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Abstract 
A good work environment in school is crucial in order to effectively teach and learn. Two factors 
that have a strong impact on the environment in a classroom is the lighting and the sound level. 
Research has shown that both light and sound have an impact on the health, and while a lot of 
research has been done on the work environment and the impact by different factors, very few 
studies have focused on how light and sound affect each other. 
 
The purpose of this study is to shed light on how the lighting can affect the sound level in a 
classroom. The results of this study could be used as a reference as to how the lighting should 
be set up in order to creative the most effective work environment in a classroom. 
 
In order to study if the sound level changes depending on the lighting, a quantitative field 
experiment has been performed. The study took place in a classroom with 6th graders in 
primary school. During 12 weekdays over a period of 3 weeks, the decibel values were logged to 
find out whether the sound level changed. During the first week, the original lighting was used. 
During the second week, the light was dimmed, and during the third and final week, the light 
was unevenly spread out.  
 
The results show that the sound level is indeed affected by the lighting in the classroom. The 
unevenly spread out lighting setup with a focus on vertical surfaces resulted in the lowest sound 
level. 
 
One conclusion that can be drawn is that more focus on the ambient light affects the students 
positively. The most important conclusion is that a lighting setup with different luminaires and 
a variety of the light levels and spread depending of the time of the day and season, is affecting 
the sound level and work environment in the classroom in a positive way. 
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Sammanfattning 
En bra arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för att kunna förmedla kunskap. Två 
parametrar som har stor betydelse i ett klassrum är belysningen och ljudnivån. Forskning visar 
att både ljus och ljud påverkar hälsan men trots mängden forskning gällande arbetsmiljön och 
dess påverkande parametrar finns det fåtal forskningar som studerar hur ljus och ljud påverkar 
varandra.  
 
Syftet med studien och denna rapport är att öka kunskapen om hur ljussättning kan påverka 
ljudnivån i ett klassrum i grundskolan. Studien kan användas som underlag för hur klassrum 
bör belysas för att påverka arbetsmiljön i ett klassrum.  
 
För att undersöka om ljudnivå förändras vid förändrad ljusnivå respektive förändrad 
ljusfördelning har ett kvantitativt fältexperiment utförts. Studien genomfördes i ett 
hemklassrum för årskurs 6 och under tolv veckodagar under tre veckors tid loggades 
decibelvärden. Under vecka 1 var klassrummets ursprungliga belysning kvar, under vecka 2 
sänktes ljusnivån och sista veckan skapades en ojämn ljusfördelning.  
 
Resultaten visar att ljudnivån kan ändras i ett klassrum med hjälp av belysningen, och studien 
resulterade i att den ojämna belysningen med fokus på vertikala ytor och omfältsljuset gav den 
lägsta ljudnivån.  
 
Slutsatser som kan dras av resultaten är bland annat att mer fokus på omgivningsljuset 
påverkar elevernas välmående i en positiv riktning. Den viktigaste slutsatsen är ändå att en 
belysningslösning med tillgång till olika typer av armaturer och möjlighet att kunna variera 
både ljusnivå och ljusfördelning beroende på lektion och tid på dygnet och årstid bidrar till en 
bättre arbetsmiljö i klassrummet. 
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1 Introduktion 
Ljusets påverkan på ljudnivån i ett klassrum i grundskolan är ett examensarbete som 
undersöker om ljussättning kan påverka ljudnivån i ett klassrum i grundskolan. Rapportens 
syfte är att bidra till ökad kunskap inom samspelet mellan ljud och ljus. Rapporten är även tänkt 
att användas som ett underlag för hur klassrum bör belysas för att påverka arbetsmiljön positivt 
i ett klassrum. Arbetet genomförs som en del i utbildningen Kandidatpåbyggnad, 
Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, på School of Engineering, Jönköping University, 
under vårterminen 2016. 

1.1 Bakgrund 
Skolan och klassrummet är en viktig plats. I klassrummen intas de kunskaper som senare tas 
med ut i arbetslivet och vidare formar vårt samhälle. Arbetsmiljön i skolan, exempelvis 
belysningen och ljuset i klassrummet, hur hög ljudnivån är eller hur ventilationen fungerar 
(arbetslivskoll.se), är således en fråga som berör oss alla. Med detta i åtanke bör skolan därför 
ha eller åtminstone sträva efter de bästa möjliga förutsättningarna för att förmedla kunskap. 
 
Det finns ett flertal undersökningar och forskningar om ljusets påverkan på den rumsliga 
atmosfären och människors välmående. Forskning visar även att ljud påverkar människans 
hälsa. Oönskat ljud, även kallat buller, gör oss inte bara stressade och irriterade, det kan även 
öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Tideström, 2012). Trots mängden forskning gällande 
arbetsmiljön och dess olika påverkande parametrar finns det endast ett fåtal forskningsstudier 
som studerar hur dessa olika faktorer påverkar varandra. I belysningsbranschen finns 
kunskapen om ljusets påverkan men ofta sämre kunskap om exempelvis ljudnivån och 
sambandet dessa två faktorer emellan. De studier som undersöker sambandet mellan ljud och 
ljus säger dessutom emot varandra. Veitch och Kaye (1988) redovisar att talnivån blev lägre i 
en hög belysningsstyrka. Sanders, Gustanski och Lawton (1974) redovisar däremot att vid en 
lägre ljusnivå blev även ljudnivån lägre. 
 
Almqvist och Karlsson visade 2015, i ett opublicerat examensarbete på högskolenivå, att 
talnivån sänks med en varierad ljusfördelning. Studien visar även att ljusfördelning har större 
påverkan på ljudnivån än ljusnivån, samt att upplevelsen av ljudnivån kan skilja sig från den 
uppmätta. Det finns tidigare studier om barns påverkan av både artificiell belysning och av 
dagsljuset (Govén et al., 2011). Studier har även gjorts för att undersöka påverkan av ljud och 
buller på barn (Simmons, 1996). Studier om ljudets och ljusets samverkan gällande barn och 
klassrum saknas. Denna rapports studie ansågs därför relevant att utföra för att komma 
närmare en djupare förståelse kring ämnet, samt även testa giltigheten av Almqvist och 
Karlssons (2015) studie.  

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte  
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur ljussättning kan påverka ljudnivån i ett 
klassrum i grundskolan. Studien bidrar till att skapa ett underlag för hur klassrum bör belysas 
för att påverka ljudnivåerna och aktiviteten. 

1.2.2 Frågeställning 
 
 1. Hur förändras ljudnivån i ett klassrum beroende på ljusfördelningen? 
 2. Hur förändras ljudnivån i ett klassrum beroende på ljusnivån? 

3. Hur förändras ljudnivån i ett klassrum beroende på kombinationen  
av ljusfördelningen och ljusnivån? 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Studien begränsades till ett klassrum med elever i årskurs 6 och tar ingen hänsyn till elevernas 
etniska ursprung. Studien behandlar heller inte rummets utformning och inredning så som 
ytor, material och färger, eller mängden dagsljusinsläpp. Rapporten tar inte hänsyn till ljusets 
kvalitet så som ljusfärg, färgåtergivning eller skillnader mellan olika ljuskällor. Vädret visade 
sig inte påverka resultaten och därför uteslöts denna faktor.  
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1.4 Disposition 
Rapporten inleds med kapitel 1, Introduktion, där förutsättningarna och bakgrunden för 
studien beskrivs. I Kapitel 2, Teoretiskt ramverk, tas litteratur och tidigare forskning 
tillhörande rapportens ämne tas upp. Kapitel 3, Metod och genomförande, presenterar de 
metoder som använts för att undersöka frågeställningarna samt redogör hur fältstudien gick till 
och utfördes. Vidare i kapitel 4, Resultat och analys, presenteras och analyseras de resultat som 
studien gav. I den avslutande delen kapitel 5, Diskussion och slutsatser, diskuteras resultaten 
och ifall dessa svar är trovärdiga. Även kring metoden och genomförandet hålls en diskussion. 
Avslutningsvis sammanfattas de slutsatser som resultaten gav och även förslag ges på hur 
studien ytterligare kan utvecklas.  

1.5 Begreppsförklaringar 
 
De åtta visuella grundbegreppen 
För att beskriva den rumsliga färg- och ljusupplevelsen är det vanligt att använda sig av 
PERCIFALs åtta visuella grundbegrepp (Klarén et al., 2011): 
  

Ljusnivå - beskriver om upplevelsen av rummet i sin helhet är ljust eller mörkt. 
 
