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Filmens innehåll
Den elektromagnetiska strålningens spektrum 
är den skala som forskare använder för att mäta 
våglängden på olika typer av strålning. Strål-
ningen finns överallt runtomkring oss, över hela 
världen, varje dag. Strålarna färdas i ljusets hastig-
het i form av elektromagnetiska vågor. 

Så vad är en elektromagnetisk våg? Hur uppstår 
elektromagnetisk strålning och hur använder vi 
människor den i vår vardag? Det och mycket mer 
får vi lära oss i denna film.

Filmfakta
Ämne: Fysik

Ålder: Från 13 år (H, Gy)

Speltid: 18 minuter

Svenskt tal

Producent: Kunskapsmedia

Syfte/strävansmål
- Att förstå vad elektromagnetisk strålning är.
- Att lära sig hur strålning uppstår och vad man 

kan använda den till.

Undervisningen i fysik ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
• Fysikaliska modeller för att beskriva och 

förklara uppkomsten av partikelstrålning och 
elektromagnetisk strålning samt strålningens 
påverkan på levande organismer. Hur olika ty-
per av strålning kan användas i modern teknik, 
till exempel inom sjukvård och informations-
teknik.

• Historiska och nutida upptäckter inom fysik-
området och hur de har formats av och format 
världsbilder. Upptäckternas betydelse för 
teknik, miljö, samhälle och människors levnads-
villkor.

Kapitel i filmen: 
- Inledning
- Vad är elektromagnetisk strålning?
- Synligt ljus
- Radiovågor
- Mikrovågor
- Infraröd strålning
- Ultraviolett strålning
- Röntgenstrålning

- Gammastrålning
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren 
funderar igenom hur man ska hantera 
diskussionen och svaren. 

Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt 
frågorna bland grupperna. Frågorna nedan är 
indelade efter filmens kapitel.

Innan filmen

• Kan du räkna upp några olika typer av 
elektromagnetisk strålning och vad de används 
till?

Vad är elektromagnetisk strålning?

• Vad består alla typer av elektromagnetisk 
strålning av?

• Rita upp och visa hur man mäter våglängden 
hos en elektromagnetisk våg.

• Förklara vad 1 hertz är. 

• Klargör hur de elektromagnetiska vågornas 
frekvens och våglängd hänger ihop?

Synligt ljus

• Vad upptäckte Isaac Newton vad gäller ljuset? 
Förklara hur hans experiment gick till.

• Var i det elektromagnetisk spektrumet hittar vi 
synligt ljus?

• Hur kommer det sig att vi ser olika färger? 

• Förklara hur vi kan uppfatta färgen vit 
respektive färgen svart. 

Radiovågor

• Varför kallas radiovågor långvågiga? 

• Vad kan radiovågor ha för våglängd? 

• Vem skickade radiovågor 1901 och varför var 
det så viktigt? Minns du vilken väg radiovågorna 
tog? 

Mikrovågor

• Vad kan man använda mikrovågor till? Ge minst 
tre exempel.

• Var finns mikrovågorna i det elektromagnetiska 
spektrumet? 

Det elektromagnetiska 
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Infraröd strålning

• Vem upptäckte infraröd strålning och hur gick
 det till?

• Förklara varför infraröd strålning också kallas 
för värmestrålning. 

Ultraviolett strålning

• Beskriv de tre typerna av ultraviolett strålning. 

• Vilken är farligast? Varför når den inte oss på 
jorden? 

Röntgenstrålning

• Vad har röntgenstrålning för egenskaper och 
vad kan man använda den till?

• Var finns röntgenstrålningen i det elektro-
magnetiska spektrumet? 

Gammastrålning

• Hur uppstår gammastrålning? 

• Jämför gammastrålning med radiovågor och 
förklara skillnaden i egenskaper och varför de 
ligger så långt ifrån varandra i det elektromag-
netiska spektrumet.

Efter filmen

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad har du lärt dig av filmen? 

Uppgifter
• Gör ett grupparbete om någon av strålnings-
typerna i det elektromagnetiska spektrumet. 
Ta reda på så många fakta ni kan, t.ex. mer om 
den som upptäckte strålningen och vilka an-
vändningsområden strålningen har. Leta fakta i 
böcker, tidskrifter och på Internet. 
Redovisa för övriga grupper på stora blädder-
block, som blogg, webbsida, bok, film eller som 
en vägg/serietidning.    

• Ta reda på mer om olika elektromagnetiska 
strålningstyper som omger dig i din vardag, 
arbeta ensam eller två och två. 
Var kommer strålningen ifrån, vad används den 
till, är den farlig o.s.v.? Gör en liten tidning eller 
en presentation i datorn om strålningen i din 
vardag. Leta information på Internet, i tekniska 
beskrivningar och i tidskrifter. Skapa faktarutor, 
rita eller skriv ut/klipp ut bilder som du klistrar in 
i din tidning eller presentation.
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