
Fysik åk 8 HT 2016 
 
Under dessa veckor kommer du att öva på de tre förmågorna som bedöms i fysik: 

 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 genomföra systematiska undersökningar i fysik 

 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska 
samband i naturen och samhället. 

 
Detta kommer vi att göra inom områdena ljus och ljus och här nedanför hittar du 
sidhänvisningar, de begrepp du bör ha koll på samt länkar till filmer du kan titta på. 
 

Ljud - Akustik 
Sidorna i boken: 74-92, sammanfattning på sid 94 
Begrepp att förklara:  

 3.1  Ljudvåg, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud. 

 3.2 Normalton, hög/låg ton, stark/svag ton, resonans 

 3.3 Eko, ekolod, ljudnivå, decibel, tinnitus 
 
Du kan lyssna på texten och öva på frågor på webbsidan: 
http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/3-ljud 
 
Filmer du kan titta på: 

Film 1 Vad är ljud https://goo.gl/Y72yni 

Film 2 Ljudets utbredning https://goo.gl/WbJxu9  

Film 3 Ljud och buller https://goo.gl/0YLPEk  

Film 4 Ljudkällor https://goo.gl/3BFcoi  

Film 5 Ljudets utbredning 2 https://goo.gl/FqQbK6  

Film 6 Ljudreflektion & ljuddämpning https://goo.gl/5dBQRC  

Film 7 Hörselorganens funktion https://goo.gl/YfWc3i 

 

Ljus – Optik 
Sidorna i boken: 131-160, sammanfattning på sid 162-163 
Begrepp att förklara  

 5.1 Ljuskälla, normal, reflekterar, absorberar, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex 
spegel, konkav spegel, brännpunkt, brännvidd 

 5.2 Ljusets brytning, tätare/tunnare ämne, totalreflektion, optisk fiber, konvex lins, 
konkav lins, verklig bild, skenbild 

 5.3 Lupp, objektiv, slutare, bländare, närsynthet, översynthet 

 5.4 Spektrum, elektromagnetisk strålning, ozonskiktet, polariserat ljus, laser 
. 
Du kan lyssna på texten och öva på frågor på webbsidan: 
http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/5-ljus 
 
Filmer du kan titta på: 

Film 1 Ljus - Vi lär oss om https://goo.gl/4UFD3E  

Film 2 Synen linser och brytning https://goo.gl/F7btfQ  

Film 3 Optik 1 https://goo.gl/ZJ0fxj  
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