Ljusfördelning - hur förhållandet mellan ljusa och mörka områden fördelar sig över 
rummet. 
 
Skuggor - de ytor som inte nås av ljuset, helt eller delvis. 
 
Reflexer och blänk - ytspeglingar, av exempelvis ljuskällor eller ljusa ytor på blanka 
material. 
 
Bländning - kontrastskillnader i ljusheten som kan upplevas obehagliga då de är större 
än vad ögat kan anpassa sig till. 
 
Ljusfärg - är den färg som ljuset upplevs ha i allmänhet i rummet. 
 
Ytfärg - den färg som uppfattas höra ihop med en viss yta i rummet. 
 
Ljusfläckar – är små ljusa partier som avviker från den allmänna ljusnivån i ett rum. 
Det kan vara återspeglat solljus från en blank reflekterande yta eller av enstaka artificiella 
ljuskällor. 

  
Färgtemperatur 
Färgtemperatur är definitionen för ljusets färg och mäts samt redovisas på den “absoluta 
temperaturens skala” i enheten kelvin (K). Måttet beskriver hur varmt eller kallt ljuset är 
(Starby, 2006). 
 
Färgåtergivning 
Färgåtergivning är ett mått på hur väl ljuskällan återger kulörer och redovisas i ett Ra-index 
(Rending Average) mellan 1-100 där 100 är högsta index (Starby, 2006). 
 
Ljustekniska storheter (Starby, 2006) 
 

Ljusflöde - det mått som mäter hur mycket ljus en ljuskälla avger i alla riktningar. Det 
mäts i enheten lumen (lm). 
 
Ljusstyrka - styrkan av ljusstrålningen som en ljuskälla eller armatur avger i en viss 
riktning. Den mäts i enheten candela (cd). 
 
Belysningsstyrka - mått på hur mycket ljus (ljusflöde) som faller på en yta, mäts i lux 
(lx). 
 
Luminans - mått på hur mycket ljus som reflekteras från en yta (det som ögat ser), och 
mäts i candela per kvadratmeter (cd/m2). 
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Omfältsljus 
Även kallat omgivningsljus. Kallas belysningen av den omedelbara och den yttre omgivningen, 
så som exempelvis väggar och tak (Franzell, 2013). 
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2 Teoretiskt ramverk  
I det teoretiska ramverket görs till en början en sammanfattning av vad ljud är, samt en 
beskrivning av vad ljus är och hur det påverkar oss människor. Kapitlet tar även upp hur både 
ljud och ljus påverkar barn i klassrum, oberoende av varandra. Avslutningsvis innehåller det 
teoretiska ramverket en sammanfattning av olika studier som visar samband mellan ljud och 
ljus. 

2.1 Vad är ljud? 
Ljud är tryckvariationer i luften som sätter trumhinnan i svängning. Dessa svängningar 
omvandlas till elektriska signaler i hörselsnäckan och går sedan vidare till hjärnan som 
omvandlar signalerna så vi människor uppfattar dessa som ljud. Vid stora ljudvågor uppfattas 
ljudet som starkt och vid små ljudvågor uppfattas ljudet som svagt. För att beskriva hur starkt 
ljudet är används en mätskala som anges i decibel och förkortas dB (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, u.å). 
 
Buller definieras som icke önskvärt ljud vilket kan upplevas störande eller vara direkt skadligt 
för hörseln. Att bli utsatt för buller under en längre tid kan leda till trötthet och i sin tur leda till 
försämrad prestationsförmåga (Arbetsmiljöverket, 2005:16). 

2.1.1 Att mäta ljud 
Människans öra är olika känsligt för olika ljudfrekvenser. De ljudnivåmätare som används när 
buller mäts är konstruerade för att ta hänsyn till detta. Anpassningen av mätresultatet brukar 
kallas vägning, och anges som decibel A-vägt. Detta brukar anges som dB(A) och A-vägd nivå 
efterliknar alltså hur människan upplever ljud (Arbetsmiljöverket, 2005:16).  
   
För att göra en överslagsbedömning av ljudnivå och buller används vardera Lmax och Leq. 
Lmax är den maximala ljudnivån under en viss period. Leq är ekvivalent ljudnivå och mäter 
den genomsnittliga ljudnivån under en bestämd period (Arbetsmiljöverket, 2005:16). Under en 
åtta timmars arbetsdag är exempelvis den dagliga bullerexponeringsnivån som 
rekommenderas 85 dB(A) (Arbetsmiljöverket, 2005:16). Figur 1 visar exempel på 
ljudtrycksnivå för att kunna relatera till hur decibel översätts till vardagliga ljud. Exempelvis 
ligger en normal samtalston på mellan ca 60-70 dB(A). 

2.1.2 Rekommendationer och tidigare forskning gällande ljud i klassrum 
I ett klassrum sker inlärning i hög grad genom hörseln. En god ljudnivå är därför viktig för att 
elever och lärare ska kunna trivas och koncentrera sig under en längre tid. Ju högre ljudnivån 
är desto svårare blir det att förstå eller höra vad som sägs. Elever och lärare blir påverkade av 
allt för höga ljudnivåer i klassrum och vanligen leder detta till okoncentration, stress och 
trötthet, vilket sedan kan leda vidare till att skolprestationerna försämras (Simmons, 1996). 
 
Det är även viktigt att bakgrundsbuller från fasta installationer så som ventilationssystem, 
vatten och avlopp inte stör de som vistas i ett klassrum. Är bakgrundsnivån hög påverkar det 
förmågan att uppfatta tal. Vid samtal på ca 60 dB(A) får bakgrundsbuller inte vara högre än 35 
dB(A) för att vi ska kunna uppfatta allt som sägs fullt ut. När det gäller skolmiljöer kan det 
krävas att den genomsnittliga bakgrundsnivån är 25 dB(A) eftersom barn under 15 år, personer 
med hörselnedsättning och personer med annat modersmål behöver en lägre bakgrundsnivå 
(Bengtsson Rydberg & Andersson, 2008). Vistas människor under en längre period i en miljö 

Figur 1. Olika ljud och deras ungefärliga ljudtrycksnivå (Bengtsson Rydberg & Andersson, 2008). 
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med högt bakgrundsbuller påverkar detta inte bara inlärningsförmågan utan kan även leda till 
hörselskador (Ejhed, 1996).  
 
Pär Lundquist (2003) vid Arbetslivsinstitutet i Umeå gjorde en studie där han mätte 
bullernivån i 22 klassrum på högstadiet under lektionstid. Denna studie visade att bullernivån 
i ett högstadieklassrum låg på upp till 70 dB(A), vilket är mycket högre än 
Arbetarskyddsstyrelsens rekommendation på ca 35 dB(A). Det framgick även att 
bakgrundsnivån i klassrummen låg mellan 33-42 dB(A) Leq. Enligt studien ansågs det mest 
störande i ett klassrum vara bland annat prat, steg och dörrar som öppnades och stängdes 
(Lundquist, 2003). 

2.2 Ljuset, människan och seendet 
Fysiskt definieras ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett visst våglängdsområde som 
ögat är känsligt för. Strålningen består av så kallade fotoner som är strömmar av osynliga 
partiklar. Vårt synsinne tolkar informationen från fotonerna oerhört snabbt och ger oss 
synupplevelser av omvärlden innan vi ens hinner tänka att vi ser (Franzell, 2013).  
 
Det är ögat som förmedlar synintrycken, ofta kallas ögat för hjärnans fönster ut mot världen 
(Starby, 2006, s. 74). Det är i näthinnans receptorer som den elektromagnetiska strålningen 
omvandlas till elektriska impulser, dessa kodas på olika sätt och förs sedan vidare via synnerven 
till hjärnan. När dessa når hjärnan sker en rad komplexa processer som resulterar i synintryck 
och bilder. Vårt seende är uppbyggt på två olika funktioner, omgivningsseendet och 
detaljseendet. Omgivningsseendet är en förutsättning för orientering och för att vi ska få en 
uppfattning om omgivningen och få ett helhetsintryck. Det är bara detaljseendet som har 
skärpa, men samverkan mellan de två funktionerna gör att vi ändå upplever det som att vi ser 
tydligt inom hela synfältet.  
 
Vi behöver inte ljus enbart för att kunna se, ljuset betyder mer än så för oss. Ljuset påverkar 
även oss människor biologiskt och emotionellt. Biologiskt sett påverkar ljuset främst den 
biologiska klockan, alltså vår dygnsrytm. När ögat träffas av ljus skickas signaler till kroppen 
att stänga av sömnhormonet melatonin, och istället ökar produktionen av stress- och 
vakenhetshormonet kortisol (Franzell, 2013). 
 
