
Varför stiger inte havsnivån när isen vid Nordpolen smälter? 
När den Grönländska inlandsisen smälter så kommer havsnivån att öka. Havsnivån kommer faktiskt att öka 
med cirka 7.4 m om hela inlandsisen smälter – som tur är kommer detta inte hända på flera tusen år. Men 
isen vid Nordpolen smälter relativt fort. Isen vid Nordpolen är havsis. Kommer havsnivån att stiga när 
havsisen smälter? I det här experimentet så kommer vi testa vad som händer med havsnivån när havsisen 
smälter. 

Experimentupplägg : 

1. Hypotes 
2. Experiment  
3. Evaluering  
4. Arkimedes princip 

 

1. Hypotes 
Titta på de två figurerna nedan och svara på följande frågor:  

• Tror du att vattnet kommer att spilla ut över bordet när iskuben smälter?  
• Vad tror du kommer att hända med vattennivån när isberget smälter?  

Baserat på dina svar, skriv ner vad du tror kommer att hända med havsnivån när havsisen smälter på 
Nordpolen. 

 

  

Figur 1: Ett glas vatten med isbitar och ett isberg vid Grönlandskusten.   



2. Experiment 
Du kommer att behöva: 

• 2 stora bitar av is (lämna dem i frysen tills du är redo att starta experimentet) 
• 2 platta stenar 
• 2 genomskinliga plastbyttor med plats för isen och stenen. 
• Ett måttband 

Instruktioner: 

a) Lägg de två plastbyttorna på bordet och lägg en sten i varje burk. Ta dina två bitar med is och lägg i 
varje burk, där du lägger en bit på toppen av en sten och den andra bredvid den andra stenen..  

b) Fyll burkarna med vatten, men inte lika mycket: 
• I byttan där isbiten ligger på stenen så fyller du den tills vattnet når botten av isen. Vi kallar 

denna för burk A. 
• I burken där isen ligger bredvid stenen så fyller du upp med vatten tills isen flyter. Men fyll inte 

burken helt! Vi kallar detta för burk B. 
c) Mät vattendjupet i varje burk och skriv ner det. 
d) Nu väntar du bara tills isen har smält… Det kan ta flera timmar beroende på storleken på isbiten. 
e) När isen har smält i båda burkarna så mät vattendjupet igen.  

Föreställ dig att burk A är den Grönländska inlandsisen och burk B är havsisen vid Nordpolen. 

 

 



3. Evaluering  
Vad är skillnaderna mellan vattennivåerna i burk A och B? Kan du utifrån detta förstå vad som kommer att 
hända med havsnivån när havsisen smälter? Var din hypotes korrekt? Tror du fortfarande på att 
vattennivån kommer att spilla över i figur 1? 

4. Akrimedes princip 
Vattnet stiger inte i den burk där isen flyter på grund av vad som kallas Arkimedes princip. Ett objekt som är 
helt eller delvis nersänkt i vatten kommer att kännas lättare än på land. Du har antagligen märkt att du 
känns lättare när du simmar.  Arkimedes princip säger att ett objekt kommer att kännas exakt det antal av 
kilogram lättare som de antal kilogram vatten som det förskjutit. Så om en klump is väger 1 kg så kommer 
den att förskjuta exakt ett 1 kg vatten. 1 kg vatten tar upp mindre plats än 1 kg is, för att vatten expanderar 
när det fryser, och isen kommer därför att flyta. När isen sen smälter så kommer den att bli till 1 kg vatten 
och ta upp samma plats som isen gjorde. Så därför kommer inte havsnivån att stiga när isklumpen smälter.  
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