
Når du måler med PASCOs trådløse sensorer 
for første gang på nettbrett eller smarttelefon

PASCO-sensoren kan brukes med 
Smarttelefon, Nettbrett, PC, Mac og 
Chromebook. 

Apper for mobile enheter(smarttelefon og 
nettbrett)  er gratis og lasted ned fra AppStore
eller Google Play AppStore: Søk opp SPARKvue, last ned

Iphone 6S: Når 
appen er lastet ned 
får du et ikon på 
skjermen

Iphone 6S: Husk å slå på Bluetooth. 
Sensoren kobles til (pares) inne i 
appen og ikke under Innstillinger. 

Oppstartsvinduet i SPARKvue

Hurtigguide og video finner du her (nederst på siden) : 

http://www.labdidakt.no/datalogging-pasco/programvare/sparkvue-programvare-enbrukerlisens

Du er nå klar til å bruke app og 
sensor til målinger. LabDidakts
eksperiments-beskrivelser starter 
i dette bildet. Endre språk her 



Kontroller temperaturen
Formålet med øvelsen

Lære å bruke en temperatursensor og ved hjelp 
av den overvåke og kontrollere temperaturen den 
måler. Oppgaven er åpen og kreativ  - la elevene  
studere en temperaturgraf de får utdelt og 
reprodusere denne. 
. 

Utførelse

Gi elevene temperaturgrafen de skal reprodusere 
og be dem studere temperaturområde og hvordan 
grafen varierer med hensyn til endringer (opp og 
ned). Be dem tenke gjennom hvordan de kan 
reprodusere denne og hva de behøver (varmt vann, 
kaldt vann, is og eventuelt annet utstyr). 

La elevene skrive ned strategien før de starter. 

Gjør klar temperatursensoren til måling: 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på sensoren og koble til, velg Graf
• Du starter å måle ved å klikke på «grønn knapp»
• Forsøk å lage en graf lik den du har fått utdelt
• I SPARKvue finnes et fint lite verktøy som gjør at 

man kan få opp måleverdien i hvert målepunkt. 

Utstyrsliste

Dato endret: 13.5.2019_F Elevøvelse: Naturfag, Fysikk 

PS-3201 Temperatursensor 

Eksempel på en temperaturgraf som elevene skal reprodusere.  

Husk å skalere aksene etter målingen. 



Is – vann – damp 
Formålet med øvelsen

Vann kan opptre i tre former, fast stoff (is), væske 
og vanndamp. I denne øvelsen skal vi undersøke 
temperaturforløpet når vi varmer opp is. Vi vil 
måle temperaturen i smelteprosessen, i 
oppvarmingen og følge kurven helt til vannet 
koker. 

Utførelse

Forbered ca. en liter med isbiter. 
Vi skal i dette forsøket måle temperaturen i 
vannkokeren under oppvarmingen. Bor et hull i 
toppen av en vannkoker slik at du får stukket 
temperatursensoren godt ned i den.  Hell is og litt 
vann (mest is) i vannkokeren. Pass på at 
temperatursensoren stikker godt ned i blandingen av 
vann og is. La den stå slik minst et par minutter før 
målingen starter. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på sensoren og koble til
• Velg Graf og målehastighet 1 Hz. 
• Du starter å måle ved å klikke på «grønn knapp»
• Start vannkokeren og følg temperaturutviklingen. 
• Stopp målingen med «rød knapp» når kurven 

flater ut.

(Tips: For «optimal» kurve kan du tvinge 
vannkokeren til å varme litt lenger enn til 
kokepunktet ved å holde bryteren inne når vannet 
koker). 

• Kan du forklare hvorfor temperaturen ikke stiger i 
starten?

• Kan du forklare hvorfor vi får et par små 
temperaturfall etter to-tre minutter?

• Hva skjer med vannet når temperaturkurven 
«flater ut»?

Utstyrsliste

Dato endret: 04.06. 2019_F Elevøvelse: Naturfag 

PS-3201 Temperatursensor

Vannkoker 

Vi har boret hull i toppen og 
stukket temperatursensoren 
ned i vannkokeren. 

Temperaturkurven fra is/vann på null grader til 
kokende vann som går over til damp på 100 grader.



Klær og isoleringsevne 
Formålet med øvelsen

I denne øvelsen skal vi undersøke hvordan klær 
kan holde oss varme. Fungerer klærne som en 
varmekilde eller hvor kommer varmen fra? Som 
eksempel skal vi måle temperaturen i håndflata 
uten vante, temperaturen i håndflata med en 
tynn vante og med en tykk vott.  

