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Abstract 

The purpose of this thesis is to create conditions in order to plan lighting to a library 

room after children's needs and wishes, and to gain deeper knowledge about how 

children experience different lighting environments and what they perceive as good 

lighting. I was given the task by Huskvarna library to design a lighting plan for their 

children's department. This is part of the project "Library 2.1-room as a medium" that 

is going on at Huskvarna library since fall 2007. 

 

My questions at issue are:  

1. What do children consider as good lighting in a library?  

2. How do children experience different lighting environments? 

 

I have done an experimental study with both quantitative and qualitative elements. 

The study was conducted in the children's department at Huskvarna library. Twenty 

children in the ages between 10 and 12 participated in the study, which consisted of 

four surveys. The first three surveys were designed in the same way but were 

answered in three different lighting environments in the same room; 1) daylight only, 

2) daylight in addition with reading lights, and 3) daylight and the existing lighting in 

the room. These first three surveys where designed primarily to answer the second 

question at issue, to get a deeper understanding of how children experience different 

lighting environments. The fourth survey was intended primarily to answer the first 

question and included statements about lighting, which the children had to consider. 

 

The results are: The children want to have a varied light in the room and do not like 

the high light levels as the existing lighting provide. They want reading armatures 

next to the seating and preferably colored lighting in the shape of decoration. I also 

discovered that most of the children preferred “cosy” lighting. 

 

Of the lighting environments that the children have been examining in this study, the 

lighting environment with reading armatures is the one that the children experience as 

the most positive in most aspects. The light environment that the children experience 

as the least positive is the existing lighting in the room. 

 

The conclusion is that the light level from the existing lighting in the library's children 

department is considered to high by the children in the study and should be adjusted to 

the children's individual needs.  

 

 

Keywords:  Lighting, children, library, sense experiences, Huskvarna library. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att skapa förutsättningar för att kunna planera 

belysning till ett biblioteksrum efter barns behov och önskemål och även få djupare 

kunskaper om hur barn upplever olika ljusmiljöer och vad de upplever som bra 

belysning. Jag fick i uppdrag av Huskvarna bibliotek att utforma en belysningsplan 

för deras barnboksavdelning. Detta är en del i projektet ”Bibliotek 2.1-Rummet som 

medium” som pågår på Huskvarna bibliotek sedan hösten 2007. 

Mina frågeställningar är: 

1. Vad tycker barn är bra belysning i ett bibliotek? 

2. Hur upplever barn olika belysningsmiljöer? 

Studien är experimentellt upplagd och utfördes med hjälp av enkäter i Huskvarnas 

biblioteks barnboksavdelning. Tjugo barn i åldern 10 till 12 år deltog i studien som 

inbegrep fyra enkäter. Det tre första enkäterna som var likadant utformade, besvarades 

i tre olika ljusmiljöer men i samma rum; 1) endast dagsljus, 2) dagsljus och läslampor 

samt 3) dagsljus och den befintliga belysningen i rummet. Dessa enkäter syftade 

framförallt till att besvara den andra frågeställningen för att få en djupare förståelse 

för hur barn upplever olika ljusmiljöer. Den fjärde enkäten syftade framförallt till att 

besvara den första frågeställningen och bestod bland annat av påståenden om ljus som 

barnen fick ta ställning till.    

Resultaten visar att barnen vill ha ett varierat ljus i rummet och de tycker inte om de 

höga ljusnivåerna som den befintliga belysningen ger. De vill ha läslampor vid 

sittplatserna och gärna färgat ljus som dekoration. Att det ska vara ”mysigt” är vikt igt 

för barnen.  

Av de ljusmiljöer som barnen har fått pröva i den här studien så är ljusmiljön med 

läslampor den ljusmiljö barnen upplever som mest positiv i de flesta avseenden. Den 

ljusmiljö som barnen upplever som minst positiv är den befintliga allmänbelysningen 

i rummet.    

Slutsatsen är att ljusnivån från den befintliga belysningen i bibliotekets barn- och 

ungdomsboksavdelning enligt barnen i studien är för hög och bör anpassas till barnens 

individuella behov.  

Nyckelord 

Ljus, barn, bibliotek, sinnesupplevelser, belysning, Huskvarna bibliotek. 
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1 Inledning 

Ljus som är anpassat efter barns behov och önskemål är ett område som det finns 

begränsad kunskap inom. Jag vill med detta examensarbete bidra till ökad kunskap 

inom detta område.  

Jag fick i uppdrag av Huskvarnas bibliotek att utforma en belysningsplan för deras 

barnboksavdelning. En viktig aspekt i detta arbete var att barnen skulle vara i fokus.     

Detta examensarbete på C-nivå har genomförts som en avslutande del i 

Ljusdesignutbildningen på kandidatnivå vid Högskolan i Jönköping.  

 

1.1 Bakgrund 
På Huskvarnas bibliotek pågår sedan hösten 2007 arbetet med projektet ”Bibliotek 

2.1-Rummet som medium”, ett samarbetsprojekt med Länsbiblioteket Jönköping. Det 

övergripande målet med projektet är att göra Huskvarna bibliotek mera tillgängligt för 

barn och ungdomar. Barns omvärld och medievanor har förändrats och förändras i 

hög takt bland annat med tanke på det ökade dator- och internetanvändandet (Anshel 

2005). Med tanke på detta har de som jobbar med projektet ställt sig frågor kring 

bibliotekets sätt att fungera i förhållande till barnens behov. Detta projekt innefattar 

samspelet mellan det fysiska rummet, det virtuella rummet, medierna och barnen. 

 

Den fas av projektet som jag medverkat i inbegrep ny inredning och ny belysning till 

barn och ungdomsboksavdelningen, för barn i åldern 7 till 16 år. Uppdragsgivarens 

primära mål med min insatts var att få en barn- och ungdomsanpassad 

belysningslösning till bibliotekets barn- och ungdomsboksavdelning. De var även 

intresserade av att få djupare kunskap om hur barn upplever ljus på biblioteket och 

bibliotekets miljö i stort, eftersom detta var i linje med projektet ”Bibliotek 2.1-

Rummet som medium” på Huskvarna bibliotek.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet är att skapa förutsättningar för att kunna planera belysning 

till ett biblioteksrum som svarar mot barns önskemål och behov och att få djupare 

kunskap om hur barn upplever olika ljusmiljöer och vad de upplever som bra 

belysning.   

 

Mina frågeställningar är: 

1. Vad tycker barn är bra belysning i ett bibliotek? 

2. Hur upplever barn olika belysningsmiljöer? 
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1.3 Avgränsningar 
Studien är genomförd på barn i åldern 10 till 12, alltså inte på hela det spann mellan 7 

till 16 år som den aktuella delen av barnboksavdelningen är utformad för. Jag har inte 

gjort några mätningar på belysningsstyrka. Däremot har jag studerat trivselfaktorer 

och känsloupplevelser. Jag lägger i den här rapporten inte fram något förslag på ny 

belysningsplan till Huskvarnas biblioteks barn- och ungdomsboksavdelning, utan 

detta arbete utgör grunden till att göra belysningsplanen så bra som möjlig efter 

barnen behov och önskemål.  

 

1.4 Disposition 
Rapporten är disponerad på följande sätt: I den teoretiska bakgrunden i kapitel 2 finns 

en litteraturgenomgång och en mer djupgående bakgrund till projektet ”Bibliotek 2.1-

Rummet som medium”. I kapitel 3 som innehåller metod och genomförande, 

beskriver jag min metod och hur studien är upplagd. Här beskrivs också ljusmiljön i 

rummet där studien genomfördes. I resultatdelen i kapitel 4 presenteras resultaten av 

studien. I kapitel 5, diskussion och slutsatser, utgår jag från frågeställningarna och 

diskuterar de resultat jag kommit fram till. Här finns även en metoddiskussion. 

Bilagorna till rapporten finns längst bak i rapporten. 

 

1.5  Begreppsförklaringar  
Wallwasher: Belysningsarmatur med bred ljusstrålning är till för att riktas mot väggar 

för att täcka in stora områden med ljus.  

Ra-index:  Färgåtergivning hos olika ljuskällor. Dagsljus och glödljuslampor har ett 

Ra värde på 100, alltså perfekt färgåtergivning. Ett Ra värde under 80 ger risk för 

dålig färgåtergivning.   

Färgtemperatur: Ljusfärg, anges i Kelvin (K). När färgtemperaturen är högre än 5400 

K brukar vi uppfatta det som kallt, under 3300 K som varmt och där emellan som 

neutralt vitt. 

Lux: Belysningsstyrka, det ljusflöde som träffar en yta per kvadratmeter.  

Lysrör: Lågtryckslampa med kvicksilver som ljusalstrande medium.  

Kompaktlysrör: Arbetar med samma princip som lysrör men har en mer kompakt 

form.  

Halogen: Glödljuslampa, med tillsatt halogen i gasen. Har lite högre färgtemperatur 

än glödlampan, ger alltså ett lite kallare ljus.  

Spotlight: Smalstrålig strålkastare.    

Downlight: Belysningsarmatur som ofta är inbyggd i tak eller monterad direkt mot 

taket, med ljus riktat neråt.  

Visuell stimulans: Variation mellan ljus och skugga piggar upp. Helt jämn belysning 

skapar tråkiga rum. 
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Flimmer: ”Blinkande”, kan uppstå vid användning av urladdningslampor som lysrör 

utan högfrekventa för kopplingsdon (HF). Flimmer uppstår vid varje halv period av 

den 50-periodig nätspänning då lampan tänds och släcks. Detta kan uppfattas som 

”blinkningar” och uppfattas lättast av periferi seendet.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Litteraturstudier 

2.1.1 Hur går det till att se? 

I ögats näthinna finns tre olika sorters receptorer. Stavarna, registrerar 

ljushetsskillnader i synfältet utan färg som en svart/vit bild. Stavarna fungerar även i 

mycket låga ljusnivåer och står ensamma för vårt mörkerseende. Tapparna, registrerar 

förutom ljushetsskillnader även ljusstrålningens spektralfördelning som helhet och 

lägger grunden för vårt färgseende. Gula fläcken (fovea) består enbart av tappar och 

upptar cirka 2 grader av vårt synfällt.  Det är endast i den här delen av synfältet vi har 

synskärpa och kan se små detaljer. Receptorerna i resten av näthinnan registrerar 

framförallt rumsliga sammanhang genom ljushets- och färgskillnader utan skärpa 

(Liljefors 2000).  

 

Den tredje typen av receptor upptäcktes så sent som 2002. Dessa receptorer förmedlar 

inte visuell information utan styr bland annat vår dygnsrytm genom att signalera 

ljusimpulser via nervbanor genom hypotalamus och till de hormonreglerande 

körtlarna som tallkottkörteln och binjurarna, som får information om vilket hormon 

som ska produceras. På natten, när det är mörkt produceras melatonin som gör oss 

trötta men så fort ögat stimuleras av ljus så upphör produktionen. På dagen när det är 

ljust produceras så kallade aktivitetshormoner, bland annat kortisol, som utsöndras i 

binjurarna. Ljuset styr alltså vår dygnsrytm (Berson, et al., 2002; R. Küller, 2005).  
 

I näthinnans receptorer omvandlas den elektromagnetiska energin (ljusstrålningen) till 

bioelektriska nervimpulser, som sedan förs vidare till hjärnan genom synnerven. I 

hjärnan tolkas synintrycken i ett flertal synområden. Minnet har stor betydelse för att 

tolka det vi ser (Liljefors 2000).    

 

Det vi ser är kontraster i ljushet och färg. Kontraster beskriver mötet mellan två 

visuellt olika områden. Dessa olikheter kan vara färgskillnader eller ljushetsskillnader. 

Mötet mellan kontrasterna är grunden för vårt seende. Kontraster finns i tre olika 

grundformer, skarp gräns i mötet, oskarp eller diffus gräns i mötet och gradient då 

övergången i ljushet och/eller färg sker mjukt utan märkbar gräns. Ljusstrålningens 

funktion är att ge seendet information om kontraster (ibid). 

2.1.2 Barn och ljus 

Det är svårt att hitta litteratur och forskning som inriktar sig på hur barn uppfattar ljus. 

