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Lærer, forslag til for- og etterarbeid 

Radioaktivitet                                           VGS 

 

 

Her finner du forslag til for- og etterarbeid (første side), samt litt bakgrunnsstoff. 

Forslag til forarbeid  
Gå igjennom sikkerhetsinformasjonen og presenter tematikken for elevene. Bruk gjerne 

powerpoint-presentasjonen på VilVites hjemmeside. 

1.Sikkerhet 
For at klassen skal være forberedt og håndtere de potensielt farlige stoffene på riktig måte, 

er det i dette programmet særlig viktig at klassen får følgende sikkerhetsinformasjon før 

besøket på VilVite: 

 De radioaktive steinene vi skal bruke, er potensielt skadelige for oss. De sender stort 

sett ut alfastråling, og de er derfor ikke så farlige på utsiden av oss, men får vi støv fra 

disse steinene i oss, opptas all energien i kroppen, og vi kan utvikle kreftceller. Under 

forsøket kommer vi til å be elevene om å ta på steinene. Det er svært viktig at de vasker 

hendene etter forsøket, slik at de ikke overfører radioaktivt støv til noe de spiser og slik 

får det i seg. Dersom en elev har sår på fingrene, bør han/hun ikke ta på steinene uten 

hansker. 

 Tåkekamrene inneholder tørris, som kan føre til forfrysninger hvis vi kommer i kontakt 

med den. 

 GM røret har en syltynn glassplate I enden, som ikke må berøres. Den vil da gå i 

stykker, og apparatet blir ødelagt. Når luken er åpnet og målingene begynner, må en 

være svært forsiktig med den enden. En god regel her: «Det er lov å ta ting inntil, men 

ikke inn i». 

2. Presentasjon 

Presenter bakgrunnsinformasjonen. Bruk PowerPoint presentasjonen som ligger samme 

sted på VilVites hjemmeside. Presentasjonen inneholder kommentarer og lenker til 

nettforelesninger. 

Forslag til etterarbeid  
Radon er et problem på Vestlandet, og spesielt i deler av Bergen. Dette skyldes at vi har 

mye Uran i berggrunnen her. Radon er skadelig ved at det desintegrerer til et stoff som 

sender ut alfastråling, og som fester seg på støvpartikler og vi får det i oss. Alfastrålingen er 

svært energirik, og kan gjøre stor skade på lungevevet, og fører til lungekreft hvis vi blir 

tilstrekkelig eksponert. Hus med mye radon må derfor lufte mer og helst få hindret radon å 

trekke inn i huset. Det mest effektive er å ha effektiv lufting i grunnmuren under huset.  
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Radonmålinger er kostbare å få gjort av andre, men enkle nok til at vi kan gjøre dem selv. 

Etterarbeidet som foreslås under, krever at skolen har et mikroskop elevene kan benytte 

med ca 100 ganger forstørrelse. Kort fortalt utføres målingene ved å legge ut en sporfilm, la 

den ligge i noen uker på ønsket sted, og deretter fremkalle den og telle opp flekkene som 

viser treff av alfapartikler. Antallet settes inn i en formel, og vi får ut strålingsbelastningen og 

konsentrasjonen av radon. Sporfilm kjøpes enklest hos Fredriksen. På samme side som 

produktet finner du lenke til detaljert beskrivelse av forsøket 

1. Bakgrunnsstoff 

 

Alfastråling 

 

 

Heliumkjerner slipper ut av store atomkjerner, eksempelvis U 238 blir til Th234 pluss en 

heliumkjerne. Dette er den vanligste strålingstypen, og mer enn 99 % av heliumet på jorden 

kommer fra slike radioaktive prosesser.  

Alfastrålingen har svært lik egenskap uavhengig av hvilken kilde den kommer fra. I radioaktiv 

sammenheng har den lav hastighet, men stor masse. Den mister derfor raskt farten og blir til 

heliumgass etter at den har fått tiltrukket seg to elektroner. Noen cm med luft er alt som 

trengs for å stanse strålingen, og den vil ikke trenge gjennom det døde cellelaget ytterst på 

huden. En alfakilde er derfor ikke farlig å berøre, men hvis vi får stoffet i oss, vil all energien 

stoffet kan by på, gjerne mange MeV, settes av i et svært lite volum.  

