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Källa: Fysik - Kunskapsträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi	  är	  beroende	  av	  ljuset	  för	  att	  kunna	  leva.	  Allt	  liv	  på	  jorden	  skulle	  ta	  slut	  
och	  jordytan	  skulle	  bli	  öde	  och	  tyst	  om	  vi	  inte	  hade	  haft	  ljus.	  	  
	  
Ljusets	  natur	  	  
Ljusets	  inverkan	  på	  oss	  är	  helt	  naturlig	  och	  mycket	  i	  vår	  kropp	  regleras	  av	  
ljus.	  I	  en	  naturlig	  tillvaro	  jobbar	  och	  lever	  vi	  under	  dygnets	  ljusa	  timmar	  
och	  sover	  och	  vilar	  under	  de	  mörka.	  	  
Våra	  ögon	  är	  anpassade	  till	  solljuset.	  Längst	  bak	  i	  ögat	  (i	  näthinnan)	  finns	  
två	  slags	  synceller.	  Det	  är	  tappar	  som	  ger	  oss	  färgintryck	  om	  ljuset	  är	  
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tillräckligt	  starkt,	  och	  stavar,	  som	  bara	  ger	  grå	  nyanser	  men	  ändå	  
fungerar	  i	  vagt	  ljus.	  	  
	  

	   	   	  	  
	   	   Ljus	  från	  föremålet	  kommer	  in	  i	  ögat	  	  

och	  ger	  en	  bild	  på	  näthinnan.	  	  
	  
För	  att	  vi	  överhuvudtaget	  ska	  kunna	  se	  något	  måste	  ljus	  från	  föremålet	  
komma	  in	  i	  vårt	  öga	  och	  träffa	  näthinnan.	  När	  ljuset	  träffar	  ett	  föremål	  
kan	  tre	  saker	  hända:	  ljuset	  tas	  upp	  av	  föremålet,	  ljuset	  reflekteras	  direkt	  
av	  föremålet	  eller	  ljuset	  går	  rakt	  genom	  föremålet.	  	  
	  
Vad	  är	  då	  ljus?	  Grovt	  sagt	  är	  det	  strålning	  som	  kommer	  bland	  annat	  från	  
solen.	  Precis	  som	  ljudet	  så	  är	  ljuset	  en	  vågrörelse.	  Ljudet	  behöver	  dock	  
någon	  materia	  för	  att	  kunna	  utbreda	  sig,	  det	  behöver	  inte	  ljuset.	  
Ljusvågorna	  kan	  gå	  genom	  tomma	  intet.	  Som	  snabbast	  går	  ljuset	  	  
300	  000	  km/s.	  För	  oss	  är	  det	  här	  en	  ofattbar	  hastighet	  men	  tänk	  dig	  att	  du	  
åker	  7,5	  varv	  runt	  jorden	  på	  en	  sekund.	  	  
	  

Hur	  långt	  kan	  ljuset	  gå?	  Det	  kan	  ingen	  riktigt	  svara	  på.	  Ljuset	  
fortsätter	  rakt	  fram	  tills	  det	  träffar	  på	  något.	  Då	  absorberas	  

det	  och	  omvandlas	  till	  värme,	  bryts,	  reflekteras	  (återkastas)	  eller	  
går	  vidare	  som	  att	  ingenting	  har	  hänt.	  Ljuset	  från	  avlägsna	  stjärnor	  
har	  färdats	  i	  miljoner	  år	  innan	  det	  når	  oss.	  Alltså	  när	  ljuset	  från	  en	  

stjärna	  når	  våra	  ögon	  så	  ser	  vi	  den	  så	  som	  den	  såg	  ut	  för	  miljoner	  år	  sedan	  
(när	  dinosaurierna	  vandrade	  på	  jorden).	  Otroligt!	  
	  
Färger	  
Det	  vita	  solljuset	  innehåller	  regnbågens	  alla	  färger.	  Enkelt	  kan	  man	  säga	  
att	  ”vitt”	  inte	  är	  en	  färg.	  Det	  är	  alla	  färger	  tillsammans.	  För	  om	  
regnbågens	  alla	  färger	  reflekteras	  tillbaka	  från	  ett	  föremål	  och	  träffar	  vårt	  
öga	  upplever	  vi	  ”vit”	  färg.	  	  
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När	  du	  målar	  en	  färg	  röd	  använder	  du	  egentligen	  inte	  färgen	  röd	  utan	  
materialet	  som	  du	  använder	  reflekterar	  endast	  den	  röda	  färgen.	  Alla	  
andra	  färger	  i	  ljuset	  absorberas	  (sugs	  upp)	  av	  det	  som	  du	  stryker	  på	  
väggen.	  	  
	  