Det mesta jag har funnit är inriktat på att planera belysning för synskadade barn eller 

hur ljus påverkar olika sjukdomar hos barn. Detta är i och för sig intressant och viktigt 

men det som är syftet med detta arbete är att få djupare kunskap om hur barn upplever 

olika ljusmiljöer och vad de upplever som bra belysning.   

 

Barns syn utvecklas kraftigt framförallt mellan fyra och sju års ålder, vilket gör att det 

finns skäl att anta att barn är mer känsliga för olika typer av belysning än vuxna. Det 

finns studier som visar att barn är mer känsliga för flimmer än vuxna. Autistiska barn 
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som vistas i flimrande belysning blir mer oroliga än när belysningen är flimmerfri 

(Sandström et al., 2002). Lysrör som inte drivs med högfrekventa driftdon ger hög 

risk för flimmer.   

 

Barnen ska själva kunna påverka och förändra ljuset för att kunna iaktta och uppleva 

förändringar i ljuset. Då är den ”egna” lampan som barnet själv kan tända, släcka och 

rikta viktig (Liljefors & Sundstedt, 1979). När barn själva får välja var de vill sitta i 

ett klassrum vill de flesta sitta nära fönster, mycket på grund av utsikten som ger 

visuell stimulans, men mestadels på grund av dagsljuset (Stewart, 1981). 

 

I en studie som utförts av Küller och Lindsten (1992) har 90 barn fått vistas i klassrum 

med olika belysningslösningar under ett skolår. Två av klassrummen hade tillgång till 

dagsljus och två hade inte tillgång till dagsljus. Ett av de fönsterlösa klassrummen var 

belysta med så kallade dagsljuslysrör och det andra med varmvita lysrör. Denna studie 

visar att barnen har högre nivåer av kortisol på sommarmorgnar än på vintermorgnar. 

Uppgången av kortisolvärden skedde i slutet av februari i alla klassrum förutom det 

som varken hade tillgång till dagsljus eller dagsljuslysrör då uppgången inte skedde 

förrän senare. Höga kortisolvärden gjorde i den här studien barnen mer sociala i sitt 

beteende men på bekostnad av deras koncentrationsförmåga. Koncentrationsförmågan 

var låg hos barnen i alla klassrum i början på höstterminen men ökade sedan. I de två 

klassrummen med fönster höll koncentrationsförmågan i sig fram till februari, medan 

i de utan fönster gick koncentrationen ned tidigare (Küller, 2005; Küller & Lindsten, 

1992).   

 

När det gäller säkerhet så är det viktigt att alla lampor som är åtkomliga för barnen är 

försedda med galler eller annat skydd för att undvika brännskador (Liljefors & 

Sundstedt, 1979).      

 

Studier har också visat att barn blir mer avslappnade, intresserade och presterar bättre 

i skolan vid lägre belysningsnivåer i klassrum (Winterbottom & Wilkins, 2008). 

2.1.3 Standarden för belysning i bibliotek 

Enligt SS-EN 12464-1 som är standarden för belysning av arbetsplatser inomhus, är 

det rekommenderade minimivärdet för belysningsstyrka i bibliotek 500 lux i läsesalar, 

200 lux på hyllor (vertikalbelysning) och 500 lux vid diskarna (Swedish standard 

institute, 2003).  

2.1.4 Dagsljus 

Det mest speciella med dagsljuset förutom att det är någonting som vi får naturligt 

och helt gratis, är att det är dynamiskt och ändras efter tid på dygnet, årstid och 

väderlek. Är himlen klar får vi ett riktat ljus med skarpa skuggor som kan liknas vid 

ljuset från en strålkastare. Är himlen däremot mulen blir ljuset jämnt och näst intill 

skugglöst, vilket närmast kan jämföras med indirekt ljus som reflekteras från ett helt 

tak. Färgtemperaturen på dagsljuset kan variera mellan ungefär 3500 till 100 000 
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Kelvin beroende på solens höjd och atmosfäriska förhållanden. Dagsljuset har ett Ra-

index på 100 vilket innebär perfekt färgåtergivning. Vid skymning då ljuset upplevs 

som kallare ser vi varma färger sämre som exempelvis rött. Utomhus i solen en klar 

dag kan belysningsstyrkan uppgå till 100 000 lux (Starby 2006).    

2.1.5 Lysrör   

Lysrör är en typ av lågtryckslampa med kvicksilver som ljusalstrande medium. I 

lysröret finns hjälpgas eller startgas som det också kallas, bestående av en liten mängd 

kvicksilver samt argon eller krypton. Gasen behövs för att tända lysröret men även för 

att vidmakthålla rätt tryck i röret. Urladdningen alstrar framförallt osynlig UV-

strålning som omvandlas till synligt ljus med hjälp av ett lyspulver på rörets insida. 

Lyspulvret består framförallt av kristaller och halofosfater. Beroende på hur lyspulvret 

är ihopkomponerat får man olika ljus, till exempel olika färgtemperaturer. Lysrör kan 

fås i många olika utförande, exempelvis raka i olika dimensioner 16 mm (T5), 26 mm 

(T8), cirkellysrör och kompaktlysrör. Det finns även många olika färgtemperaturer, 

från varmvita 2700 K upp till 17 000 Kelvin som ger ett kallt ljus. Lysrör har ett Ra-

värde på mellan 50 och 98 beroende på typ. Vanligast är att man använder lysrör med 

ett Ra-värde mellan 80 och 85 (Starby 2006).     

2.1.6 Rumsuppfattning 

Rum begränsas inte alltid av fyra väggar utan finns överallt i skogen, i staden och i 

oss själva. Vi utvecklar vår rumsuppfattning som barn genom att leka och upptäcka 

rummet. Då söker vi hörn, skrymslen och små avgränsade platser att leka på. Vi 

använder även tingen i rummet på ett sätt som ofta överraskar vuxna och bygger egna 

rum i form av kojor och andra gömmställen (Ekman, 1996).  

 

Behovet att uppfatta rum där man befinner sig har psykologisk grund. Våra sinnen har 

utvecklats för att ge oss tillförlitlig information om vår omgivning (Liljefors, 2000). 

 

Form, färg, ljus och material är de uttrycksmedel, gestaltningselement som samverkar 

till en rumslig helhet. Vi upplever först och främst rummet som en helhet där de olika 

gestaltningselementen samverkar. Men även våra erfarenheter och den verksamhet 

som pågår i rummet präglar rummet och rumsupplevelsen. Ljus, mörker och färg 

påverkar rumsupplevelsen starkt (Gulliksson, 1992). 

 

Torbjörn Laike (2005) gjorde en studie på 74 barn i åldrarna 3 till 7 år, där barnens 

daghemsmiljö och hemmiljö utvärderades och observationer gjordes på barnen i båda 

dessa miljöer. Studien visar att barnen uppvisade ett negativt beteende då miljön var 

otrivsam och hade låg komplexitet (låg variationsrikedom). Laike kan genom den här 

studien konstatera att det finns ett samband mellan barnens känslomässiga tillstånd, 

den fysiska miljön och sociala miljön. 

 

Ann Skantze frågade i sin doktorsavhandling 1989: Vad betyder skolhuset? Hon har 

studerat tre skolor från olika tidsepoker (1973, 1961 och 1926) genom att intervjua 

barn och låtit de äldre barnen skriva uppsatser om sin skolmiljö. De slutsatser hon 

drog var att barn tolkar sin miljö med hela kroppen, med alla sina sinnen och att de 

tillskriver miljön känslomässiga kvaliteter. De använder miljön för att få förståelse för 
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sig själva, sociala sammanhang och sin omgivning. Biblioteken i alla tre skolor fick 

bra omdömen då de gav utrymme för varierat beteende och eget utforskande (Skantze 

i Lundahl, 1995).  

 

Britta Abramson säger om skriften Lokaler och miljö i förskola och fritidshem 

(allmänna råd från socialstyrelsen 1989:7) som hon själv varit med och skrivit: 

”Utöver de kunskaper som förmedlas i denna skrift behövs, inlevelse, rumslig fantasi 

och medveten behandling av ytor och volymer, ljus och skugga, färg och form för att 

gestalta en god fysisk miljö för barn och vuxna” (Abramson, 1995 s. 11). 

 

  

2.2 ”Rummet som medium” 
 
Projektet ”Bibliotek 2.1-Rummet som medium” har pågått på Huskvarnas bibliotek 

sedan hösten 2007 och drivs framförallt av bibliotekets barnbibliotekarie som är 

projektledare för projektet. Projektet är ett samarbete med Länsbiblioteket Jönköping. 

Alla studier som jag beskriver här nedan är utförda av personal på Huskvarna 

bibliotek. Detta projekt undersöker samspelet mellan det fysiska rummet, det virtuella 

rummet, medierna och barnen.  

 

Bland annat har barns vanor när det gäller läsning, biblioteksbesök och 

datoranvändning undersökts med hjälp av en enkät som biblioteket tagit fram. En 

blogg har startats där det fysiska rummet avspeglas virtuellt. 

Observationer har gjorts på olika grupper med barn som kommer till biblioteket, detta 

för att förstå hur barn använder rummet, hur de söker efter böcker, hur de interagerar 

med varandra och var de väljer att slå sig ner. Dessa observationer visar bland annat 

att barnen föredrar fåtöljerna som står mer skyddade mellan bokhyllor i en grupp med 

fyra fåtöljer, eller en soffa som står i bilderboksavdelningen bakom en spaljé framför 

de två fåtöljer som står ute i gången eller intill bordet vid tidskrifterna. Observationer-

na visar också att barnen gärna sitter nära varandra, ofta två i samma fåtölj. Många 

läser även ur samma bok två och två eller läser högt för varandra.  

Tjugo barn i andra och fjärde klass fick rita teckningar och skriva texter om hur de vill 

att biblioteket ska se ut och hur de vill att bokhyllorna ska se ut. Man kan läsa ut av 

teckningarna att barnen vill ha mycket färg och att de är medvetna om form och 

funktion. De yngre barnen har mycket rörelse i teckningarna av biblioteket, till 

exempel ”bokraketer” och krossbanor. De äldre barnen beskriver i sina texter och 

teckningar att de vill ha en myshörna och att man ska känna sig trygg.  
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På de yngre barnens teckningar kan man se lampor tydligt tecknade på åtta av elva  

teckningar (se bild 2.1). På teckningarna med bokhyllor ser man bland annat att 

barnen vill att hyllorna ska vara ”stylade”, ”designade” och ”udda”. De flesta 

använder sig även av nytänkande formspråk i sina teckningar (se bild 2.2). Många av 

barnen vill också att det ska synas på hyllan vilka böcker som står i den, till exempel 

med hjälp av skyltar med hästar på hyllan med hästböcker. 

 

Den etapp i projektet som pågick då jag genomförde denna studie var att göra om det 

fysiska rummet. Detta innebar ny inredning och ny belysning. Inredningen kom ifrån 

IKEA och planerades av en inredningsarkitekt från IKEA i Jönköping. 

 

För att möta barnens önskan om mer aktivitet på biblioteket planerade man att låta 

Upptech ställa ut en modul med experiment i rummet (se bild 2.3). Upptech är ett 

Science Center där barn får lära sig om teknik och naturvetenskapliga fenomen, 

genom att utföra experiment och lära sig på ett interaktivt sätt. I modulen skall det 

även finnas plats för böcker inom ämnet som experimenten tar upp. Dessa experiment 

kan bland annat vara, lampa och spegel, 

för att se pupillerna vidgas och dra ihop 

sig, rita spegelvänt eller doftburkar att 

lukta i och är framförallt riktade till barn 

från 9 till 12 år. Experimenten byts ut med 

jämna mellanrum. Själva modulen är 

cirkelformad, tre meter i diameter och är 

byggd av spirorör och 

björkplywoodskivor. Sju stycken två 

meter höga spirorör står i en cirkel med 

boxar byggda av björkplywoodskivor i 

mellan. Boxarna är 75x75 centimeter 

stora, öppna rakt igenom och kommer att 

fästas 70 centimeter över golvet (se bild 

2.3).  

Bild 2.1.                                                                   Bild 2.2. 

Två av teckningarna barnen har ritat på temat ”Så här vill jag att biblioteket ska se ut”.   

