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Sammanfattning 
 
Syfte  
Att kartlägga och sammanfatta hur forskningen av belysningen som elever utsätts för i 
klassrummet påverkar elevens studieresultat och läsförmåga. Kunskapsöversikten ämnar 
också till att dra slutsatser ifrån relevanta forskningsartiklar och reflektera över hur resultaten 
från sagda forskningsstudier kan implementeras i elevens skolmiljö för utveckling av elevens 
förmågor gällande studieresultat och läsförmåga. 
 
Frågeställning 
 
Hur kan resultatet av forskningsstudier med intresse för belysningens påverkan på elevernas 
prestationer påverka elevens läsförmåga? 
 
Metod 
Urvalet gjordes med litteratursökningar i databaserna Primo, Proquest och Eric. I sökningen 
användes kombinationer av relevanta termer till ämnet. Sökorden light, lighting, illuminance, 
flourescent, light setting, luminous, reading, reading comprehension, reading environment, 
classroom environment och school användes i olika kombinationer tillsammans med ett filter 
för att säkerställa att alla artiklar var vetenskapligt granskade. I kunskapsöversikten användes 
sammanlagt nio olika studier från olika länder och årtionden.  
 
Resultat 
Kunskapsöversikten visar att det finns positiva aspekter på prestation och läsförmåga med att 
variera ljuset i klassrummet. I flera av studierna finns ett fokus på elevens koncentration och 
arbetsförmåga varpå studierna visar att det finns ett samband mellan en större 
koncentrationsförmåga och arbetsförmåga om eleven utsätts för varierande ljus. Även 
läshastigheten och läsförståelsen visade på tydliga förbättringar vid användandet av 
varierande ljus. Översikten visar att ljuspåverkan är större beroende på åldern av användaren 
och att det finns marginella skillnader mellan pojkar och flickor. Ur ett medicinskt perspektiv 
belyser studierna att det finns positiva hälsoaspekter av användandet av variabelt ljus på 
kortisol och melatoninproduktionen men också att huvudvärk och obehag förekom under 
studierna för en låg andel av studiedeltagarna. Avslutningsvis visade även studierna att olika 
typer av ljuskällor ger olika resultat och att effekten av dagsljus har påverkan på eleven. 
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1. INLEDNING 
Vid sex olika tillfällen har läsförståelse uppmätts i PISA-tester från år 2000 till år 2015. Vid 
samtliga PISA-undersökningar fram till år 2012 försämrades resultatet i läsförståelse medan 
vi år 2015 såg en marginell uppgång (Fredriksson, Karlsson & Pettersson 2018, ss.42-65). För 
att komma till bukt med de försämrade resultaten finns flera olika aspekter att utvärdera. 
Aspekter som har eller kan ha inverkan på elevernas försämrade studieresultat kan vara en 
bristande undervisning, strukturella problem eller en negativ arbetsmiljö. Just arbetsmiljön är 
vad som kommer att beröras i denna kunskapsöversikt. 
 
I en rapport av arbetsmiljöverket från 2017 fann de att nio av tio skolor inte uppnår de krav 
som arbetsmiljöverket ställer på den fysiska arbetsmiljön. Rapporten visar att buller, underhåll 
och ventilationsproblem är de vanligaste problemen. Angående belysningen i klassrummet 
nämns ingenting (Arbetsmiljöverket 2017). Behovet av bra belysning kan uppfattas som 
mindre angelägen i jämförelse mot de andra perspektiven som rapporten redogör för men i 
den studie som Tiberiu och Banu (2012) har utfört, visar de att belysningen i klassrummet har 
större påverkan på läsförmågan än vad ljudnivån, temperaturen och luftkvalitén har. 
 
Utmaningar finns i att finna den mest lämpade utformningen av den fysiska arbetsmiljön för 
den enskilda individen då elever har olika föredragna preferenser (Wilhide 2000, s.173) samt 
att arbetsmiljön har olika påverkan på eleven (Kindenberg 2005, ss.90-92). Det finns också 
utmaningar i en individanpassad arbetsmiljö att inte låta någon elevs arbetsmiljö påverka 
negativt på de andra elever som befinner sig i samma fysiska rum (Reid, 2007 s.41). 
 
I denna kunskapsöversikt har nio studier granskats för att belysa problematiken med den 
okunskap som finns inom skolans verksamhet angående ljusets påverkan på elevens 
studieprestation. Studierna representerar ett forskningsområde där artiklarna redogör för hur 
elevens koncentration, läshastighet, hälsa och rastlöshet kan förbättras genom att 
implementera en varierad ljussättning i klassrummet där olika typer av ljuskällor, ljusfärger 
och ljusintensitet används.  
 

1.1 Disposition 
Rubriken inledning tar upp bakgrunden, syftet, frågeställningar och relevanta begrepp. Under 
metod påvisas arbetsmetoderna som använts för översikten samt hur urvalet utförts med hjälp 
av sökmotorer och urvalskriterier. Under kartläggning och analys presenteras de utvalda 
studierna i tabellform och i kortare sammandrag för att bidra med överskådlighet. Studierna 
analyseras därefter i löpande text utifrån kunskapsöversiktens syfte. I avsnittet diskussion sker 
fördjupningen av resultatet från studierna och vilken påverkan som resultatet har på läraryrket 
idag. Under rubriken diskussion ventileras kunskapsöversikten metoder och tillförlitlighet. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att utföra en kunskapsöversikt över vad som kännetecknar forskningen kring 
belysningens påverkan på elevens skolresultat i klassrummet och redogöra för resultatets 
betydelse för läraryrket. Frågeställningen som arbetet utgår ifrån lyder: 
 
Hur kan resultatet av forskningsstudier med intresse för belysningens påverkan på elevernas 
prestationer påverka elevens läsförmåga?  
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2. BAKGRUND 
Skollagen hänvisar i 5 kap. § 4 till arbetsmiljöverkets förordningar som gällande inom 
skolans verksamhet (SFS 2010:800). I 2 kap. § 1 i arbetsmiljölagen finns bestämmelser som 
lyder att arbetsmiljön ska anpassas efter alla människors fysiska och psykiska förutsättningar 
samt att arbetstagaren har möjlighet att medverka i utformningen av arbetsmiljön. 
Arbetstagaren kan också vara delaktig i det förändrings- och utvecklingsarbete som rör det 
egna arbetet (Arbetsmiljöverket 2018). Skolan har utifrån dessa paragrafer i skollagen både 
rättigheter och skyldigheter när det kommer till att skapa de bästa förutsättningarna för varje 
elevs arbetsmiljö. Trots detta så låter lärarna klassrumsbelysningen vara oförändrad vilket 
skulle kunna ett resultat av att klassrumsbelysningen inte benämns som ett problemområde i 
rapporten som arbetsmiljöverket utfört (Arbetsmiljöverket 2017). 

2.1 Begrepp - lux och färgtemperatur 
För att vi människor överhuvudtaget ska kunna orientera oss i det befintliga rummet krävs det 
ett minimum på 50 lux. Under dessa förutsättningar kan vi förflytta oss inom rummet utan 
risk för att skada oss. Däremot är belysningen inte tillräcklig för att vi ska kunna urskilja 
detaljer i det vi ser. Lux motsvarar hur många lumen som passerar en yta på en kvadratmeter, 
vilket kan översättas till hur stort ljusflöde (lumen) som behövs för att uppnå illuminans (lux) 
på en yta motsvarande en kvadratmeter. Vid läsning eller kontorsarbete är en nivå på 500-700 
lux önskvärt men vid mycket koncentrerad läsning eller vid arbete som kräver urskiljning av 
mycket små komponenter är den önskvärda nivån på 1000 lux eller mer. I jämförelse kan 
nämnas att dagsljuset vid molnigt väder uppmäter ett värde på ungefär 5000 lux (Wilhide 
2000, s.173). 
 