Forskning gjord på senare år visar att just omfältsljuset påverkar människans välmående i 
större utsträckning än vi tidigare trott. Om omfältsljuset är för lågt i förhållande till arbetsljuset 
påverkas ögats adaptionsförmåga och risken för upplevd bländning ökar (Govén et al., 2002). 
Omfältsljuset har även visats påverka vår dygnsrytm. Ju högre omfältsljus desto högre blev 
kroppens kortisolnivå (Govén et al., 2009). 

2.2.1 Rekommendationer för hur klassrum bör belysas 
Enligt kraven i Ljus och Rum (Franzell, 2013) ska ett klassrum ha en medelbelysningsstyrka 
(Emed) på 500 lux på arbetsytan, vilket i ett klassrum är hela rummet minus ett indrag på 0,5 
meter från väggarna. Belysningens jämnhet ska enligt kraven vara minst 0,6. 
Belysningsstyrkans jämnhet avser skillnaden mellan den lägsta belysningsstyrkan och 
medelbelysningsstyrkan inom beräkningsområdet, Emin/Emed (Franzell, 2013). 
 
Handboken ”Att se, höra och andas i skolan” är utarbetad av Boverket och 
Arbetarskyddsstyrelsen med syfte att skapa en bättre inomhusmiljö i skolan. En av handbokens 
författare, Ejhed (1996), talar om att dagsljus och belysning är ett pedagogiskt hjälpmedel för 
att underlätta undervisningen och påverka inlärningsprocessen. Ljuset hjälper även till att 
avläsa minspel vilket underlättar kommunikationen i ett klassrum. Ett klassrum med dämpad 
belysning skärper lyssnandet då minspelet är svårare att utläsa. Den fysiska miljön bidrar även 
till inlärning genom arbetsro och koncentration. Generellt är det enligt Ejhed (1996) viktigt med 
variationsmöjligheter för att kunna använda olika ljussättningar rätt beroende på bland annat 
ämne, tid på dygnet och gruppstorlek. 
 
Det är många faktorer som påverkar inlärningen och vi människor har olika inlärningskanaler. 
Vissa människor lär sig lättast genom att se bilder och läsa, andra genom att höra 
informationen, och några behöver känna på ett föremål för att förstå. Detta betyder att i ett 
klassrum ska det finns möjlighet att kunna underlätta för alla elever som har olika 
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inlärningskanaler (Boström, 1998). Boström (ibid) menar att alla individer föredrar olika styrka 
på belysningen när de arbetar. I sin bok ”Från undervisning till lärande” skriver han vidare att 
många elever föredrar och presterar bättre i svag belysning. Stark belysning med 
lysrörsarmaturer kan ge motsatt effekt och göra elever oroliga och rastlösa. Barn i lägre åldrar 
tenderar att vilja ha svagare belysning. Därför är det viktigt att ha tillgång till olika typer av 
ljuskällor som till exempel bordslampor, golvlampor, dagsljus och taklampor i ett klassrum.  
 

2.2.2 Tidigare studier gällande belysning av klassrum 
En studie har gjorts där elever i årskurs 6 fick delta i en enkätundersökning för att få fram hur 
eleverna ville ha sin inlärningsmiljö (Kjellberg, 2000). Tolv av nitton elever svarade då att de 
ville att rummet de studerar i skulle vara mörkt och endast ha ljus över det bord de studerade 
vid. Även detta resultat, likt Boströms (1998) föreskrifter, visar att barn föredrar motsatsen till 
dagens vanliga klassrum som är upplysta med starka lysrör. I klassrummen bör ljuset enligt 
Kjellberg (2000) vara reglerbart och eleverna ska kunna anpassa ljuset efter egna behov.  Även 
Jonas Kjellander (2015) menar att i praktiken behövs aktivitetsbaserat ljustänkande och 
variation i ljussättningen för att påverka inlärningen. 
 
Även studier om omgivningsljusets påverkan på barn i klassrum har gjorts. Küller och Lindsten 
(1992) undersökte effekten av dagsljus på både beteendemässiga och fysiologiska parametrar 
bland barn i klassrum. Denna studie visade att barn som vistades i rum utan fönster och 
dagsljusinsläpp hade en annan årlig variation av vakenhetshormonet kortisol, än de barn som 
vistades i rum med fönster. Även Heschong et al. (2002) visar i sin studie på dagsljusets 
effekter. Enligt henne ökade elevernas prestanda i matematik och läsning vid dagsljusinsläpp. 
För att vidare undersöka på vilket sätt omgivningsljuset påverkar barnens välbefinnande, 
emotionella status och prestation gjordes en studie i London av Govén och Laike m.fl. (2011). 
Här vägdes både dagsljuset och det artificiella ljuset in i resultaten. Resultaten visade att 
kortisolnivåerna var högre vid ökad omgivningsbelysning, samt även att den artificiella 
belysningen påverkar barnens välbefinnande, och då främst under den mörka årstiden.  
 
Resultaten av ovan nämnda studier tyder på att det är viktigt att ta både visuella och icke-
visuella effekterna av både dagsljus och artificiell belysning i beaktande vid utformning av 
barnens studiemiljöer. 

2.3 Samband ljud & ljus 
Detta avsnitt presenterar tidigare forskningar som behandlar ljudets och ljusets påverkan på 
varandra. 

2.3.1 Samband mellan ljudnivå och ljusnivå i en korridor 
En studie som behandlar sambandet mellan ljudnivå och ljusnivå utfördes i en korridor på 
California State University, Northridge. Deltagarna i experimentet hade inte vetskap om att de 
var med i ett experiment när de vistades i korridoren. Forskarna skapade en ny ljusscen utöver 
den befintliga där de avlägsnade två tredjedelar av armaturerna i ett regelbundet mönster. 
Experimentet genomfördes vid två olika tillfällen med de två olika ljusscenerna vardera gång. 
Resultatet visade att vid en lägre ljusnivå i korridoren blev ljudnivån betydligt lägre (Sanders et 
al., 1974). 
 
Ytterligare en studie har gjorts för att undersöka sambandet ljudnivå och ljusnivå i en korridor. 
Feller (1968) undersökte om ljudnivån förändrades när ljusnivån sänktes i en studentkorridor. 
Studien genomfördes i två olika typer av studentkorridorer, den första korridortypen var 
belägen på entréplan med mycket rörelse till och från universitetets föreläsningssalar. Den 
andra korridortypen som användes var belägen på plan två. Resultatet visade att ljudnivån i 
korridorerna sänktes vid en minskning av ljusnivån.  

2.3.2 Omgivningsljusets påverkan på talnivån i en grupp 
Veitch et al. (1988) tittade på hur talnivån förändras vid fiktiva arbetsintervjuer i två olika 
ljusmiljöer. Resultatet visade att i högre ljusnivå var talnivån märkbart lägre. Veitch et al. 
(1988) menar på att människor har förutbestämda beteenderegler och anpassar sin talnivå 
beroende på vilken plats de befinner sig på. Befinner vi oss i en mörk restaurang eller biosalong 
har vi lärt oss att det är lämpligt att använde en låg ljudnivå eftersom detta är en plats för mer 
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intima konversationer. Det finns platser i samhället som skapar associationer med beteenden 
vilket kan bidra till att talnivån blir högre eller lägre beroende på miljön man befinner sig i. Att 
talnivån blev något lägre vid hög ljusnivå kan enligt Veitch ha berott på att i den högre 
belysningsstyrkan kände sig de intervjuade mer exponerade vilket bidrog till att situationen 
blev mer strikt och skarp och de kände sig tvungna att tala i lägre ton. Till skillnad mot att i en 
mörkare miljö kunde intervjusituationen kännas mer avslappnade och personerna kunde då 
prata i en högre och vardagligare ton.  
 
Veitch et al. (1988) anser att Sanders et al. (1974) och Fellers (1968) forskningar har brister som 
påverkar resultatet.    