Bild 2.3 Modell av modulen där 

Upptechs experiment ska stå. 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Metod 
 
Studien jag har utfört är av experimentell design med både kvalitativa och kvantitativa 

inslag. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod kan enkelt förklaras på 

följande sätt. Kvalitativa data bygger på ord och undersökande öppna frågeställningar 

där man söker förståelse, samband och nyanser. De inbegriper observationer och 

intervjuer. Kvantitativa data bygger på siffror och mätningar och har ofta en mer 

sluten frågeställning. Enkätundersökning är en form av kvantitativ metod (Eliasson, 

2006).  

 

Studien bygger på fyra enkäter som tjugo barn i åldern 10 till 12 år har svarat på. De 

tre första enkäterna var likadana men besvarades i tre olika ljusmiljöer. Ljusmiljöerna 

var, 1) enbart dagsljus, 2) dagsljus och läslampor och 3) dagsljus och den befintliga 

belysningen i rummet. I enkäten ställdes nio frågor om rummet, under rubriken ”Hur 

upplever du rummet?”, nio frågor om ljuset i rummet, under rubriken ”Hur upplever 

du ljuset i rummet?” och fem frågor om hur barnen kände sig under rubriken ”Hur 

känner du dig?” (se bilaga 1-3).  

 

Enkäterna var uppbyggda så att barnen fick skatta sina upplevelser och känslor på en 

tregradig svarsskala mellan till exempel ”stort” och ”litet”, ”varmt” och ”kallt”. Alltså 

till exempel 1= stort 2= mittemellan 3= litet. Av den här delen av enkäterna fick jag 

kvantifierade data i form av siffror och det är en ordinalskala, då svarsalternativen går 

att rangordna. Det fanns också utrymme för barnen att skriva fritt i varje enkät under 

rubriken ”Om du tycker något speciellt om rummet och ljuset när det endast är 

dagsljustbelyst så kan du skriva det här” (rubriken är hämtad från enkäten om 

dagsljus, bilaga 1). Den här delen av enkäterna är kvalitativ då jag fick data i form av 

barnens egna ord om hur de upplevde rummet i de olika ljusmiljöerna.  

 

Den fjärde enkäten byggde på påståenden som barnen fick ta ställning till (bilaga 4). 

Dessa påståenden handlade om hur de vill att ljuset ska vara på biblioteket under 

rubriken ”Hur skulle du vilja ha ljuset på biblioteket?”. Exempel på påståenden är, 

”Jag skulle vilja ha läslampor vid sittplatserna” och ”Jag tycker att det är bra som det 

är”. Detta är enligt nominalskala då svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande. Här 

fanns också utrymme för barnen att skriva hur de ville att ljuset skulle vara på 

biblioteket med egna ord. I denna enkät skulle barnen också fritt beskriva rummet de 

befann sig i, för att jag skulle få en bild av hur bra rumsuppfattning de hade. 

 

De tre första enkäterna bygger på en enkät som syftar till att utvärdera ljuset vid 

arbetsplatser. Den är framtagen av Miljöpsykologiavdelningen vid Lunds Tekniska 

Högskola (LTH) och överskriften är ”HUR UPPLEVER DU LJUSET vid 

arbetsplatsen”.  Enkäten från LTH har en sjugradig svarsskala mellan till exempel 

starkt till svagt. Den riktar sig bara till att utvärdera ljus men jag har använt samma 

princip när det gäller rummet och hur barnen känner sig och även gjort om 

svarsskalan till tregradig (Küller & Laike, 1998).      
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3.2 Genomförande 
 
Det var tjugo barn som deltog i studien. Det urval jag har gjort är ett bekvämlighets-

urval då det är den grupp med barn som biblioteket tidigare har använt sig av i sina 

studier i projektet ”Bibliotek 2.1 - Rummet som medium”. Lärarna till eleverna 

uppmanades att välja ut barnen till gruppen slumpvis från deras klasser. Alla barn 

gick på samma skola men i två olika klasser, där tio av eleverna gick i fjärde klass och 

tio i femte klass. Åtta av barnen var flickor och tolv var pojkar. Åldersfördelningen 

var: nio 10-åringar, sju 11-åringar och fyra 12-åringar.   

 

Jag valde att lägga upp studietillfället så att barnen först fick svara på enkäterna i de 

tre olika ljusmiljöerna för att sedan besvara enkäten om hur de vill att ljuset ska vara 

på biblioteket. Detta innebar att barnen i de olika ljusmiljöerna fick uppleva hur 

rummet förändrades med olika belysningsprinciper och att de själva fick känna på vad 

de tycker är behagligt, mysigt, stressande och så vidare. Detta gav barnen grunden, för 

att ha mer att utgå ifrån när de sedan skulle besvara enkäten om hur de vill att ljuset 

ska vara på biblioteket.  

 

Jag delade upp de tjugo barnen på två grupper med tio barn i varje, och jag hade 40 

minuter med varje grupp och schemat såg ut som i figur 3.1 nedan.  

Figur 3.1 Schema över studietillfället, grupp 1 är ljusgrå och grupp 2 mörkgrå. 

 

Enkätdata analyserades med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS. För att 

analysera påståendena i den fjärde enkäten använde jag mig utav det enklare 

programmet Excel. 

 
3.2.1 Rummet som studien utfördes i  

Studien utfördes på plats i Huskvarna biblioteks barnboksavdelning. Hela avdelningen 

användes vid studietillfället, alltså inte bara den del av rummet som skulle göras om i 

projektet ”Bibliotek 2.1 - Rummet som medium” (figur 3.2).  

 

Bibliotekets lokaler är en del av Huskvarnas stadshus och byggdes som butikslokal år 

1911, för att sedan på 1950- och 60-talen byggas om till bibliotek. Biblioteket har en 

barn- och ungdomsavdelning, en vuxenavdelning och en hörsal i källaren. Barn- och 

ungdomsboksavdelningen är ett avlångt rum på cirka åtta gånger 27 meter (figur 3.2). 

På ena kortsidan finns stora skyltfönster ut mot gatan, som släpper in mycket ljus då 

de ligger mot söder. På västra långsidan finns två fönsterpartier som är ca fyra meter 

breda vardera och har en bröstningshöjd på 1 meter från golvet. Väggarna är 

vitmålade och golvet är beige melerad linoleummatta. Vid ingången till kontoren 

 
08.20 08.30 08.40 08.50 09.00 09.10 09.20 09.30 

Enkät 1. Dagsljus   
   

  
   Enkät 2. Läslampor 

 
  

   
  

  Enkät 3. Befintlig belysning 
  

  
   

  
 Enkät 4. Hur skulle du vilja ha 

belysningen? 
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finns det spaljéer på båda sidor som gör att småbarnsavdelningen blir mer som ett eget 

rum.  

 

3.2.2 Ljusmiljön 

När det endast är dagsljus i rummet är det tillfredsställande ljus. Jag anser att man kan 

läsa utan problem i småbarnsavdelningen (bild 3.2) och vid fönstren på långsidan. 

Även väggen på den norra kortsidan är mycket ljus tack vare att fönstren går ända in 

mot väggen som reflekterar in ljuset i rummet. Golvet är relativt ljust och blankt så 

det reflekterar ljuset långt in i rummet. Dagsljuset blir en stor vägledande faktor när 

belysningen är släckt (bild 3.1). Dagsljuset från fönstren ger en naturlig visuell 

vägledning och reflektionerna från golv och tak skapar dragningskraft in i rummet. 

 

 

 

 
 

Figur 3.2 Ritning över rummet 
Den gul- alternativt grå-
markerade delen av rummet är 
den som ska göras om. 
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3.2.3 Den befintliga belysningen  

Den befintliga belysningen består av 42 infällda armaturer med indirekt ljusspridning 

bestyckade med 1*55W kompaktlysrör (bild 3.3).  Detta ger ett mycket jämnt och 

tråkigt ljus i hela rummet. Kompaktlysrören har ett Ra index på 80 och 

färgtemperaturen är 3000 Kelvin. Det enda som bryter av mot den jämna 

allmänbelysningen är sju halogen-spotlights som belyser konstverken på väggen. De 

ger ett ”orent” intryck då ljuskäglorna är skarpa och mycket olika varandra gällande 

form och färgtemperatur. Den östra väggen i småbarnsavdelningen belyses av två 

infällda wallwasher-armaturer med kompaktlysrör, vilket ger ett jämnt ljus på väggen. 

Vid ingången till kontoren finns två infällda downlight-armaturer bestyckade med 

kompaktlysrör. Armaturen har en ring i underkant som reflekterar lite av ljuset upp i 

taket. Vid den norra väggen i ungdomsboksavdelningen finns bokhyllor med 

hyllbelysning med lysrör monterade på hyllorna. Taket i rummet är mestadels obelyst 

och upplevs mörkt vilket ger en tryckande känsla.  

 

 
 

Bild 3.3 Huskvarna bibliotek, kortet är 

taget mot småbarnsavdelningen, med den  

befintliga belysningen tänd. 

 

 

 

 

Belysningen.  
 

Bild 3.4 Mot ungdomsboksavdelningen, 

med den befintliga belysningen tänd. 

 
  

 

Bild 3.1  Rummet i endast dagsljus, mot 

småbarnsavdelningen.  

Bild 3.2 Rummet i enbart dagsljus, mot 

ungdomsavdelningen.  
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3.2.4 Reflektion om rummet 

Barn och ungdomsavdelningen känns varmare och mer inbjudande än de övriga 

avdelningarna på biblioteket. Men det finns ingen spänning eller mystik över rummet, 

något som jag tycker brukar finnas på bibliotek och finns till viss del på de övriga 

avdelningarna. Detta beror mycket på rummets form, den öppna överskådliga 

möbleringen men framförallt den varma jämna belysningen. De stora fönstren längst 

bort i rummet gör att man sugs in i rummet, vilket är positivt.   

3.2.5 Undersökningstillfället   

Tre dagar innan studien skulle genomföras åkte jag ut till skolan där eleverna går, för 

att presentera mig själv och berätta om vad de skulle få göra när de kom ner till 

biblioteket. Jag valde att träffa eleverna en gång innan själva studietillfället på grund 

av att jag ville undersöka vilken nivå de befann sig på mognadsmässigt. Detta för att 

vara säker på att min metod skulle fungera. Men även för att väcka deras tankar om 

ljus och grunda för att mötet vid studietillfället skulle bli mer avslappnat. Vid detta 

besök bad jag barnen att sätta sig i grupper och diskutera vad de tyckte var bra och 

dålig belysning. 

 

Den 20 februari 2009 klockan 08.15 kom barnen till biblioteket. Det var en solig 

morgon och solljuset flödade in genom det stora sydliga fönstret i barnboks-

avdelningen. Innan barnen kom hade jag riggat läslampor vid alla sittplatser och 

släckt den befintliga belysningen. När barnen kom fick de gå direkt ner i källaren, där 

jag delade upp dem i två grupper med tio barn i varje grupp. En av grupperna fick 

följa med mig upp till barnboksavdelningen. Den första gruppen bestod av pojkar från 

femte klass och flickor från fjärde klass och den andra gruppen bestod av flickor från 

femte klass och pojkar från fjärde.  

 

När vi var uppe i barnboksavdelningen berättade jag för dem vad de skulle få göra och 

delade ut den första enkäten där de skulle analysera rummet i endast dagsljus (se 

bilaga 1). Till första gruppen glömde jag att säga att de skulle sprida ut sig i rummet 

så de flesta satte sig nära det sydliga fönstret. Detta korrigerade jag till andra gruppen 

då jag bad dem från början att sprida ut sig i rummet. Jag sa till dem att de skulle 

fråga om det var något de inte förstod och förklarade även vad flimmer är eftersom 

det är ett ord som inte används så frekvent i dagligt språk. Jag sa till barnen att de 

gärna fick gå omkring i hela rummet och känna efter och se rummet i olika vinklar för 

att de skulle ta in hela rummet och inte bara närmast deras sittplatts. Detta var något 

som ett fåtal av barnen tog till sig men de flesta satt på samma sittplatts under hela 

undersökningstillfället.  

 

När första enkäten var besvarad, bad jag barnen att sätta sig vid sittplatserna där det 

fanns läslampor. Sedan tände jag lamporna och sa att de kunde rikta sin lampa som de 

själva ville. Därefter delade jag ut den andra enkäten. 