Eftersom färgerna som vi ser endast är resultatet av det ljus som reflekteras och uppfattas av 
våra ögon kan vi människor uppfatta att olika ljus lyser med olika färg. Färgtemperaturen på 
ljuset, eller CCT (Collateral color temperature) som det förkortas på engelska, mäts i enheten 
Kelvin vanligtvis förkortat K. De ljuskällor som har en lägre färgtemperatur återger ett ljus 
som har en gulare nyans. Hit hör ljuskällor som stearinljus och glödlampor som har en 
färgtemperatur mellan 1000 och 3000 grader Kelvin. Det vitare ljuset som vi finner i dagsljus 
utomhus eller i lysrörsarmaturer befinner sig i spektrat på mellan 3000 till 6000 grader 
Kelvin. Det ljus som är över 6000 grader Kelvin får en starkare och blåare nyans desto högre 
färgtemperatur som ljuset innehar. Som exempel kan ljuset från en klarblå himmel nämnas 
som kan uppmätas till över 8000 grader Kelvin (Wilhide 2000, ss.168-169). 
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3. METOD 
Data samlades in genom relevanta sökningar på ämnesdidaktiska begrepp från tre olika 
databaser. Urvalen filtrerades sedermera baserat på titel, abstrakt och innehåll som svarar mot 
studiens syfte. Artiklarnas metoder, urval och resultat har sammanställts i en översiktstabell 
där likheter och skillnader sinsemellan redogörs för i löpande text. Avslutningsvis diskuteras 
resultatets implikation samt översiktens validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Forskningsöversikt 
För att möjliggöra syftet med detta arbete är metoden som har utförts en forskningsöversikt. 
Backman (2018, ss.74-75) betonar att forskningsöversiktens syfte är att generalisera, finna 
kausalitet, utveckla de befintliga teorierna eller för att kunna tillämpa forskningen inom 
praktiken. Denna forskningsöversikts primära funktion är att rapportera över den forskning 
som mina sökningar generar som har ett särskilt intresse för belysningens påverkan på elevens 
lärande och läsutveckling. 
 
Backman (2018, s.77) redogör för forskningsöversiktens sju steg där varje steg leder till nästa. 
Kunskapsöversiktens initiala arbete sker genom en frågeställning. Frågeställningen används i 
nästa steg till att formulera ett problem som ligger till grund för sökprocessen. Urvalet som 
framkommer i sökningen värderas utifrån frågeställningen och analyseras. Vid denna tidpunkt 
i forskningsprocessen kan forskaren enligt Backman utgå från två strategier, att kombinera 
eller jämföra. Antingen kan forskaren välja att redogöra för skillnader och likheter inom 
urvalet eller också välja att sammanfatta studierna. Vilken av strategierna som använts får stor 
påverkan på hur analysen ser ut och vad diskussioner visar. Dessa steg leder till en 
kunskapsöversikt som är redo för rapportering och som eventuellt kan leda till nya 
frågeställningar och kunskapsöversikter. 
 
Denna kunskapsöversikt är utförd enligt en process i fem steg där det första steget utfördes 
utifrån en frågeställning som möjliggjorde för denna kunskapsöversikts syfte. När syftet med 
detta arbete var fastställt påbörjades en sökprocess som var ämnad att besvara den 
ursprungliga frågeställningen. Efter sökprocessen följde en utvärderingsprocess där de funna 
studiernas relevans bedömdes utifrån arbetets urvalskriterier. De studier som motsvarade 
urvalskriterierna analyserades utifrån en jämförande strategi där likheter och skillnader 
presenterades. Resultaten av studierna och dess eventuella påverkan på elevens läsförmåga 
och betydelsen av resultatet för läraryrket diskuteras sedermera i arbetets avslutande 
diskussionsdel.  
 

3.2 Sökmetoder 
Backman (2018, s.175) redogör för tre olika tillvägagångssätt vid sökningar. En vanligt 
förekommande metod är att använda trunkering vid sökningar vilket innebär att en asterisk 
används som suffix på det ursprungliga sökordet. Genom asterisken sker sökningen av ordet 
med alla tillgängliga ändelser och sammansättningar som exempelvis vid sökningen light* så 
innefattar sökningen numera också begreppen lighting, lightning och lighter exempelvis. En 
annan metod som förespråkas är användandet av wild cards vilket innebär att delar av 
sökordet ersätts med ett frågetecken. Med denna symbol i sökordet används alla tecken i 
sökningen istället för en vald bokstav vilket underlättar vid svårstavade ord. Den tredje 
metoden som benämns är användandet av en tesaurus vilket kortfattat kan förklaras som en 
ordbok för synonymer. Genom att söka på termer i en tesaurus hänvisar sökmotorn till 
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relaterade begrepp som är definierade i de lagrade artiklarna inom databasen vilket ger 
sökaren en mer specifik sökning. 
 
I mina sökningar som pågick i november 2018 använde jag mig av en annan metod som 
delvis är hämtad utifrån Eriksson och Weidershem-Paul’s (2014, s.92) metoder för en 
effektivare sökning. Genom att utgå ifrån ämnets typiska termer och därigenom söka 
synonymer skapas en lämplig grund att utgå från i ett första steg i sökningsprocessen. Det 
första steget som gjordes var att söka efter synonymer och närliggande begrepp på light och 
reading vilket resulterade i begrepp som lighting och reading comprehension. Begreppen 
fylldes på efterhand när de nya begreppen synades och även av egna ord som jag själv ansåg 
vara representativa för området men som inte förekom när jag sökte synonymer.  
 
Tabell 1.lista över synonymer och relevanta begrepp 

Light Reading 

Lighting Reading comprehension 

Illuminance Reading environment 

Luminous Classroom environment 

Flourescent School 

Light setting  

 
 
I efterföljande process rekommenderar Eriksson och Weidershem-Paul (2014, s.92) att prova 
begreppen genom en sökmotor som exempelvis Google och därigenom finna material för att 
stärka förförståelse kring ämnet innan arbetet tar vid. Genom denna process kom jag i kontakt 
med begreppen lux och färgtemperatur som jag valde att studera i litteratur innan 
datainsamlingen påbörjades vilket har varit till stort gagn för min förmåga att förstå 
innebörden av de studier jag funnit då dessa termer utgör en hörnsten i att förstå ljus utifrån 
det fysiska perspektivet.  
 
De efterföljande sökningarna utfördes inom tre olika databaser; Primo, Proquest och Eric. 
Begreppen som listas i tabell 1 användes sedan i databaserna enskilt, kombinerat eller som en 
del av en utförligare sökning. Eriksson och Weidershem-Paul (2014, s.92) benämner det som 
viktigt att inte fastna i sökningar som inte fungerar. Inledningsvis i mina sökningar som är 
bifogade under rubriken bilaga, finner man att sökningarna var för breda. 
 
Denna metod valdes framför trunkeringen eftersom svårigheter uppstod under trunkeringen då 
exempelvis light föranledde till begrepp som lightning och lightweight som är irrelevanta för 
detta ämne. De andra begreppen såg jag inga lämpliga vägar för att trunkera. Metoden som 
jag valde att använda mig av visade sig snabbt ge artiklar med hög relevans för ämnet. Även 
om träffarna var många så fann jag tidigt i resultatlistan de artiklar som jag eftersökte. Detta 
föranledde till att jag valde att fortsätta med denna metod och granska studiernas titlar så långt 
ner i resultatlistan att relevansen till sökbegreppen hade försvunnit.  
 



5 
 

3.3 Urvalskriterier 
Kriterier kan visa sig vara både inkluderande och exkluderande. Antingen kan urvalet grunda 
sig på att studien måste inkludera en viss typ av olika premisser eller vara exkluderande där 
studien innehåller premisser som inte besvarar studiens syfte eller frågeställning (Backman 
2018, s.87). Urvalskriterierna i denna studie baserades på arbetets syfte och är därmed utvalda 
med premissen att studierna ska ha relevans till det aktuella ämnet inom syftet och 
frågeställningarna. Vid sökningarna i databaserna Eric, Proquest och Primo finns ett kriterium 
att studiernas titlar med tydlighet ska visa en koppling mot kunskapsöversikts ämne. 
 