2.3.3 Förändring av talnivå vid förändrad ljusnivå och ljusfördelning 
Almqvist och Karlsson (2015) undersökte om talnivån förändras beroende på ljusfördelning 
och ljusnivå. Undersökningen utfördes i en samlingslokal på Jönköpings Tekniska Högskola 
där studenter på skolan var försökspersoner. Rummet avskärmades från allt dagsljus under sex 
tillfällen där tre ljusscener varierades i ljusnivå och ljusfördelning. Ljusscen 1 hade en jämn 
ljusfördelning med hög ljusnivå, ljusscen 2 en jämn ljusfördelning men en låg ljusnivå och 
ljusscen 3 hade en varierad ljusfördelning med låg ljusnivå. För att få svar på om talnivån 
ändrades mättes ljudnivån med en bullermätare i försöksledarnas mobiltelefon, utan 
försökspersonernas vetande. Almqvist och Karlsson använde ett protokoll för sina egna 
observationer och upplevelser av den sociala atmosfären och den upplevda ljudvolymen i 
rummet. 
 
Resultaten visade att talnivån sänktes vid en varierad ljusfördelning medan en jämn 
ljusfördelning ökade talnivån. En anledning, enligt Almqvist och Karlsson, till att det blev lägre 
ljudnivå vid varierad ljusfördelning kan ha varit att deltagarna samlades kring ljuset, vilket 
förde dem närmare varandra och bidrog till att talnivån blev lägre. Andra variabler som kan ha 
påverkat resultatet är relationen mellan försökspersonerna och vilken dag i veckan det var. 
Måndagar hade en högre ljudnivå vilket enligt Almqvist och Karlsson (2015) kan ha berott på 
att försökspersonerna hade mer att tala om efter helgen. 

2.3.4 Upplevelsen av ljusfördelning 
I avhandlingen “Light Shapes Spaces: Experience of Distribution of Light and Visual Spatial 
Boundaries” av Wänström Lindh (2012)  diskuteras hur ljus påverkar den rumsliga atmosfären. 
Studien fokuserar på hur försökspersoner upplever och tolkar rumsliga dimensioner och den 
rumsliga atmosfären. Intervjuerna förklarar hur en likformig belysning bjuder in till deltagande 
medan ett starkt fokuserande ljus upplevs uteslutande. Observationen visade att flera av 
försökspersonerna påstod att lågt stämningsljus utan distinkt fokus inbjöd till tystnad - “You 
must whisper here” löd en av kommentarerna (Wänström Lindh, 2012, s.108) 
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3 Metod och genomförande 
I metodavsnittet presenteras metoden som använts för att besvara frågeställningarna. 

3.1 Kvantitativt fältexperiment 
För att undersöka om ljudnivån förändras vid förändrad ljusnivå respektive förändrad 
ljusfördelning har ett kvantitativt fältexperiment utförts. En kvantitativ metod valdes för att få 
så exakta värden som möjligt. Med en kvantitativ metod menas att man får fram ett resultat 
genom att använda statistiska och matematiska metoder, som exempelvis användning av 
mätvärden eller svar från enkätundersökningar med slutna alternativ. En kvantitativ metod är 
enligt Jacobsen (2002) bra att använda eftersom en kategorisering av värden kan göras innan 
information samlas in. I detta fall bestämdes innan studiens start att just decibelvärden från en 
ljudnivåmätare var det som eftersöktes. En kvantitativ undersökning har även en tydlig start- 
och slutpunkt som gör att avgränsningen blir tydlig (Jacobsen, 2002). 
 
Vid en dold observation anses reliabiliteten bli högre då människorna inte har några skäl att 
uppträda onormalt (Jacobsen, 2002). Därför var huvudsyftet med denna rapports 
undersökning dold för eleverna. Klassen fick veta att en undersökning gjordes som hade med 
belysningen att göra, men att det var ljudnivån som mättes samtidigt fick eleverna inte veta. 
Detta på grund av hypotesen att eleverna möjligen hade ändrat sitt vanliga röstmönster om de 
vetat att ljudnivån mättes.  
 
Deltagarna i studien bestod av 28 elever i årskurs 6, 16 tjejer och 12 killar. Varje skoldag började 
klockan 8.10 och pågick till cirka 14.00. Under dagarna pågick blandad undervisning från bland 
annat svenska till matematik och naturvetenskap i klassrummet. Allt som oftast hade eleverna 
sin klassföreståndare som lärare, men vissa lektioner som exempelvis elevens val undervisas av 
olika lärare.  

3.2 Genomförande 
Då studien var tänkt att genomföras i grundskolan och med minderåriga var författarna 
tvungna att få målsmans medgivande för att låta barnen medverka. Ett brev (se Bilaga 1) 
författades med information om studiens syfte samt en kort sammanfattning om hur studien 
var tänkt att gå till. Detta brev skickades ut till alla föräldrar med hjälp av klassföreståndaren. 
Alla brev kom tillbaka med positiva svar vilket resulterade i att studien kunde genomföras. 
 
För att besvara rapportens frågeställningar genomfördes således ett fältexperiment i ett 
klassrum i grundskolan, detta under veckodagarna under tre veckors tid, mellan datumen 29 
februari - 18 mars 2016. Klassrummet var 84 kvadratmeter, längd 12 m, bredd 7 m samt höjd 
2,60 m (Figur 2). 
 
Den första veckan var belysningen kvar i sin ursprungliga form med fullt ljusflöde och med en 
jämn allmänbelysning. Vecka 2 sänktes ljusnivån men ljusfördelningen var fortfarande jämn. 
Vecka 3 förändrades belysningen till i huvudsak en ojämn ljusfördelning, ljusnivån var även 
lägre denna vecka jämfört med vecka 1. Mer ingående förklaring för varje vecka och 
belysningslösning beskrivs i avsnitt 3.2.1 - 3.2.3.  
 
För att mäta ljudnivån i klassrummet användes en bullermätare Sigicom Infra S50 kopplad till 
en Sigicom Infra Mini. Resultaten från den redovisas i enheten dB(A) och ger både ekvivalent 
ljudnivå (Leq) och maximal ljudnivå (Lmax). Mätaren var inställd att ge ett värde var femte 
minut dygnet runt vilket loggades automatiskt. Bullermätaren placerades längst fram i 
klassrummet (Figur 2) i samråd med klassföreståndaren. 
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Mätningarna som gjordes visade att när ingen vistades i klassrummet låg bakgrundsnivån på 
en tämligen hög nivå. Mellan ca 18.00, när skolan stänger, och 05.00 på morgonen låg nivån 
på i genomsnitt 24 dB(A). Från klockan 05.00 och fram tills att skoldagen börjar, vid ca 08.00, 
höjdes nivån till ca 40 dB(A) i genomsnitt. Höjningen orsakas troligen av att ventilationen i 
bygganden sätts igång då. Resultaten visar även maxvärden som ligger över rekommenderade 
ljudnivåer för klassrum. En av orsakerna till detta kan bero på det höga bakgrundsbullret från 
ventilationen.  
 
Före varje veckostart och nytt belysningsscenario mättes belysningsstyrkan i klassrummet. 
Detta gjordes vid 99 stycken beräkningspunkter (Tabell 1) enligt anvisningar i ”Ljus och Rum” 
(Franzell, 2013), se Figur 3. Mätningarna gjordes på höjden 0,85 m över golvet med en 
luxmeter EC1 från Hagner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3. Visar beräkningspunkterna i 
klassrummet. Ritningen är ej skalenlig. 

Figur 2. Ritning över klassrummet.  
Ritningen är ej skalenlig. Bullermätaren 
markerad längst fram i klassrummet med 
ett kryss. 
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Varje dag under studiens tre veckor dokumenterades även väderprognosen för aktuell kommun 
och skolans närmaste väderstation. Denna data samlades in för att se om vädret möjligen 
påverkade barnens humör och således även deras ljudnivå. Nedan i Tabell 2 visas ett utdrag 
från tabellen som sammanställdes. 

Tabell 2. Utdrag från väderleksdokumentationen. 

VECKA 1  
Soligt 

 
Växlande molnighet 

 
Molnigt 

 
Regn 

 
Snöfall 

Måndag 8.00 x     

Måndag 11.00 x     

Måndag 14.00 x     

Tisdag 8.00  x    

Tisdag 11.00  x    

Tisdag 14.00  x    

 
Klassrummet som arbetet genomfördes i är ett hemklassrum för årskurs 6 i en grundskola strax 
norr om Jönköping. Klassrummet är till största del möblerat med bänkar och stolar i materialet 
björk. Längst bak i salen finns en läshörna med två soffor i textilmaterial och färgen orange. 
Bredvid soffgruppen finns en hörna med två datorer (Figur 2). Taket består av materialet 
träullit och är gråvitt. Den nordvästra väggen består till största delen av fönster vilket bidrar till 
att rummet får ett stort dagsljusinsläpp. Övriga väggar är målade i vita, beige och gula nyanser. 
Längst fram i klassrummet finns både en vanligt whiteboard-tavla samt en smartboard. En 
gammal tavelbelysning sitter på väggen längst bak riktad mot svarta tavlan som är kvar sedan 
skolan använde sådana (Figur 4). Allmänbelysningen i klassrummet består av 15 
lysrörsarmaturer bestyckade med 3x32W 840 T8-lysrör. 840 betyder att lysröret ger en 
färgåtergivning på 80 Ra samt har färgtemperatur 4000K (Kelvin). Belysningen tänds och 
släcks på tre vanliga tryckknappar och går inte att dimra. Man kan däremot välja att tända 
armaturerna i tre olika scener, där en scen då består av en specifik rad armaturer. 
Tavelbelysningen är kopplad till en egen brytare men denna belysning används inte frekvent.  