 

Jag hörde en del klagomål från båda grupperna om att de var tvungna att besvara 

samma enkät flera gånger. Då förklarade jag att rummet förändras med olika 

ljussättningar, något som de förstod när jag sedan släckte läslamporna och tände den 

befintliga belysningen. De fick svara på samma enkät en tredje gång i den befintliga 
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belysningen och då hörde jag en del spontana utrop, till exempel att de tyckte att ljuset 

var tråkig eller ”släck lyset jag vill bara ha läslampa”. När de fick den sista enkäten 

där de skulle svara på hur de skulle vilja ha ljuset började en del av barnen diskutera 

högljutt. 

 

Läslamporna som jag placerade ut vid alla sittplatser var av spotlight-typ med klämma 

för uppsättning. Dessa var bestyckade med 20w halogen med reflektor i olika 

spridningsgrader. Jag monterade läslamporna på bokvagnar som fanns att tillgå på 

biblioteket (se bild 3.5 och 3.6).   

 

 

 

 

 

 

Bild 3.5, Rummet när de läslampor jag  

placerat ut är tända. Mot det västra  
fönsterpartiet. 

 

 

 

Belysningen.  
 

Bild 3.6 De utplacerade läslamporna. 
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4 Resultat och analys 
Jag utgår i presentationen av resultatet från mina frågeställningar. 

 

1) Vad tycker barn är bra belysning i ett bibliotek?  

 

2) Hur upplever barn olika belysningsmiljöer? 

 
Till den första frågeställningen fann jag intressanta resultat framförallt från den fjärde 

enkäten, som bygger på påståenden som barnen har fått ta ställning till. Men slutsatser 

kan även dras från resultaten av de tre första enkäterna.  

 

Den andra frågeställningen besvaras framförallt genom resultat från de tre första 

enkäterna som bygger på att barnen fick skatta sina upplevelser och känslor i olika 

ljusmiljöer.   

 

4.1 Vad tycker barn är bra belysning i ett bibliotek?  
 
När jag besökte barnen på deras skola tre dagar innan själva studietillfället bad jag 

dem att sätta sig i grupper om fyra till fem barn i varje grupp och diskutera vad de 

tyckte var bra och dålig belysning. Även om jag inte hade sagt att de skulle tänka på 

belysning till biblioteket så var det vad de hade diskuterat. Alla grupper hade kommit 

fram till att de ville ha färgat ljus runt bokhyllorna (färgad ljusslang, ljuslist) och att 

de ville ha mysigare belysning. På frågan om de hade några exempel på mysig 

belysning svarade flera av eleverna, ”som hemma hos dem själva, med smålampor lite 

överallt”.  På frågan vad de tyckte var dålig belysning svarade en pojke att han inte 

ville ha det som i klassrummet (lysrörsarmaturer med mestadels indirekt ljus) ”för att 

det inte känns bra och att man känner sig tom när man befinner sig i sådan belysning”.  

 

Den fjärde enkäten (bilaga 4) där barnen bland annat fick ta ställning till olika 

påståenden, visar tydligt att det påstående som barnen höll med om i störst 

utsträckning, var att de ville ha läslampor vid sittplatserna. Nitton av de tjugo barnen 

kryssade för detta påstående. Två påståenden hade femton av barnen kryssat i. Dessa 

var: ”jag vill ha mer varierat ljus på olika platser i rummet” och ”jag tycker att det ska 

vara mörkare”. Fjorton av barnen kryssade i påståendet ”jag skulle vilja ha små 

lampor lite överallt” och tretton kryssade i ”jag vill ha färgat ljus i rummet”. 

Påståendet ”jag vill inte ha lysrör i taket som det är nu” hade kryssats för av elva barn. 

Hälften av barnen hade kryssat för påståendet ”jag skulle vilja ha både läslampor vid 

sittplatserna och lampor i taket”. Påståendet ”jag skulle vilja att det kom mer ljus in 

genom fönstren” hade kryssats för av åtta barn. 

 

De påståenden som barnen höll minst med om var ”jag tycker att det är bra som det 

är” som bara ett barn hade kryssat för och påståendena ”jag vill ha det ljusare” samt 

”jag vill bara ha dagsljus” som hade kryssats för av två barn vardera (se figur 4.1).   
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Efter att ha tagit ställning till påståendena fick barnen chans att beskriva med egna ord 

hur de skulle vilja ha belysningen. Här skrev sju av barnen något. Tre av barnen 

utryckte i dessa texter att de skulle vilja ha färgat ljus runt bokhyllorna i form av 

ljusslang, ljusslinga eller lysrör. Ett barn ville ha lampor med skiftande färger. Ett 

annat barn skrev att det ville ha lampor vid sittplatserna. Två andra kommentarer var 

”ljust” respektive ”mörkare”. Två av barnen skrev att de ville ha det mysigt.  

 

Exempel på fri text på frågan ”Hur skulle du vilja att ljuset var på biblioteket?” 

 

Flicka 10 år: ”Jag vill ha färgade lysrör runt bokhyllorna. Det ska vara mysigt.” 

 

Flicka 12 år: ”Det måste bli mörkare.” 

 

När barnen skulle beskriva rummet de befann sig i skrev en flicka att hon ville att det 

skulle vara mest dagsljus i rummet. 

 

 

4.2 Hur upplever barn olika belysningsmiljöer? 
 

I den här delen av resultatet redogör jag framförallt för resultat från de tre första 

enkäterna, där barnen fick skatta sina upplevelser och känslor på en tregradig 

svarsskala. Jag har jämfört resultaten på samma variabel, till exempel starkt/svagt 

mellan de olika enkäterna Dagsljus (bilaga 1) Läslampor (bilaga 2) och Befintlig 

belysning (bilaga 3). Detta har jag gjort genom att framförallt titta på fördelningen av 

de olika svarsalternativen och även jämföra medel- och medianvärdena mellan de olika 

ljusmiljöerna. Jag har använt mig av det statistiska analysprogrammet SPSS för att få ut 

medelvärden, medianvärden och histogram. De histogram som jag presenterar i 

rapporten är omgjorda i Microsofts Office Excel för att göra dem enklare och mer 

överskådliga. Figurerna visar fördelningen över hur barnen har svarat efter den 

tregradiga svarsskalan i alla tre ljusmiljöer. Med Dagsljus menas att rummet inte har 

någon artificiell belysning tänd, det är alltså enbart dagsljus när barnen svarar på 

Figur 4.1. Antal barn som höll med om påståenden i fjärde enkäten (n=20). 
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frågorna. Läslampor betyder att barnen fick ha läslampor tända bredvid sig när de 

svarade på frågorna. Läslamporna hade jag placerat ut. Befintlig betyder den befintliga 

belysningen som finns i rummet mestadels bestående av infällda kompaktlysrörs-

armaturer. I texten till varje figur finns medelvärde och medianvärde för de olika 

ljusmiljöerna angivet. I texten skriver jag framförallt om antal barn som svarat si eller 

så på de olika svarsalternativen, för att det ska bli lättare att förstå för läsaren.  

4.2.1 De viktigaste aspekterna för barnen 

När barnen fick ta ställning till påståenden om hur de skulle vilja ha belysningen i 

fjärde enkäten, var det nitton av de tjugo barnen som svarade att de ville ha läslampor 

vid sittplatserna. Femton av de tjugo barnen ville också att ljuset skulle vara mer 

varierat i rummet och att det skulle vara mörkare (se figur 4.1). Därför har jag först valt 

att titta närmare på de aspekter som berör detta i de första tre enkäterna, till exempel 

hur jämnt och starkt barnen upplevde ljuset i de tre olika ljusmiljöerna. Jag har även 

valt att lyfta fram de variabler där det var stor skillnad i hur barnen upplevde de tre 

olika ljusmiljöerna. 

 

Eftersom barnen ville att ljuset skulle vara mer varierat är det intressant att titta 

närmare på vilken av de olika ljusmiljöerna som de upplevde var mest jämn eller ojämn 

i ljuset. Resultaten visar att barnen upplevde ljuset i den befintliga belysningen som 

jämnast av de tre ljusmiljöerna (se figur 4.2). Det var sex barn som svarade att de 

upplevde ljuset som jämnt i den befintliga belysningsmiljön. I dagsljusmiljön och 

ljusmiljön med läslampor var det tre barn som hade svarat att de upplevde ljuset som 

jämnt. I dagsljusmiljön har tretton barn svarat ”mittemellan”, alltså majoriteten av 

barnen. Fördelningen mellan de olika svarsalternativen är mer jämn i de två övriga 

ljusmiljöerna, dock är det flest som har svarat ”mittemellan” vid alla ljusmiljöer. I 

ljusmiljön med läslampor är det tio barn som svarat ”mittemellan”. Ljusmiljön med 

läslampor har en förskjutning åt ”ojämnt” då sex av barnen hade svarat det, medan den 

befintliga belysningen har en förskjutning åt ”jämnt”. 

 

Med barnens svar på den fjärde enkäten i åtanke kan man här säga att de tyckte bäst om 

ljusmiljön med läslampor då den är minst jämn och därmed mest varierad. Den 

ljusmiljö som flest barn har svarat ”jämnt” på (sex barn) är i den befintliga 

belysningen. Man kan tolka det som att detta är den ljusmiljö som barnen tycker minst 

om. Men i den befintliga belysningen var det fler som svarade ”ojämnt” än i 

dagsljusmiljön. Detta gör att man inte säkert kan uttala sig om vilken ljusmiljö som 

barnen tyckte minst respektive mest om av dessa två.             
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Att barnen ville ha det mörkare var också ett av det mest förekommande svaren i den 

fjärde enkäten. Därför är det intressant att titta närmare på hur starkt de upplevde att 

ljuset var i de olika ljusmiljöerna. I figur 4.3 kan man se att tretton av de tjugo barnen 

har svarat att de upplevde att ljuset var starkt i den befintliga belysningen. För-

skjutning mot ”starkt” finns även i dagsljusmiljön och ljusmiljön med läslampor men 

är här inte lika tydlig. I båda miljöerna har tio barn svarat ”mittemellan” men 

ljusmiljön med läslampor har lite mer förskjutning mot ”starkt” än dagsljusmiljön, då 

ett barn mer har svarat det. I ljusmiljön med läslampor var det två barn som svarade 

att de upplevde att ljuset var svagt vilket är lägst av de tre ljusmiljöerna. I den här 

mätningen kan man tydligt se att barnen upplevde att den befintliga belysningen var 

stark, medan de upplevde ljuset som svagast i dagsljusmiljön.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.2. Barnens upplevelser av hur jämnt ljuset var i de olika 

ljusmiljöerna (n=20, bf=1). Dagsljus: medelvärde 2, medianvärde 2. Med 

läslampor: medelvärde 2,16 medianvärde 2. I den befintliga belysningen: 

medelvärde 1,95, medianvärde 2.   

 

Figur 4.3. Barnens upplevelser av hur starkt ljuset var i de olika 

ljusmiljöerna (n=20, bf 1-2). Dagsljus: medelvärde 1,95, medianvärde 2. 

Läslampor: medelvärde 1,75, medianvärde 2. Befintliga belysningen: 

medelvärde 1,55, medianvärde 1.  
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En av de vanligast förekommande önskningarna från barnen när jag talade med dem 

före studietillfället var, att de ville att belysningen skulle vara ”mysigare”. Även när 

de fick skriva fritt i enkäten om hur de ville ha belysningen på biblioteket var detta 

något som kom upp flera gånger. Därför är det naturligt att jämföra hur ”mysigt” de 

upplevde att ljuset var i de olika ljusmiljöerna (figur 4.4). Det visar sig att barnen 

upplevde att det var mysigast med läslampor. Tio av barnen upplevde ljusmiljön med 

läslampor som ”mysig” och minst ”mysigt” med den befintliga belysningen. Tretton 

av barnen hade svarat ”omysigt”. Förskjutningen mot ”omysigt” var störst i den 

befintliga belysningen men fanns även i dagsljusmiljön då tio barn svarat ”omysigt”, 

dock var det fem barn som svarat att de upplevde ljuset som ”mysigt”. 