Utöver att studiernas titlar ska relatera till arbetets syfte måste studierna också ha genomgått 
en vetenskaplig granskning. Genom att i sökningarna markera fältet peer-review har 
artiklarnas vetenskapliga granskning bekräftats. Ett annat kriterium som gäller för 
publiceringarna är att de ska vara tillgängliga utan någon ekonomisk kostnad. Jag fann ingen 
metod till att utesluta dessa artiklar i mina sökningar men i sökningarna så fann jag endast en 
artikel som krävde en betalande licens. Denna artikel finns listad under rubriken exkluderade 
sökningar. 
 
I sökningarna valde jag även att inkludera artikelns ålder som ett kriterium. Artiklarna skulle 
sträcka sig från år 2013 och framåt men eftersom jag fann en brist på relevanta artiklar fick 
jag bortse från detta kriterium i sökningarna. Ett sista urvalskriterium var att samtliga studier 
skulle vara skrivna på engelska oberoende av geografiskt eller demografiskt ursprung. 
 

Tabell 2. lista över urvalskriterier 
År publicerad* Vetenskapligt 

granskad 
Språk Betalartikel Titel/abstract/innehåll 

2013-2018  
*Kriteriet ströks 
under arbetets gång 

Ja. Peer-review Engelska Nej- 
Kostnadsfri 

Ska relatera till 
kunskapsöversiktens 
syfte 

 
 

3.4 Urval av studier 
 
Sammanlagt har nio stycken studier använts i denna kunskapsöversikt. De utvalda studierna 
har hämtats från databaserna Primo, Proquest och Eric och har samtliga genomförts med 
kravet att de ska vara peer-reviewed vilket innebär att artiklarna har publicerats i en 
vetenskaplig tidskrift och har således genomgått en vetenskaplig granskning för att säkerställa 
att studierna kan anses som vetenskap.  
 
För att så effektivt som möjligt behandla materialet i söklistorna utgick jag ifrån de funna 
studiernas titel. Exempelvis i titeln Effect of different illumination sources on reading and 
visual performance finns där en tydlig koppling mellan studiens titel och kunskapsöversikten 
syfte. I abstraktet i exemplet ovan framgår det att artikeln berör tester som visar skillnader i 
läsförmåga när de utsätts för fyra olika typer av ljus varpå abstraktet har visat en koppling mot 
kunskapsöversiktens syfte och således har kvalificerat sig för en fullskalig granskning av hela 
innehållet i artikeln. De artiklar där ingen koppling kunde göras mot titel, abstrakt och 
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innehåll i denna ordning, sållades därmed bort och granskades inte närmare. Samtliga studier 
som är förekommande i denna kunskapsöversikt har uppfyllt de uppsatta urvalskriterierna.  
 

3.5 Generalisering 
Med generalisering menas om resultaten som de utvalda studierna har visat är oberoende av 
vilken miljö som studien utförts i och att samma resultat kan visa sig oavsett var studien 
utförts (Backman 2018, ss.77-78). Studierna som forskningsöversikten berör har utförts i 
olika klassrumsmiljöer i stora delar av världen (Europa, Asien och USA). Resultaten från 
studierna har visat på likvärdiga resultat oavsett om omständigheterna har varierat. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
När kunskapsöversiktens reliabilitet ifrågasätts är det nödvändigt att ifrågasätta om metoden 
som används verkligen motsvarar det syfte som upphovsmannen ställer sig samt huruvida om 
resultatet av metoden skulle vara detsamma om upphovsmannen byttes ut (Hellspong 2014, 
s.39). Genom att redogöra för de sökningarna som har utförts och listat urvalskriterierna 
säkerställs reliabiliteten om dessa sökningar upprepas.  
 
Med en stark validitet menas om kunskapsöversikten besvarar det som den är ämnad att 
besvara. En kunskapsöversikt med en svag validitet skulle innebära att det resultat som arbetet 
genererat har en låg relevans till arbetets syfte (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s.62).   
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4. KARTLÄGGNING OCH RESULTAT 
För att kunna göra jämförelser och finna likheter för att få fram ett resultat om vad som 
kännetecknar forskningsområdet har en avkodning av studierna i urvalet skett. Kodningen 
utfördes genom att lyfta fram de delar ur artiklarna som svarade mot denna kunskapsöversikts 
syfte. De delar som användes i detta arbete för att belysa hur det valda forskningsområdet ser 
ut är syfte, metod, urval, resultat, land och årtal.  
 

4:1 Studier i korthet 
Studien Health and behavior of children in classrooms with or without windows genomfördes 
under tidigt 90-tal i skolor belägna i Malmös förorter. Denna studie utfördes under ett års tid 
med syftet att kartlägga hur kroppens produktion av stresshormonet Kortisol påverkas av den 
mängd ljus som elever utsätts för i svenska skolor. Fyra klassrum med olika variation av 
ljusinsläpp och klassrumsbelysning användes i studien och sammanlagt 88 elever var 
deltagande i studien. Genom att låta eleverna lämna urinprov under året kunde forskarna 
sammanställa elevernas kortisolnivåer och sedan göra jämförelse på kognitiva funktioner 
såsom koncentrationsförmåga men även medicinska funktioner såsom kroppstillväxt och 
sjukdagar. Resultaten visade att de elever som utsatts för mest ljus hade högre kortisolnivåer. 
De elever med en högre kortisolnivå uppvisade en högre koncentrationsförmåga men en ökad 
stresskänslighet mot andra faktorer som förekommer i klassrummet exempelvis ljud. En högre 
kortisolnivå resulterade i färre antal sjukdagar under vinterperioden men ett signifikativt tapp 
på koncentrationsförmågan under årets varmare månader. 
 
Studien The supporting effects of high luminous conditions on grade 3 oral reading fluency 
scores syftar till att belysa effekterna på läshastighet av vad studien benämner som “Focus 
lighting”, ett ljus med en ljusstyrka på 1000 lux och en färgtemperatur på 6500K. För att 
utmäta effekterna hos årskurs 3 elever installerades en ljuspanel i klassrummet som 
möjliggjorde för läraren att använda sig utav Focus-inställningen vid genomgångar och 
provtillfällen under ett läsår. Vid elevernas individuella arbete använde sig läraren av en 
svagare ljusstyrka på 300 lux och med en färgtemperatur på 2800K vilket återgav enligt 
studien ett rödare ljus med en avslappnande påverkan. Vid resterande tid i klassrummet 
använde läraren sig av den vanliga ljussättningen. Resultaten av studien införskaffades genom 
tre utvalda tillfällen under läsåret då eleverna fick utföra en serie av tester på läshastigheten. 
Resultaten visade ingen effekt vid de två första av tre utförda mättillfällena men i den tredje 
mätningen visade de elever som under läsåret använt sig utav den varierande ljussättning på 
ett resultat av 84 lästa ord i minuten i jämförelse med en annan grupp elever på skolan som 
uppmätte 76 lästa ord varje minut. 
 
Studien Applicability and efficacy of variable lights in schools är en studie utförd av forskare 
från Philips Lighting, Hamburg-Eppendorf medicinska universitet samt Hamburgs 
skolmyndighet. Studiens syfte var att undersöka lämpligheten att implementera variabelt ljus i 
klassrummet som vid tidigare undersökningar visat sig väl fungerande på arbetsplatser. 
Genom att jämföra resultaten av d2test av 116 elever i årskurs 3 och årskurs 10 kunde 
forskarna konstatera att de elever som under testtillfällena utsattes för varierande ljus gjorde 
20,8% färre fel i jämförelse med de grupper som utsattes för vanligt ljus vid provtillfällena. 
Även på läshastigheten konstaterade forskarna att gruppen med variabelt ljus presterat bättre. 
Denna grupp visade en ökning från 48,1 lästa ord vid första tillfället till 55,8 lästa ord vid det 
andra provtillfället. Den grupp som utfört testen under vanliga ljusförhållanden uppmätte ett 
resultat av 48,9 lästa ord vid första tillfället och 52,4 lästa ord vid andra tillfället. Studien 
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inkluderade även en frågeställning om elevernas motivation till skolan påverkades av 
belysningen. På denna frågeställning fann forskarna ingen påverkan på motivationen i någon 
av grupperna. 
 