Ljus	  reflekteras	  olika	  i	  olika	  material.	  Detta	  gör	  sig	  märkbart	  bland	  annat	  i	  
klädaffärer.	  Där	  måste	  man	  vara	  noga	  med	  att	  ha	  samma	  sorts	  ljus	  i	  
inomhus-‐belysningen	  som	  det	  är	  i	  dagsljuset,	  annars	  hade	  plagget	  som	  
köpt	  haft	  en	  helt	  annan	  färg	  i	  dagsbelysningen	  än	  i	  affären.	  Inte	  ett	  så	  
uppskattat	  köp,	  eller	  hur?	  Så	  färgerna	  finns	  inte	  i	  ljuset,	  utan	  i	  materian!	  	  
	  
	  
Ljus	  och	  speglar	  
Ljusstrålar	  går	  rakt	  fram.	  Om	  någonting	  är	  i	  vägen	  för	  ljuset	  
fortsätter	  det	  rakt	  förbi	  och	  efterlämnar	  en	  ljusfri	  zon	  bakom	  
föremålet	  (en	  skugga).	  Detta	  sker	  för	  att	  ljusstrålarna	  inte	  
kan	  böja	  sig	  bakom	  ett	  föremål	  och	  lysa	  upp	  det	  på	  
baksidan.	  	  

	  
En	  vanlig	  spegel	  är	  gjord	  av	  fönsterglas	  med	  ett	  tunt	  skikt	  silver	  
på	  baksidan.	  Det	  är	  i	  silvret	  som	  ljusstrålarna	  reflekteras.	  	  
En	  spegel	  är	  en	  bra	  och	  enkel	  leksak	  om	  man	  vill	  leka	  med	  
ljuset.	  	  
När	  du	  ser	  dig	  själv	  i	  spegeln	  ska	  du	  någon	  gång	  stanna	  upp	  

och	  fråga	  dig	  själv	  hur	  det	  verkligen	  står	  till.	  Ljuset	  från	  taklampan	  träffar	  
dig	  och	  du	  reflekterar	  det	  vidare	  till	  spegeln,	  som	  i	  sin	  tur	  reflekterar	  det	  
vidare	  till	  dina	  ögon.	  Du	  ser	  bilden	  av	  dig	  själv.	  	  
Man	  kan	  forma	  speglar	  efter	  vad	  man	  behöver	  dem	  till.	  Ibland	  behöver	  
man	  en	  spegel	  som	  förstorar	  och	  den	  får	  man	  genom	  att	  man	  använder	  
inåtbuktat	  glas.	  Den	  spegeln	  kallas	  konkav.	  I	  motsats	  till	  den	  förstorande,	  
konkava	  spegeln	  finns	  det	  speglar	  som	  förminskar.	  De	  använder	  man	  
utåtbuktande	  glas	  och	  dessa	  speglar	  kallas	  konvexa-‐	  eller	  panorama-‐
speglar.	  	  
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Ljusstrålar	  kan	  brytas	  
Vi	  har	  tidigare	  sagt	  att	  ljusstrålar	  går	  rakt	  fram.	  Men	  det	  är	  inte	  helt	  sant,	  

för	  när	  en	  ljusstråle	  går	  från	  ett	  material	  till	  ett	  annat	  
ändrar	  det	  riktning,	  det	  vill	  säga	  att	  den	  bryts.	  Regnbågen	  
uppkommer	  just	  på	  grund	  av	  ljusets	  brytning.	  När	  solens	  
strålar	  på	  sin	  färd	  mot	  jorden	  kommer	  in	  i	  ett	  regn-‐	  eller	  
dimområde	  träffas	  vattendropparna	  av	  strålar.	  Strålarna	  
bryts	  och	  reflekteras	  i	  vattendropparna.	  Eftersom	  de	  olika	  
färgerna	  bryts	  olika	  mycket,	  delas	  solljuset	  upp	  i	  alla	  sina	  
färger	  och	  vi	  ser	  dem	  alltid	  i	  samma	  ordning.	  Eftersom	  

det	  är	  ljuset	  från	  solen	  som	  orsakar	  detta	  måste	  du	  alltid	  stå	  med	  solen	  i	  
ryggen	  för	  att	  kunna	  se	  regnbågen.	  	  
	  