 

 

 
  
 

 
 
 
 

Hur hårt ljuset uppfattas kan ha betydelse för hur positiv miljön upplevs. Därför ville 

jag titta på hur hårt respektive mjukt barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna 

(figur 4.5). I dagsljusmiljön är det väldigt jämnt mellan svarsalternativen. Det är 

ungefär lika många som svarat ”hårt”, ”mittemellan” och ”mjukt”. I ljusmiljön med 

läslampor finns en tydlig förskjutning mot ”mjukt”. En majoritet av barnen har svarat 

att de upplevde att ljuset var ”mjukt”. I den befintliga belysningen ser fördelningen 

nästan omvänd ut. Här har en majoritet svarat att de upplevde ljuset som hårt. Barnen 

upplevde alltså ljuset som mjukast när läslamporna var tända och som hårdast med 

den befintliga belysningen.  

   

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Barnens upplevelser av hur mysigt ljuset var i de olika ljusmiljöerna 

(n=20, bf=1-2). Dagsljus: medelvärde 2,28, medianvärde 3. Läslampor: 

medelvärde 1,68, medianvärde 1. Befintliga belysningen: medelvärde 2,63, 

medianvärde 3.  
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4.2.2 Lugnt rum, lugna barn? 

Jag ville se hur ”stressade” respektive ”lugna” och hur ”spända” respektive 

”avslappnade” barnen kände sig i de olika ljusmiljöerna och jämföra med hur ”lugnt” 

respektive ”rörigt” de upplevde att rummet var. Detta för att se om det fanns något 

samband mellan barnens känslor i de olika ljusmiljöerna och hur de upplevde rummet, 

för att få en uppfattning om hur barnen upplever de olika ljusmiljöerna.  

 

Hur barnen upplevde rummet: Det visade sig att rummet upplevdes som lugnast med 

läslampor. Som rörigast upplevdes rummet med den befintliga belysningen. Som 

redovisas i figur 4.6 hade flest svarat ”lugnt” i ljusmiljön med läslampor (16 av 20). I 

dagsljusmiljön var det fjorton barn som hade svarat ”lugnt”, de övriga sex barnen 

hade svarat ”mittemellan”. Det var ingen som hade svarat ”rörigt” i dagsljusmiljön. I 

ljusmiljön med den befintliga belysningen var fördelningen mellan svarsalternativen 

jämnare, här har flest barn svarat ”mittemellan”, fyra av barnen har svarat ”rörigt”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5. Hur hårt barnen upplevde att ljuset var i de olika 

ljusmiljöerna (n=20, bf=1). Dagsljus: medelvärde 2, medianvärde 2.  

Läslampor: medelvärde 2,42, medianvärde. Befintliga belysningen: 

medelvärde 1,68, medianvärde 1.  
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Hur stressade respektive lugna barnen kände sig i de olika ljusmiljöerna: Detta 

redovisas i figur 4.7. Som lugnast kände sig barnen i belysningen med läslampor. 

Tolv barn svarade att de kände sig ”lugna” i ljusmiljön med läslampor. Ljusmiljöerna 

dagsljus och befintlig belysning hade ett medianvärde på 2. Fördelningen mellan 

svarsalternativen var relativt lika i de båda ljusmiljöerna men i den befintliga 

belysningen var det fler som hade svarat att de var ”stressade”. I den befintliga 

belysningen svarade fem barn att de kände sig stressade medan det i dagsljusmiljön 

var tre barn som svarade ”stressad”.   

 

 
 
 
 
 

Figur 4.6. Hur lugnt barnen upplevde rummet i de olika ljusmiljöerna 

(n=20, bf=0). Dagsljus: medelvärde 1,30, medianvärde 1. Läslampor: 

medelvärde 1,25, medianvärde 1. Befintliga belysningen: medelvärde 

1,8,5 medianvärde 2.   

 

 

Figur 4.7 Hur stressade barnen kände sig i de olika ljusmiljöerna 

(n=20, bf=1-2). Dagsljus: medelvärde 2,26, medianvärde 2.  

Läslampor, medelvärde 2,5,7 medianvärde 3. Befintliga belysningen: 

medelvärde 2,16, medianvärde 2.  
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På frågan om hur spända respektive avslappnade barnen kände sig i de olika 

ljusmiljöerna (figur 4,8) visade det sig att barnen var som mest avslappnade i 

ljusmiljön med läslampor, då tolv av barnen svarade ”avslappnad”. I dagsljusmiljön 

och med befintlig belysning ser det ganska lika ut i hur barnen har svarat men 

dagsljusmiljön har en lite större förskjutning mot ”avslappnad” då tio barn har svarat 

det. I ljusmiljön med den befintliga belysningen var det fyra barn som svarade att de 

kände sig spända, i de övriga ljusmiljöerna var det tre barn som svarade ”spänd”.  

 

  
 
 
 
 
 
 

I de tre variabler som berör hur lugnt barnen upplevde rummet och hur lunga och 

avslappnade de kände sig i de olika ljusmiljöerna tycker jag att man kan se ett 

samband (figur 4.6–4.8). I den ljusmiljö då de flesta av barnen upplevde rummet som 

lugnt, alltså med läslampor, kan man se att det även var i den ljusmiljön som barnen 

kände sig som mest lugna och avslappnade.  Ljusmiljön med den befintliga 

belysningen var den ljusmiljö som flest barn upplevde rummet som rörigt i. Det visar 

också att det var i den ljusmiljön som barnen kände sig som mest stressade och 

spända. I dagsljusmiljön var inte sambandet lika tydligt som i de övriga. Här har 

många av barnen svarat att de upplevde rummet som lugnt och att de kände sig 

avslappnade. På frågan om hur stressade respektive lugna de kände sig var det lika 

många som hade svarat ”mittemellan” som ”lugn”.    

4.2.3 Ljusets egenskaper  

Den ljusmiljö barnen upplevde var mest behaglig var den med läslampor, då sex barn 

svarade att de upplevde att ljuset var ”behagligt” och nio barn svarade ”mittemellan” 

(figur 4.9). Den befintliga belysningen var den ljusmiljö som flest barn upplevde var 

”obehaglig” då tio av de arton barn som svarade på frågan upplevde att ljuset var 

”obehagligt”. I både ljusmiljön med läslampor och dagsljusmiljön svarade flest 

”mittemellan” men ljusmiljön med läslampor har en förskjutning åt ”behagligt”.  

Figur 4.8. Hur spända barnen kände sig i de olika ljusmiljöerna (n=20, 

bf=1). Dagsljus: medelvärde 2,37, medianvärde 3. Läslampor: medelvärde 

2,47, medianvärde 3. Befintliga belysningen: medelvärde 2,26, 

medianvärde 2.  
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Jag ville se hur naturligt barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna. Detta 

redovisas i figur 4.10. Fördelningen av svarsalternativen ser väldigt olika ut i de tre 

ljusmiljöerna. I dagsljusmiljön finns en markant förskjutning mot ”naturligt”  då 

tretton barn svarade det. I ljusmiljön med den befintliga belysningen finns ingen 

dragning åt något håll utan det är ungefär lika många som svarade på de olika 

svarsalternativen. Sex av barnen upplevde den befintliga belysningen som ”onaturlig”. 

Tretton av de tjugo barnen har svarat ”mittemellan” i ljusmiljön med läslampor. Här 

finns även en förskjutning mot ”naturligt” då bara ett barn svarade att det upplevde 

ljuset som onaturligt.    

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.9. Hur behagligt barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna 

(n=20, bf=1-2). Dagsljus: medelvärde 2,26, medianvärde 2. Läslampor: 

medelvärde 2,57, medianvärde 2 . Befintliga belysningen: medelvärde 2,16, 

medianvärde 3.  

 

 

Figur 4.10. Hur naturligt barnen upplevde att ljuset var i de olika 

ljusmiljöerna (n=20, bf= 0-1). Dagsljus: medelvärde 1,47, medianvärde 

1.  Läslampor: medelvärdevärde 1,75, median 2 . Befintliga 

belysningen: medelvärde 2, medianvärde 2.  
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Hur varmt respektive kallt barnen upplevde att ljuset var i de olika ljusmiljöerna: I 

ljusmiljön ”den befintliga belysningen” finns en förskjutning mot ”kallt” då nio barn 

svarade det medan i ljusmiljön med läslampor finns en förskjutning mot ”varmt” som 

åtta barn svarade. I dagsljusmiljön har en majoritet svarat ”mittemellan”, bara två barn 

svarade ”varmt”.  

 

Om man tittar på figur 4.11 kan man utläsa att barnen upplevde ljuset från den 

befintliga belysningen som kallast och ljuset från läslamporna som varmast av dessa 

tre. Om man ser på fördelningen mellan svarsalternativen kan man se att det är fler 

som har upplevt ljuset som varmt i den befintliga belysningen än i dagsljusmiljön.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

När jag undersökte hur bländande barnen upplevde de olika ljusmiljöerna fann jag 

inga skillnader i medianvärdet som låg på 2 i alla ljusmiljöer. Det finns dock 

skillnader i fördelningen mellan svarsalternativen vilket syns i figur 4.12. De flesta 

har svarat ”bländfritt” i alla tre ljusmiljöerna. Dagsljusmiljön har störst förskjutning 

mot ”bländfritt” och är den ljusmiljö som upplevdes som minst ”bländande” då endast 

två personer svarat det. Här har lika många svarat ”mittemellan” som ”bländfritt”. 

Den ljusmiljö som flest upplevde som bländande är den befintliga belysningen, där 

fem personer svarat ”bländande”.  

 

 
 
 
 
 
 

Figur 4.11. Hur varmt barnen upplevde att ljuset var i de olika 

ljusmiljöerna (n=20, bf =1). Dagsljus: medelvärde 2,16, medianvärde 2.  

Läslampor: medelvärde 1,79, medianvärde 2 . Befintliga belysningen: 

medelvärde 2,26, medianvärde 2.  
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Eftersom studier har visat att barn är mer känsliga för flimmer än vuxna ville jag se 

om dessa barn upplevde någon av belysningsmiljöerna som flimrande. I alla tre 

ljusmiljöer har en majoritet av barnen svarar ”flimmerfritt” (se figur 4.13). Flest 

upplevde ljusmiljön med läslampor som mest flimmerfri. Här har ingen svarat 

”flimrande”. Det var ett barn i både den befintliga belysningen och dagsljusmiljön 

som upplevde ljuset som ”flimrande”.     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 4.13. Hur flimrande barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna 

(n=20, bf=2). Dagsljus: medelvärde 2,50, medianvärde 3.  Läslampor: 

medelvärde 2,58, medianvärde 3 . Befintliga belysningen: medelvärde 

2,50, medianvärde 3.  

 

 

Figur 4.12. Hur blädande barnen upplevde ljuset i de olika 

ljusmiljöerna (n=20, bf=0-2).  Dagsljus: medelvärde 2,35, medianvärde 

2.  Läslampor: medelvärde 2,32, medianvärde 2 . Befintliga 

belysningen: medelvärde 2,11, medianvärde 2.  
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Jag ville se i vilken ljusmiljö barnen upplevde att rummet var finast respektive fulast. 

Dagsljusmiljön har en tydlig förskjutning mot ”fint” då nio barn svarade att de 

upplevde rummet som ”fint” i dagsljus, här har bara tre personer svarat ”fult” (se figur 

4.14). Ljusmiljön med befintlig belysning har däremot en förskjutning mot ”fult”, nio 

barn svarade ”fult”. Det är relativt jämnt mellan de övriga svarsalternativen. I 

ljusmiljön med läslampor är det jämnt mellan svarsalternativen ”fult” och 

”mittemellan” medan flest har svarat ”fint”. Detta visar att barnen upplevde att 

rummet var finast i enbart dagsljus och fulast med den befintliga belysningen.   

