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Inledning 
Den här lärarhandledningen handlar om utställningen Nordiskt ljus och vänder sig 
främst till lärare som undervisar årskurs 1-6. Handledningen går att använda på olika 
sätt till exempel som ett stöd under din egen visning på museet. Du kan också trycka 
ut handledningen och låta eleverna läsa texten själva. Diskussionsfrågorna kan vara 
bra att göra tillsammans.   
Varje sida är kopplad till ett rum i den kulturhistoriska delen av utställningen och 
innehåller en faktadel samt tips på frågor. Texterna består av ett urval från varje rum.  
 
 

Fakta om utställningen 
Nordiskt ljus är en stor utställning både till yta och till innehåll.  Utställningen är 
uppdelad i olika teman 

• ljuset och människan ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
• lampans former och design 
• ljus och högtider  
• ljusupplevelser med en norrskensinstallation  

 
Den här handledningen är tänkt att använda till den kulturhistoriska delen som tar 
upp ljusets betydelse för människan och hur ny belysningsteknik förändrat 
människors liv. Den kulturhistoriska delen är kronologiskt uppbyggd och går från 
mörker till ljus. 
 
Föranmäl besök 

För att undvika krockar med andra grupper, föranmäl ert besök på Nordiska museet 
till visningar@nordiskamuseet.se 

Foto: Karolina Kristensson 

 

mailto:visningar@nordiskamuseet.se
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Nordiskt ljus 
 
Dagarnas längd varierar mer i Norden 
än på många andra håll i världen. På 
sommaren är det ljust nästan dygnet 
runt och på vintern är dagsljuset 
begränsat. 
Det Nordiska ljuset är unikt. Få procent 
av jordens befolkning lever under 
liknande ljusförhållanden.  
För hundra år sedan var mörkret en 
självklarhet när solen eller månen inte 
lyste. 

  
Titta på telluriet mitt i rummet 
Ett tellurium är en modell som visar hur 
jorden och månen rör sig i förhållande 
till solen.  
 
Det tar ett dygn för jorden att snurra ett 
varv runt sin egen axel. Det tar ett år för 
jorden att snurra runt solen.  
 
Jordens lutning gör att vi får olika 
mycket ljus under olika tider på året. 
Det är det som skapar årstiderna.  
 
 

På väggarna hänger kopior av 
kända målningar. Dela in 
eleverna i mindre grupper. Låt 
varje grupp välja en tavla.  
 
På vilket sätt kan årstid och 
dygnstid märkas i tavlan? 
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I mörkret 
Långt in på 1800-talet var den öppna elden i spisen den viktigaste ljuskällan för de 
flesta.  Dagsljuset bestämde arbetsdagens längd som var mycket kortare under 
vintern än på sommaren. När de nödvändiga sysslorna var färdiga gick man och lade 
sig.   
För att få mer belysning kunde lysstickor användas. Det var långa stickor av trä som 
brann mellan fem och tio minuter åt gången. Fanns ingen särskild hållare till 
lysstickan fick ofta barnen stå och hålla i dem medan de vuxna gjorde sina 
arbetsuppgifter.  Att spänta och sköta stickorna var också en vanlig syssla för barn.  
 
Talgljus tillverkades av talg från kor, tjurar och får. Efter höstslakten kunde en 
normalstor gård få ihop ett tiotal ljus.  De sparades till högtider och fest.   
 
I mörkret var det lätt att låta fantasin vandra och ett ovanligt ljud eller rörelse kunde 
förvandlas till ett väsen. I mörkret gömde sig troll, vättar, vittror, näcken, 
gårdstomten och många fler.  
 

Samla barnen vid tavlan som föreställer en bondstuga.  
• Vilken årstid tror ni att det är? Be eleverna motivera svaret.   
• Hur tror ni att det såg ut utanför huset, var det mörkt eller fanns 

där lyktor?  
• Det fanns inga toaletter inomhus, utan dass utomhus. Skulle ni 

våga gå på dass en vinterkväll? 
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Det dyrbara ljuset 
Eftersom ljus var dyrbart blev det förknippat med högtider och fest. Att ha det ljust 
inomhus var ett sätt att visa upp rikedom. I de förmögnas hem användes olika 
material och knep för att förstärka belysningen som speglar, väggljusplåtar och 
prismor.   
 
