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 Unesco har utsett 16 maj till in-
ternationell ljusdag – International 
Day of Light, som firas för andra 
gången i år. Syftet med dagen är 
att uppmärksamma ljusets betydel-
se för människor i hela världen. I 
Sverige har vi i år valt att fokusera 
på belysning i skolan. Att ljus får 
en egen dag är ett bevis på att 
frågan är viktig.

Belysnings podden
 Belysnings podden tar upp 
aktuella frågor och ämnen om allt 
som berör ljus och belysning. Här 
samtalar Belysningsbranschens  
VD Mikael Castanius med gäster 
från olika delar av ljusvärlden.

Hittills har avsnitten bland an-
nat handlat om ljussättningen av 
Frantzéns lyxkrog, innovativa lös-
ningar för de äldres bästa och lju-
sets mervärden för fastighetsägare.

  Belysningspodden finns där 
poddar finns!

Möt oss i Almedalen
 Vill du prata belysning 
med oss under politikerveckan i 
Almedalen i sommar? Mejla: 
info@belysningsbranschen.se så 
kontaktar vi dig! 

 

Varför görs det så lite åt belysningen i 
våra skolor? Tyvärr har jag besökt läro-
salar i  skolor som knappast har bytt 
belysning sedan jag själv gick i skolan 
på 80-talet. Där tvingas elever prestera 
i energislukande belysning som både 

flimrar och brummar. Ändå är det en miljö där många 
måste vistas, arbeta och lära sig nya saker varje dag.  

Med denna bilaga vill vi försöka påverka så att barn 
och ungdomars arbetsmiljö uppmärksammas och att 
fler vill investera  i dem som är vår framtid. Enligt ett 
forskningsprojekt från Manchester är just belysning den 
viktigaste aspekten som man kan påverka den fysiska 
lärmiljön med. Detta till trots är det många skolor som 
främst fokuserar på att sänka sina bullernivåer, medan 
belysningen är nedprioriterad till att endast bytas ut vart 
40:e år!  

Att jobba med skolans belysning är viktigt och måste 
ges högre prioritet. Vi vet att det ökar trivseln, skol-
resultaten samt välbefinnandet positivt. Inte bara klass-

rummen utan även skolmatsalen blir trivsammare med 
välplanerad belysning. Om matsalsmiljön är fin och 
trivsam äter barnen också bättre, vilket bidrar till att de 
orkar bättre, och det kan till och med bidra till att mats-
vinnet minskar. Så vad väntar vi på?

Att vi generellt har så dålig ljussättning i våra skolmil-
jöer beror knappast på illvilja utan helt enkelt på att kun-
skapen saknas om hur ljus påverkar oss. Vi vill med den 
här bilagan visa några goda exempel på lösningar. Det 
viktigaste tipset vi kan ge är att alltid anlita experter när 
det gäller ljussättning! Potentialen är enorm. 

Mikael Castanius
Vd Belysningsbranchen

Rätt belysning 
gör underverk

Säkra belysningslösningar 
för en trygg skolmiljö.

www.malux.se

Optimal belysning för tuffa miljöer
Belysning för idrottshallar måste vara tillräckligt robust för att stå emot 
effekterna av snabbrörliga objekt. Malux MX-serie är ett sortiment av 
högkvalitativa belysningar för tuffa miljöer där krav ställs på slagtålig-
het och hög skyddsklass. LED-armaturer som kombinerar det bästa av 
funktion och prestanda.

Ljussättning för trygg utemiljö
På skolgården sker fartfyllda lekar och det är viktigt att belysningen tål  
flygande leksaker men också tufft väder. Belysningen ska även inge trygg-
het när mörkret sänker sig och ge skolgården ett välkomnande intryck. 
Voila Access är en effektiv och energisnål LED-armatur i slagtålig åter- 
vunnen polykarbonat som passar utmärkt på skolor och förskolor.

Bättre badupplevelser med rätt 
belysning
Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under 
ytan. Den garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa sim-
bassängen utan ökar, med rätt ljus- och färgsättning, även trivseln och 
upplevelsen för besökarna. Behöver ni hjälp med ljusberäkningar eller 
belysningsförslag? Malux hjälper gärna till med beräkningar, projekteringar 
och förslag.

När och om olyckan är framme 
sätts säkerheten på prov.

Till synes små detaljer som nödbelysning blir helt plötsligt avgörande.  
Det kan vara skillnaden mellan en incident och en tragedi. 
Säkerhet kan inte köpas som en produkt, men säkerhetsprodukter kan 
skapa trygghet. Varje installation har sina unika förutsättningar att ta 
hänsyn till.  

FordonIndustri Fastighet Infrastruktur TågEX/Atex
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ACTIVE LIGHT
Bättre belysning för bättre skolresultat.