Puster vi inn slikt støv, får det inn i sår, spiser det, vil det fort bli betydelige strålingsskader. 

Det dør mer enn 350 mennersker i Norge direkte relatert til strålingsskader fra Radon, dvs 

alftastråling i lungene, hvert år. Heliumkjernene har en hastighet på 15 000 km/s, og en 

energi på 5 MeV. Alexander Litvinenko ble drept med en alfakilde 

  

https://no.frederiksen.eu/shop/product/sporfilmpakke-lr115
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Betastråling 

 

Elektroner kan skytes ut av radioaktive prosesser. Elektonene har svært lav masse, og høy 

hastighet, og har langt bedre gjennomtrengringsevne enn alfastrålingen. Det som skjer er at 

et nøytron blir omdannet til et proton og et elektron. Energiforskjellen mellom et nøytron og et 

proton settes av i elektronet, og et antinøytrino.  

Det spesielle med betastrålingen er at elektronene kan ha en hvilken som helst hastighet, et 

kontinuerlig spekter. Dette skyldes nøytrinoet som dannes sammen med det. Nøytrinoet er 

vanskelig å detektere, så vi ser bare hastigheten til elektronet. Vi kan derfor ikke gi en typisk 

energi i betastrålingen. 

Elektronet har normalt en strålingslengde på 20 cm i luft, og trenger inn gjennom huden og 

litt inn i kroppen. Det er derfor skadelig å ha på utsiden av seg, men skadene blir stort sett 

overfladiske, og viser seg som forbrenninger. Hvis en får en slik kilde i seg, vil all energien bli 

avsatt i kroppen, men fordi den har bedre gjennomtrengningsevne, vil energien bli spredd 

over et litt større volum enn det som er tilfellet for alfastrålingen. Der er det noen få 

kubikkmillimeter som får hele energimengden, og det er svært sannsynlig at disse cellene blir 

alvorlig skadet. Med betastrålingen blir dette volumet vesentlig større og sannsynligheten for 

alvorlig strålingsskade blir noe mindre, selv om det er samme strålingsenergi. 

 

Gammastråling 

 

Gammastråling er elektromagnetisk stråling med svært kort bølgelengde. Den produseres 

stort sett sammen med alfa eller betaståler. Når en kjerne har sendt ut alfa eller betaståler, er 

den i en eksitert tilstand. På samme måte som elektroner danner lys når de faller til 

grunntilstanden, gjør kjernen det samme.  
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Energiforskjellen mellom den eksiterte tilstanden og grunntilstanden sendes ut som et foton. 

Dette kan ofte skje i flere steg akkurat som med elektronene til et eksitert atom. Et klassisk 

eksempel er Co 60 som blir til Ni 60 ved betastråling kombinert med første utsending av 

gammastråle. Deretter vil kjernen restrukturere seg, og sender ut en ny gammastråle på 1,33 

MeV.  

 

Rene gammakilder dannes da ved å skjerme av for alfastråling, og en sitter igjen med kun 

gammastrålingen, for i motsetning til alfa og betastråling har gammastrålingen svært god 

gjennomtrengningsevne. Den vil i stor grad passere gjennom oss, særlig den strålingen som 

har mer enn 10 MeV.  Strålingen som har mellom 3 og 10 MeV er den som er farligst for oss, 

for den har en tendens til å reagere med kroppen. Dette kalles for strålingsvinduet. 

Bremsestråling 

Røntgenstråling er eksempler på bremsestråling. Som gammastråling er dette 

elektromagnetisk stråling. Tidligere var det slik at gammastrålingen var mer energirik enn 

bremsestrålingen mennesket kunne fremstille, men nå har kraftige lineære akseleratorer 

skapt bremsestråling langt inn på og forbi hovedvekten av gammastråling generert med 

ustabile kjerner. 

Bremsestrålingen skapes ved at elektroner skytes inn mot en katode. I trefføyeblikket dannes 

det da et foton tilsvarende energien elektronet hadde. Desto større fart elektronet har, desto 

høyere frekvens får fotonet som dannes. Denne hastigheten kan styres med spenningen 

som setter elektronet i bevegelse, og det brukes til gjennomlysing av bagasje og mennesker, 

til inspeksjon av trailere. Den mest tjenlige frekvensen velges alt ettersom hva som skal 

gjennomlyses. Ulike materialer er gjennomsiktig for ulike frekvenser. 

