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LJUSET

Du kommer in i ett fullständigt mörkt rum. Inget ljus kommer in i rummet. Hur 
länge dröjer det innan du kan se något överhuvudtaget? Motivera ditt svar.

Uttrycken “ Han kastade blickar efter henne” och “Hennes ögon strålade” är 
uttryck som vi använder än i dag, trots att de bygger på en felaktig 
naturvetenskaplig förståelse.  Förklara varför de ger en felaktig bild av 
verkligheten.

Förklara skillnaden mellan en verklig bild och en skenbild samt ge exempel på 
båda.

Beskriv likheter och skillnader mellan “vanligt ljus”, infrarött ljus och ultraviolett 
ljus.

Förklara skillnaden mellan vanligt ljus och laserljus samt ge praktiska exempel 
på vad man använder laserljus till.

Beskriv hur en konvex spegel fungerar samt ge några exempel där man 
använder konvexa speglar.

Beskriv hur en konkav spegel fungerar samt ge några exempel där man 
använder konkava speglar.

Rita och förklara hur man kan använda en konkav spegel att koka vatten med.

Jämför konstruktionen på en bilstrålkastare och en solugn. Redovisa både 
likheter och skillnader.

Jämför konstruktionen på en bilstrålkastare och en parabolantenn. Redovisa 
både likheter och skillnader.

Glas och vatten är genomskinliga ämnen. Hur kommer det sig att vi trots detta 
kan se dem?
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I vilket medium rör sig ljuset snabbast, i luft eller vakuum? Förklara varför.
Du sticker ner en åra till en tredjedel i vatten. Vad är det som ser konstigt ut 
och varför?

Gör en konstruktion där en ljusstråle passerar följande medium efter 
varandra: luft, vatten och glas.

Ljusets brytningsvinkel blir större ju större infallsvinkeln är när ljuset går från 
tätare till tunnare medium.
a) Förklara med bakgrund av detta hur totalreflektion fungerar.
b) Ge exempel på situationer där man har glädje av totalreflektionen.

Med fiberoptik kan man t.ex. undersöka en patients magsäck. Förklara hur 
detta är möjligt.

En kamera liknar på många sätt ett öga. Gör en jämförelse mellan kamerans 
och ögats delar.

Hur skulle du göra om du fick i uppgift att tillverka en mycket enkel kamera?

Visa med text och bild varför man sätter in diabilder upp och ner i en 
diabildsprojektor. 

Vad beror det på att det vita ljuset ibland delas upp i ett spektrum? Rita och 
berätta.

När du tittar på Evas tröja säger du: “ Vilken vacker blå färg din tröja har!” Vad 
är det som gör att du tycker att tröjan ser ut att vara blå?

En svart färg absorberar allt ljus. Hur kan man då se föremål som är svarta?  

Det är en varm och solig dag. Lina har vita byxor och vit skjorta medan Stina 
bär svarta byxor och en svart tröja. Hur kommer de två flickorna att uppleva 
den varma dagen och varför?

Skriv en bra sammanhängande text om ljus där följande ord skall ingå.
Ultraviolett, konkav, reflektionsvinkel, spegel, blå, brännpunkt och lins.
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Konstruera vilken väg nedanstående ljusstråle kommer att ta från start tills 
den är tillbaka i luften igen.

                                                                                                                luft

______________________________________________________________

                                                                                                              vatten

______________________________________________________________

Vit sand som reflekterar nästan allt ljus.

Konstruera vilken väg nedanstående ljusstråle kommer att ta.


