
 
 

Värmekapacitet 

 

Vatten har hög värmekapacitet. Det innebär att 

det tar lång tid att värma och kyla vatten. Den 

bidrar till att temperaturskillnaderna på jorden 

jämnas ut och att vädret blir stabilare. Denna 

egenskap gör också att varmt vatten från Golf-

strömmen värmer upp Norden vilket gör att vi 

får ett mildare väder. Utan Golfströmmen 

skulle vi ha ett klimat som på Grönland. 

Förmåga att lösa andra ämnen 

 

En lösning är när ett fast ämne är löst i en 

vätska. Lösta ämnen i vatten syns inte alltid 

eftersom de är uppdelade i så små delar men 

ämnena finns ändå där. Tänk dig att du rör ner 

sockerbit i en kopp te. Sockerbiten syns inte 

men det smakar sött. 

Många olika typer av ämnen kan vara lösta i 

vatten. Varmt vatten kan lösa mer än kallt vat-

ten. Om det inte går att lösa mer av ett ämne är 

lösningen mättad. 

I vatten kan det finnas gaser lösta. Det är nöd-

vändigt för fiskarna eftersom de andas syre 

och inte vattenmolekyler. Kallt vatten löser 

mer gas än 

varmt vatten. 

När kallt vat-

ten värms upp 

kommer gasen 

i vattnet lämna i form av små bubblor.  

I kroppen finns det många viktiga lösningar 

med vatten i huvudrollen till exempel urinen 

som för ut ämnen kroppen inte behöver. En an-

nan viktig funktion med vatten i huvudrollen är 

blodet som transporterar runt syre i kroppen. 

Blodet består till största del av vatten. 

Många viktiga ämnen till exempel mineraler, är 

lösta i vatten. Detta är livsviktigt för alla växter 

som tar upp dessa med sina rötter. 
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  Vattnets egenskaper del 2 

Rätt Fel 1. Vattnets egenskaper. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 
Vatten har låg värmekapacitet (är dålig på att behålla värme/kyla) jämfört med metaller.  

 

 
Vatten har som högst densitet vid 10 plusgrader.  

 

 Värmekapacitet är förmågan hos ett ämne att behålla värmen när ämnet värms upp. (Eller behålla 

kyla om ämnet kyls ner.)  

 

 
"Lika löser lika" betyder att vatten bara löser sig med andra polära vätskor.  

 

 Växter använder kapillärkraft för att suga upp vatten till dess alla delar.   

Rätt Fel 2. Vattnets egenskaper. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?  

 
En lösning är när ett fast ämne är löst i en vätska.  

 

 
Kallt vatten löser mer gas än varmt vatten.  

 

 
Is har högre densitet än vatten i flytande form.  

 

 
En lösning i kroppen är blodet.  

 

 Fiskar andas syremolekyler som finns i vattnet.   

Rätt svar: 1.CDE 2.ABDE 
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