Tabell 1. Exempel på maximala avstånd mellan 
beräkningspunkter enligt formel baserad på storleken och 
längden av rummet (Franzell, 2013). 
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3.2.1 Genomförande vecka 1 – Ursprunglig belysning 
För att ha värden att jämföra de två testveckorna mot användes vecka 1 med ursprunglig 
belysning som bas. Belysningen bestod under första veckan av en jämn allmänbelysning. 
Armaturerna var 15 stycken lysrörsarmaturer bestyckade med 3x32W 840 T8-lysrör, plus två 
tavelbelysningsarmaturer längst bak i klassrummet bestyckade med 1x32W 840 T8-lysrör. Alla 
armaturerna gav ett direkt ljus nedåt. Placeringen av armaturerna visas i Figur 5. På ritningen 
är inte tavelbelysningen inritad då den sällan används. 
 

3.2.2 Genomförande vecka 2 – Låg ljusnivå 
Vecka 2 ändrades belysningen till en lägre ljusnivå. Två lysrör togs bort i varje befintlig armatur, 
vilket gjorde att varje armatur istället var bestyckad med 1x32W 840 T8-lysrör. 
Ljusfördelningen var fortfarande jämn med ett direkt ljus. Armaturernas placering var 
densamma som vecka 1 (Figur 5). 

Figur 5. Placering av armaturer vecka 1 
och 2. 

Figur 4. Foto taget längst fram i klassrummet med whiteboard-tavlan i ryggen.  
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3.2.3 Genomförande vecka 3 – Ojämn ljusfördelning 
Sista veckan av studien skedde en större förändring i klassrummet. Lysrör plockades bort från 
de befintliga armaturerna, och istället sattes tillfälliga spotlights upp för att ge en ojämn 
ljusfördelning med större fokus på omgivningsljuset och de vertikala ytorna. Armaturerna och 
trefasskenor monterades provisoriskt på träplankor som sedan lades ovanpå de befintliga 
armaturerna och fästes med buntband. Figur 6 visar placeringarna och riktningen av de olika 
spotlightsen samt att de tre lysrörsarmaturerna i mittenraden längst fram var tända. 
Laborationer och tester genomfördes för att med en varierande belysning skapa så goda 
ljusförhållanden som möjligt på både tavlan och resterande delar av rummet, utan att ge 
obehagsbländning eller skuggor som störde elever eller lärare (Figur 6). Författarna undersökte 
varje sittplats i klassrummet för att försäkra sig om att ingen plats stördes av bländande 
ljuskällor. På de platser som var nödvändiga användes bländskydd för att blända av 
armaturerna.  

Spotlightsen som användes under vecka 3 var bestyckade med ljuskällan metallhalogen. Fyra 
olika armaturer användes, 20W 36°, 35W 12°, 35W 20° och 35W 36°, alla armaturer med 
färgtemperatur 3000K. Figur 7 visar armaturernas olika placering. 

Figur 6. Placering och riktning av 
armaturer vecka 3. 

Figur 7. Ritning över de olika armatur-
bestyckningarnas placering och ljusriktning. 
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3.3 Metod vid dataanalys 
Datan som samlades in från bullermätaren loggades automatiskt och under studiens gång 
övervakades mätaren och dess data. Vid varje veckoslut samlades datan i ett Excel-dokument. 
Dokumentet innehöll dB(A)-värden var femte minut dygnet runt under hela veckan, 1 440 
stycken avläsningar i veckan. Vid varje avläsning registrerades ett maxvärde (Lmax) och ett 
ekvivalent värde (Leq) (se exempel i Tabell 3), sammanlagt 2 880 dB(A)-värden/vecka. 
 
Tabell 3. Utdrag från mätvärdena. 

Time Lmax Leq 

2016-03-04 09:15 82,5 65,0 

2016-03-04 09:20 87,2 65,8 

2016-03-04 09:25 91,3 67,0 

2016-03-04 09:30 88,0 66,1 

2016-03-04 09:35 93,4 64,7 

2016-03-04 09:40 86,8 67,1 

2016-03-04 09:45 90,3 65,1 

2016-03-04 09:50 82,2 65,0 

2016-03-04 09:55 80,4 62,9 

2016-03-04 10:00 81,2 62,8 

 
För att lättare handskas med alla värden sparades bara siffrorna från de tider då eleverna 
vistades i klassrummet. I det fortsatta arbetet användes endast medelvärdena/femte minut 
(Leq). Vidare beräknades ljudnivåns medelvärde/lektion. 
 
Skolan hade friluftsdag en av tisdagarna och därför valdes samtliga resultat från tisdagarna att 
strykas. Efter att ha studerat vädrets påverkan på resultaten, utan utfall, valdes likväl denna 
aspekt att uteslutas ur studien. 

3.4 Trovärdighet 
Metoden som använts ger studien hög trovärdighet. Barnen har under studiens gång varit 
omedvetna om studiens huvudsyfte. Förändringarna vecka till vecka har skett efter skoltid 
vilket också har bidragit till att barnen var ovetande. Förändringen till vecka 3 syntes mer 
tydligt eftersom nya armaturer monterades upp, detta kan ha påverkat resultaten. Att studien 
gjordes på en riktig klass bidrar även det till att resultatet är relevant för hur ett klassrum bör 
belysas. 
 
Deltagarantalet på endast 28 elever försvagar studien. För att öka trovärdigheten borde studien 
göras i flera klassrum, med fler elever och i flera åldersgrupper. Även studier under längre 
perioder skulle öka trovärdigheten.   

Analysen av datan har skett i ett sponsrat samarbete med ett företag med hög kompetens och god 
kännedom om ämnet vilket ger mätningen och analysen en stor tillförlitlighet. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från de tre veckorna som ljudnivåmätningen pågick. 
Resultaten har delats in i både veckor och dagar och redovisas i olika diagram samt tabeller. 

4.1 Resultatskillnad mellan veckodagarna 
För att se hur ljudnivån varje enskild vecka påverkats av belysningen har mätresultaten 
sammanställts från måndag, onsdag, torsdag och fredag i ett diagram/vecka. Samtliga 
veckodiagram redovisar medelvärden (Leq) i dB(A) från varje lektion. För att undersöka om 
speciella tidpunkter under skoldagen har betydelse för ljudnivån jämförs även resultaten före 
och efter lunch. Även varje enskild dag analyseras. 

4.1.1 Resultat vecka 1 – Ursprunglig belysning 
Efter sammanställning av resultaten av mätpunkterna i klassrummet beräknades 
medelbelysningsstyrkan (Emed) den första veckan till 994 lux. 
 
Resultatet från vecka 1 (Figur 8) med den ursprungliga belysningen i klassrummet visar att 
majoriteten av dagarna under veckan har en lägre ljudnivå på morgonen i jämförelse med 
resten av dagen. Lektionerna precis innan och efter lunch har överlag högre ljudnivå än 
resterande lektioner. Torsdag är den dag som visar lägst ljudnivå efter lunch och onsdag visar 
högst. Måndag och fredag har ungefär samma mönster över hela dagen. Under vecka 1 är det 
störst spridning av ljudnivån efter lunch jämfört med före lunch. 

 
 
 
 

4.1.2 Resultat vecka 2 – Låg ljusnivå 
Vecka 2, vilken hade en lägre ljusnivå än vecka 1, beräknades till 354 lux i 
medelbelysningsstyrka. Detta var en neddimring med 64 % mot den ursprungliga belysningen. 
 
Under vecka 2 visar mätvärdena att samtliga dagar har en lägre ljudnivå på morgonen i 
jämförelse mot slutet av dagen (Figur 9). Måndagen visar en jämn ljudnivå hela dagen med 
medelvärden som ligger mellan 69 och 62 dB(A) under hela dagen. De resterande veckodagarna 
visar större variation under skoldagen. Vecka 2 visar mer spridning av ljudnivån före lunch än 
efter lunch.   

