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Om Kunskapsmedia
Kunskapsmedia AB är ett medieföretag som producerar och 
distribuerar utbildningsprogram på video/dvd/TV till bland 
annat AV/Mediacentraler, skolor, företag, förvaltningar och 
organisationer.
Genom pedagogiska program kan man 
påverka attityder samt engagera och 
stimulera inlärning av ny kunskap. 
Har du tips på filmer vi borde köpa in 
eller producera? 
Kontakta oss på info@kunskapsmedia.se

Studiehandledning  Allmänna råd inför visningen:
• Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska up-
pbyggnad och huvudbudskap.
• Tänk igenom vad du ska be deltagarna fokusera på.
• Hur ska du använda filmen? Som starter, som utgångspunkt 
för diskussion/grupparbete?
• Hur ska du följa upp filmvisningen?
• Introducera filmen genom en kort beskrivning av innehållet 
och tala om hur det berör deltagarna.
• Tala om varför du valt just det här programmet.
• Ange om deltagarna ska fokusera på något särskilt och om de 
ska föra anteckningar.
• Informera om vad som ska hända efter filmens slut.
• Koppla filmen till deltagarnas egen situation.

Diskussionsfrågor & övningar
• Vad var det för fenomen som skapade stora problem vid 
utvecklingen av olika optiska instrument?
• Hur visade sig problemet i praktiken?
• Förklara vad spektrallinjer är för något.
• Hur uppstår spektrallinjerna?
• Vad kan man i praktiken använda kunskapen om spektral-
linjer till?
• Inom vilken vetenskap har kunskapen om spektrallinjer fått 
speciellt stor betydelse?
• Förklara skillnaden mellan absorptionslinjer och emission-
slinjer.
• Vilka olika uppfinningar och upptäckter gjorde Fraunhofer?
• Ta reda på mer om Fraunhofer och hans upptäckter och 
presentera dem för gruppen.
Källor: NE m.fl.

!Läs mer om 
våra filmer på 
kunskapsmedia.se

Varje grundämne har sitt eget ”fingeravtryck”, sina egna specifika 
spektrallinjer. Linjerna uppstår genom ljusets absorption i 
atomer och molekyler vid våglängder som är karakteristiska för 
varje ämne.
Filmen förklarar ingående detta fenomen och hur man använder 
detta för att identifiera olika grundämnen. Vi får även lära oss 
om ljusets brytning och att de olika spektralfärgerna bryts olika 
mycket, ett fenomen som orsakade stora problem vid utvecklingen 
av olika optiska instrument.
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Milstolpar inoM naturvetenskap och teknik

Joseph FraunhoFer 
och spektrallinJerna
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Programmets innehåll 
Från början ville Joseph Fraunhofer bara ta reda på hur han bäst 
kunde börja producera optiska precisionsinstrument. Men de 
flesta andra som tillverkade optisk utrustning i början av 1800-
talet arbetade genom att helt enkelt pröva sig fram, och till 
skillnad från dem gjorde sig Fraunhofer besväret att först stu-
dera matematik och fysik. Under sina studier av ljuset upptäckte 
han att ljusspektra från olika källor innehöll mörka linjer på olika 
ställen. Dessa linjer avslöjade mycket om den kemiska samman-
sättningen hos ljuskällan. Det var en upptäckt som framför allt 
astronomer än idag använder sig av i arbetet.

Syfte/inlärningsmål
• att presentera Joseph Fraunhofer och hans upptäckter
• att förklara vad spektrallinjer är och hur de hjälper astronomer
• att ge inspiration till att diskutera vetenskap och dess betydelse 
för människans och samhällets utveckling

Mål som eleverna bör ha uppnått efter 
genomgången grundskola, bl.a.
– Utveckla kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskaps-
bildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser 
samt mätningar, observationer och experiment, 
– ha kunskap om universums, jordens, livets och människans 
utveckling,
– känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och 
därigenom ha inblick i olika sätt att förklara naturen,

Mål som eleverna bör ha uppnått efter ge-
nomgången gymnasieskola, bl.a.
– Utveckla kunskap om centrala fysikaliska begrepp, storheter 
och grundläggande modeller, 
– tillägna sig kunskap om fysikens idéhistoriska utveckling och 
hur denna har påverkat människans världsbild och samhällets 
utveckling,
– ha vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhälls-
utvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett framtids-
perspektiv.
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TA Ämne: Natur/teknik, fysik

Ålder: från 15 år (H, Gy, Vux)

Speltid: 15 minuter

Svenskt tal 

Fakta om Joseph Fraun-
hofer
Joseph, von, 1787–1826, tysk 
fysiker. F. började som glasmästare 
och grundlade ett optiskt institut 
som bl.a. framställde diffraktions-
gitter. Han gjorde viktiga insatser 
inom optiken och upptäckte 1814 
de fraunhoferska linjerna. 
År 1823 utnämndes han till profes-
sor i München.

Fakta om spektrallinjer
fraunhoferska linjerna, de mörka linjer som upptäcktes i 
solens spektrum av Joseph von Fraunhofer 1814 och i andra 
stjärnors spektra 1823. Linjerna uppstår genom ljusets absorp-
tion i atomer och molekyler vid våglängder som är karak-
teristiska för varje ämne. Fraunhofer observerade närmare 
600 linjer i solens spektrum. De starkaste betecknade han 
med bokstäver, beteckningar som delvis ännu används. De 
linjer som betecknades med D härrör från natrium, vilket 
först påvisades av J.B.L. Foucault 1849, varigenom jordiska 
grundämnen först identifierats utanför jorden. 