       

 
 
 
 
 

4.2.4 Med barnens egna ord  

I den fjärde enkäten bad jag även barnen beskriva rummet de befann sig i så bra de 

kunde. När barnen besvarade denna fråga var den befintliga belysningen tänd. Sexton 

av barnen svarade på frågan. Elva av barnen beskrev framförallt ljuset i rummet och 

inte rummet i sig och många skrev vad de tyckte om eller inte tyckte om med rummet 

och ljuset samt även hur de skulle vilja att ljuset var, till exempel att ”det ska vara 

mest dagsljus”. Sex av barnen skrev att de upplevde att det var för ljust. Tre av barnen 

upplevde att ljuset var ”stressande” och två ”obehagligt”, två upplevde att ljuset var 

”tråkigt”. Två barn skrev att ”det kommer in mycket dagsljus” Dessa två beskrev 

också rummet ”positivt”, att de tyckte att det var ”ganska mysigt”. Tre barn skrev att 

ljuset var för ”ovarierat”. Nio barn har beskrivit rummet med negativa ord, till 

exempel att ”det är för ljust” eller att ”det är fult”. De resterande fyra barnen beskrev 

rummet neutralt utan positiv eller negativ betoning. Tre av barnen beskrev rummet 

med ord som ”stort”, ”högt i tak” och ”avlångt”.    

 

 

Figur 4.14. Hur fult barnen upplevde att rummet var i de olika ljusmiljöerna 

(n=20, bf=0). Dagsljus: medelvärde 2,30, medianvärde 2.  Läslampor: 

medelvärde 2,11, medianvärde 2. Befintliga belysningen: medelvärde 1,80, 

medianvärde 2.  
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Exempel på fria texter under rubriken ”Beskriv rummet du befinner dig i så bra du 

kan.”:  

 

Pojke 11 år: ”Det är ganska stort och öppet. Ljuset är fult, stressande och tråkigt. Det 

är för ovarierat med ljus.” 

Pojke 12 år: ”Fult, tråkigt, lamt, mindre ljus tycker jag.” 

Flicka 12 år: ”Jag skulle beskriva rummet så här: avlångt ljust och många böcker.” 

Flicka 10 år: ”Det kommer in mycket dagsljus. Det är ganska färgglatt, det är lysrör i 

taket. Det är ganska mysigt.”  

Flicka 11 år: ”Det är tråkigt och samma ljus överallt. Det ska vara MEST dagsljus 

och mycket mer färg.” 

 

I de tre första enkäterna hade barnen möjlighet att skriva fritt om hur de upplevde 

ljuset och rummet i den specifika ljusmiljön. Svarsfrekvensen på dessa frågor var 

tämligen låg, som mest svarade fem barn av tjugo möjliga och detta var på enkäten 

om läslampor. På de två övriga var det bara två barn som svarade på frågan.  

 

I dagsljusmiljön var kommentarerna dessa:   

 

Pojke 12 år: ”Solen bländar mig.” 

Pojke 12 år: ”Jag tycker att det är lite för mörkt utan ljus.” 

 

I ljusmiljön med läslampor skrev två av barnen att de upplevde att det var mysigare än 

dagsljusmiljön. Två barn skrev att läslamporna inte behövdes, dessa två satt nära det 

sydliga fönstret där det kom i direkt solljus. 

 

Kommentarerna var dessa: 

 

Pojke 12 år: ”Solen bländar mig inte.” 

Pojke 11 år: ”Jag tycker att det blir lite mysigare och lugnare.” 

Flicka 10 år: ”Det behövs inte när det är dagsljus.”  

Flicka 10 år: ”När det är dagljus hjälper det inte så mycket.”  

Pojke 12 år: ”Det är mysigare än i barnhörnan.”  

 

De två som svarade på frågan i den befintliga belysningsmiljön har båda skrivit att de 

tyckte att ljuset var för starkt.  

 

Kommentarerna var följande: 

 

Pojke 12 år: ”Jag tycker att det är ett tråkigt och för ljust rum.” 

Pojke 12 år: ”Det är för starkt, det ska vara mysigt.” 
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4.2.5 Pojkar, flickor och ålder  

Jag har även tittat på hur stor skillnad det är mellan pojkar och flickor i hur de 

uppfattar ljus. Detta visar att det i vissa frågor är en betydande skillnad mellan könen. 

Ett exempel på detta är i frågan hur ”mysigt” de upplevde att ljuset var i de olika 

ljusmiljöerna (se tabell 4.1). I ljusmiljön med läslampor och med den befintliga 

belysningen ser fördelningen mellan svarsalternativen relativt lika ut mellan könen. I 

den befintliga belysningsmiljön har sju av åtta flickor svarat ”omysigt” och sex av 

elva pojkar. Fyra av pojkarna svarade ”mittemellan”. I dagsljusmiljön är det större 

skillnad, här har fyra av de tio pojkarna svarat ”mysigt” medan bara en av de åtta 

flickorna svarat det. En majoritet av flickorna, sex av åtta, svarade att de upplevde 

ljuset som ”omysigt” i dagsljusmiljön. Bland pojkarna var det lika många som svarade 

”mysigt” som ”omysigt”.  

 

Tabell 4.1. Uppdelning av hur flickor respektive pojkar svarade på variabeln 

”mysigt” i de olika ljusmiljöerna (n= 20, bf=1-2). 

 
Mysigt - Dagsljus 

  Mysigt Mittemellan Omysigt Totalt 

Kön Pojke 4 2 4 10 

 Flicka 1 1 6 8 

 Totalt 5 3 10 18 

 
Mysigt - Läslampor 

  Mysigt Mittemellan Omysigt Totalt 

Kön Pojke 6 3 2 11 

 Flicka 4 2 2 8 

 Totalt 10 5 4 19 

 
Mysigt - Befintlig belysning 

  Mysigt Mittemellan Omysigt Totalt 

Kön Pojke 1 4 6 11 

 Flicka 0 1 7 8 

 Totalt 1 5 13 19 

 
 

På frågan hur ”hårt” barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna finns en del 

intressanta skillnader mellan könen. I dagsljusmiljön har en majoritet av pojkarna 

svarat ”mittemellan” medan ingen flicka svarat ”mittemellan” på samma fråga (se 

tabell 4.2). Här är det istället fyra flickor som svarat ”hårt” och fyra som svarat 

”mjukt”. Detta gör att det totalt sett är jämn fördelning mellan svarsalternativen. I 

ljusmiljön med läslampor har en majoritet av flickorna svarat ”mjukt” medan 

”mittemellan” var det svarsalternativ som var populärast av pojkarna. I den befintliga 

belysningsmiljön har åtta av elva pojkar svarat att de upplevde ljuset som hårt medan 

fördelningen mellan svarsalternativen var mer jämn bland flickorna då 2 av flickorna 

svarat ”hårt”. De resterande sex flickorna är jämnt fördelade på de två övriga 

svarsalternativen.    
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Tabell 4.1.  Uppdelning av hur flickor respektive pojkar har svarat på variabeln 

”hårt” i de olika ljusmiljöerna (n= 20, bf=1-2) . 

 

Hårt - Dagsljus 

  Hårt Mittemellan Mjukt Totalt 

Kön Pojke 2 7 2 11 

 Flicka 4 0 4 8 

 Totalt 6 7 6 18 

 
Hårt - Läslampor 

  Hårt Mittemellan Mjukt Totalt 

Kön Pojke 2 5 4 11 

 Flicka 1 0 7 8 

 Totalt 3 5 11 19 

 
Hårt - Befintlig belysning 

  Hårt Mittemellan Mjukt Totalt 

Kön Pojke 8 2 1 11 

 Flicka 2 3 3 8 

 Totalt 9 5 4 19 

 
 
Jag ser inga klara tendenser till att pojkar och flickor drar åt olika håll, till exempel 

svarat mer ”positivt” eller ”negativt” än den andra gruppen eller att pojkar eller flickor 

i större utsträckning svarat ”mittemellan”. Man kan se en liten tendens till att i den här 

gruppen tycker pojkar i högre grad att ljuset är ”mysigare” i alla ljusmiljöer. Utifrån 

dessa resultat tyckte jag det var intressant att se om det fanns liknande skillnader om 

man delade upp gruppen på annat sätt, t. ex. skillnad i ålder.  

 

Jag kommer nu att redovisa skillnader i svarsalternativen när det gäller ålder. De 

exempel jag tar upp här gäller samma variabler som jag har redovisat i stycket ovan 

om skillnader mellan könen, alltså hur ”mysigt” och ”hårt” ljuset upplevdes.  

 

”Mysigt”: I dagsljusmiljön har 10-åringarna och 12-åringarna svarat ungefär likadant 

då flest har svarat ”omysigt” medan fördelningen mellan de övriga svarsalternativen 

är jämn (se tabell 4.3). Bland 11-åringarna har också flest svarat ”omysigt” men det är 

ingen som svarat ”mittemellan” och två som svarat ”mysigt”. I ljusmiljön med 

läslampor har flest 11-åringar svarat ”mysigt” en person har svarat ”mittemellan” och 

två ”omysigt”. Bland 10- och 12-åringarna är det bara en från varje åldersgrupp som 

svarat ”omysigt”. I alla åldersgrupper har flest svarat ”mysigt”. Tre av de åtta 10-

åringarna har svarat ”mittemellan”. I den befintliga belysningen har de flesta från alla 

åldersgrupper svarat ”omysigt”. Sex av sju 11-åringar har svarat ”omysigt” och en har 

svarat ”mittemellan”. Bland 12-åringarna var fördelningen mellan svarsalternativen 

jämnare, här har en person svarat ”mysig” en ”mittemellan” och två ”omysigt”. Tre av 

10-åringarna har svarat ”mittemellan” och de resterande fem ”omysigt”.  

 

I alla tre ljusmiljöer är det mest besvarade svarsalternativet det populäraste i alla 

åldersgrupper, det vill säga då flest barn totalt sett svarat ”omysigt” är också detta det 

vanligaste svarsalternativet inom åldersgrupperna. Den här tendensen finns också när 
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man ser på variabeln ”mysigt” ur en könsaspekt som redovisas här ovan (tabell 4.1) då 

detta syns i ljusmiljöerna med läslampor och den befintliga belysningen. Den 

tendensen ser man inte på det minst besvarade eller näst minst besvarade svars-

alternativet.   

 
Tabell 4.3. Uppdelning av hur 10-, 11- och 12-åringar har svarat på variabeln 

”mysigt” i de olika ljusmiljöerna (n=20, bf=1-2). 

 
Mysigt - Dagsljus 

  Mysigt Mittemellan Omysigt Totalt 

Ålder 10 år 2 2 3 7 

 11 år 2 0 5 7 

 12 år 1 1 2 4 

 Totalt 5 3 10 18 

 
Mysigt - Läslampor 

  Mysigt Mittemellan Omysigt Totalt 

Ålder 10 år 4 3 1 8 

 11 år 4 1 2 7 

 12 år 2 1 1 4 

 Totalt 10 5 4 19 

 
Mysigt - Befintlig belysning 

  Mysigt Mittemellan Omysigt Totalt 

Ålder 10 år 0 3 5 8 

 11 år 0 1 6 7 

 12 år 1 1 2 4 

 Totalt 1 5 13 19 

 
 

”Hårt”: I dagsljusmiljön har ingen 10-åring svarat ”hårt”. De åtta 10-åringarna är 

jämnt fördelade på svarsalternativen ”mittemellan” och ”mjukt” (se tabell 4.4). Bland 

11- och 12- åringarna är däremot ”hårt” det vanligaste svarsalternativet. I ljusmiljön 

med läslampor är ”mjukt” det mest använda svarsalternativet. Tre 10-åringar har 

svarat ”mittemellan”. En person från varje åldergrupp har svarat ”hårt” och en 11-

åring och en 12-åring har svarat ”mittemellan”. I den befintliga belysningen har 

hälften av de åtta 10-åringarna svarat ”hårt”. De resterande är jämnt uppdelade på de 

övriga svarsalternativen. Bland 11-åringarna är de vanligaste svarsalternativen ”hårt” 

och ”mittemellan” medan en person svarat ”mjukt”. Alla 12-åringar förutom en har 

svarat ”hårt”.   

 

Här syns inte samma klara tendens som vid mätningen av variabeln ”mysigt”, alltså 

att det mest populära svarsalternativet totalt är det populäraste i alla åldergrupper. 

Detta är också fallet i mätningen av variabeln ”hårt” med pojkar och flickor då denna 

trend inte heller kunde ses. I dagsljusmiljön har exempelvis ingen 10-åring svarat 

”hårt” som är det vanligaste svarsalternativet bland 11- och 12-åringarna. Och i den 

befintliga belysningsmiljön är det lika många 11-åringar som svarat ”mittemellan” 

som ”hårt”, som är det vanligaste svarsalternativet för de andra åldersgrupperna.  
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Tabell 4.4. Uppdelning av hur 10-, 11- och 12- åringar svarade på variabeln ”hårt” i 

de olika ljusmiljöerna (n=20, bf=1-2). 