110 elever i olika åldrar och skolor användes i studien The effect of variable light on the 
fidgetiness and social behavior of pupils in school för att undersöka vilken påverkan 
belysningen i klassrummet har på elevernas rastlöshet och antisociala bemötande. För att mäta 
elevernas rastlöshet videoövervakades eleverna i klassrummet under matematiska tester för att 
observera antalet rörelser som eleverna gjorde under en femtonminutersperiod. Resultatet 
visade att de elever som utsattes för det ljus som i studien kallats för “Relax”, som är en 
svagare belysning på 300 lux och en färgtemperatur på 3500K, väldigt snabbt sjönk i antalet 
uppfattade rörelser. Efter 2,5 minut uppfattade videoövervakningen 1698 rörelser och efter 
7,5 minut hade antalet uppfattade rörelser sjunkit till 657 rörelser. Resultatet av studien visade 
däremot inga större skillnader på antalet registrerade rörelser med de elever som inte utsattes 
för variabelt ljus utan att effekten av det lugnande ljuset på kort sikt har en större påverkan på 
elevens rastlöshet. Resultaten visade även att de elever som utsatts för det varierande ljuset 
visade färre tendenser till antisocialt och aggressivt beteende. 
 
I den kvalitativa studien Leveraging lighting color, temperature and luminosity for improving 
classroom learning från USA redogörs en lärares uppfattning om effekterna på enskilda 
elever som under ett läsår har implementerat varierande ljus i undervisningen. Klassrummen 
förseddes med fyra olika belysningsinställningar som användes under lektionerna och läraren 
Theresa Thomas förde loggbok under ett läsårs tid där hennes anteckningar på tre olika 
studenter under denna period analyserades av ett forskarlag. Anteckningarna visade ett ökat 
fokus och engagemang från den elev som tidigare upplevdes av läraren som rastlös och 
pratsam under lektionerna. En annan elev som tidigare sågs som ineffektiv och långsam i sitt 
arbete visade upp ett högre arbetstempo vid användandet av det variabla ljuset och 
färdigställda fler arbetsuppgifter nu än tidigare. Den tredje elev som synades under studien är 
en elev som medicineras för adhd. Denna elev blev i och med implementeringen av det 
variabla ljuset mer aktiv i diskussioner i klassen och visade upp ett större intresse gentemot 
uppgifterna efter att detta varierande ljus infördes i undervisningen. 
 
I den nederländska studien Lighting affects students concentration positively: Findings from 
three dutch studies redogörs skillnaden i effekt av det varierande ljuset på 
koncentrationsförmåga och läshastighet mellan elever i årskurs 4 och årskurs 6. Eleverna 
utförde flera tester vid återkommande tillfällen där eleverna på tid skulle markera en på 
förhand vald symbol på en rad av mycket liknande symboler. Resultaten visade en högre 
positiv påverkan på koncentrationsförmåga och läshastighet i den experimentella gruppen av 
elever som utfört testerna till skillnad från den grupp av elever som arbetat under normala 
ljusförhållanden. Eleverna i årskurs 6 fick ett bättre resultat på koncentration och läshastighet 
än eleverna i årskurs 4 även om de yngre eleverna visade på en högre utvecklingskurva från 
under tidsperioden som studien utfördes under. Studien visade även på att flickornas resultat 
på koncentrationsförmåga var något bättre än pojkarnas. 
 
År 2016 utfördes studien Effects of display type and ambient illuminance on the 
comprehension performance of young and elderly readers i Taiwan med syfte att undersöka 
vilken påverkan som bakgrundsbelysningen och användandet av olika displayer har på 
läsförståelsen och om det finns skillnader av effekten bland yngre och äldre läsare. En 
blandning av äldre och yngre läsare fick utföra lästester där deltagaren under tid skulle läsa en 
text och besvara efterföljande frågor på innehållet. Flera tester genomfördes där 
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bakgrundsbelysningen uppmättes från 50–10 000 lux och där texten gavs till deltagarna på 
antingen vanligt papper, E-papper eller en ledbelyst skärm. Resultatet av studien visade att när 
testerna utfördes på den ledbelysta skärmen gav bakgrundsbelysningen ingen påverkan på 
läsförståelsen oavsett styrka. När testerna utfördes på E-papper och det vanliga pappret, som 
reflekterar ljuset till skillnad mot ledskärmen som sänder ut ljus, visade det sig att resultaten 
blev bättre när deltagarna utförde studien med en högre bakgrundsbelysning än 50 lux. Allt 
eftersom testerna pågick fann forskarna även att resultaten för de äldre deltagarna blev lägre 
desto fler tester som de utförde och att det vanliga pappret gav bäst resultat ur båda grupperna. 
 
Den senast utförda studien i denna översikt, Effect of Different Illumination Sources on 
Reading and Visual Performance, utfördes under 2018 i Indien där fyra olika ljuskällor 
undersöktes och jämfördes med varandra utifrån deras påverkan på läsförmågan. De 40 
studiedeltagarna fick i uppdrag att högläsa texter under olika former av ljuskällor som alla 
uppmätte 400 lux. En kontrollant mätte sedan tiden och antalet upplästa felaktigheter. 
Ljuskällorna som ingick i studien var lysrör, glödlampa, lågenergilampa och ledlampa. 
Resultatet av studien fastslog att 85 % av männen presterade bäst i ljuset från 
lågenergilampan. 60 % av kvinnorna i studien presterade däremot bäst i ljuset som lysröret 
gav ifrån sig. Endast 10 % av deltagarna presterade bäst i ljuset från glödlampan eller 
ledlampan. Deltagarna fick i studien även besvara en enkät över hur obehagligt de upplevde 
det att arbeta med de olika ljusen utifrån. På samtliga av de 9 påståenden placerade sig ljuset 
från glödlampan överst när det kom till att väcka obehag i form av bland annat huvudvärk och 
ögontrötthet med ledlampan strax efter. 
 
I den Rumänska studien, Impact of indoor environmental conditions of students intellectual 
performance från 2014, arbetade forskarna med att redovisa vilken påverkan som fem vanliga 
förekommande arbetsmiljöproblem har på elevens prestationer i klassrummet. Genom att låta 
eleverna utföra ett test under optimala arbetsmiljöförhållanden där temperaturen, belysningen, 
ljudnivån och syrenivån var kontrollerade kunde forskarna jämföra detta resultat med 
skiftningar på arbetsmiljön. Resultatet visade att under optimala förhållanden uppmätte 
eleverna ett resultat på 93 % av det utförda testet. Av resultaten från de fem andra testerna 
som uppmättes fann forskarna att under sämre belysning uppmätte eleverna sämst resultat 
med 49,2 % korrekta svar. Temperaturskillnader och en förhöjd ljudnivå resulterade i resultat 
mellan 77-80 % och med höjda halter av koldioxid i klassrummet uppmättes ett resultat på 
54,2 %. Studien visade att belysningen var den enskilt viktigaste faktorn på elevens prestation 
av de faktorer som mättes. 