Utførelse

Ha vanter og votter tilgjengelig. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på sensoren og koble til, velg Graf
• Du starter å måle ved å klikke på «grønn knapp»
• Stopp målingene når temperaturen slutter å stige.
• La temperatursensoren «kjøle» til romtemperatur
• Gjør en ny måling med en tynn vante
• Gjør deretter det samme med en tykk vott. 
• Vis alle grafene samtidig og diskuter resultatet. 

Kan du nå forklare hvordan klær holder oss varme?

Utstyrsliste

Dato endret: 13.5.2019_F Elevøvelse: Naturfag 

PS-3201 Temperatursensor

Ulike hansker/votter  

Temperaturen i håndflaten med og uten vante



Avkjøling
Formålet med øvelsen

I dette forsøket skal vi undersøke temperatur-
forløpet når vi avkjøler et objekt i romtemperatur. 
En viktig del av øvelsen blir å diskutere med 
elevene hvordan temperaturkurven vil se ut og 
hvilken slutt-temperatur vi kan forvente. Under 
øvelsen skal også ta i bruk statistikk-verktøyet i 
SPARKvue. 

Utførelse

Sett temperatursensoren i et begerglass, hell i varmt 
vann. Dette gjør du før du starter målingen. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på sensoren og koble til
• Velg Graf og sett måleinnstillinger til 10 sek.
• Ta opp temperatursensoren og start målingene 
• Stopp målingen når den har stabilisert seg

Diskuter grafen, ble den som forventet.
Hvorfor faller temperaturen raskest i starten?

Bruk statistikk-verktøyet og finn min, maks og 
middelverdi. 
Kommenter grafen ved å bruke verktøyet for å 
sette inn anmerkninger. 

Utstyrsliste

Forsøk PS-3201_2 Dato endret: 13.5.2019_F
Elevøvelse: Naturfag 

PS-3201 Temperatursensor

Varmt vann. 

Statistikk-verktøy og teksteditor 



Kuldeblanding og salting av veien
Formålet med øvelsen

I denne øvelsen skal vi undersøke hvordan vi kan 
lage en kuldeblanding ved å blande salt og is. Vi 
skal med øvelsen også lære at vi kan senke 
smeltepunktet for is når vi tilsetter salt, noe som 
er forklaringen på at vegvesenet salter veiene når 
det er glatt om vinteren. 

Utførelse

Knus is (ca. 100 ml) og hell det  i et begerglass 250 
ml. Plasser sensoren med tuppen noenlunde midt i 
isen. Ha salt og en spiseskje klar, men ikke tilsett 
saltet enda. I vårt forsøk har vi brukt  Seltin som 
består av natriumklorid (koksalt), kalsiumklorid og 
magnesiumsulfat. Du kan gjerne bruke vanlig koksalt. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på og koble til temperatursensoren. 
• Velg Graf og du er klar til å starte målingen. 
• Start målingen ved å klikke på «grønn knapp»
• Nå kan du tilsette 3-4 spiseskjeer med salt. 
• Bruk temperatursensoren til å røre is og salt 

sammen.
• Observer hva som skjer med temperaturen.
• Observer hva som skjer med isen i begerglasset.

Kan du nå bedre forstå hvorfor vegvesenet salter 
isete veier?

En detaljert forklaring på kjemien i forsøket kan leses 
her:

https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=19984
81&within_tid=1998492

Utstyrsliste

Dato endret: 29.5.2019_F Elevøvelse: Naturfag 

PS-3201 Temperatursensor

Begerglass, knust is og salt. 

Isen smelter, mens 
temperaturen faller 
til minus 19 grader!



Fordamping av alkoholer

Formålet med øvelsen
Hva skjer med temperaturen i omgivelsene når en 
alkohol fordamper? Hva mener vi med at et stoff 
er «flyktig»? I denne øvelsen skal vi undersøke 
noen alkoholer og måle temperaturendringen når 
vi lar dem fordampe. 

Utførelse
Sett klar noen alkoholer du ønsker å undersøke.  
Pakk inn tuppen av to temperatursensorer med litt papir for 
eksempel Clinex. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på sensorene og koble dem til. 
• Velg Graf og du får et aksekors for hver sensor
• Start målingene ved å klikke på «grønn knapp»
• Dypp den ene sensoren i heksanol, den andre i butanol
• Legg sensorene slik at tuppen ikke er i kontakt med 

andre objekter, eksempel over et glass e.l. 
• Observer temperaturutviklingen
• Stopp (rød knapp) når temperaturen har stabilisert seg. 