	  
Linser	  bryter	  ljuset	  
Människan	  har	  lärt	  sig	  att	  utnyttja	  ljusets	  brytning	  i	  bland	  annat	  linser.	  
Linser	  används	  inom	  många	  områden	  som	  i	  glasögon,	  kameror	  och	  
kikare.	  	  
När	  människor	  får	  glasögon	  är	  det	  ofta	  för	  att	  rätta	  ut	  ett	  så	  
kallat	  brytningsfel	  i	  ögat.	  Ögat	  bryter	  ljuset	  så	  att	  en	  bild	  
hamnar	  på	  näthinnan.	  Ibland	  bryter	  ögat	  ljuset	  fel.	  Närsynthet	  är	  
då	  ljuset	  bryts	  för	  mycket	  och	  bilden	  hamnar	  framför	  näthinnan.	  
Översynthet	  är	  då	  ögat	  bryter	  ljuset	  för	  lite	  och	  bilden	  hamnar	  bakom	  
näthinnan.	  I	  båda	  fallen	  får	  du	  en	  otydlig	  bild	  och	  måste	  då	  få	  hjälp	  med	  
att	  göra	  bilden	  skarp.	  Du	  får	  glasögon	  eller	  linser.	  Vid	  närsynthet	  får	  du	  en	  
konkav	  lins	  som	  minskar	  ljusets	  brytning	  och	  vid	  översynthet	  får	  du	  en	  
konvex	  lins	  som	  förstärker	  brytningen.	  	  
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Avbildning	  

Med	  en	  kamera	  kan	  du	  avbilda	  föremål.	  I	  kameran	  sitter	  en	  
konvex	  lins	  (kamerans	  ”öga”,	  objektivet)	  som	  får	  bilden	  att	  
hamna	  på	  filmen	  (kamerans	  ”näthinna”).	  Men	  du	  måste	  ställa	  in	  
kameran	  så	  att	  lagom	  mycket	  ljus	  kommer	  in	  och	  bilden	  blir	  

skarp	  och	  tydlig.	  En	  oskarp	  bild	  beror	  på	  en	  dålig	  inställning	  på	  kameran,	  
du	  har	  gjort	  din	  kamera	  antingen	  närsynt	  eller	  översynt.	  	  
	  
När	  man	  ska	  visa	  diabilder	  i	  klassrummet	  måsta	  man	  vända	  dem	  upp	  och	  
ned.	  Så	  är	  det	  egentligen	  med	  alla	  bilder,	  men	  de	  bilder	  som	  vi	  får	  in	  i	  
ögat	  behandlas	  av	  hjärnan	  och	  blir	  rättvända	  innan	  vi	  ser	  dem.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Instuderingsfrågor	  -‐	  Ljus	  	  
	  
1.	  Vad	  hade	  hänt	  om	  vi	  inte	  hade	  haft	  ljus?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
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Ljusets	  natur	  
2.	  Hur	  är	  våra	  ögon	  anpassade	  till	  solljuset?	  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
3.	  Vad	  behöver	  hända	  för	  att	  vi	  överhuvudtaget	  ska	  kunna	  se?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
4.	  Vad	  är	  ljus?	  	  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
Färger	  
5.	  Hur	  upplever	  vi	  vit	  färg?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.	  Vad	  är	  det	  som	  bestämmer	  vilken	  färg	  du	  ser	  (t.ex.	  röd	  färg	  
på	  väggen)?	  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  
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Ljus	  och	  speglar	  
7.	  Hur	  uppstår	  skuggan?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
8.	  Vad	  är	  en	  vanlig	  spegel	  gjord	  av?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
9.	  Vad	  behöver	  hända	  för	  att	  du	  ska	  se	  dig	  själv	  i	  spegeln?	  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
10.	  Vad	  innebär	  det	  när	  en	  spegel	  är	  konkav?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
11.	  Vad	  innebär	  det	  att	  en	  spegel	  är	  konvex?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
	  
Ljusstrålar	  kan	  brytas	  
12.	  Vad	  händer	  när	  en	  ljusstråle	  bryts?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
13.	  Förklara	  hur	  regnbågen	  uppkommer!	  
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
14.	  Vad	  innebär	  närsynthet?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
15.	  Vad	  innebär	  översynthet?	  
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
Avbildning	  
16.	  Hur	  går	  det	  till	  när	  du	  avbildar	  ett	  föremål	  med	  en	  
kamera?	  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  
	  
17.	  Alla	  bilder	  är	  upp	  och	  ner	  vända	  har	  vi	  fått	  lära	  oss.	  Men	  
hur	  kommer	  det	  sig	  att	  de	  är	  rättvända	  när	  vi	  tittar?	  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________	  