 
Hårt – Dagsljus 

  Hårt Mittemellan Mjukt Totalt 

Ålder 10 år 0 4 4 8 

 11 år 4 2 1 7 

 12 år 2 1 1 4 

 Totalt 6 7 6 18 

 
Hårt - Läslampor 

  Hårt Mittemellan Mjukt Totalt 

Ålder 10 år 1 3 4 8 

 11 år 1 1 5 7 

 12 år 1 1 2 4 

 Totalt 3 5 11 19 

 
Hårt - Befintlig belysning 

  Hårt Mittemellan Mjukt Totalt 

Ålder 10 år 4 2 2 8 

 11 år 3 3 1 7 

 12 år 3 0 1 4 

 Totalt 10 5 4 19 



Diskussion och slutsatser 

36 

5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Metoddiskussion 

Tanken med de första tre enkäterna där barnen fick skatta sina upplevelser var 

framförallt att jag skulle kunna få fram hur de upplevde olika ljusmiljöer och hur de 

kände sig. Men även att de själva skulle få en uppfattning om vilken belysning de 

tyckte om och varför. Detta tror jag gjorde att barnen lättare kunde svara på den fjärde 

enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden och även skriva fritt om hur de 

skulle vilja ha ljuset på biblioteket.   

Den fjärde enkäten innehöll en del där barnen med egna ord skulle beskriva rummet 

de befann sig i (bibliotekets barn- och ungdomsavdelning). Här beskrev de flesta av 

barnen framförallt ljuset i rummet och inte själva rummet. Bara tre av barnen skrev 

någonting om hur själva rummet såg ut med ord som ”högt i tak”, ”avlångt” och 

”stort”. Det är uppenbart att jag inför den delen av enkäten skulle förklarat tydligare 

vad jag ville att de skulle göra. Visserligen sa jag när jag delade ut enkäterna att de 

skulle beskriva rummet, ifall de till exempel upplevde att det var stort, litet, öppet, 

hade många fönster och så vidare. Men jag borde varit mer noggrann i min 

beskrivning av hur de skulle utföra uppgiften, exempelvis skulle jag ha kunnat ställa 

fler frågor som barnen kunde ha funderat över - ifall de tyckte att golvet var mörkt 

eller ljust, ifall det fanns många eller få fönster och var dessa satt, vad det var för färg 

på väggarna och så vidare.  

5.1.1 Vad jag kunde ha gjort bättre 

Jag borde ha gett varje barn ett nummer som de skulle ha skrivit på alla sina enkäter 

så jag hade kunnat följa person för person i analysen och sett vad respektive barn 

tyckte om de olika ljusmiljöerna. Detta skulle ha gett bättre djup i analysen. Jag skulle 

då kunnat se ifall det fanns någon koppling mellan hur de upplevde ljuset och hur de 

skulle vilja ha ljuset. Jag försökte i efterhand att sortera upp enkäterna efter person, 

genom att titta på ålder, kön och handstil, framförallt för att underlätta vid inmatning i 

statistikprogrammet. Men detta är ingenting som jag kunnat använda mig av i 

analysen då jag inte kan vara helt säker på att jag sorterat rätt.  

Det är även vissa saker med mina enkäter som jag skulle ha gjort annorlunda så här i 

efterhand. Jag skulle till exempel lagt till en del variabler där barnen skulle skattat 

exempelvis hur ljust respektive mörkt de upplevde att det var i rummet i de olika 

ljusmiljöerna och hur riktat eller diffust de upplevde ljuset och hur bra respektive 

dåligt de såg att läsa. 

Frågan om huruvida barnen upplevde ljusmiljöerna som flimrande respektive 

flimmerfria borde varit i nominalskala med bara två alternativ alltså inget ”mitt-

emellan”. Antingen upplever man ljus som flimmerfritt eller flimrande, här finns inget 

mellanting. Jag skulle även ha ändrat formuleringen på ett av påståendena i den fjärde 

enkäten då detta var det enda som innehöll ett ”inte” vilket kan ha orsakat förvirring. 
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Någonting annat som jag borde tänkt på är att jag inför inmatningen av data i 

statistikprogrammet SPSS skulle vänt på variablerna så jag kodade positivt till 

negativt på alla. Till exempel fint = 1, mittemellan = 2, fult = 3. De variabler som inte 

har en självklar positiv och negativ laddning som till exempel stort till litet och starkt 

till svagt skulle jag då själv fått avgöra vilken som skulle vara positiv. Detta skulle 

framförallt förenklat för läsaren av rapporten men även förenklat vid bearbetningen 

och analysen av data.    

5.1.2 Validitet och reliabilitet 

Den interna validiteten, alltså den interna giltigheten och relevansen - att jag i den här 

studien har mätt det jag avsåg att mäta - anser jag vara hög. Bland annat för att 

enkäterna jag utgått från är välbeprövade sedan tidigare och är enkelt uppbyggda.  

Den externa validiteten är inte så hög eftersom mitt urval är för litet att generalisera 

till en större population. Jag kan alltså inte uttala mig om alla elever på en skola eller 

alla barn i Sverige baserat på mina resultat från den här studien. Att det inte är ett 

slumpmässigt urval på alla barn i Sverige gör också att den externa validiteten inte är 

så hög.  

Reliabiliteten, alltså hur tillförlitlig och trovärdig min studie och resultat är, anser jag 

vara relativt hög. Med detta menas att om man gör om studien igen på exakt samma 

sätt så kommer resultaten bli desamma. Det finns en del faktorer som spelar in här, 

exempelvis har dagsljuset stor inverkan på resultaten. Om vädret hade varit 

annorlunda vid undersökningstillfället, till exempel mulet väder, så skulle antagligen 

resultaten blivit annorlunda. Även om det exempelvis skulle skett en tragedi på skolan 

så barnen var nedstämda, skulle även detta ha inverkan på resultaten.  

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att skapa förutsättningar för att kunna planera belysning 

till ett biblioteksrum som svarar mot barns önskemål och behov samt att få fördjupad 

förståelse för hur barn upplever olika ljusmiljöer genom att besvara följande 

frågeställningar:  

1) Vad tycker barn är bra belysning i ett bibliotek?  

 

2) Hur upplever barn olika belysningsmiljöer? 

 

Jag kommer nu att diskutera de olika frågeställningarna i tur och ordning och därefter 

redogöra för mina slutsatser från studien. 

5.2.1 Vad tycker barn är bra belysning i ett bibliotek?  

Utifrån de påståenden som kryssats för i störst utsträckning i den fjärde enkäten kan 

man se att det viktigaste för barnen är att ljuset ska vara varierat och att de vill ha det 

mörkare än den befintliga belysningen. Detta är inte så konstigt då man i ett rum där 

det finns variationer i bland annat belysningsstyrka och färgtemperatur, får högre 

visuell stimulans genom kontraster, vilket leder till att rummet upplevs mer spännande 
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och intressant. Att de i så stor utsträckning svarade att de vill ha läslampor vid 

sittplatserna kan bero på att ljuset i rummet då blir mer varierat men det kan även bero 

på att de när de besvarade den andra enkäten med läslampor, själva fick rikta ljuset 

och därigenom till viss del anpassa ljuset efter sina egna förutsättningar. Att själv 

kunna reglera ljuset på ett eller annat sätt till exempel genom att rikta eller ljusreglera 

kan vara en viktig aspekt. När läslampor används på detta vis får man ljuset där det 

behövs som mest, alltså på arbetsytan där man läser och skriver. Att så många kryssat 

för påståendet om att de vill ha små lampor lite överallt i rummet beror antagligen på 

att ljuset även då blir mer varierat. Detta gör också belysningen mer ”mysig” och 

hemtrevlig.  

 

När barnen fick skriva med egna ord hur de skulle vilja ha belysningen i biblioteks-

rummet skrev två barn att de vill att det ska vara mysigt. Detta är även något som kom 

upp när jag besökte barnen på deras skola innan själva undersökningstillfället.  Med 

”mysigt” menar barnen att det ska vara som i deras hemmamiljö med varierade 

ljusnivåer från olika sorters belysningsarmaturer.    

 

Ett flertal av barnen ville ha färgat ljus i rummet (13 av 20), (se figur 4.1). Utifrån vad 

flera av dem skrev när de fick skriva med egna ord om hur de skulle vilja ha 

belysningen på biblioteket, skrev flera barn att de ville ha färgat ljus runt bokhyllorna 

i form av lysrör, ljusslang eller ljusslinga. Detta tolkar jag som att det betyder att de 

vill ha färgat ljus framförallt som dekoration och inte som allmänbelysning eller 

platsbelysning.  

 

Anledningen till att ungefär hälften av barnen kryssade i påståendet om att de inte 

ville ha lysrör i taket, kan bero på att många av dem tycker att allmänbelysningen är 

bra men att de vill ha kompletterande platsbelysning. Men man bör ta i beaktande att 

detta var det enda påståendet som innehöll ett inte. Barnen skulle alltså kryssa i det 

om de inte ville ha lysrörsbelysning. Detta kan ha lett till en viss förvirring som kan 

ha gjort att fler eller färre av barnen kryssade för påståendet än vad det skulle ha varit 

om jag hade formulerat det annorlunda. Endast ett av barnen svarade att belysningen 

var ”bra som den är”. Detta tycker jag är ett tydligt budskap att den befintliga 

belysningen inte är bra.  

 

Ljusmiljön med läslampor är den ljusmiljö som barnen tycker bäst om i flest 

avseenden i den här studien. 

 

5.2.2 Hur upplever barn olika belysningsmiljöer? 

Av de tre ljusmiljöer som barnen fick pröva på i den här studien har de sammantaget 

svarat mest positivt på ljusmiljön med läslampor och mest negativt på ljusmiljön med 

den befintliga belysningen i rummet. Detta kommer sig antagligen av att ljusmiljön 

med läslampor var den ljusmiljö som svarade bäst mot vad barnen anser är bra 

belysning.   

 

De flesta resultaten tycker jag inte är så överraskande utan barnen har svarar ungefär 

som jag själv upplever ljusmiljöerna. Det finns dock vissa undantag från detta. Här 

nedan diskuterar jag dessa resultat.  
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I variabeln om hur starkt eller svagt barnen upplevde ljuset var det två barn som 

tyckte att ljuset var svagt i ljusmiljön med läslampor vilket är minst antal barn i de tre 

ljusmiljöerna. En rimlig förklaring till detta kan vara att läslamporna satt nära barnen 

och var riktade mot pappret de skrev och läste på, vilket kan ha gjort att så pass få 

barn upplevde att ljuset var svagt eftersom ljuset på pappret var starkt. I den befintliga 

belysningen har de allra flesta barnen svarat att de upplevde att ljuset var starkt. Men 

här var det fyra barn som svarade att de upplevde att ljuset var svagt, alltså fler än i 

ljusmiljön med läslampor. Detta kan indikera att dessa fyra barn behöver högre 

ljusnivåer på sin arbetsyta, det vill säga pappret de läste och skrev på än vad den 

befintliga belysningen ger.  

 

När det gällde hur mysigt barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna så var det 

stor skillnad på hur de svarade i de olika ljusmiljöerna. Den befintliga ljusmiljön hade 

stor förskjutning mot ”omysigt” medan den med läslampor hade stor förskjutning mot 

”mysigt”. Dessa resultat visar på hur stor inverkan ljuset har på ett rum och hur 

barnen uppfattar det. Att ha en ljuskälla nära sig kan bringa trygghet och därmed ger 

det en mysigare känsla. Variationen i belysningsstyrka och färgtemperatur gör också 

rummet mer hemtrevligt, vilket kan förstärka den mysiga känslan. 

