempel där
energi omvandlas på liknande sätt.
Vad kan man göra för att minska
denna typ av omvandling.

Visa med knäckebröd eller matolja
att det finns kemiskenergi i dem?
*

Det finns kraftverk som drivs av
kemiskenergi och bildar el. Vad
kallas dessa kraftverk och hur
omvandlas energin till el? (Fysik
Lpo 3, sid. 84)

Hur fungerar ett vindkraftverk?
Hur stor del av Sveriges
elförbrukning tillverkas av
vindkraftverk?

Litteratur:
Fysik Direkt 153, 157, 139-140.
Och Gleerups Biologi 309.
(040515, CG/KN, Vikarie)

6. Lägesenergi
* Hur uppstår lägesenergi? När och
hur ökar lägesenergi?
*

Hur fungerar ett vattenkraftverk?
Rita förklarande bild.

Litteratur:
Fysik Direkt 156.
Alt. Puls Fysik 213-214.
Och Fysik Lpo 3: 84.
Fotosyntesen skiljer sig ifrån de
flesta andra kemiska reaktioner.
Redogör vad det är som gör den
annorlunda.
Litteratur:
Puls Kemi 154-155.
Och Puls Fysik 265.
Och Fysik Lpo 3: 84.
•

(040515, CG, Bild: CG, Ej vikarie)

(020922, CG, Vikarie)

7. Elastiskenergi
Gummiband och bilfjädring är exempel
på var man kan finna elastiskenergi.
*

Förklara när energin ökar i ett
gummiband.

*

Förklara hur elastiskenergi används
i bilfjädring, och mekaniska
klockor.

Litteratur:
Fysik Direkt 156.
Alt. Puls Fysik 213-214.
(040515, CG, Vikarie)

8. Strålning – solenergi
* Vad är en solcell? När används
solceller?
*

Varför produceras inte all elenergi
med solceller?

*.

Det finns solfångare med vattenrör.
Hur fungerar dessa? Vilka fördelar
respektive nackdelar finns det med
dessa solfångare?

Litteratur:
Fysik Lpo 3: 87.
(020922, CG, Vikarie)

9. Värmepump

I.

Hur fungerar en värmepump? Rita
förklarande bild.
Vad är vitsen med en värmepump?

Litteratur:
Fysik Lpo 3: 86(bilden är felritad)
(040515, CG, Bild: CG, Vikarie)

10. Kärnenergi och radioaktivitet – G
och VG
* Vad menas med kärnenergi?
*

Rita och förklara vad det är för
reaktion som sker i ett
kärnkraftverk.

VG Vad menas med isotop?
VG Vad skiljer de tre olika typerna av
strålningarna?
VG Vad menas med radioaktivitet och
radonhus?
VG Vad menas med halveringstid?
Litteratur:
Fysik Direkt 219-220, 204, 212-218.
Alt. Nya Fysik 256-257, 241-245, 248.
Alt. Puls Fysik 234-235, 225-233.
Alt. Fysik Lpo 3: 54-58.
(070223, CG, Vikarie)

11. Kärnkraftverk

*

*
*

Hur omvandlas kärnenergin till
elenergi i ett kärnkraftverk? Rita
även en förklarande bild.
Vad finns det för faror med
kärnkraftverk?
Vad finns det för fördelar med
kärnkraftverk?

Litteratur:
Fysik Direkt 221-223
Alt. Nya Fysik 254-262
Alt. Fysik Lpo 3: 85, 54-56.

Diskutera sedan med din lärare om
atomvikten/nukleoner och E=mc2
Skriv sedan om formeln och hur man
får ut energi ifrån uran i kärnkraftverk
och atombomber.
1
H + 1H → 2H + energi
1
H + 2H → 3He + energi
3
He + 3He → 4He + 2 1H + energi
4 1H → 4He + energi
Redovisa därefter hur solen skapar sin
energi.

1

U→

n + 235U → 236U
Ba + 92Kr + 3 1n +energi

*

Hur varmt kan det bli?

Litteratur:
Fysik Direkt 52-53, 239.
Alt. Nya Fysik 163, 170
Alt. Puls Fysik 101-103.

13. Elektriskenergi
* Vad menas med elektriskeffekt?
Vad har elektriskeffekt för enhet?

15. Värmeledning

I.