Det dynamiska ljuset har sedan urminnes tider åtföljt människan och 
präglat vår synförmåga i den naturliga livsrytmen. På Herstedlund 
skola i Danmark stödjer man inlärningen genom att främja 
koncentrationen, öka effektiviteten och skapa en avkopplande miljö 
genom det avancerade belysningskonceptet baserat på det vi kallar 
Active Light. 

Active Light innebär att vi med en noggrann blandning av intensitet, 
färg och riktning vid rätt tidpunkt kan låta det artificiella ljuset imitera 
det naturliga dagsljuset som styr våra fysiska processer och påverkar 
den inre klockan med en högre livskvalitet som resultat.

Genom dynamisk färgtemperatur och ljusintensitet hos samtliga
armaturer i klassrummen på Herstedlund anpassas belysningen
individuellt och läraren kan även definiera egna inställningar. 
Allt stödjer visionen: Att göra Herstedlund till en sann förebild 
för framtida skolor.
 
 
Läs mer om projektet: 
lightlive.com/education

Jonas Kjellander är arkitekt 
på Sweco och har under 
25 år jobbat med allt från 
stadsplanering till bostäder 
och offentliga byggnader. 
Hans specialitet är fysiska 

miljöer från barns perspektiv, som 
förskolor och skolor. 

– Eftersom framför allt småbarn är 
på förskolan eller i skolan under en 
stor del av sin vakna tid, dessutom 
under de mest formativa åren, är det 
här de mest angelägna miljöer man 
kan tänka sig. 

Man brukar prata om de tre pe-
dagogerna, förklarar Jonas, där den 
första pedagogen är barnet självt, som 
ställer frågor och aktivt lär sig av egen 
kraft och motivation. Den andra är 
lärare och personal, och den tredje är 
den fysiska miljön, vars betydelse för 
lärande och välbefinnande knappast 
kan överskattas. 

– Om den fysiska miljön är dåligt 
anpassad kan den försena och försvå-
ra utveckling och lärande, medan en 
genomtänkt miljö ger enormt stöd. 

Ljuset varierar 
med verksamheten
Utvecklingen i skolans miljö har gått 
framåt på områden som akustik och 
ventilation, menar Jonas, men inom 

belysning har det inte blivit mycket 
bättre på 60 år. Klassrum och förskol-
elokaler har en jämn ljusmatta utan 
skuggor, med syftet att fungera för oli-
ka aktiviteter, men resultatet är att den 
inte fungerar särskilt bra för någon.

– Ljusmiljön är inte anpassad efter 
barns villkor, säger Jonas. 

– Lysrör, som förekommer i äldre 
lokaler, flimrar vilket barn är extra 
känsliga för. Ett ännu större problem 
är bländning. Går man ner på barnens 
ögonhöjd och tittar snett uppåt, som 
mindre barn gör för att se de vuxna, 
blir man bländad och upp fattar mest 
en mörk silhuett. Barnet missar an-
siktsuttryck och kroppsspråk, som är så 
viktiga för förståelse och kommunika-
tion mellan människor. 

I stället, påpekar Jonas, måste man 
till åta ljuset att variera efter de peda-
gogiska verksamheter som bedrivs. 
Ljuset kan då hjälpa till att öka kon-
centrationen och närvaron i gruppen. 
Han ger ett exempel från en förskola, 
där man börjar dagen med morgon-
samling, då alla sitter i en ring. 

Om ljuset samlas till cirkeln i mitten 
och omgivningen läggs i dunkel, ökar 
förtätningen och uppmärksamheten på 
varandra. Därefter är det kanske dags 
att reflektera över teckningar som 
hänger på väggen. Med en knapp-

Ljuset är ovärderligt 
för barns lärande och 

välmående. Vi behöver 
därför installera belysning 

som går att anpassa 
efter verksamheten i 
skolor och förskolor, 
säger arkitekten och
 ljusexperten Jonas

 Kjellander.

TEXT NELLA BERGSTRÖM
FOTO SWECO

Vi måste förbättra 
lärandemiljön för barnen

I dag finns ljus designers knutna till de flesta 
arkitekt kontor, som kan hjälpa till att anpassa 
belys ningen på skolor och förskolor.  

Jonas har, med inspiration från sitt 
arbete på förskolor och skolor, genom-
fört en ambitiös omvandling av ljus-
sättningen i Ekonomikums läsesal på 
Uppsala universitet. 
   I mitten av rummet finns nu en eldstad 
med gaslåga, med läsfåtöljer omkring, 
som en klassisk lägereld, och taket pryds 
av en stjärnhimmel. Utspridda i rummet 
finns studieplatser med integrerad belys-
ning som styrs individuellt. Längs väggar-
na finns sittskåp där man kan krypa upp 
och vara ifred, också de med individuell 
belysning. 

