
 
 

Dessa är de tre vanligaste typerna av strålning.  

 

Alfastrålning: 

Förändring av atomen:  

 

 

 

Bilden ovan visar grundämnet uran som avger 

alfastrålning. På detta sätt skrivs i regel sön-

derfall. Startämnet till vänster med masstal 

och atomnummer utskrivet. Resultatet av sön-

derfallet är att grundämnet thorium (Th) ska-

pas eftersom antalet protoner förändras. Det 

bildas också alfapartiklar. Adderar du massta-

len på den högra sidan om pilen ser du att det 

stämmer med den vänstra.  

 

Betastrålning:  

Förändring av atomen: 

 

 

 

Vid betastrålning (β-) omvandlas en neutron till 

en proton och sedan sänds en elektron ut. Den 

innebär att atomnumret ändras och att det blir 

ett nytt ämne  

 

Gammastrålning: 

 

 

Förändring av atomen:  

Ingen förutom att atomkärnan förlorar energi.  

Begrepp och svåra ord:  

Alfapartiklar, betapartiklar, foton, atom-

nummer, masstal, neutron, proton, elek-

tron, alfastrålning, betastrålning, gamma-

strålning  

 Alfa, beta och gamma 

Beteckning: (ß-) Betapartiklar 

Består av:  Elektroner 

Räckvidd:  Ungefär 10 meter i luft eller nå-

gon centimeter in i kroppen 

Farlighet:  För att skydda sig räcker det 

med tjocka kläder och mun-

skydd. Betastrålning stoppas av 

en tjock glasskiva eller metall-

plåt.  

Beteckning: (α) Alfapartiklar 

Består av:  Två protoner + Två neutroner 

(som en heliumkärna) 

Räckvidd:  Ungefär 10 cm i luft 

Farlighet:  Ett A4-papper eller huden räcker 

som skydd. Alfastrålningen är 

farlig om du får in det radioakti-

va ämnet i kroppen via andning, 

mat eller dryck. Alfastrålning 

kan komma från radon som är en 

radioaktiv gas som ibland före-

kommer i hus. 

Beteckning: (γ) Gammastrålning 

Består av:  Fotoner 

Räckvidd:  Ett par hundra meter i luft och 

några meter i betong eller sten  

Farlighet:  Gammastrålning är väldigt far-

lig eftersom den går rakt igenom 

så många material och även 

människokroppen. Gammastrål-

ning är svårt att skydda sig mot 

den. 

http://fysik.ugglansno.se/alfa-beta-gamma/


 

  Alfa, beta och gamma 

Rätt Fel 1. Alfa, beta och gamma. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Vid betastrålning ökar grundämnets atomnummer med ett.   

 Det sker ingen förändring av atomen vid gammastrålning förutom att den förlorar energi.   

 En alfapartikel består av en protoner + två neutroner.   

 Vid alfastrålning ökar atomens masstal med fyra.   

 Betastrålning stoppas t. ex. av en tjock glasskiva.   

Rätt Fel 2. Alfa, beta och gamma. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Alla grundämnen är radioaktiva.   

 Betastrålning har längre räckvidd än alfastrålning.   

 
Alfastrålning tränger inte igenom huden utan är farligt om man får in det i kroppen, t. ex. via and-

ning och mat.  
 

 Gammastrålning kan färdas igenom metertjocka väggar av betong.   

 
När ett radioaktivt grundämne sänder ut gammastrålning omvandlas det ursprungliga radioaktiva 

grundämnet sakta till ett annat grundämne.  
 

Rätt Fel 3. Alfa, beta och gamma. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Joniserande strålning och radioaktivitet är samma sak.   

 Gammastrålning är den farligaste typen av strålningen.   

 Partiklarna i alfastrålning är elektroner. De kommer från radioaktiva atomkärnor.   

 Gammastrålning består av fotoner.   

 Betastrålning består av en heliumkärna, två protoner och två neutroner.   

Begrepp:  Förklaring:  

Alfapartikel  

Alfastrålning  

Betapartikel  

Betastrålning  

Foton  

Atomnummer  

Masstal  

Gammastrålning  

Rätt svar: 1.ABE 2.BCD 3.BD 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/