4.2 Analys av vad som kännetecknar forskningen om belysningen i 
klassrum 
Sammanlagt i översikten valdes nio olika studier ut baserat på urvalskriterierna och syftet med 
kunskapsöversikten. Översikten visar att forskningen kring klassrumsbelysningen och 
läsförståelsen förekommer i olika regioner på det norra halvklotet där två av studierna har sitt 
ursprung i Nordamerika och USA. Fem av studierna är utförda i Europa och representeras av 
två tyska studier, en svensk, en nederländsk och en rumänsk. I Asien finner vi två studier med 
varsitt ursprung i Kina respektive Taiwan. I kunskapsöversikten finner vi att studier av detta 
område har i samtliga fall utom ett utförts inom perioden 2012-2018. Den studie som inte är 
utförd på 2000-talet är den svenska studien vilket kan av översikten utläsas som att den 
moderna forskningen kring belysningens påverkan på elevens studieresultat och läsförmåga 
generellt pågår i andra delar av världen är här i Sverige. 
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I studierna i denna undersökning är metoden som använts nästan uteslutande en fältstudie där 
forskarna utför studierna hos eleverna i skolorna och inte tar skolan till forskarna. Endast i en 
del av ett test i en studie pågick forskningen i experimentella lokaler framtagna för att 
specifikt studera detaljer i en av studierna. I en majoritet av fallen utförs denna typ av studier i 
klassrum som tillhör årskurser som motsvarar det svenska mellanstadiet samt årskurs 3 även 
om enskilda undantag förekommer där studenter i 20 årsåldern samt äldre deltagare kan 
synas. Åldern på deltagarna i dessa studier visar sig vara relevanta för de flesta av studiernas 
syften där en klar majoritet har ett dokumenterat syfte i att bedöma effekterna av belysningen 
på elever i grundskolan. Effekterna, som forskarna eftersträvar att finna, har i ungefär hälften 
av studierna endast ett syfte som är att mäta skillnader på läsförmågan under olika ljuskällor. 
De andra studierna i undersökningen ämnar även till att besvara effekterna på andra faktorer 
såsom rastlöshet, intellekt, koncentrationsförmåga och hälsa. Deltagarantalet för studierna i 
urvalet är i nivåer från 20 deltagare upp mot 120 deltagare. 
 
Metoderna för att utföra studierna i urvalet har visat sig vara väldigt lika varandra där 
forskarna väljer att utföra olika teoretiska tester i skolornas lokaler där testerna utförs under 
olika former av ljus. Andra förekommande metoder är att studera skillnader i resultat på olika 
grupper där en interventionsgrupp utsätts för någon form av varierande ljussättning medan en 
annan kontrollgrupp bibehåller samma ljussättning som tidigare. Beträffande tidsspannet på 
studierna i arbetet visar kunskapsöversikten att ungefär hälften av de utvalda studierna har 
utförts med ett kortsiktigt resultat där testerna har utförts vid ett enskilt tillfälle för att 
redogöra för de temporära effekterna av belysningen. Den andra hälften av studierna har 
utförts under en längre tidsperiod varierande från sju veckor upp till ett läsår där resultaten ger 
en inblick av effekterna på längre sikt. 
 
Resultaten från studierna i kunskapsöversikten visar att belysningen i klassrummet har en viss 
påverkan på elevernas förmågor. Utifrån ett resultatinriktat perspektiv fann de forskare som 
tog upp koncentrationsnivån att en varierande ljussättning leder till ökad 
koncentrationsförmåga under arbetets gång och vid provtillfällen. I de studier från urvalet som 
berör påverkan av ljusets färgtemperatur så visar resultaten att de elever som utsätts för ett 
vitare och naturligare ljus på ungefär 5000 K både anses friskare i form av antalet sjukdagar 
men också i form av dämpade aggressioner och en ökad social samhörighet. 
 
De studier som är inkluderade i denna kunskapsöversikt är till stor del publicerade i olika 
typer av medicinska tidskrifter med särskilt intresse mot psykologin. Endast ett fåtal av 
studierna är publicerade i någon vetenskaplig tidskrift med en pedagogisk inriktning. Andra 
typer av förekommande publikationer i studien hade en ursprunglig inriktning mot 
ingenjörskonst, arkitektur samt fysik. Avslutningsvis visar översikten även på att några av de 
delaktiga studierna har finansierats av några av de världsledande företagen inom produktion 
av lampor och belysningsarmaturer och att dessa studier är utförda i geografiskt belägna 
skolor till dessa företag. 
 
 

4.3 Fördjupad analys av vad som kännetecknar sambandet mellan 
belysning och läsförmåga 
Användandet av varierande ljus i klassrummet bidrar till både långsiktiga och kortsiktiga 
effekter. De studierna i urvalet som utfördes under längst tidsperiod visade att de elever som 
arbetat med en varierande ljussättning i klassrummet hade en bättre läshastighet i jämförelse 
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med liknande testgrupper. I de studier som utförts vid enskilda tillfällen eller under en kortare 
tidsperiod fann forskarna att resultaten på läsförmågan är bättre i de grupper som utsätts för en 
högre färgtemperatur och ljusintensitet när testerna har utförts. 

Studiernas resultat visar tydligt att vissa ljuskällor har en direkt negativ påverkan på 
läsförmågan och att negativa orsakssamband uppstår vid användandet av vissa ljuskällor i 
klassrummet . I flera studier upplevde studiedeltagare att belysningen från glödlampan och 
ledlampan var orsaken till att de hade huvudvärk, ögontrötthet och koncentrationssvårigheter. 
Symptom som direkt försvårar för avkodningen inom läsningen. 

I studierna framgår det att en högre koncentrationsförmåga uppmärksammades bland de 
elever som utsatts artificiellt dagsljus. Eleverna med en högre koncentrationsförmåga visade 
upp flera positiva aspekter på läsförmågan i form av en högre läshastighet och en bättre 
läsförståelse som uppmättes under testerna. Dessa elever var dessutom mer noggranna i sitt 
läsande då de visade på färre antal felaktigheter vid högläsning. Den förhöjda 
koncentrationsnivån visade även på en motverkande effekt på rastlösheten och elevernas 
negativa inställning till läsuppgifter vilket motiverar och genererar en effektivare 
läsundervisning. 
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5. DISKUSSION 
Friberg (2006, s.75) rekommenderar att diskussionen delas upp i två delar där 
kunskapsöversiktens resultat analyseras för sig och där metoden diskuteras under en annan 
rubrik. Diskussionen ämnar påvisa upphovsmannens reflekterande förmåga samt förmåga att 
distansera sig ifrån materialet och kritiskt granska det egenproducerade materialet.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med att utföra en kartläggning över vad som kännetecknar forskningen om ljusets 
påverkan på elevens skolresultat i klassrummet har besvarats under kunskapsöversiktens 
analys. Analysen visar att forskningsfältet kännetecknas av de metoder som använts i 
urvalsstudierna. I samtliga studier som jag funnit har en jämförelse utförts på 
studiedeltagarnas resultat på tester för att mäta läsförmågan när deltagaren utsätts för olika 
variationer av belysning. Deltagarnas resultat har sedan jämförts mellan de olika grupperna 
som forskarna har valt att fördela studiedeltagarna i.  
 
Analysen har även besvarat kunskapsöversiktens syfte utifrån fler aspekter än studiernas 
metoder. I analysen framgår det även att publiceringen av forskningen genomgående sker 
inom vetenskapliga tidskrifter med ett medicinskt fokus och att forskarna som utfört studierna 
har en bakgrund inom psykologin och inte inom pedagogiken. Inom utbildningarna för 
medicin och psykologi kan forskandet anses vara en större del av professionen i jämförelse 
mot den pedagogiska utbildningen och att det således finns ett större intresse av att forska 
inom dessa yrkesgrupper. Det ska heller inte förringas att det finns helt andra ekonomiska 
förutsättningar för att genomföra medicinsk och psykologisk forskning samt att det finns en 
ekonomisk vinning i forskningen för de mångmiljardindustrierna som bekostar forskningen. 
Även detta har analysen visat då flera stora världsledande företag har bidragit med såväl 
ekonomiska som materiella bidrag för att bistå forskarna inom detta forskningsområde. 
 