Strålingsdose  

Måles i Sivert, og er en syntese mellom fysikk og biologi. Det kalles for dose ekvivalent og 

har Joule pr kilo som enhet. Ulike strålingstyper har ulik effekt i Sievert, og det gjør at det er 

noe mer omstendelig å regne ut verdien. Ulike deler av kroppen har ulik tålerase og det blir 

også tatt med i beregningen. Det er vanlig å oppgi millisivert pr år. Dette brukes i 

radonmålinger, og relateres alltid til mennesket med den sammensetningen vi har. 

Alfastråling er særlig farlig inne i oss, og den har en multiplikasjonsfaktor på 20 
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sammenlignet med gammastråling med samme energi. Bakgrunnsstrålngen varierer fra sted 

til sted, men er typisk i området 2,3 til 2,5 mSv pr år. 

Får du en stålingsdose på 1 Sv over relativt kort tid, opp til en time, Vil du bli kvalm og kaste 

opp, 2 Sv fører til hårtap. Får du 3 til 5 Sv, er det 50 % sjanse for at du er død innen 30 dager 

6 Sv, er du garantert død som følge av strålingen.  

Ioniserende stråling 

All stråling som har tilstrekkelig energi til å ionisere atomer. Ladete partikler som alfa og 

betastråler er mer ioniserende enn gamma og nøytronstråler, men også disse kan ionisere 

atomer. Atomer som er ioniserte er reaktive, og danner nye bindinger med atomer rundt seg. 

Dette kan føre til at atomer som ioniseres i DNAet vårt kan ødelegge det partiet av DNA de 

har rundt seg. Som en konsekvens kan cellen dø, eller få nye egenskaper, for eksempel bli 

en kreftcelle. 

 

Elektronvolt 

Energienhet for stråling. Det er den energien et elektron får ved å bli aksellerert av en volt 

spenning. En svært liten energienhet, men strålingen fra ustabile atomkjerner kan komme 

opp i mange megaelektronvolt MeV. 

Desintegrasjon 

Når en kjerne sender ut stråling og omdannes til en ny kjerne med nytt protontall, sier vi at 

den dessintegrerte. Uttrykket henfalle brukes også om dette. 

Radioaktive døtre 

Det dannes en ny kjerne med nytt protontall etter en kjernefysisk reaksjon. Denne nye 

kjernen kan være radioaktiv, og da kalles den en radioaktiv datterkjerne. De kan ofte ha en 

annen type stråling enn moderkjernen, og det forurenser kilden.  

Halveringstid 

Ingen vet når et atom desintegrerer, men ulike atomer har ulik tilbøyelighet til å desintegrere. 

Så lenge vi har ett og ett atom er det umulig å si når det skjer, men har vi mange sammen, 

kan vi si noe om når halvparten av stoffet har desintegrert. Desto større mengde en har, 

desto mer forutsigbart blir dette. Med små mengder er det helt umulig å forutsi noe som 

helst. Denne uforutsigbarheten blir brukt til å lage vilkårlige tallgeneratorer. Ingen vil kunne 

forutsi neste tall, for det er tilfeldig. 

Becquerel 

Stråling måles i becquerel, og 1 becquerel er en desintegrasjon, ett henfall, pr sekund. 
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Isotop 

Grunnstoffene bestemmes ut fra hvor mange protoner som er i kjernen, men ett og samme 

grunnstoff kan ha ulikt antall nøytroner. Selv om nøytronene ikke har elektrisk ladning til å 

reagere med stoffer rundt seg, så vil nøytrontallet likevel påvirke egenskapene til 

grunnstoffet. Hydrogen finnes både som Hydrogen H1, Deuterium H2 og Tritium H3. Disse 

tre utgavene av hydrogen finnes naturlig i naturen, og de kan utvinnes ved å skille dem på 

vekten. Ved å koke vann til det meste damper bort, er det mer tungtvann igjen pr volumenhet 

enn det var i vannet opprinnelig. Tungtvann inneholder deuterium eller Tritium 

 

 