Ta reda på vilken effekt olika
elektriska apparater hat genom att
titta på märkningen. Oftast sitter
märkningen bak till eller under. I
kylskåp sitter den ofta inuti.

*

Vad menas med elektriskenergi?
Vad har elektriskenergi för enhet?

II. Gör en uppskattning av hur länge
apparaterna ovan används under en
vecka och beräkna energikostnaden
för var och en. Kostnad:
0,75kr/kWh.

(020922, KN/CG, Vikarie)

141

Hur kallt kan det bli?

(020922, KN/CG, Vikarie)

Litteratur:
Fysik Direkt 187-188.
Alt. Nya Fysik 153-155.
Alt. Puls Fysik 181, 184.

236

*

(070223, CG, Bild: CG, Vikarie)

(070223, CG, Vikarie)

12. E=mc2 – VG
Läs i följande böcker om Einstein och
formeln:
Fysik Lpo 3: 98.
Och Nya Fysik 252-254.
Och Puls Fysik 264.

14. Värme
* Vad skiljer varma och kalla
molekyler ifrån varandra?

16. Isolering och lagring
* Redogör för hur man gör för att
slippa ”elda åt kråkorna” när man
värmer ett hus.
*

Utgå ifrån hur värme sprids för att
förklara hur isolering ska vara
uppbyggd för att släppa igenom så
lite värme som möjligt.

*

Hur gör andra djur?

Diskutera dina slutsatser med din
lärare innan du skriver ned dem.
(070223, CG, Vikarie)

17. Energiomvandling

*

Värm metallstavarna över en brännare.
Efter en stund känns stavarna varma
inne i handen.
I. Hur lång tid tar det för att du ska
tycka de olika stavarna blivit
varma?
*

Redogör för de tre sätt som värme
kan spridas.

Litteratur
Fysik Direkt 57-60.
Alt. Nya Fysik 170-173
Alt. Fysik Lpo 2: 19-20
(070203, CG, Bild: CG, Ej vikarie)

Energi kan omvandlas ifrån en
form till en annan.
Förklara vilka energiomvandlingar
som sker och varför:

a. En bil kör med konstant fart.
b. En bil bromsar in.
c. En hårtork blåser.
d. En kastrull kokar på spisen.
e. En glödlampa lyser.
f. En cykel rullar ned för en backe.
g. En tavla hänger på väggen.
h. Du sover.
i. Ett träd växer.
j. En sten ligger på marken.
k. En tändsticka brinner.
l. En boll studsar mot ett golv.
m. En ficklampa lyser.

Litteratur:
Puls Fysik 253-258.
Alt. Fysik Direkt 155-157.
(020922, CG/KN, Bild: CG, Vikarie)

18. Energi statistik – VG
Läs sidorna 308-309 i Gleerups biologi.
Diskutera därefter diagrammet med din
lärare.
* Hur har energianvändandet
förändrats i Sverige de senaste 100
åren?
När har det skett trendbrott och
varför?
*

Vad kan man göra för att minska
energianvändandet?

Litteratur:
Gleerups Biologi 308-309.
(040515, CG, Vikarie)

19. Växthuseffekten
och Jordens energibalans

*

Hur kommer växthuseffekten in i
diskussionerna om Jordens
energibalans?

*

Vad är förnyelsebar energi? Varför
bör man satsa på förnyelsebara
energikällor?

Litteratur:
Nya Fysik 132-133, 174.
Och Gleerups Biologi 310-311.
Och Fysik Direkt 357.
(020922, CG, Bild: CG, Vikarie)

20. Evighetsmaskiner – VG
* Människan har under lång tid
försökt bygga evighetsmaskiner.
Vad är tanken med
evighetsmaskiner? Vad finns det
för problem med
evighetsmaskiner?
*
*

*

Massor av solljus träffar Jorden
hela tiden. Vad händer med all den
energin?
Vart tar energin vägen?

Vad heter evighetsmaskin på latin?

Litteratur:
Puls Fysik 262.
(020922, CG/KN, Vikarie)

21. Utvärdering
1. Vem har du arbetat med?
2. Har arbetsområdet handlat om det
du förväntade dig?
3. Vad har du lärt dig?
4. Vad var mest intressant?
5. Vad har varit svårt?
6. Hade du gjort en planering? Höll
planeringen? Om inte, varför inte?
7. Skulle något gjorts annorlunda?
8. Är du nöjd med ditt arbete?
(041211, CG, Vikarie)

