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Et hvitt ark

   En lommelykt 
   med hvitt lys

 En lykt med farget lys, 
 f. eks. baklyset til en sykkel

Et rom hvor du kan stenge 
alt lys ute, f. eks. 
et kott eller en 
kjellerbod uten 
vinduer

Menneskesyn
Slik gjør du 

1  Se på arket. Hvorfor er det hvitt?

2  Ta med deg arket og lommelykten 
og gå inn i mørkerommet der det er 
helt mørkt rundt deg. Hvilken farge 
har arket nå?

3  Tenn lykten med hvitt lys og lys på  
arket. Hvilken farge får det? 

4  Tenn lykten med farget lys og lys på 
arket. Hvilken farge får det nå?

Når lyset treffer arket, blir det sendt 
tilbake mot deg. Lysstrålene treffer 
netthinnen i øynene dine og utløser 
elektriske signaler som går inn til  
hjernen. Der blir signalene tolket slik 
at du ser et hvitt eller farget ark. Uten 
lys har arket ingen farge, og opplevel-
sen av farge blir skapt mellom ørene 
dine. 

Strålende eksperimenter
På film og i tegneserier kan Supermann se gjennom 
vegger og dører med røntgensynet sitt. Men hvordan 
virker egentlig røntgensynet? Hvis du først under-
søker ditt eget syn litt nærmere og gjør noen andre 
eksperimenter i tillegg, klarer du kanskje å løse 
mysteriet. 
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Fargene i hvitt lys

ROGGBIF

Hvitt lys skjuler et fargerikt fellesskap. Fargene kommer 
fram hver gang en regnbue dukker opp på himmelen. Du 
kan også studere dem i fred og ro hvis du har et prisme av  
et eller annet slag som du kan sende hvitt lys igjennom. 
Kanskje du kan finne et hjemme, eller låne et på skolen?  

I så fall vil du oppdage at lyset som kommer ut av prismet, 
har farger i en bestemt rekkefølge. Det er rødt, oransje, 
gult, grønt, blått, indigo og fiolett (huskeregelen er  
ROGGBIF). Hvorfor er det slik, tro? Svaret kan bli lettere  
å forstå hvis du gjør et bølgeeksperiment.

Bølger 
Du trenger en bølgemaker av f.eks. 
tau eller vaiere. Den bør være om-
trent 10 meter lang. 

Slik gjør du

1  Bind fast den ene enden  
av bølgemakeren til et gjerde 
eller lignende. 

2  Hold bølgemakeren i én hånd på en 
avstand som får den til å henge i en 
slak bue slik at bunnen så vidt er 
nær bakken. 

3  Lag bølger ved å bevege hånden opp 
og ned. 

4  Hvordan blir bølgene når du gjør en 
stor opp-og-ned-bevegelse?

5  Hvordan forandres bølgene når du 
gjør mange små, men raskere opp-
og-ned-bevegelser? 

Som du sikkert merker, kan du lage 
mange ulike bølger med bølgemaker-
en. Hvitt lys består også av forskjellige 
typer lysbølger. Når alle disse bøl-
gene treffer øyet samtidig, oppfatter 
vi lyset som hvitt. Hvis vi sender lyset 
gjennom et prisme, skifter lysbølgene 
retning. Fordi bølgene har forskjellig 
lengde, skifter noen av dem mer  
retning enn andre. Derfor kommer 
de ut på forskjellig sted på den andre 
siden av prismet. Lyset brytes. Nett-
hinnen i øyet kan skille mellom de 
ulike bølgene, og dermed får hjernen 
beskjed om ulike farger. 
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Test av infrarød stråling
Når du bruker fjernkontrollen for  
å skifte kanal på TV-en, sender du  
infrarød stråling til en mottaker.  
Øynene dine kan ikke fange opp  
disse strålene. Men kan kroppen din, 
avispapir, aluminiumsfolie eller plast 
stoppe dem? Lag egne forsøk for å 
finne svaret. 

Huden din kan derimot merke noen 
typer infrarød stråling. Det er nemlig 
infrarød stråling som sendes ut når 
noe er varmt. Derfor kalles infrarød 
stråling også for varmestråling. Med 
et videokamera som kan filme infra-
rødt, kan du undersøke hva som avgir 
infrarød varmestråling. 

Test av mikrobølger
Mobiltelefonen mottar signaler gjen-
nom mikrobølger. Undersøk hva som 
kan stoppe slike bølger, ved å pakke 
mobiltelefonen inn i avispapir, plast 
og aluminiumsfolie før du ringer til 
den. 

Det er også mikrobølger som varmer 
opp mat i mikrobølgeovnen, eller  
rettere sagt vannet i maten. Varm 
først opp et knekkebrød i en slik ovn  
i 30 sekunder. Kjenn på det. Varm 
deretter opp en fersk brødskive som 
er omtrent like stor, på samme måte. 
Ble den varmere? Hva kan grunnen 
være? Hvorfor skal du ikke ha metaller 
i mikrobølgeovnen, tro? 

Test av radiobølger
Radioen mottar radiobølger. Under-
søk hva som kan stoppe slike bølger, 
ved å pakke radioen inn i avispapir, 
plast og aluminiumsfolie. Klarer du 
å stoppe disse lange bølgene? Kan du 
finne andre måter å stoppe signalene 
på?

UV-stråling
Når huden din blir brun i sola,  
skyldes det at den sender ut ultra- 
fiolette lysbølger som vi ikke kan se. 
For å beskytte seg mot strålingen 
begynner hudcellene å lage et brunt 
fargestoff. Sollys i mindre mengder er 
bra for kroppen, for UV-strålene gjør 
at hudcellene kan lage D-vitamin. 
Hvis du vil vite hvor mye UV-stråling 
huden din mottar på en varm sommer- 
dag, kan du kjøpe et UV-følsomt  
plaster på apoteket eller i helsekost-
butikken. 

Røntgenstråling og Supermann
Men hva med Supermann? Hvordan 
virker øynene hans? Vel, hvis han 
sender røntgenstråling gjennom en 
vegg, vil noen av strålene treffe ting 
på baksiden av veggen og sendes til-
bake til øynene hans. Hvis nett- 
hinnen i øynene hans kan fange opp 
røntgenstråling, er det derfor mulig 
at han ser noe på den andre siden av 
veggen. 

Stråling hjemme 

Vi er ikke bare omgitt av synlige lysbølger. Ustanselig svirrer det mange andre  
bølger rundt oss, som mikrobølger, radiobølger og ultrafiolette lysbølger. Og  
når du tar røntgenbilde hos tannlegen, bruker han røntgenbølger, eller røntgen- 
stråling, som det også kalles. Alle disse bølgene er i familie med synlig lys.  
Forskere kaller familien for det elektromagnetiske spektrum. Fordi bølgene  
har forskjellig lengde, blir også strålingen forskjellig. Radiobølger kan være  
flere meter lange, mens bølgelengden på synlig lys er mindre enn en tusendels  
millimeter.

Gammastråler
Satellitter i bane rundt jorda blir 
jevnlig bombardert av gamma- 
stråling fra verdensrommet, den 
kraftigste formen for stråling som 
finnes. Lenge var det et mysterium 
hva som forårsaket disse voldsomme 
eksplosjonene. Men nå mener forskere 
at strålingen oppstår når en stjerne 
dør i en supernovaeksplosjon, for til 
slutt å ende opp som et svart hull. 


