
 
 

Stjärnors färg: 

Stjärnor kan ha lite olika färg: röd, gul, vit och 

blå. Röd är svalast och blå varmast. Det beror 

på vilken temperatur stjärnan har på ytan. Vår 

sol är 6000 grader på ytan. Skalan är i samma 

ordning som regnbågens färger. Bilden ovan 

visar ett Hr-diagram där man kan se olika ty-

per av stjärnor. Det visar vilka färger de har, 

storlek och ljusstyrka. Hur man delar in stjär-

nor (klassificeringen) står högst upp. O, B, A, 

F, G, K, M (Oh, Be A Fine Guy, Kiss Me). 

Solfläckar 

Solfläckar är kallare områden på solen (bara 

4000 grader) som orsakas av solens magnet-

fält. De syns som svarta fläckar på solen. 

Mängden och effekten på solfläckar varierar i 

olika cykler. De påverkar klimatet på jorden 

och troligtvis har de orsakat istiderna på jorden. 

Protuberanser 

Protuberanser är sto-

ra moln med gas som 

slungas ut från so-

lens yta. De kan fri-

göra sig från ytan 

och lösas upp eller 

falla tillbaka till 

ytan. De uppstår också på grund av solens mag-

netfält. 

Solstorm och solvind (plasmavind) 

En solstorm är den kraftigaste typ av utbrott på 

solen. Det är en explosion på solens yta och då 

kastas protoner, elektroner och elektromagne-

tisk strålning ut från solens yta och förs med 

solvindar genom solsystemet. Solstormarnas 

utbrott beror bland annat på mängden solfläck-

ar. Solvindar kan orsaka strömavbrott och på-

verka satelliter, radio och mobilnätet negativt. 

Solvinden ger också upphov till norrsken när 

den kommer in i jordens magnetfält. På bilden 

nedan ser man solvinden och hur jordens mag-

netfält skyddar oss.  

Begrepp och svåra ord:  

 

Klassificering, solfläck, protuberans, sol-

vind, solstorm, norrsken  

 Mer om stjärnor 

http://fysik.ugglansno.se/mer-om-stjarnor/
http://wps.prenhall.com/esm_tarbuck_escience_11/32/8328/2132150.cw/content/index.html
http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=solen
https://fysik.ugglansno.se/kurs-astronomi/solar_archipelago_-_flickr_-_nasa_goddard_photo_and_video/


 

  Mer om stjärnor 

Rätt Fel 1. Mer om stjärnor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Protuberanser är stora moln med gas som slungas ut från solens yta.   

 Solfläckar ger upphov till norrsken på jorden.   

 Solvind kallas också plasmavind.   

 Solvindar kan störa mobiltrafiken på jorden.   

 Jordens magnetfält skyddar oss mot solvindar.   

Rätt Fel 2. Mer om stjärnor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Solfläckar orsakas av planeternas dragningskraft.   

 Hr-diagram visar olika typer av stjärnor.   

 Solfläckar är extra varma områden på solen.   

 Solvindar består enbart av elektroner.   

 Stjärnor kan ha olika färg.   

Begrepp:  Förklaring:  

Klassificering  

Solfläck  

Protuberans  

Solvind  

Solstorm  

Norrsken   

Rätt svar: 1.ACDE 2.BE 

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

