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Innledning

Resultater

Som mange kanskje vet er UV-stråling plassert mellom den ikke-

ioniserende strålingen og den ioniserende strålingen på det 

elektromagnetiske spekteret. UV-stråling kan f.eks. forårsake 

endring i arvematerialet hos mennesker, og dette kan føre til at vi 

f.eks. Får hudkreft om vi blir utsatt for mye UV-stråling i form av 

sollys uten beskyttelse. Det vi bruker for beskytte oss mot sola er 

solkrem, men hvor effektiv er egentlig solkremen? 

Jeg gjorde forsøket flere ganger, med ulike typer solkremer. En 

solkrem laget for ansiktet, en «bronze» solkrem som skal hjelpe 

deg å bli brun og to mer vanlige solkremer. Alle hadde faktor 20, 

og alle forsøkene fikk samme resultat. Fire av fire ganger var det 

ingen endring i UV-perlenes farge, det så ut som at de ikke hadde 

absorbert noe stråling i det hele tatt. For å være helt sikker på at 

det ikke var noen endring lot jeg UV-perlene bli bestrålt i 10 

sekunder i stedet for 5, men det var fortsatt ingen endring. 

Solkremen beskytter deg utrolig godt.

Selv om solkrem beskytter deg godt mot UV-stråling er det 

likevel mange som blir solbrent om sommeren, selv om de har 

påført solkrem. Dette fikk meg til å lure. Forsøket fikk meg til å 

forstå at det ikke er solkremen sin feil at du blir solbrent, men 

din egen. Solkremen er kun effektiv om man påfører nok, og om 

man påfører med jevne mellomrom, gjerne også etter man har 

badet da noe blir vasket bort. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

De fleste vet at det lønner seg å bruke solkrem når man går ut, og 

at man ikke burde ta solarium fordi det øker sjansen for ulike 

typer kreft, men beskytter solkremen deg helt? Jeg skal 

gjennomføre ett  forsøk der jeg tester hvor effektiv solkrem er. 

Teorien er at solkrem skal beskytte mot UV-stråler fordi det 

inneholder enten ett fysisk eller kjemisk filter, solkremen kan 

også inneholde både fysisk og kjemisk filter. Det beskyttende 

solfilteret fungerer på den måten at  det reflekterer de skadelige 

ultrafiolette strålene til omgivelsene, slik at de ikke blir 

absorbert av kroppen din og skader arvematerialet ditt. 

Forsøket går ut på at jeg bruker en UV-lampe, med en UVA 

lyspære til å bestråle UV-perler. For å «beskytte» UV-perlene fra 

strålingen smører jeg ulike typer solkrem på ett gjennomsiktig 

plastark som jeg plasserer over dem. Om UV-perlene ikke blir 

beskyttet mot UV-strålingen vil man se en fargeendring på 

perlene, beskytter solkremen mot strålingen vil det ikke skje noe 

endring.

Solkremene jeg valgte å bruke i forsøket.

Ovenfor ser man ett bilde av det elektromagnetiske spekteret, her ser man at UV-stråling ikke kun er ioniserende, eller ikke-ioniserende. Den ioniserende strålingen innenfor UV-stråling er UVA, 

UVB og UVC. Bildet er hentet fra google: 

https://www.google.com/search?q=uv+str%C3%A5ling+det+elektromagnetiske+spekteret&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6hr6rq8HwAhUFCBAIHZAMD

h0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=837#imgrc=IrxZ1YvaJe_UXM&imgdii=XitJZBD4-vj8TM

En av konsekvensene av å bli bestrålt av UV-stråling er solbrenthet. Det lønner seg å 

smøre seg med solkrem for å unngå dette da UV-stråling kan skade arvematerialet ditt.

Bilde hentet fra google: 

https://www.google.com/search?q=solbrent&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=2ahUKEwihic_KnMTwAhXMpIsKHaNaD3kQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440

&bih=837#imgrc=Yg-5zcAHB2wdqM&imgdii=tkJIjuSzoSK6XM

www.nmbu.no

-https://ndla.no/nb/subject:3d9454e8-460e-42c7-8f28-

71663fbbf6e6/topic:dbc23651-7216-4610-bc38-dde58f013724/topic:f96a2476-

3db4-4a7e-8c1c-f20e7e80d5f7/resource:0908985c-b9d4-4b08-974b-

6d5f4ccd8d05?filters=urn:filter:f18b0daa-6507-4025-8998-b8a11c8ccc70

-https://ndla.no/nb/subject:3d9454e8-460e-42c7-8f28-

71663fbbf6e6/topic:dbc23651-7216-4610-bc38-dde58f013724/topic:f96a2476-

3db4-4a7e-8c1c-f20e7e80d5f7/resource:0908985c-b9d4-4b08-974b-

6d5f4ccd8d05?filters=urn:filter:f18b0daa-6507-4025-8998-b8a11c8ccc70

På bildet til venstre ser man hvilket utslag UV-perlene ville ha fått om de ble utsatt for 

UV-stråling uten beskyttelse. På bildet til høyre ser man perlene etter de har blitt utsatt 

for UV-stråling, men med ett lag solkrem på ett plastark over seg. Slik så UV-perlene ut 

uansett hvilken solkrem jeg brukte i forsøket.

Kildehenvisninger

Det er kanskje ikke alle solkremer som er like gode og du kan bli 

utsatt for noe stråling, men i teorien skal solkrem være veldig 

effektiv for beskyttelse mot UV-stråling, da det inneholder ett 

filter som reflekterer de farlige UV-strålene til omgivelsene slik at 

de ikke skader deg. 

Blir du solbrent selv om du bruker solkrem har du antageligvis 

ikke påført nok av beskyttelsen. For at solkremen skal være 

effektiv må man påføre ett tykt nok lag, og påføre jevnlig, særlig 

etter at man har badet. 

Fremgangsmåte:

1. Legg fire UV-perler i en petriskål.

2. Monter en UV-lampe ca. 20 cm over petriskålen.

3. Bruk en spatel til å smøre en ertestor mengde solkrem midt på 

ett gjennomsiktig plastark, slik at solkremen dekker UV-perlene.

4. Skru på UV-lampa, og la den lyse i 5 sekunder.

5. Bruk en fargeskala eller en fargeapp til å registrere fargen på UV-

perlene.

6. Legg UV-perlene i en beholder, slik at de ikke blir utsatt for mer 

stråling

7. Legg fire nye UV-perler i petriskåla.

8. Gjenta forsøket med de typene solkrem du ønsker.

Husk: Gjennomfør en kontrollmåling der du kun bruker ett rent 

plastark, og en der du ikke bruker plastark i det hele tatt.