Analysen visar också att studierna inte har tagit hänsyn till vad som kan betraktas som en god 
läsförmåga utan endast haft som uppsåt att mäta skillnader på läsförmågan vid användandet 
av olika variationer av ljus. Studierna redogör inte för om eleverna faktiskt har blivit bättre 
läsare utan mätningarna har fokuserat kring elevens förbättrade läshastighet och 
koncentrationsförmåga vid läsning. I de geografiska områden som studierna har utförts i kan 
det vara så att läsförmågan baseras utifrån vilken läshastighet eleven har men i den 
läsundervisning som eleven möter i det svenska klassrummet ligger en stor vikt i 
bedömningen av elevens läsförmåga i att kunna läsa på och bortom raderna i en text. Detta 
skulle även kunna förklara varför det inte utförts fler studier i Sverige på forskningsområdet 
då detta kan anses vara svårare att mäta effekterna av. 
 

5.2 Belysningens betydelse för elevens läsförmåga inom 
svenskämnet 
Begreppet läsförmåga innefattar flera olika komponenter såsom avkodning, läshastighet och 
läsförståelse. Dessa tre komponenter följs av en succession där en god avkodning grundlägger 
en god läshastighet som leder till läsförståelse. De yngsta barnen introduceras till 
avkodningen under förskolan och de tidiga skolåren där avkodningen syftar till att eleverna 
ska tolka och känna igen enskilda lästa tecken och känna igen vilka ord som kortare 
kombinationer av bokstäver bildar. De elever som bemästrar avkodningen tidigt får därmed 
ett signifikativt försprång i sin läsutveckling mot de elever som har problem med 
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avkodningen. Samma tes kan tillämpas mellan läshastigheten och läsförståelsen. De elever 
som i tidig ålder visar tendenser till svårigheter i avkodningen kan således använda sig av 
resultatet i detta arbete som har visat på de positiva effekterna på avkodningen. Genom att låta 
utvalda elever läsa med en variabel ljussättning bidrar läraren till att bibehålla elevernas 
koncentrationsnivå under läsningen.  
 
Om eleven relaterar läsning till påfrestningar som huvudvärk och ögontrötthet kan elevens 
motivation till läsning sjunka. Studierna i kunskapsöversikten har visat att rätt belysning kan 
motverka huvudvärk och ögontrötthet. En annan faktor som påverkar elevernas motivation till 
läsning är om eleven resultat kring läsuppgifter är svaga. Vid enskilda skriftliga prov och 
korrekturläsningar av skrivna texter har studierna visat att klassrumsbelysningens påverkar 
resultaten. Om sådana arbetsuppgifter utförs under ljus från en bättre ljuskälla och med en 
önskad färgtemperatur finns det goda möjligheter till bättre prestationer från elevens sida som 
i sin tur skulle leda till en ökad motivation till läsningen.  

 
5.3 Implementering för läraryrket 
De resultat som har uppdagats i denna kunskapsöversikt skall av läraren ses som användbara 
riktlinjer i syfte att förstå hur en yttre faktor som ljus kan användas som ett stöd i elevens 
kunskapsutveckling och välbefinnande inom skolans verksamhet. Även om resultaten i denna 
översikt visar vilka nivåer som har genererat bäst resultat för elevernas utveckling ska läraren 
betänka att all form av undervisning ska utgå ifrån eleven. Wilhide (2000, s.173) menar på att 
belysningen är som mycket annat en fråga om personliga preferenser och att den föredragna 
belysningen kan variera stort från elev till elev. För att finna den optimala ljusstyrkan och 
färgtemperaturen är det således en god idé att låta eleverna aktivt vara delaktiga i processen 
när belysningen ska utformas i klassrummet. 
 
Reid (2007, s.41) poängterar vikten av att utnyttja det naturliga dagsljuset i klassrummet och 
förespråkar att klassrummets uppbyggnad ska bestå av olika områden där ett specifikt område 
i klassrummet är extra utsatt för dagsljuset som frekvent kan användas vid vissa 
undervisningsmoment eller individuellt arbete. Att förse eleverna med bordslampor kan stödja 
eleverna under arbete som kräver en större koncentration på läsning såsom korrekturläsning 
eller vid matematiskt arbete men här betonar Reid även vikten av att belysningen bortanför 
elevens arbetsyta inte får interagera mot elevens bordsbelysning och således bli ett 
distraktionsmoment. 
 
Kindenberg (2005, ss.90-92) framhåller betydelsen av dagsljusets påverkan på elevens 
vakenhet. Kontakten av dagsljus påverkar elevens produktion av såväl stresshormonet kortisol 
men även melatoninproduktion som gör oss trötta och avslappnande. Med denna kunskap i 
beaktning kan läraren planera undervisningsmomenten och dämpa belysningen eller avgränsa 
dagsljuset med hjälp av ett draperi eller en markis vid stillsamma aktiviteter, alternativt att 
använda en starkare belysning för att simulera dagsljuset eller öka insläppet av dagsljuset 
utifrån när aktiviteten efterfrågar livlighet. 
 
I utformningen kring det anpassningsbara belysande klassrummet kan jag se att det finns flera 
hinder kring implementeringen. I Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljön i skolan 
benämndes inte belysningen som något arbetsmiljörelaterat problem. I rapporten som 
presenterades visade det sig att ljudnivån, ventilationen och underhållet i klassrummen 
bemöttes av mycket kritik då deras kriterier inte uppfyllts till skillnad mot 
klassrumsbelysningen (Arbetsmiljöverket 2017). Med en eventuell ansträngd budget tvingas 
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skolorna och beslutsfattarna att ta prioriterade beslut. Installation och utbyten av armaturer 
och ljuskällor hamnar således inte överst i prioriteringsordningen då den belysning som finns i 
de flesta klassrummen idag inte anses ha en skadlig effekt på elevens hälsa och skolprestation. 
Däremot är min förhoppning att en kartläggning över belysningens effekter i klassrummet kan 
bidra till att inspirera och utveckla lärarnas syn på arbetsmiljöns påverkan och därigenom 
skapa möjligheter för lärarna att finna kostnadseffektiva metoder för att förbättra 
arbetsmiljön. Sådana metoder skulle kunna vara att maximera utnyttjandet av dagsljuset i 
klassrummet eller att överväga möjligheterna till utomhusundervisning. 
 
Andra hinder kring implementeringen skulle kunna finnas i att forskningsfältet kring 
belysningens påverkan i klassrummet anses vara för begränsat och att metoderna för 
forskningen ifrågasätts. De verksamma inom skolan kan anses behöva ett större underlag för 
att genomföra förändringar på arbetsmiljön. Bristen på aktuell forskning i närområdet samt att 
de uppmätta effekterna av en varierande ljussättning i skolorna inte skulle anses vara 
tillräckligt tillfredsställande kan även det anses vara hindrande för en implementering. Ett 
tredje hinder kring en implementering skulle kunna vara att forskningen har ett större fokus på 
positiva aspekter och där negativa effekter eller risker åsidosätts. Exempelvis benämner 
studier i kunskapsöversikten effekterna på elevernas hormonproduktion. En högre utsatthet av 
dagsljuset bidrar till ökade kortisolnivåer som på kortare sikt ökar elevernas prestation och- 
koncentrationsförmåga men som på längre sikt kan leda till sjukdomar såsom övervikt och 
högt blodtryck. 

 
5.4 Metoddiskussion 
Ifrågasättandet av metoderna bidrar till att påverka arbetets validitet, det vill säga att studiens 
har utförts så som den var ämnad att utföras enligt syftet till skillnad mot reliabilitet som 
mäter arbetets tillförlitlighet (Friberg 2006, s.76). Den del som värderas högst i detta arbete 
och som i störst utsträckning bidrar till kunskapsöversiktens validitet är resultatet. Syftet i 
arbetet var att redogöra för vad som kännetecknar forskningen om belysningens påverkan på 
elevens skolresultat och läsförmåga har i många avseenden återspeglats i resultatet. Resultatet 
visade att det finns fler aspekter som är talande för urvalet. Studiernas metoder visade att en 
överväldigande majoritet av studierna utförs genom fältstudier där deltagarna fördelas i olika 
testgrupper där resultaten jämförs sinsemellan. Andra aspekter som kännetecknar den berörda 
forskningen visade sig vara att forskningen bedrivs på olika platser i världen, att 
världsledande företag har ett starkt intresse av att finansiera forskningen och att resultaten 
visar på positiva resultat på läsförmågan när deltagarna utför tester i ett annat ljus än det 
vanliga ljuset. Dessa faktorer har på goda grunder bidragit till att besvara syftet om vad som 
kännetecknar forskningen kring belysningens påverkan på elevens skolresultat och 
läsförmåga.   
 