Figur 8. Medelvärden (Leq) i dB(A) per lektion för vecka 1. Punkterna på kurvorna 
motsvarar medelvärdet för en specifik lektion under veckan. 



 

15 

4.1.3 Resultat vecka 3 – Ojämn ljusfördelning 
Vecka 3 med ojämn ljusfördelning beräknades till 444 lux i medelbelysningsstyrka. 
 
Resultaten från vecka 3 (Figur 10) visar att alla dagar ligger på ungefär samma ljudnivå under 
hela dagen förutom torsdagen. Även denna vecka har samtliga dagar en lägre ljudnivå på 
morgonen i jämförelse med sista lektionen för skoldagen. Veckans alla värden, bortsett från 
torsdagen, varierar inom ett litet spann. Under vecka 3 är spridningen på ljudnivån mer entydig 
och mindre i jämförelse mot vecka 1 och 2.  

4.2 Resultatskillnad mellan belysningslösningarna 
I detta avsnitt jämförs resultaten från de olika belysningslösningarna mellan veckodagarna, 
måndag mot måndag osv. Samtliga diagram redovisar medelvärden (Leq) i dB(A) från varje 
lektion. För att undersöka om speciella tidpunkter under skoldagen har betydelse för ljudnivån 
i klassrummet jämförs även resultaten före och efter lunch. 

Figur 9. Medelvärden (Leq) i dB(A) per lektion för vecka 2. Punkterna på kurvorna 
motsvarar medelvärdet för en specifik lektion under veckan. 

Figur 10. Medelvärden (Leq) i dB(A) per lektion för vecka 3. Punkterna på 
kurvorna motsvarar medelvärdet för en specifik lektion under veckan. 
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4.2.1 Resultat måndagar 
Kurvorna från måndagarna följer ungefär samma mönster under hela dagen. Precis innan 
lunch visas i Figur 11 hur ljudnivån höjs och sedan fortsätter att stiga kort efter lunch. Efter 
inne-rasten blir ljudnivån något lägre för att sedan bli högre igen innan skoldagen är slut. 
Måndag vecka 1 (ursprunglig belysning) har en högre ljudnivå större delen av dagen jämförande 
de andra två veckorna. Diagrammet visar även att alla måndagar har en lägre ljudnivå första 
lektionen jämfört med den sista lektionen. 

4.2.2 Resultat onsdagar 
Onsdagarna under vecka 1 (ursprunglig belysning) och vecka 2 (låg ljusnivå) visar att kurvorna 
från medelljudnivån/lektion följer samma mönster innan lunch men korsar varandra precis 
efter lunch och sista lektionen (se Figur 12). Vecka 3 med ojämn ljusfördelning har lägst 
medelljudnivå hela dagen medan vecka 1 med ursprunglig belysning har högst medelvärde 
största delen av dagen. Samtliga onsdagar har lägre ljudnivå på morgonen än den sista 
lektionen. 

Figur 11. Medelvärde i dB(A) per lektion för måndagar. 

Figur 12. Medelvärde i dB(A) per lektion för onsdagar. 
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4.2.3 Resultat torsdagar 
Vid de två första lektionerna visar de tre torsdagarna ingen större skillnad i ljudnivåns 
medelvärde. Det framgår sedan tydligt i Figur 13 att ljudnivån under veckan med låg ljusnivå 
stiger kraftigt. Ursprunglig vecka sker ingen större förändring i ljudnivån under dagen, medan 
för veckan med ojämn ljusfördelning sänks ljudnivån. 

4.2.4 Resultat fredagar 
Det framgår ur Figur 14 att samtliga fredagar visar högsta medelvärden för ljudnivån efter 
lunch. Under vecka 1 (ursprunglig belysning) och vecka 3 (ojämn ljusfördelning) ökar ljudnivån 
från morgonen till slutet av dagen. Värdena för vecka 2 däremot (låg ljusnivå) sänks efter första 
lektionen och stiger sedan mot slutet av dagen. 
 

 

Figur 13. Medelvärde i dB(A) per lektion för torsdagar. 

Figur 14. Medelvärde i dB(A) per lektion för fredagar. 
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4.3 Jämförande av resultaten 
En jämförelse mellan veckorna gjordes för att se vilken vecka som har högst medelvärden vid 
flest tillfällen. Då en normal samtalston ligger mellan ca 60-70 dB(A) studerades värden från 
70 dB(A) och uppåt. Det framgår då att vecka 2 har flest medelvärden över 70 dB(A) (Tabell 4).  
 

Tabell 4. Antal värden över 70 dB(A). 

Vecka Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 

Antal värden över 70 dB(A) 5 st 6 st 1 st 

 
Ytterligare en jämförelse mellan de olika veckodagarna var för sig gjordes, för att se vilken av 
dagarna som hade högsta medelvärde på ljudnivån (Tabell 5). 
 

Tabell 5. Dag och vecka med högsta medelvärdet (Leq). 

Dag Måndagar Onsdagar Torsdagar Fredagar 

Veckan med högsta medelvärdet (Leq) 
 

Måndag 
vecka 1, 

78,3 dB(A) 

Onsdag 
vecka 1, 
84 dB(A) 

Torsdag 
vecka 2, 

77,6 dB(A) 

Fredag 
vecka 2, 

73,9 dB(A) 

 
Under vecka 1 ligger det högsta medelvärdet på 84 dB(A) vilket är det högsta medelvärdet under 
alla tre veckor. Vecka 2 har 77,6 dB(A) och vecka 3 har 73,9 dB(A) som högsta medelvärde. 

4.4 Övrigt 
Efter studiens slut gav klassföreståndaren en kommentar om hur hen hade upplevt de tre 
veckorna: 
 

“Min uppfattning är att det infann sig en mer behaglig stämning med mindre prat 
efter att belysningen ändrats, där den sista veckan uppvisade bäst resultat. Men 
eftersom detta inte har gjorts helt förutsättningslöst (jag hade kännedom om 
avsikten med studien och eventuella resultat), kan denna vetskap influerat mina 
tankar angående förbättring av ljudnivån.” 
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Diskussion förs likaså om studiens metod och dess 
genomförande. Avslutningsvis ges slutsatser och rekommendationer baserade på resultatet 
med förslag på fortsatt forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Resultatdiskussion mellan belysningslösningarna 
Målet efter studiens tre veckor var att kunna läsa ut från resultaten om elevernas ljudnivå 
förändras vid förändrad ljusnivå samt ljusfördelning i klassrummet. Resultaten visar att en 
ojämn ljusfördelning ger lägst ljudnivå. Resultaten visar även att ljudnivån över lag sänktes från 
vecka 1 till vecka 2. Detta stödjer Almqvist och Karlssons (2015) resultat att en ojämn 
ljusfördelning med belysning på både vertikala och lodräta ytor ger lägst talnivå. I Almqvist och 
Karlssons studie var skillnaderna mellan de ljusa och mörka områdena mer markanta än i 
studien denna rapport skildrar. Av resultaten från både Almqvist och Karlssons studie och 
rapportens studie kan slutsatser dras att kontrasterna mellan ljust och mörkt kan vara både 
liten och stor bara vikten läggs på vertikala ytor. Även Veitch et al. (1988) gjorde sin studie i en 
rumsmiljö men denna studie gav resultaten, till skillnad mot denna rapports studie, att 
ljudnivån ökar något när ljusnivån sänks. 
 
Både Sanders et al. (1974) och Fellers (1968) studier kom fram till att vid en lägre ljusnivå 
sänktes ljudnivån, vilket även var samma resultat som rapportens studie ledde till. Sanders 
studie tittade inte bara på ljusnivå utan även på ljusfördelning, och arbetet visade att en dämpad 
ljusnivå med varierad ljusfördelning i en korridor gav lägre ljudnivå. Likaså detta stämmer 
överens med resultaten från rapportens studie.  
 