 

När barnen fick svara på hur hårt respektive mjukt de upplevde ljuset i de olika 

ljusmiljöerna svarade majoriteten av barnen att de upplevde ljuset från den befintliga 

belysningen som ”hård” och ljuset från läslamporna som ”mjukt” Detta ställer jag mig 

undrande till då jag själv anser att hårt ljus är riktat ljus, till exempel från en spotlight 

av den typen som barnen i studien hade som läslampor. Och att mjukt ljus är diffust 

ljus, till exempel indirekt eller diffuserat genom ett frostat glas. Det kan vara så att 

barnen framförallt har svarat efter hur skarpt de upplevde ljuset i hela rummet som en 

helhet. Den befintliga belysningen ger en betydligt högre ljusnivå i hela rummet än 

när bara några läslampor är tända. Det kan också vara så att barnen lägger andra 

värderingar i begreppet hårt och mjukt ljus.  

 

I den befintliga belysningen blir rummet mycket ljusare än i de andra ljusmiljöerna 

och ljuset blir även mycket jämnt i rummet. Det kan vara en avgörande faktor för att 

barnen upplever den befintliga belysningen som ”obehagligare” än i de andra 

ljusmiljöerna. Variation i ljuset och att det ska vara mörkare är de viktigaste 

aspekterna för barnen när de fick berätta hur de skulle vilja ha belysningen på 

biblioteket.   

 

Det kom inte som en överrasking att barnen upplevde dagsljuset som mest naturligt, 

eftersom att det är det naturliga ljuset. Jag kan tänka mig att många har svarat 

”mittemellan” i ljusmiljön med läslampor eftersom dagsljuset är närvarande och 

betydande för att lysa upp rummet även då. När den befintliga belysningen är tänd tar 

det artifirciella ljuset över rummet på ett brutalare sätt än läslamporna och man känner 

inte samma närhet till dagsljuset. Det befintliga ljuset är väldig olikt dagsljuset som 

kommer in genom fönstren när det gäller exempelvis riktning och färgtemperatur. 

Detta kan vara anledningen till att barnen har svarat att de upplever ljuset från den 

befintliga belysningen som ”onaturligt”.       

 

När det gäller hur ”varmt” eller ”kallt” barnen upplevde ljuset i de olika ljusmiljöerna 

kan barnens sittplats i rummet spelat stor roll, i alla fall i dagsljusmiljön och i 

ljusmiljön med läslampor. De som satt i den södra delen av rummet och fick direkt 



Diskussion och slutsatser 

40 

solljus kan ha tyckt att dagsljuset var varmare än de som satt närmare de fönster som 

vetter mot väst där dagsljuset är kallare. Den befintliga belysningen består mestadels 

av varmvita lysrör på 3000 K, vilket jag själv anser ger ett varmt ljus. I den befintliga 

belysningsmiljön är svarsalternativet ”kallt” vanligast bland barnen. Detta indikerar 

att barnen antingen utgår från andra premisser än jag själv när de bedömer färg-

temperatur, till exempel känslan de får av ljuset eller att de ser skiftningarna i 

färgtemperatur på ett annat sätt än vad jag gör.   

 

På frågan om barnen upplevde ljusmiljöerna som ”flimmerfria” eller ”flimrande” så 

svarade ett barn att det upplevde att dagsljusmiljön var ”flimrande” och ett barn att 

den befintliga belysningen var ”flimrande”. Många av barnen svarade ”mittemellan” i 

alla ljusmiljöer, vilket jag anser är svårtolkat, eftersom att antingen flimrar ljuset eller 

så gör det inte det. Det kan betyda att de upplevde att ljuset var lite flimrade, men om 

så pass många upplevde att ljuset var lite flimrande borde det varit fler som svarat 

”flimrande”. Jag förklarade vad flimmer var innan jag delade ut första enkäten till de 

båda grupperna, men det kan naturligtvis vara så att ett flertal av barnen inte förstod 

förklaringen och svarade ”mittemellan” för att ställa sig neutrala till frågan. 

 

Det är tydligt att stämningen i rummet avspeglar sig på hur barnen känner sig. Detta 

syns bland annat när jag jämförde hur ”lugnt” respektive ”rörigt” barnen upplevde 

rummet med hur ”lunga” och ”avslappnade de kände sig i de olika ljusmiljöerna. Då 

var det i ljusmiljön med läslampor som barnen upplevde att rummet var lugnast och 

det var även då de kände sig som mest avslappnade och lugnast. Detta är ett argument 

för att lägga ner stor omsorg på utformning av miljöer och belysning för barn.  

 

När barnen skulle svara på enkäten om dagsljuset var det flera barn som påpekade 

verbalt att det inte fanns något ljus i rummet. När jag då frågade dessa barn om det var 

mörkt i rummet så svarade de, nej, men det finns inget ljus för lamporna inte är tända. 

Dessa barn såg inte dagsljuset som ljus på samma vis som det ljus som kommer från 

belysningsarmaturer. När barnen fick skriva med egna ord om dagsljuset var det ett 

barn som skrev ”jag tycker det är lite för mörkt utan ljus”. Just det här barnet 

upplevde antagligen att det var för mörkt, men jag tycker att det är intressant att vissa 

barn inte upplever dagsljuset som ljus. Varför är det så? Är det för att dagsljuset är 

något så naturligt att barnen inte reflekterar över det som ljus? Eller är det så att dessa 

barn alltid har lampor tända när de är inomhus så de inte ser dagsljuset som kommer 

in genom fönstren som en viktig ljuskälla? 

 

När barnen fick beskriva rummet de befann sig i med egna ord, så var det framförallt 

ljuset de beskrev. Då var den befintliga belysningen tänd. Nio av barnen beskrev 

rummet och ljuset negativt. Av dessa var det sex barn som skrev att de tyckte att det 

var för ljust och tre som skrev att ljuset var för ovarierat. Man kan anta att dessa barn 

behöver högre visuell stimulans än vad den befintliga belysningen i biblioteksrummet 

ger.  
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5.2.3 Uppdelning av gruppen 

Jag har i vissa frågor sett att det är skillnad mellan hur pojkar och flickor svarar. Detta 

kan naturligtvis ha sin förklaring i att pojkar och flickor upplever rum och ljus på 

olika sätt på grund av könsroller eller biologiska skillnader. Jag hade känslan av att 

det kunde ha varit lika stora skillnader om man delat upp gruppen på ett annat sätt. 

Därför prövade jag att titta på svaren uppdelade på ålder istället. Detta visade lika 

stora skillnader som vid uppdelning av kön. Min tolkning av detta är därför att 

skillnaderna finns på personnivå och att upplevelser av ljus inte är beroende av kön 

eller ålder. Studien utfördes på ett litet urval med liten skillnad i åldersuppdelningen. 

Om man gör en liknande studie på ett större urval kan det säker bli andra resultat i 

skillnader mellan könen. Även om åldersspannet skulle vara större, till exempel att 

studien skulle utföras på barn mellan 7 och 16 år så kan man säker få fram andra 

resultat.   

5.3 Slutsatser 

Ljusnivån från den befintliga belysningen i bibliotekets barn- och ungdoms-

boksavdelning är enligt barnen för hög. De föredrar varierat ljus och vill gärna ha 

läslampor vid sittplatserna som de själva kan rikta och bestämma om den ska vara 

tänd eller släckt.   

Stor omsorg bör läggas ner på arbetet med att utforma nya belysningslösningar för 

barn och ungdomar då belysningen har stor inverkan på sinnesstämning och 

koncentrationsförmåga.  

5.3.1 Fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att gör samma studie på ett större urval och med barn i 

åldrarna 7-16. Det skulle även vara tänkvärt att gör samma studie på vuxna för att se 

om resultaten blir desamma eller om det är så att barn upplever ljus annorlunda i 

några avseenden. Jag skulle tycka att det var intressant med en studie som undersöker 

vad barn lägger för värderingar i olika ljusbegrepp som till exempel hårt och mjukt 

och kallt och varmt ljus. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Enkät 1. Dagsljus 

Bilaga 2 Enkät 2. Läslampor 

Bilaga 3  Enkät 3. Befintlig belysning. 

Bilaga 4 Enkät 4. Hur skulle du vilja ha ljuset på biblioteket? och, Beskriv 

rummet du befinner dig i så bra du kan. 
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                     Bilaga 1: Enkät 1 

Dagsljus 
 
Ålder :__________ 
Tjej         Kille    

 
Hur upplever du Rummet? 
 
Stort                      Litet 

Fult   Fint 

Öppet           Slutet 

Roligt        Tråkigt 

Färglöst        Färgglatt 

Lekfullt           Stelt 

Lugnt            Rörigt 

Högt              Lågt (till tak) 

Fattigt          Lyxigt   

 

Hur upplever du ljuset i rummet? 
 
Hårt             Mjukt  

Naturligt           Onaturligt 

Jämnt           Ojämnt  

Mysigt          Omysigt 

Varmt           Kallt 

Flimrande     Flimmerfritt   

Starkt             Svagt 

Behagligt       Obehagligt 

Bländande     Bländfritt  

 
 

Hur känner du dig? 
 
Glad           Ledsen 

Stressad     Lugn   

Trött             Pigg 

Sprallig       Uttråkad 
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Spänd      Avslappnad  

 

Om du tycker något speciellt om rummet och ljuset när det endast 
är dagsljust belyst så kan du skriva det här. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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               Bilaga 2: Enkät 2 

 

Läslampor 

 
Ålder :__________ 
Tjej         Kille    

 
Hur upplever du Rummet? 
 
Stort                     Litet 

Fult   Fint 

Öppet           Slutet 

Roligt        Tråkigt 

Färglöst        Färgglatt 

Lekfullt           Stelt 

Lugnt            Rörigt 

Högt              Lågt (till tak) 

Fattigt          Lyxigt   

 

Hur upplever du ljuset i rummet? 
 
Hårt             Mjukt  

Naturligt           Onaturligt 

Jämnt           Ojämnt  

Mysigt          Omysigt 

Varmt           Kallt 

Flimrande     Flimmerfritt   

Starkt             Svagt 

Behagligt       Obehagligt 

Bländande     Bländfritt  

 
 

Hur känner du dig? 
 
Glad           Ledsen 

Stressad     Lugn   
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Trött             Pigg 

Sprallig       Uttråkad 

Spänd      Avslappnad  

 

Om du tycker något speciellt om rummet och ljuset när 
läslamporna är tända så kan du skriva det här. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Enkät 3 

Befintlig belysning 
 
Ålder :__________ 
Tjej         Kille    

 
Hur upplever du Rummet? 
 
Stort                      Litet 

Fult   Fint 

Öppet           Slutet 

Roligt        Tråkigt 

Färglöst        Färgglatt 

Lekfullt          Stelt 

Lugnt            Rörigt 

Högt              Lågt (till tak) 

Fattigt          Lyxigt   

 

Hur upplever du ljuset i rummet? 
 
Hårt             Mjukt  

Naturligt           Onaturligt 

Jämnt           Ojämnt  

Mysigt          Omysigt 

Varmt           Kallt 

Flimrande     Flimmerfritt   

Starkt             Svagt 

Behagligt       Obehagligt 

Bländande     Bländfritt  

 
 

Hur känner du dig? 
 
Glad           Ledsen 

Stressad     Lugn   

Trött             Pigg 
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Sprallig       Uttråkad 

Spänd      Avslappnad  

 

Om du tycker något speciellt om rummet och ljuset när den 
befintliga belysningen är tänd så kan du skriva det här. 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Enkät 4 

 
Ålder :__________ 
Tjej         Kille    

 

Hur skulle du vilja ha ljuset på biblioteket? 

Kryssa för de påstående som du håller med om. Om du tycker någonting annat 
så kan du skriva det på de tomma raderna under. 

 

 Jag skulle vilja ha läslampor vid sittplatserna. 

 Jag vill inte ha lysrör i taket som det är nu. 

 Jag vill ha det ljusare.  

 Jag skulle vilja att det kom mer ljus in genom fönstren. 

 Jag skulle vilja ha små lampor lite överallt.  

 Jag vill bara ha dagsljus. 

 Jag vill ha färgat ljus i rummet.   

 Jag skulle vilja ha både läslampor vid sittplatserna och lampor i taket. 

 Jag skulle vilja att ljuset var mer varierat på olika platser i rummet. 

 Jag tycker att det är bra som det är. 

 Jag tycker att det ska vara mörkare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Bilagor 

53 

 
 
Beskriv rummet du befinner dig i så bra du kan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