Genom goda förberedelser till arbetet där användbara begrepp och synonymer har listats har 
sökningarna utförts med en bättre precision. En annan aspekt som styrker studiens reliabilitet 
är hur processen kring urvalet av studierna har genomförts. Genom att först ha granskat titeln, 
sedan granskat abstraktet och slutligen ha genomläst hela studierna har jag varit delaktig och 
hela tiden kunnat säkerställa att studien har motsvarat kunskapsöversiktens syfte. 
 
Under arbetets genomförande föreföll det sig naturligt att jag ifrågasatte mina metoder för att 
utföra kunskapsöversikten. Sökstrategierna och urvalskriterierna visade sig vara mer 
ineffektiva än vad jag ursprungligen förutspådde. Även om sökningarna till slut genererade ett 
urval som var representativt för forskningsfältet så genererade flera av sökningarna allt för 
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många träffar för att kunna ses som effektiva. Att de relevanta artiklarna hittades skulle 
därmed kunna ses som ett resultat av ren tur eller att sökmotorns förmåga att sortera artiklarna 
efter relevans var till särskilt gagn vid utförandet. 

Om arbetet hade utförts i en grupp hade vi kunnat diskutera tolkningar vilket hade möjliggjort 
för reflektion. Detta hade möjliggjort fler kontinuerliga kontroller av de olika parterna inom 
gruppen för att säkerställa att metoderna är korrekt presenterade i arbetet. Detta hade bidragit 
med en interbedömarreliabilitet till kunskapsöversikten vilket hade stärkt arbetets reliabilitet. 
Dessvärre för detta arbetes reliabilitet fanns inte denna möjlighet då jag fick genomföra 
arbetet på egen hand. I sökprocessen kan reliabiliteten ha påverkats negativt då tidspressen 
ger sämre möjligheter att noggrannare granska kunskapsområdet och viktiga och relevanta 
artiklar kan ha förbisetts. Trots dessa negativa påverkningar på reliabiliteten går det att finna 
reliabilitet i arbetet då metoderna och sökningarna är listade i arbetet som möjliggör för 
arbetets replikerbarhet under förutsättning att dessa följs.  

5.5 Vidare forskning 
Vidare forskning kan förstärka de incitament som är nödvändiga för att en eventuell förändring 
kring synen på implementeringen ska möjliggöras inom skolans verksamhet. Med ett större 
utbud av forskning som fokuserar på didaktiken och elevens lärande skapas bättre 
förutsättningar för förändringar att ske såväl i läroplanen som i skollagen för att främja eleverna. 
Då forskningsområdet prioriterar läshastighet och koncentrationsförmåga inom läsningen finns 
det ett stort utrymme för kommande forskning att fokusera på belysningens påverkan på elevens 
läsförståelse. För att säkerställa den aktuella forskningens generaliserbarhet kan liknande 
forskning med fördel genomföras i andra delar av världen men även i Sverige för att göra 
forskningen mer aktuell för den svenska skolan. 
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BILAGA 1 
 
 Tabell över de utförda sökningarna i databaserna 

Studie Sökmotor Sökning Avgränsning Antal 
träffar 

Health and behavior of children in 
classrooms with or without windows 

Proquest Light and classroom Peer-review 94137 

The supporting effects of high luminous 
conditions on grade 3 oral reading 
fluency scores 

Primo Luminous reading Peer-review 2010-
2018 

3135 

Applicability and efficacy of variable 
lights in schools 

Primo School light Peer-review 1 335 207 

The effect of variable light on the 
fidgetiness and social behavior of 
pupils in school 

Primo “Effect of variable 
light” 

Peer-review 4 

Leveraging lighting color, temperature 
and luminosity for improving classroom 
learning 

Eric Classroom light 
setting 

Peer-review 157 

Lighting affects students concentration 
positively: Findings from three dutch 
studies 

Primo Lighting affects on 
students 

Peer-review 2013-
2018 

3494 

Effects of display type and ambient 
illuminance on the comprehension 
performance of young and elderly 
readers 

Primo Illuminance affects 
reading 

Peer-review 2015-
2018 

186 

Effect of Different Illumination Sources 
on Reading and Visual Performanc 

Primo Reading 
comprehension 
lighting 

Peer-review 2015-
2018 

666 

Impact of indoor environmental 
conditions of students intellectual 
performance 

Proquest Classroom 
illuminance reading 

Peer-review 72 
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 Tabell över analysen av de utvalda studierna  

Studie Syfte Metod Resultat Land/årtal 

Health and 
behavior of 
children in 
classrooms 
with or 
without 
windows 
 
Rickard 
Küller & 
Carin 
Lindsten 
 
Journal of 
environment
al 
psychology 
volume 12 
issue 4 

Att bedöma effekterna av 
belysning från olika 
ljuskällor och dagsljus i 
klassrummet på 
kortisol,koncentrationsför
måga, sjukfrånvaro och 
kroppstillväxt. 

88 elever i 
Fyra klassrum, 
2 med fönster 
och 2 utan, och 
med olika 
typer av 
belysning fick 
lämna urinprov 
fyra gånger 
under läsåret 
för att mäta 
mängden 
kortisol. 

Mindre dagsljus 
gav lägre kortisol 
och genererade en 
högre frånvaro. 
Koncentrationsnivå
n var högre i den 
grupp som utsattes 
för mycket 
dagsljus vintertid 
men lägst under 
sommartiden. 

Sverige 
1992 



 

The 
supporting 
effects of 
high 
luminous 
conditions 
on grade 3 
oral reading 
fluency 
scores 
 
Michael S 
Mott, Daniel 
H Robinson, 
Thea H 
Williams-
Black, Susan 
S McClellan 
 
SpringerPlus
, 3:53 

Att studera effekterna av 
`”FOCUS lightning” 
(högintensiv ljussättning 
som simulerar dagsljus) i 
klassrummet och dess 
påverkan på läshastighet. 

En lärare 
använde Focus 
under 
provtillfällen 
och en normal 
ljussättning 
resterande tid. 
 
Läshastighet 
mättes vid tre 
provtillfällen 
under läsåret 
och jämfördes 
med en annan 
klass på 
skolan. 

Först under det 
tredje mättillfället 
märktes tydliga 
skillnader i 
resultaten där 
eleverna som 
arbetat med 
FOCUS gjort 
större framsteg på 
läshastigheten 

USA 2014 



 

Applicabilit
y and 
efficacy of 
variable 
lights in 
schools 
Claus 
Barkman, 
Nino 
Wessolowsk
i, Michael 
Schulte-
Markwort 
 
Physiology 
& Behavior 
Volume 105, 
Issue 3, 1 
February 

Att undersöka om 
varierande ljussättningar 
är lämpliga i klassrummet 
samt att undersöka om 
elevers koncentration, 
motivation samt 
läshastighet/läsförståelse 
ökar med en varierande 
ljussättning. 

116 elever i 
årskurs 3 och 
årskurs 10 fick 
under nio 
månader 
använda 7 
olika 
belysningar i 
undervisningen 
baserat på 
vilken 
klassrumsaktiv
itet som 
utfördes. 
 
Under 
perioden 
utförde 
eleverna d2test 
där eleverna 
delades in i 
grupper där 
några grupper 
använde 
variabelt ljus 
och några 
vanligt. 