Att resultatet av studien blev en lägre ljudnivå med lägre ljusnivå samt en ytterligare lägre 
ljudnivå vid ojämn ljusfördelning kan bero på flera faktorer och omständigheter. Det finns 
bland annat ett fåtal lektioner i schemat där samma värden har uppmätts som på natten, detta 
kan ha påverkat medelvärdena och resultaten. Att vecka 3 resulterade i den lägsta ljudnivån 
kan bero på den förändringen som eleverna såg när nya armaturer hade monterats upp. En 
tanke är däremot att det är just förändring som bidrar till en annorlunda ljudnivå, en ommålad 
vägg hade kanske även den gett en lägre ljudnivå just på grund av en annan omgivning än vad 
eleverna annars är vana vid. En diskussion kan då även föras huruvida elevernas beteende och 
ljudnivå skulle förhålla sig över en längre tid om belysningen ändrades efter studiens 
rekommendationer och resultat. Hypotetiskt skulle det kunna vara så att eleverna vänjer sig vid 
den belysningen som råder i klassrummet oberoende av belysningslösning, och att ljudnivån 
då skulle gå tillbaka till sin ursprungliga nivå. Ytterligare en tanke om varför just vecka 3 blev 
den vecka med lägst ljudnivå kan vara sambandet mellan vertikal belysning, alltså mer fokus 
på omgivningsljuset, och klassrummets stora dagsljusinsläpp. Studiens resultat visar likheter 
med tidigare forskningar av Küller och Lindsten (1992) samt Govén et al. (2011) där mer fokus 
på omgivningsljuset har påverkat barnens välmående i positiv riktning. Den ojämna 
belysningen under vecka 3 med fokus på de vertikala ytorna och omgivningsljuset gav lägst 
ljudnivå, vilket likt den tidigare forskningen nämnt ovan visar att belysning av väggar och tak 
är viktig för att påverka arbetsmiljön i klassrummet till det bättre. Att klassföreståndaren visste 
om syftet med studien kan således även det ha påverkat resultaten. Hen kan möjligen ha känt 
sig mer avslappnad längre in i studien och då börjat tala med en lägre samtalston, vilket i sig 
kan ha lett till att även eleverna sänkt sin ljudnivå.  

5.1.2 Resultatdiskussion mellan veckodagarna 
Enligt Almqvist och Karlsson (2015) hade måndagarna en högre ljudnivå, vilket denna rapports 
studie inte stödjer. I denna rapport visar resultaten att måndagar och onsdagar har en lägre 
ljudnivå vid både ojämn ljusfördelning samt vid låg ljusnivå jämfört med ursprunglig belysning. 
Torsdagar däremot visar fortfarande en lägre ljudnivå vid ojämn belysning, men vecka 2 med 
låg ljusnivå redovisar den högsta ljudnivån. Fredagar har lägst ljudnivå vid låg ljusnivå och en 
liten skillnad mellan vecka 1 och 3, dock där ojämn ljusfördelning ger en något lägre ljudnivå. 
Den ursprungliga belysningen redovisar högst ljudnivå tre av fyra dagar. Det är bara som sagt 
torsdagen som visar annorlunda och anledningen till detta är oklar. De olika veckodagarnas 
resultat skiljer sig alltså mot varandra vilket gör att ett tydligt samband inte går att utläsa 
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veckodagarna emellan. Hypotetiskt varför veckodagarna skiljer sig från varandra skulle kunna 
vara att det är andra faktorer så som humör som påverkar eleverna i högre grad än vad 
belysningen gör. I jämförelse mot Almqvist och Karlssons studie var försökspersonerna mycket 
äldre än barnen i rapportens studie, barn bryr sig av allt att döma mindre om vilken dag i veckan 
det är. En längre undersökningsperiod skulle eventuellt bidra till att ett samband mellan 
veckodagar skulle kunna ges. 

5.1.3 Resultatdiskussion mellan förmiddagar och eftermiddagar 
Resultatet visar att elva av tolv dagar har en lägre ljudnivå under första lektionen av dagen 
jämfört med den sista lektionen. En av anledningarna till detta kan vara dygnsrytmen. Eleverna 
har en lägre nivå av vakenhetshormonet kortisol på morgonen än mitt på dagen, och efter att 
ha exponerats för mer dagsljus ökar detta hormon och eleverna blir mer aktiva. Ytterligare 
anledningar till en högre ljudnivå under den sista lektionen kan bero på ökad energi från lunch 
och utomhusrast, samt att eleverna har vistats i höga ljudnivåer under dagen, vilket enligt 
Simmons (1996) leder till trötthet och okoncentration. Det är även möjligt att ljudnivån stiger 
när det närmar sig lunch på grund av hunger och sämre koncentration. Resultatet visar att 
ljudnivån höjdes överlag innan lunchrasten samtliga dagar. En högst trolig bidragande orsak 
till den ökande ljudnivån under dagen kan också vara det höga bakgrundsbullret på medelvärde 
ca 40 dB(A) i klassrummet. Enligt Bengtsson Rydberg och Andersson (2008) bör 
bakgrundsbuller i ett klassrum med barn under 15 år vara max 25 dB(A) för att man ska kunna 
hålla en normal samtalston, samt uppfatta allt som sägs fullt ut. Med andra ord ligger 
bakgrundsnivån i studiens klassrum 15 dB(A) högre än rekommenderat. 

5.2 Metoddiskussion 
För att besvara studiens frågeställningar har är en kvantitativ metod använts. Mätinstrumentet 
som användes för att samla in datan är ett väl beprövat instrument och loggning av mätvärden 
skedde automatiskt dygnet runt vilket har bidragit till en tillförlitlig insamling av data. Fördelen 
med en kvantitativ metod är att många enheter kan undersökas, vilket i detta fall har varit en 
hel klass. Många enheter och mycket data bidrar till att kunna generalisera resultatet. Det är 
även lättare att behandla stora mängder siffror än stora mängder ord. Kvantitativ ansats 
kännetecknas även av att kunna beskriva ett givet förhållande relativt exakt. Jacobsen (2002, 
s. 142-150) menar att genom att använda en kvantitativ metod är det lättare att strukturera upp 
resultat för att kunna få fram avvikelser eller huvuddrag från ett normalfall. 
 
I efterhand har författarna emellertid kommit till insikt att en kvalitativ metod tillsammans 
med den kvantitativa metoden hade gett studien en djupare förståelse. Att använda en kvalitativ 
metod där eleverna hade fått berätta, antingen genom skrift eller muntligt, hur de upplevde 
ljuset och ljudet i klassrummet under de olika ljusscenerna hade medfört en djupare förståelse 
av elevernas välmående. Författarna fick i alla fall lärarens synpunkter och kommentarer efter 
de tre veckorna. Från början var författarnas tanke att elevernas klassföreståndare skulle skrivit 
ner något efter varje vecka eller helst varje dag, men istället gavs endast en skriftlig kommentar 
efter alla tre veckor. En tydligare information från författarna tillsammans med en skriftlig 
enkät eller liknande till läraren att fylla i efter varje dag eller vecka hade varit bättre för en 
djupare förståelse kring lärarens upplevelse av klassrummet. Ytterligare information rörande 
antalet elever som befunnit sig i klassrummet samtidigt, vilka andra lärare eleverna hade och 
hur lektionernas upplägg varit hade gett större tillförlitlighet till resultaten. På grund av att 
dagboksanteckningar inte fördes kring detta är anledningarna till de låga värdena inte helt 
självklara. Att det är samma decibelvärden som på natten under vissa lektioner kan bero på att 
eleverna under vissa lektioner sitter i andra grupprum eller att bara ett fåtal elever har vistats i 
klassrummet. Andra faktorer som kan ha påverkat resultaten men som är svåra att styra över 
kan vara privata anledningar, att någon elev har sovit extra dåligt en natt och är tjurig och då 
kanske högljudd. Vissa elever kanske även fungerar bättre ihop med en lärare än andra. 
 
Att studien utfördes i en riktig skolklass gör att resultatet speglar verkligheten. Eleverna var 
inte medvetna om studiens huvudsyfte vilket motverkar att de har anpassat sitt beteende. Det 
som kunde gjorts annorlunda för att göra en mer rättvis jämförelse med vecka 3 är att även nya 
armaturer kunde använts andra veckan. Vecka 3 hade en synlig förändring med nya armaturer 
i klassrummet medan vecka 2 hade kvar de befintliga armaturerna. Däremot ändrades 
ljusscenerna för varje vecka efter skoltid när eleverna inte var i klassrummet, vilket bidar till 
eleverna har varit mindre medvetna om att en ändring av belysningen hade gjorts. Å andra 
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sidan kunde en mindre synlig förändring gjorts vecka 3, exempelvis kunde lysrör plockats bort 
i ett mönster ur de befintliga armaturerna för att skapa en ojämn ljusfördelning. Då hade 
ljusspridningen varit densamma med ett diffust ljus varje vecka. Till skillnad mot den tredje 
veckan som nu hade ett mer riktat ljus. Hade en diffus ljusspridning använts även den tredje 
veckan hade det dock blivit svårare att få ett fokus på omgivningsljuset och då undersöka om 
detta påverkar eleverna.  
   
