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© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet 
i samband med visning av programmet.

Vill du veta mer?
http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Myndigheten för Skolutvecklings sajt med länkar till webb-

platser du kan använda i skolarbetet

www.forskning.se/fordigiskolan/elever
- en nationell webbplats för forskningsinformation inom 

bl.a. energi och naturkunskap

Om Solfilm
Solfilm Media arbetar med lärorika och 
inspirerande filmer för den svenska utbild-
ningsmarknaden. 
Vi har lång erfarenhet av filmer som motiverar och stödjer elever 
att nå uppsatta kunskapsmål. Våra målgrupper är framför allt 
pedagoger och utbildare på skolor, bibliotek, AV/Mediacentraler, 
föreningar och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka attityder samt 
engagera och stimulera inlärning av ny kunskap.
Tipsa oss gärna om program vi borde köpa in eller producera!
Kontakta oss på info@solfilmmedia.se

Studiehandledning  
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. Dela gärna upp gruppen i 
mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

• Vad är vågor?
• Ge exempel på olika typer av vågor.
• Ge exempel på material som vågor kan röra sig i.
• Vad är ett medium?
• Ge exempel på vågor som behöver medium för att breda 

ut sig.
• Hur rör sig en transversell våg? Ge exempel på sådana 

vågor.
• Hur rör sig en longitudinell våg? Ge exempel på sådana 

vågor.
• Nämn några egenskaper hos vågor.
• Vad är frekvens?
• Vad är våglängd?
• Vad är reflexion?
• Vad är ett eko?

Grupparbete
• Gör ett grupparbete om vågor.  – Sök fakta på bibliotek, 
Internet etc. Presentera sedan arbetet på stora ritblock, 
som hemsida, utställning, bok, tidning, eller som en film 
för klassen.
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Varning!
Denna programvara tillhör SolFilm, som innehar rättigheterna för visning inom licensområdet institutionellvisning och 

offentligmiljö. Programinnehållet skyddas av upphovsrättslagen och får Ej visas utan särskilt avtal med SolFilm. Otillåten 
användning grundar ersättningsskyldighet och kan även medföra andra rättsliga åtgärder liksom åtal. 

All kopiering även för privat bruk, är förbjuden. Ansvarig utgivare Jörgen Brese.
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Artikelnr: Sol7072
Producent: VLC, Canada
Distribution: Solfilm Media AB 2009
Version: Svenskt tal
Speltid: ca. 13 minuter
Målgrupp: Från 12 år (H)

Ämne: Natur/teknik, fysik 

Fakta

Vågor får oss oftast att tänka på vågor i vatten, men det finns många 
olika slags vågor. Radiovågor och ljudvågor är exempel på vågor som vi 
inte kan se.

Vad är då vågor, vilka egenskaper har de? Vilka olika typer av vågor 
finns det? I den här filmen tittar vi närmare på vågor och hur de beter 
sig. Vi får bl.a. lära oss begrepp som vibration, medium, transversell våg 
och reflexion.
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artikelnr: Sol7072
Producent: VLC, Canada
distribution: Solfilm Media AB 2009
Version: Svenskt tal
Speltid: 11 minuter
Målgrupp: Från 13 år (H, Gy)
Ämne: Natur/teknik, fysik

Fakta

Vågor får oss oftast att tänka på vågor i vatten, men 
det finns många olika slags vågor. Radiovågor och 
ljudvågor är exempel på vågor som vi inte kan se.

Vad är då vågor, vilka egenskaper har de? Vilka olika 
typer av vågor finns det? I den här filmen tittar vi när-
mare på vågor och hur de beter sig. 
Vi får bl.a. lära oss begrepp som vibration, medium, 
transversell våg, longitudinell våg, frekvens, amplitud 
och reflexion.

Syfte/inlärningsmål
> Att beskriva vad vågor är för något 
> Att förklara vilka olika typer av vågor det finns 
> Att förklara olika begrepp såsom eko, vibration, reflexion, 

och transversell våg.

Vågor
En våg eller vågrörelse är ett fysikaliskt fenomen som beskriver 
hur en störning av ett medium eller ett fält utbreder sig.
Enklare kan man uttrycka det som att en våg är en energi som 
rör sig utåt från en vibrerande källa.

Vågrörelsen beskriver hur en lokal störning av ett medium 
(mekaniska vågor) eller ett fält (t.ex. det elektromagnetiska 
fältet) utbreder sig. Till exempel ljudvågor och elektro-
magnetiska vågor. Ljudvågor alstras t.ex. av stämbandens 
vibrationer, fortplantas genom luften och fångas upp av 
trumhinnan.

Vågor kan vara transversella, longitudinella, av blandad karak-
tär eller något annat.
Transversella vågor orsakar en störning som är vinkelrät mot 
vågens fortplantningsriktning. Ett exempel på detta är vågor 
på en sträng. I ett rep som spänts upp horisontellt mellan två 
fasta punkter som utsätts för en störning i vertikal led, rör 
sig repets enskilda partiklar i huvudsak enbart i vertikal led, 
oscillerande upp och ner, vinkelrätt mot vågens utbredning-
sriktning.
Longitudinella vågor orsakar en störning i samma riktning 
som de fortplantas. Ett exempel på detta är ljudvågor.

Allmänna råd inför visningen:
• Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska 

uppbyggnad 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 inne-

hållet 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.

Vi lär oss om: Vågor Ordlista
Vibration
En vibration är en rörelse som följer samma mönster 
upprepade gånger.

Våglängd
Våglängden är avståndet mellan två på varandra följande 
vågtoppar.

Medium
Ett medium är det ämne eller den materia som en våg 
färdas igenom.

Frekvens
Frekvens är ett mått på antalet av en repeterande händelse 
inom ett givet tidsintervall. Hertz är enheten då man mäter 
hur ofta händelsen sker - eller vågen passerar en punkt - per 
sekund.

Reflexion
Reflexion, eller reflektion, är att vågrörelser som ljud, vat-
tenvåg etc. återkastas från en yta

Källor: NE m.fl.
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