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Utställningen Allt om glas 12.11.2022–25.2.2023 

Uppgiftspaket: Glas & ljus – testa hemma eller i skolan!

Glas lever av ljus

Glas släpper igenom ljus. Det enklaste exemplet på detta är säkert fönster, där glaset kan vara så klart 
att man kanske inte ens lägger märke till det. Ljuset bryts när det passerar genom glas. Man märker 
detta tydligast om glaset inte är en platt skiva – alltså om det till exempel är buktande, runt eller kantigt. 
Även glasets yta och färg påverkar ljuset som passerar genom det.

Den interaktiva utställningen Kaikki lasista (Allt om glas) skapades genom ett samarbete mellan Finlands 
glasmuseum och Annegården, som är ett konstcentrum för barn och unga. Utställningens utgångspunkt 
är glas och dess många dimensioner. I de följande uppgifterna får man kreativt och i utställningens anda 
testa glasets förmåga att släppa igenom och bryta ljus.

Vi testar vad ljuset kan göra!

Uppgifterna kan göras exempelvis efter ett besök på utställningen.
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Tillbehör

Man kan göra uppgiften med enkla tillbehör som finns hemma. 

För uppgiften behöver du:  

- olika glasföremål
- en lampa
- en bakgrund som återspeglar ljuset
- en kamera

Samla ihop 5–10 olika glasföremål, som helst ska ha olika färger eller nyanser, olika former (till exempel 
dricksglas, skål, vas, brevpress) och olika slags ytor (sträv, slät, slipad, mönstrad, målad).

Du behöver också en lampa och någon typ av bakgrund som reflekterar ljus.
Lampan kan vara en vanlig ficklampa eller till exempel en arbetslampa som fästs med klämmor vid 
bordet.

Som bakgrund kan du använda ljus kartong, ett lakan eller kanske en vägg. Placera föremålen på ett 
bord eller motsvarande yta med bakgrunden bakom, och släck alla andra lampor i rummet.

Du måste inte ha en kamera, men du kan använda den för att dokumentera de intressantaste resultaten. 
Du kan till exempel använda telefonens kamera.
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Uppgift 1. Prova!

 Placera lampan bakom ett föremål. Vilka reflektioner skapas?

Testa att lysa med lampan från olika avstånd. Hur påverkar det reflektionerna?

Och om man har flera föremål – eller ljuskällor?
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Uppgift 2. Gissa föremålet

 Testa att ha olika föremål framför ljuset. Du kan låta andra gissa vad det kan vara för föremål. 

Uppgift 3. Ljuskonst

Testa olika föremål, lampor och kombinationer. Ta en bild av slutresultatet.

Uppgift 4. Ljus- och skuggteater

 Använd föremål för att skapa figurer, med vilka du kan visa en händelse eller berättelse för andra.
En figur kan vara en skugga, eller hela narrativ kan vara abstrakt.




