
 
 

Atomer kan avge ljus. Det inträffar när energi 

tillförs till atomen till exempel om ett ämne 

värms upp väldigt mycket. 

Elektronerna i en atom är ordnade i elektron-

skal. Elektronskalet närmast atomkärnan kal-

las K-skalet. Därefter följer man alfabetet. 

Nästa skal kallas alltså L-skalet o.s.v. De 

grundämnen med flest elektroner (period 7) 

har Q-skal. 

Elektronskalen är egentligen energinivåer. 

Elektroner med en viss energi befinner sig i ett 

givet elektronskal.  

När ett ämne värms upp tillförs energi till 

elektronerna. Elektronerna byter då till ett 

elektronskal längre bort från atomkärnan, de 

exciteras vilket har en högre energinivå. Efter-

som elektroner helst vill vara på sin vanliga 

plats hoppar de sedan tillbaka.  

För att elektronen ska hoppa måste den tillföras 

energi. När elektronen hoppar tillbaka sänder 

den ut överskottsenergin som en ljuspartikel 

(foton).  

En foton är en energipartikel. Fotoner kan ha 

olika mycket energi beroende på vilken våg-

längd den har. Beroende på hur korta eller 

långa elektronhoppen är sänds fotoner med oli-

ka våglängd ut. En del av dessa våglängder ger 

infrarött ljus, en del ger synligt ljus. Långa 

elektronhopp ger ultraviolett ljus. 

Varje grundämne har sina elektroner fördelade i 

skalen på ett unikt sätt. Eftersom elektronhop-

pen beror på denna fördelning kommer varje 

grundämne att sända ut ljus på ett unikt sätt. 

Ljuset undersöks i ett spektroskop. Där syns 

flera linjer med olika våglängder, likt ett finger-

avtryck, som kallas linjespektrum. 

Kunskapen kring spektrallinjer är viktigt inom 

astronomin. Genom att analysera elektromag-

netisk strålning från himlakroppar med teleskop 

har mänskligheten fått 

bättre förståelse för univer-

sums uppbyggnad.   

Begrepp och svåra ord:  

 

Elektronskal, energinivå, excitera, foton, 

elektronhopp, våglängd, spektroskop, lin-

jespektrum, spektrallinje 

 Ljusemission 
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  Ljusemission 

Rätt Fel 1. Ljusemmision. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 När elektronerna byter till ett skal längre bort från atomkärnan kallas det att de exciterar.   

 Ljuspartiklar kallas också protoner.   

 Elektronskalet närmast atomkärnan kallas för K-skal.   

 Atomer kan avge ljus om de blir tillräckligt varma.   

 Elektronskal längre bort från atomkärnan har lägre energinivåer.   

Rätt Fel 2. Ljusemmision. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Kunskap kring spektrallinjer är viktigt inom astronomin.   

 Fotoner har alltid samma våglängd.   

 Olika långa elektronhopp ger olika färg på ljuset.   

 De flesta grundämnen har samma linjespektrum.   

 Korta elektronhopp ger rött ljus (om det är synligt ljus som avges).   

Begrepp:  Förklaring:  

Energinivå  

Excitera  

Foton  

Elektronhopp  

Våglängd  

Spektroskop  

Linjespektrum  

Spektrallinje  

Elektronskal  

Rätt svar: 1.ACD 2.ACE 
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