
 

HVILKEN FARVE HAR SOLENS 

LYS? 

 

Tilhørende blueprint 

 

Pladen med farverne, der forsvinder 

Beskrivelse 

 

Eleverne får viden om solen og lys. 

De vil lære, hvorfor solen er så vigtig 

for vores liv. 

Læringsmål 

 

Solen - definitionen og dens 

betydning  

Definitionen af lys, og hvor det 

kommer fra 

Dagslys - sammensætning, farver, 

lysbølger 

Relatered fag I læreplanen 

 

Fysik, natur, miljø 

Forudsætninger/forberedende foranstaltninger for lærere: 

Forberedelse af materialerne til konstruktion af Newtons disk. 

Præsenter børnene for videoen om Solen - dannelse, sammensætning, 

alder og aktivitet (link på YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2HoTK_Gqi2Q ) 

Forberedelse af yderligere materiale til demonstration af lysets fysiske 

principper. Læreren skal bruge et prisme, en lommelygte og eventuelt 

også en rektangulær beholder fyldt med vand. Et nyttigt eksperiment til 

https://www.youtube.com/watch?v=2HoTK_Gqi2Q


 
at vise regnbuens forskellige farver er at kigge gennem et spektroskop. 

Hvis du vil lave et simpelt spektroskop ud fra et rør og en cd, kan du se 

videoen om denne idé. (link i YouTube: https://youtu.be/zdeFcytOcjc ). 

Det anbefales at læse yderligere oplysninger om videnskabelig 

baggrund og være forberedt på at besvare elevernes spørgsmål. 

 

Solen  er en 4,5 milliarder år gammel stjerne - en varm glødende kugle 

af brint og helium i centrum af vores solsystem. Solen befinder sig ca. 

150 millioner kilometer fra Jorden, og uden dens energi ville det liv, som 

vi kender det, ikke kunne eksistere her på vores planet. 

Solen er det største objekt i vores solsystem. Solens volumen ville kræve 

1,3 millioner jordkloder for at fylde den. Solens tyngdekraft holder 

solsystemet sammen og holder alt fra de største planeter til de mindste 

vragrester i kredsløb omkring den. Den varmeste del af Solen er dens 

kerne, hvor temperaturen når op på 15 millioner grader Celsius.  

 

Lyset ankommer til vores planet efter en hurtig rejse fra Solen, der er 

149 millioner km væk. Lyset bevæger sig med 300.000 km i sekundet, så 

det lys, du ser nu, var stadig gemt væk i Solen for ca. otte minutter 

siden. Sagt på en anden måde: Lyset tager omtrent dobbelt så lang tid 

at komme fra Solen til Jorden, som det tager at lave en kop kaffe! 

Det lys, som vi ser, er blot en del af den energi, som Solen producerer, 

og som vores øjne kan opfatte. Energien bevæger sig i form af bølger 

(svarende til bølgerne i havet, men ca. 100 millioner gange mindre) - et 

vibrerende mønster af elektricitet og magnetisme, som vi kalder 

elektromagnetisk energi. Hvis vores øjne kunne se elektricitet og 

https://youtu.be/zdeFcytOcjc


 
magnetisme, kan vi se hver lysstråle som en bølge af elektricitet, der 

vibrerer i én retning, og en bølge af magnetisme, der vibrerer vinkelret 

på den. Disse to bølger ville bevæge sig i takt og med lysets hastighed. 

Hvorfor har ikke alting sollysets farve? Fordi sollys ikke er lys med kun 

én farve - det er det, vi kalder hvidt lys, som består af alle de forskellige 

farver blandet sammen. Vi kan se regnbuer, de farvestrålende kurver, 

der vises på himlen, når vanddråber deler sollyset op i de enkelte farver 

ved at bryde (bøje) de forskellige farver af lyset med forskellige 

mængder. 