Utstyrsliste

Dato endret: 13.5.2019 Elevøvelse: Naturfag 

PS-3201 Temperatursensor x 2
Verneutstyr
Clinex eller annet papir
Tape
Noen alkoholer:
Heksanol
Butanol
Pentanol
Isopropanol (2-propanol)

Heksanol og butanol

Pentanol

Hva ser vi av kurvene?

Diskuter gjerne hva som kan påvirke resultatet. Mengden 
alkohol ? Temperaturen i rommet? Hvor mye papir vi 
festet til sensoren? 

Prøv gjerne med andre alkoholer og undersøk om de gir 
tilsvarende temperaturforløp. I våre forsøk med pentanol
og isopropnol har vi benyttet statistikk-verktøyet i 
SPARKvue og funnet maks- og mintemperatur.

Isopropanol (2-propanol)



Hvordan fungerer en solfanger
Formålet med øvelsen

Når man lager en solfanger er alltid bakplaten 
mørk eller gjerne sort. I dette eksperimentet skal 
vi undersøke hvilken betydning fargen på 
bakplaten har for hvor godt solfangeren fungerer. 

Utførelse

I vår modell av en solfanger skal vi bruke to erlen-
meyer-kolber på 250 ml og to temperatursensorer. 
Som bakplate bruker vi to pappskiver eller liknende, 
den ene sort og den andre hvit. Plasser pappskivene 
rett bak kolbene og plasser en tempertursensor i hver 
kolbe. Man kan enten plassere utstyret i sola eller 
bruke en egnet lampe som varmekilde. Vi brukte  en 
75 W halogen-lampe. Man kan også fylle kolbene med 
vann, men da tar det lengre tid å få en synlig 
temperaturøkning. Pass på at plasten på temperatur-
sensoren ikke blir for varm. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på og koble til sensorene
• Velg Graf
• Du starter å måle ved å klikke på «grønn knapp»
• Skru på lampa
• Observer temperaturendringen 
• Vi avsluttet forsøket etter 10 minutter. 

Utstyrsliste

Dato endret: 13.5.2019_F Elevøvelse: Naturfag 

PS-3201 Temperatursensor x 2
201017 EM-kolbe 250 x 2

Sort og hvit papp-plate

Noen eksempler på solfangere

Etter 10  minutter avslutter vi 
forsøket. Temperatursensoren 
som står i kolben med sort 
bakplate viser 43 grader, den 
andre 28 grader. Det er hele 15 
grader forskjell. Kan du forklare 
resultatet? 



Endoterme og eksoterme reaksjoner

Formålet med øvelsen
Undersøke hva som skjer med temperaturen i en 
vann-løsning når man løser ulike salter. Ved 
øvelsen skal eleven bedre forstå begrepene 
endoterm og eksoterm knyttet til kjemiske 
reaksjoner. 

Utførelse
Fyll to begerglass 250 ml med ca. 100 ml vann som holder 
samme temperatur (så får målingene likt utgangspunkt). 
Plasser en temperatursensor i hvert glass. Det er en fordel å 
la sensorene stå i vannet ca. 30 sekunder slik at de får ca. 
samme temperatur. 

Ha litt NaOH og en pose Samarin klar, men ikke hell det i 
vannet enda. 

• Start opp SPARKvue 
• Velg Sensordata 
• Slå på sensorene og koble dem til. 
• Velg Graf og du får et aksekors for hver sensor
• Start målingene ved å klikke på «grønn knapp»
• Tilsett NaOH (1/2 ts) og  en pose Samarin i hvert sitt glass
• Bruk temperatursensoren til å røre
• Observer temperaturutviklingen
• Stopp (rød knapp) når temperaturen har stabilisert seg. 

Hva ser vi av kurvene? Føl med handa på utsiden av 
begerglasset. Kan du kjenne temperaturforskjellen?

Hva kan vi lære av forsøket og bruk av avløpsåpner i rørene 
hjemme i huset?

Diskuter gjerne hva som kan påvirke resultatet. Mengden 
salt vi løser? Mengden vann? Startemperaturen på vannet. 

Prøv gjerne med andre salter og undersøk om de gir en 
endoterm eller eksoterm reaksjon når de løses i vann. 

Diskuter hvilke praktiske anvendelser eksoterme og 
endoterme reaksjoner har. 

Utstyrsliste

Dato endret: 13.5.2019_F Elevøvelse: Naturfag, kjemi 

PS-3201 Temperatursensor x 2
201003   Begerglass 250 ml x 2

Vernebriller og engangshansker
Samarin og NaOH (her kan man 
bruke andre salter)

Vi ser av grafen at i det begerglasset hvor vi 
løste NaOH steg temperaturen til 29, 4 grader 
mens temperaturen i «Samarin-glasset» falt til 
24,9 grader. 