Men de flesta människor var inte förmögna och i deras hem sparades de finaste 
ljusen till jul. Helst skulle det brinna ett tjockt ljus hela julaftons natt. Det fanns en 
tro om att ljuset kunde berätta om framtiden. Slocknade ljuset betydde det olycka 
och den som veken böjde sig mot skulle få sorg. Julljusens stumpar användes som 
medicin till människor och djur eftersom de ansågs laddade med magisk kraft.  

 
 

Dela upp eleverna två och två eller tre och tre för att diskutera frågan. 
Lyssna av grupperna efteråt.  

• Finns det särskilda tillfällen eller högtider i dag där levande 
ljus är extra viktiga?  
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Mot bättre 
belysning  
Gas började användas i Stockholm 1853. 
Gasen var praktisk och en gaslåga lyste 
lika starkt som tolv ljus. Men gas krävde 
bra ventilation, den var dyr och det blev 
sotigt av den. Gasen blev framförallt 
viktig som gatubelysning.  
 
Fotogen är en bearbetad mineralolja 
som kom till Sverige från USA 1860. 
Fotogenlamporna gav bättre och 
jämnare ljus än någon tidigare ljuskälla. 
När det inte längre krävdes en eld eller 
dagsljus från fönster kunde familjen 
samlas runt ett bord i mitten av rummet 
istället för att möblera runt väggar och 
nära den öppna elden. Det blev en ny 
slags möblering när fotogenlampan 
kom.  
 
 
 

Titta på montern mitt i rummet som 
visar olika tillbehör till fotogenlampan.  

• Om det var lika krångligt idag 
att skaffa belysning, hur många 
lampor skulle vi ha i våra hem 
idag? 

 

 
Tändstickor 
De första tändstickorna började 
användas under 1840-talet. De innehöll 
gul fosfor som var lättantändlig och 
giftig. Fosforn orsakade eldsvådor och 
förgiftade arbetare vid 
tändsticksfabriker. Fosfortändstickor 
förbjöds 1901. Det som vi idag kallar 
tändsticka, säkerhetständstickan, har 
ofarlig röd fosfor. Den uppfanns av den 
svenske kemisten Gustaf Erik Pasch 
1844. 
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Upplysningen 
Elektricitet är den ljusteknik som påverkat våra levnadsvanor mest. Den har gett oss 
möjlighet att styra över dygnsrytmen och öka tiden för arbete och fritid.  
 
Redan 1924 hade ca 80 % av alla hem elektriskt ljus och Sverige var troligen det bäst 
elektrifierade landet i världen.  
 
Glödlampan utvecklades under 1800-talet. När fotogenen blev ransonerad under 
första världskriget ökade användningen av elektricitet och glödlampor. Under 1900-
talet var glödlampan den vanligaste ljuskällan i hemmet. Men glödlampan slukar 
mycket energi och under 1990-talet började den fasas ut.  
 
Ljus ger trygghet 
Ljus förknippas ofta med säkerhet och trygghet. Det elektriska ljuset har gjort det 
lättare att lysa upp promenadvägar och trottoarer. 

Ljus förknippas oftast med trygghet. Be eleverna diskutera om det finns 
platser och vägar i deras närmiljö som de tycker är mörka. Det kan vara 
vägen till skolan eller till någon fritidsaktivitet.  
 
Dela in eleverna i grupper om två och två eller tre och tre. Låt dem 
diskutera, lyssna av efteråt.  
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 Alltför ljust? 
Ljus är en förutsättning för livet på 
jorden. Det påverkar den biologiska 
klockan som styr dygnsrytmen. Vi 
behöver inte längre planera våra liv 
efter dagsljuset men vi mår bra av ljus 
på dagarna och mörkt på natten när vi 
sover. Trots all artificiell ljussättning är 
dagsljuset fortfarande vår viktigaste 
ljuskälla. 
 
Idag är det svårt att undkomma ljus 
eftersom det finns överallt omkring oss. 
Ljuset strömmar ut i atmosfären och 
orsakar ljusföroreningar, det gör det 
svårt att se stjärnhimlen och stör 
ekosystemet och djurliv. Störst är 
föroreningarna i USA och Europa. 
 
I andra delar av världen är det tvärtom 
för mörkt, 1,3 miljarder människor 
saknar tillgång till elektricitet.   
 
 

 

Tror ni att det går att göra något mot 
ljusföroreningarna? 

 

Titta på jordgloben för att se 
ljusföroreningar i världen.  
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