Navets ljusexperiment
i advent
F

örsta advent är en av de helger som infaller under vår mörkaste del av året. Därför
är det inte konstigt att många av oss förknippar denna helg med att tända mer ljus
för att lysa upp lite extra i mörkret. Ljusen vi tänder är oftast tillverkade av stearin,
paraffin eller vax (ibland blandningar).
När veken tänds blir ljuset varmt högst upp och stearinet börjar smälta. Smält
stearin transporteras upp i veken och när stearinet når lågan övergår det till gasform
och gasen börjar brinna. Det är alltså stearingaserna som brinner i ljuset, inte bara
veken.
Tänk bara på att alltid elda säkert och alltid blåsa ut ljusen då du lämnar rummet!
Speciellt viktigt om det finns djur eller barn i närheten. Detta gäller även de
spännande experiment du kan pröva idag.
Med dessa experiment bör du be en vuxen om hjälp
med de levande ljusen!

Ljusbadet
Du behöver: glasflaska med vid hals eller
hög smal burk, karamellfärg, djup tallrik,
vatten (H2O), ljusstump.
1. Häll vatten i tallriken, 2-3 cm djupt. Färga
vattnet med några droppar karamellfärg
2. Ställ ljuset i mitten och tänd det.
3. Vänd flaskan upp och ner och sänk ned
den över ljuset tills den kan stå i tallriken.
Vad händer med vattnet? Varför tror du
det blir så?

Återanv(t)änding
Du behöver: värmeljus, tändstickor eller ljuständare, porslinstallrik
1. Ställ värmeljuset på tallriken och tänd det.
2. Blås ut ljuset.
3. Tänd en tändsticka och håll den ca 5 cm ovanför ljuset.
Vad händer och varför?

Ljusgungan
Du behöver: större metallgem, sugrör (ca 5-6 mm i diameter), 2 tårtljus, stor
tallrik (som tål spill från stearin), sax, 2 likadana höga glas, tändstickor

Svävande ljus
Du behöver: Några få 3-6 cm långa stearinljusstumpar (vanlig sort – inte
värmeljus), små spikar eller skruvar, tändstickor, glasskål, vatten (H2O)
1. Sätt fast små spikar eller skruvar i botten på ljusstumparna. Om det
är svårt att få spiken/skruven att sitta fast – värm dem pyttelite med en
tändsticka så smälter stearinet lätt i botten av ljusstumpen när du trycker
dit den.

1. Veckla ut gemet.
2. Klipp av sugröret till ca 15 cm längd.
3. Värm gemet i ena änden och tryck det
genom mitten av sugröret.

2. Fyll glasskålen med vatten till lagom höjd.
3. ”Ställ” ner ljusstumparna i vattnet
(var noga med att de inte hamnar under ytan)
4. Tänd ljusen. OBS! Ha inte för många ljus i skålen samtidigt!

4. Böj gemet i båda ändar och låt det vila i glasen.
5. Placera glasen på tallriken med ett litet mellanrum.
6. Gör ett kort snitt i båda ändarna av sugröret och skjut in ljusen i varsin
ände. Om det inte blir jämvikt, flytta det ena ljuset ut eller in en liten bit.

Vad är det som påverkar ljusets möjligheter att ”stå” rakt upp i vattnet?
Behövde du fixa till något av dina ljus så att det skulle fungera bättre?
Hur?

Ljusmålning
Du behöver: vitt stearinljus, teckningspapper, vattenfärger, vatten (H2O),
svamp eller bred pensel att måla med

Vad kommer hända när du tänder det ena ljuset?
7. Tänd ena änden och prova.
8. Tänd båda ljusen.
Vad händer nu och varför?
9. Släck båda ljusen när elden närmar sig plasten i sugröret.
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

1. Klipp av veken på ljuset så är det lättare att måla med.
2. Måla en bild på hela pappret, var noggrann eftersom det är lite svårare
när man inte ser sin bild
3. Ta vattenfärg och vatten med penseln/svampen och måla över hela din
bild, flera olika färger eller bara en färg.
Hur kan det bli så här?

Nästa gång blir DET Nobelfirande