De elever som 
använt vanligt ljus 
visade på 
likvärdigt resultat 
mot tidigare 
testtillfälle medan 
den andra gruppen 
visade på en 
förbättring med 
ungefär 20 % färre 
fel mot tidigare 
tillfälle. 
 
Båda grupperna 
visade upp 
förbättringar 
beträffande 
läshastigheten. 
Vanligt ljus gav 
ungefär 7 % fler 
ord i jämförelse 
med varierat ljus 
som läste 16% fler 
ord mot tidigare 
tillfälle. 

Tyskland 
2012 



 

The effect of 
variable 
light on the 
fidgetiness 
and social 
behavior of 
pupils in 
school 
 
Claus 
Barkman. 
Nino 
Wessolowsk
i, Michael 
Schulte-
Markwort, 
Heiko 
Koenig 
 
Journal of 
environment
al 
psychology 
Volume 39 

Syftet med studien var att 
undersöka de korta och 
långsiktiga effekterna av 
variable light (varierande 
ljussättningar) på elevers 
rastlösthet, aggressioner 
och sociala agerande. 

Vid studiens 
början fick 
eleverna fylla i 
frågeformulär 
som berörde 
om eleverna 
brukade 
uppfatta sig 
som rastlösa, 
lugna eller 
aggressiva. 
 
Rastlösheten 
mättes genom 
videoanalyser i 
klassrummet. 
Mätningar av 
aggressioner 
och antisocialt 
beteende hos 
eleven av 
noterades av en 
för eleverna 
extern notarie. 

De elever som 
utsattes för 
varierande 
belysning uppmätte 
ett väsentligt 
mycket effektivare 
tapp i rastlöshet. 
 
Ingen elevgrupp 
upplevde 
förändringar 
angående 
aggressioner och 
sitt sociala 
agerande även om 
resultatet visade på 
en klar förbättring 
hos de elever som 
utsattes för det 
varierande ljuset. 

Tyskland 
2014 



 

Leveraging 
lighting 
color, 
temperature 
and 
luminosity 
for 
improving 
classroom 
learning 
 
Michael 
Seth Mott, 
Teresa. R 
Thomas, 
Jodie L. 
Burnette 
 
Networks: 
An Online 
Journal for 
Teacher 
Research: 
Vol. 15: Iss. 
2 

Syftet med studien är att 
påvisa resultat som kan 
användas till att forma 
läroplanen utefter hur en 
dynamisk ljussättning 
maximerar elevens 
inlärning. 

En lärare för 3 
årskurs 3 
elever använde 
under ett år 
fyra olika ljus i 
klassrummet. 
 
Läraren förde 
loggbok i ett år 
där 
anteckningar 
om tre elevers 
förändringar 
inom 
skolprestatione
n under olika 
dynamiska 
ljusförhållande
n noterades 
samt sina egna 
reflektioner. 

Elev A, beskrivs 
som pratsam och 
rastlös men visade 
på större fokus 
under 
lektionerna när 
Energy användes. 
 
Elev B, benämns 
som långsamt 
arbetande och 
distraherad, visade 
upp högre 
arbetstempo under 
Focus. 
 
Elev C, som 
medicineras för 
ADHD. 
uppfattades av 
läraren som mer 
intresserad under 
Energy 

USA 2017 



 

Lighting 
affects 
students 
concentratio
n positively: 
Findings 
from three 
dutch studies 
 
P.J.C 
Sleegers, 
NM 
Moolenaar, 
M Galetzka, 
A Pruyn, BE 
Sarroukh, B 
Van der 
Zande 
 
Lighting 
Research & 
Technology, 
45(2) 

Att bekräfta den tidigare 
forskningen inom området 
och bidra ökade insikter 
kring effekterna av 
ljussättning på elevernas 
koncentration i 
grundskolan 

89 elever 
delades in i två 
testgrupper där 
den ena 
gruppen 
utförde testet 
under normala 
ljusförhållande
n medan den 
andra gruppen 
utförde testet 
med 
ljusinställninge
n focus i 
klassrummet. 
 
Testerna som 
utfördes var av 
typen d2test. 

Studien fann att 
den grupp som 
utsattes för det 
dynamiska ljuset 
uppvisade en högre 
koncentrationsnivå. 
I motsägelse till 
detta upptäckte 
forskarna att 
eleverna i årskurs 6 
inte visade någon 
tydlig skillnad i 
koncentrationsförm
åga medan 
skillnaden för 
årskurs 4 eleverna 
var markant. 

Nederländer
na 2012 



 

Effects of 
display type 
and ambient 
illuminance 
on the 
comprehensi
on 
performance 
of young 
and elderly 
readers 
 
An-Hsiang 
Wang, 
Kuan-Chun 
Lin 
 
Journal of 
Industrial 
and 
Production 
Engineering, 
33:7 

Att undersöka effekten på 
läsförståelse av äldre och 
yngre läsare med tre olika 
displayer (vanligt papper, 
E-papper och LED-skärm) 
med 4 olika 
bakgrundsbelysningar 
(50,500,6000 och 10 000 
lux) 

24 
studiedeltagare 
varav hälften 
var äldre läsare 
och hälften var 
yngre läsare 
fick på utsatt 
tid läsa texter 
på de tre olika 
displayerna. 
Efter att tiden 
hade tagit slut 
fick deltagarna 
svara på 
flervalsfrågor 
om texten. 

De yngre läsarna 
presterade bättre än 
de äldre desto 
längre tid som 
testet pågick. 
Resultatet visade 
ingen påverkan 
oavsett 
bakgrundsbelysnin
gen på LED-
displayen. 
Testerna på E-
papper och det 
vanliga pappret 
visade att båda 
grupperna 
presterade bättre 
med en högre 
belysning än 50lux. 
Den display som 
uppvisade bäst 
resultat i testet var 
det vanliga 
pappret. 

Taiwan 
2016 



 

Effect of 
Different 
Illumination 
Sources on 
Reading and 
Visual 
Performance 
 
Male Shiva 
Ram, M 
Optom, 
Rishi 
Bhardwaj 
 
Journal of 
ophthalmic 
& vision 
research 
13(1) 

Att undersöka läsförmåga 
under läsningen med olika 
belysningar 

20 män och 20 
kvinnor läste 
en text medan 
en kontrollant 
mätte tiden 
med tidtagarur 
och noterade 
de 
felaktigheter 
som deltagarna 
gjorde. Testet 
upprepades 
med olika 
texter men med 
en ny 
ljusinställning. 
Fyra olika 
ljusinställninga
r användes i 
testet (Lysrör 
12w, Lysrör 
20w, 100w 
glödlampa, 
LED 8w) 

85 % av männen 
presterade bäst i 
ljuset från ett 12w 
lysrör. 
 
60 % av kvinnorna 
presterade bäst i 
ljuset från ett 20w 
lysrör. 
 
30 % av kvinnorna 
i studien föredrog 
12w lysröret. 
 
Sämst resultat 
uppmättes från 
glödlampan på 
100w och LED-
lampan på 8w. 

Indien 2018 



 

Impact of 
indoor 
environment
al conditions 
of students 
intellectual 
performance 
 
Tiberiu 
Catalina, 
Teodor Banu 
 
Buletinul 
Institutului 
Politehnic 
din lasi. 
Sectia 
Constructii, 
Arhitectura, 
2014, 
Vol.60(3) 

Att ta reda på vilken 
påverkan arbetsmiljön har 
på elevernas intellektuella 
prestation. 

30 studenter 
fick utföra sex 
olika tester 
under sex olika 
förhållanden 
på arbetsmiljön 
Testerna 
utfördes på tid 
(max 5 min) 
och 
studenternas 
tider och 
poängresultat 
noterades. 

Elevernas resultat i 
procent: 
 
Låg ljusstyrka 49,2 
% 
Hög koldioxidhalt 
54,2% 
Hög temperatur 77 
% 
Hög ljudnivå 78 % 
Låg temperatur 
80,4% 
Optimalt 
förhållande 93 % 

Rumänien 
2012 
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