Forudsætninger/forberedende 

foranstaltninger for 

studerende  

Ingen 

Elevernes alder 

 

8-15 år 

Varighed 

 

1-2 timer, afhængig af elevernes 

alder (de ældre elever vil 

gennemføre blueprinted hurtigere) 

og af lærerens varighed af den 

pædagogiske aktivitet 

Sværhedsgrad 

 

Medium 

 

 

 



 
Trin for trin beskrivelse af opgaven 

1. Solen. 

Se videoen af solen med eleverne (linket er ovenfor). Hvis børnene ikke 

forstår engelsk, kan læreren oversætte de vigtigste oplysninger.      

2. Lyset –  Hvad ved eleverne? 

Spørg eleverne, hvilken farve har det synlige lys? Er det gult, hvidt eller 

en anden farve?  

Hvad sker der, når sollyset skinner gennem regndråberne? Regnbuen. 

Til demonstrationen kan læreren lyse med en lommelygte ind i prismet. 

Eleverne kan se regnbuen.  

For at få et bedre resultat kan du gøre det mørkt i klasseværelset og 

holde et prisme foran den hvide væg. Prøv at bevæge lommelygten og 

prismet frem og tilbage for at få det bedste resultat. Et lignende 

eksperiment kan være gøres med en rektangulær glasbeholder, fyldt 

med vand (lille akvarium eller lignende). Når man lyser med en 

lommelygte ind i siden af glasbeholderen, kommer der en regnbue til 

syne. 

Når eleverne ser regnbuen, beder du dem om at nævne de farver, de 

ser. Hvor er det hvide og det sorte lys?  

Why does tomato look red?  

Når sollyset skinner på en tomat, reflekteres den røde del af sollyset 

tilbage fra tomatens skind, mens alle de andre farver af lyset absorberes 

(suges ind i) tomaten, så du ikke kan se dem. Det gælder lige så meget 

for en blå bog, som kun reflekterer den blå del af sollyset, men 

absorberer lys af andre farver. Lærerne bør vente på elevernes svar og 



 
blot vejlede dem og ikke besvare spørgsmålene i stedet for dem. Hvis de 

ikke svarer på alle spørgsmål, skal du vente, indtil blåtryksaktiviteten er 

afsluttet. Måske får de de rigtige svar efter aktiviteten. 

3. Hypotese: Det hvide lys er kun sammensat af den hvide farve. 

SAND/FALSK 

Spørg eleverne, hvilken hypotese man kan opstille for at besvare vores 

spørgsmål om lys.  

4. Fremstilling af en blueprint-aktivitet - Newtons skive. 

Læreren drager sammenhængen mellem regnbuens farver og farverne 

på Newtons skive. 

Når eleverne drejer Newtonskiven, forsvinder farverne. Vi ser skiven 

helt hvid, når den drejer meget hurtigt rundt. Prøv at snurre så hurtigt 

som muligt for at få det bedste resultat. Spørg eleverne, hvad de tror - 

hvorfor forsvinder alle farverne, og hvorfor vises kun den hvide farve? 

Hvad er svaret på den skabte hypotese - er den sand eller falsk? 

5. Eksperimentets forklaring. 

Læreren giver en forklaring på forsøget. Det hvide sollys, som vi ser, er 

elektromagnetiske bølger, der består af alle regnbuens farver. Hver 

farve har sin egen bølgelængde. Når vi drejer Newtons skive meget 

hurtigt, forsvinder farverne, og alle farverne skaber en hvid farve.  

Læreren bør opfordre eleverne til at tænke og stille spørgsmål til sig selv 

og forsøge at få nogle svar ved at udforske og udføre aktiviteten. 

Læreren bør også opfordre eleverne til at stille spørgsmål og føre en 

diskussion om emnet. 



 
Evalueringsaktiviteter 

Eventuelle spørgsmål: 

- Hvad er solen? Hvor varmt er det på overfladen, og hvor varmt er det i   

  kernen? 

- Hvorfor er solen vigtig? 

- Hvornår opstår en regnbue og hvorfor? 

- Hvorfor er sollys hvidt? 

- Hvorfor ser vi forskellige farver? Hvorfor ser noget rødt ud og noget  

  blåt? 

 

 

 

 

 