Någon skriftlig visuell analys utfördes inte av klassrummet och heller ingen övergripande 
fotodokumentation, detta hade varit bra och underlättat för att kunna genomföra en liknande 
studie igen. Författarnas visuella upplevelse för varje vecka uppmärksammades endast på plats. 
Vecka 1 hade enligt mätningar en hög medelbelysningsstyrka, men klassrummet upplevdes inte 
så ljust som värdet visade. Vecka 2 dimrades belysningen ned med 64 % av den ursprungliga 
belysningsstyrkan, men rummet upplevdes inte mörkt. Detta beror troligen på det stora 
dagsljusinsläppet. Vecka 3 hade många olika ljuspunkter med fokus på de vertikala ytorna. 
Efter laborationer och tester kom författarna fram till belysningslösningen som blev under 
vecka 3. Med författarnas kunskaper inom ämnet ljusdesign skapades tillsammans med 
dagsljuset en komfortabel visuell upplevelse och en god arbetsmiljö i klassrummet.  
 
Varje dag dokumenterades vädret för att se om väder och ljudnivå hade något samband. Vid 
sammanställning av resultaten valdes väderprognosen senare att tas bort från resultatet då 
ingen märkbar koppling till ljudnivån kunde göras. Hade studien gjorts under en längre tid och 
då även under olika årstider hade vädret och antal ljusa timmar på dygnet med största 
sannolikhet spelat roll för resultaten.  
 
Vid en jämförelse med Almqvist och Karlssons (2015) studie gjordes inte skillnaderna mellan 
ljusa och mörka områden lika markanta i denna rapports studie. Anledningen var att 
författarna inte ville påverka undervisningen negativt med för mörka områden. Jämförelser har 
även gjorts mellan rapportens studie, som bekant genomfördes i ett klassrum, med Sanders et 
al. (1974) och Fellers (1968) studier, som genomfördes i korridorer. Det kan dock vara något 
vanskligt att göra en jämförelse dessa emellan. Klassrum och korridorer används inte på samma 
sätt och det kan vara svårare att kontrollera mängden försökspersoner och tiden de spenderar 
i en korridor i jämförelse mot ett klassrum. Trots allt kan studiernas resultat användas som 
indikationer men medvetenhet bör finnas om skillnaderna i utförandet. En studie som visar på 
motsatt resultat mot rapportens studie är Veitch et al. (1988) som redovisar att ljudnivån blev 
högre i en lägre ljusnivå. Anledningen till de olika resultaten kan bero på att denna rapports 
studie genomfördes i ett klassrum där eleverna befann sig i en normalsituation, medan i Veitchs 
studie befann sig personerna i en intervjusituation, vilket kan upplevas som mindre vardagligt 
och då mer utsatt. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer  
Baserat på studiens resultat kan följande slutsatser dras: 

• Ojämn ljusfördelning ger lägre ljudnivå i jämförelse med en traditionell 
belysningslösning.  
 

• Låg ljusnivå ger en något lägre ljudnivå i jämförelse mot ljudnivån vid den 
ursprungliga belysningen. 
 

• En belysningslösning med tillgång till olika typer av armaturer och möjlighet att 
kunna variera både ljusnivå och ljusfördelning beroende på lektion och tid på dygnet 
och årstid bidrar till en bättre arbetsmiljö i klassrummet.   
 

• Mer fokus på omgivningsljuset påverkar elevernas välmående i en positiv riktning. 

Djupare och mer omfattande studier bör genomföras för att få en större förståelse kring hur de 
olika parametrarna ljus och ljud påverkar varandra i en klassrumsmiljö. Varierat åldersspann, 
längre tidsperiod och olika årstider är parametrar som framtida studier bör forska vidare på. 
Likaså att använda flera varianter av ljusnivå och ljusfördelning är intressanta variabler att 
iaktta. För att se hur eleverna mår och presterar i olika ljusmiljöer rekommenderas även att 
intervjuer eller enkäter kompletterar framtida undersökningar. Då denna studie inte kunde se 
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något samband mellan ljudnivå och väder är det intressant att göra en mer omfattande studie 
kring dessa parametrar.   
 
Den viktigaste slutsatsen och rekommendationen denna studie kan ge är att en variation av 
belysningen i ett klassrum är viktig för god arbetsmiljö. Att aktivt arbeta för en sänkt ljudnivå i 
klassrummet bidrar till en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare.  
 

”Om vi planerar för det som är bra för barn blir det nästan alltid bra också för 
vuxna. Men planerar vi med vuxenperspektiv blir det sällan bra för barn” 
(Kjellander, 2015).   
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Tack! 

Ljudmätningarna har skett i samarbete med WSP Akustik Jönköping, ett stort tack till Johan 
Andersson för att ha gjort detta arbete möjligt! 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Brev till föräldrar 
 
 
 
 



SIDA 1/2 

Hej!

Vi är två studenter från Jönköping University som läser kandidatåret med inriktning 
Ljusdesign.  Just nu håller vi på med vår c-uppsats och det är därför ni får detta brev av oss. 
Vi skall göra en undersökning av om ljudnivån i ett klassrum ändras när man ändrar 
belysningen i rummet.  

Det finns tidigare studier hur barn påverkas av både artificiell belysning och av dagsljuset. 
Forskning visar också att ljud påverkar människans hälsa. Oönskat ljud, alltså buller, kan göra 
oss inte bara stressade och irriterade utan också sjuka. Trots mängden forskning gällande 
arbetsmiljön och dess olika påverkan finns det inte så mycket forskningar som behandlar hur 
ljud och ljus samverkar.  

Det är en intressant fråga att undersöka då skolan och klassrummet är en viktig plats för unga. 
Skolan bör ha de bästa förutsättningarna för att förmedla kunskaper som senare tas med ut i 
arbetslivet och vidare formar vårt samhälle. Arbetsmiljön i skolan är med andra ord en fråga 
som berör oss alla. 

Tanken med vår undersökning är att sätta ut en bullermätare och mäta ljudnivån i ett 
klassrum under tre veckors tid. Bullermätaren ger bara mätvärden och spelar alltså inte in 
några röster eller samtal. Under denna tid kommer vi också förändra belysningen i 
klassrummet på så vis att belysningen under en vecka kommer vara sådan som den är idag, 
en jämn belysning i hela rummet. Den andra veckan kommer belysningsnivån (mängden ljus i 
rummet)sänkas, och den tredje veckan kommer belysningen istället vara på vissa delar och 
punkter i rummet, exempelvis arbetsytorna och väggarna. Det kommer aldrig vara för mörkt i 
klassrummet och undersökningen kommer inte att förstöra för undervisningen på något vis. 
På bilderna ser ni exempel på hur de olika ljusfördelningarna skulle kunna se ut. Bild 1 visar en 
jämn belysning och bild 2 visar en ojämn belysning med fokus på arbetsyta och väggar, detta 
är som sagt bara exempel.

Bild 1. Vecka 1 och 2 Bild 2. Vecka 3
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SIDA 2/2 

Vi frågar alltså er med detta brev om ni godkänner att vi utför undersökningen och våra 
mätningar i ert barns klassrum. Vänligen fyll i ert svar och lämna åter till skolan senast 
fredagen den 26/2.  

JA, jag godkänner NEJ, jag godkänner inte 

Barnets namn:________________________________________________________________ 

Förälders underskrift:__________________________________________________________ 

Datum:_____________________________________________________________________ 

Vi vill be er att om undersökningen blir av inte nämna för era barn att det är ljudnivån vi 
undersöker. Ni kan nämna att vi ska studera belysningen, men för att få så hög trovärdighet 
som möjligt är det viktigt att barnen inte är medvetna om vad huvudsyftet med 
undersökningen är. Undersökningen är helt anonym, varken identiteter eller plats kommer 
att redovisas. 

Vid undersökningens slut kommer ni få möjlighet att närvara vid ett tillfälle då vi går igenom 
resultaten vi har fått.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss! 

Mvh / Frida Sethberg, sefr1390@student.ju.se 
& Nina Wik, wini1361@student.ju.se 

Handledare: Cecilia Häggström, Cecilia.Haggstrom@ju.se 

mailto:sefr1390@student.ju.se
mailto:wini1361@student.ju.se
mailto:Cecilia.Haggstrom@ju.se
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