Läsesalen har blivit mycket populär 
och är nominerad till Svenska 

Ljuspriset, som delas ut i september. 

Nominerad 
till Svenska 
Ljuspriset.

tryckning ändras ljussättningen så att 
väggarna belyses medan cirkeln läggs 
i skugga. Det underlättar koncentra-
tionen på bilderna. När barnen sedan 
ska läsa, leka eller arbeta vid olika 
stationer styrs ljuset efter de olika 
aktiviteterna. 

– Alla möjligheter finns redan i 
dagens teknik och man får mycket 
bra resultat i form av välbefinnande, 
koncentration och trivsel. Det handlar 
om hur man vill prioritera – byggnads-
teknisk standardbelysning är billigare 
men det motiverar inte den klart säm-
re kvaliteten. Nu måste vi börja job-
ba på allvar med belysningen, måla 
och möblera med ljus och förbättra 
lärande miljön för barnen.   

På Hedlundas förskola i Umeå har Jonas Kjellander 
arbetat med att anpassa ljuset till verksamheten. 
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Jonas Kjellander
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BRA BELYSNING UNDERLÄTTAR INLÄRNING
LEDVANCE är produktlicenstagare av  
varumärket OSRAM för allmänbelysning

HAR ELEVERNA SVÅRT
ATT KONCENTRERA SIG?
BYT BELYSNING!

LEDVANCE.SE

Modern belysning i skolor ökar koncentrationsförmågan och känslan av välbefinnande hos eleverna. 
LEDVANCE erbjuder ett omfattande sortiment av effektiva, energi besparande LED- armaturer och 
 högpresterande, hållbara LED-lysrör för befintliga anläggningar. Kontakta oss om du vill veta mer!

BYT BELYSNING
UNDER SOMMARLOVET

rne Lowden är stressfors-
kare och har gjort en del 

forskning om psykisk 
ohälsa hos skolelever. Ett 
växande problem, en-
ligt honom, är att barn 

och unga får alltför lite dagsljus i dag 
vilket leder till depressioner och ohälsa. 

– Skolsalar ligger ofta på nedre bot-
ten där det är mörkare än högre upp i 
huset, och man skärmar dessutom av 
ljuset för att slippa störas av sol och 
aktivitet utanför fönstren, säger Arne 
Lowden. 

Dessutom går äldre skolelever sällan 
ut på rasten. Skolorna inreder i stället 
mysiga miljöer där ungdomarna ska 
vistas, till exempel caféer, som ofta 
hamnar mitt inne i byggnaden dit 
inget dagsljus når. Följden är brist på 
dagsljus, vilket i sin tur leder till de-
pressioner, trötthet och dålig sömn. 

– De unga utgör en riskgrupp och 
det blir bara värre. 

Ljusbrist 
ger ohälsa

Sambandet är tydligt mellan brist 
på ljus och depression, särskilt för 

ungdomar, visar forskning. 
TEXT NELLA BERGSTRÖM   

FOTO SHUTTERSTOCK

Arne Lowden
Arne Lowden berättar om en studie 

där man intervjuade drygt 1 600 gym-
nasieelever om deras hälsa och sömn-
vanor. Ett tydligt samband framträdde 
mellan brist på dagsljus och psykisk 
ohälsa. De elever som exponerades 
för minst dagsljus mådde sämst – de 
var mest deprimerade, sov dåligt 
och var stressade. När de fick prova 
särskilda ljusglasögon, som ökar ex-
poneringen för dagsljus, mådde de 
betydligt bättre. 

– De blev piggare på morgonen 
och tröttare på kvällen, vilket ökade 

möjligheten att reglera dygnsrytmen, 
och de fick bättre sömnkvalitet. Det i 
sin tur minskade ohälsan och depres-
sionerna.

I takt med att vi lär oss mer om 
dagsljusets och belysningens betydel-
se görs åtgärder i skolor. Flera skolor 
har till exempel inrättat ett ljushörn, 
dit känsliga elever kan gå för en stund 
ljusterapi, andra byter ut belysningen 
mot effektivare ljuskällor. 

– Medicinska observationer visar att 
åtgärderna ger goda resultat, säger 
Arne Lowden.  

Ungdomar som 
får för lite ljus 

drabbas oftare 
av depressioner.

Liquid Light®-
Ett ljusdesignkoncept av ÅF Lighting

Med sitt ursprung i naturen skapar Liquid Light ett ljus som 
är optimerat för människans behov av föränderlighet. Det 
naturliga ljuset är aldrig statiskt utan skiftar konstant. På 
samma sätt bjuder Liquid Light på en imponerande dynamik, 
där ljusfärg och intensitet inte följer ett förutbestämt mönster. 
Detta ger användaren en naturlig stimulans med maximal 
visuell komfort samtidigt som mycket stora mängder elenergi 
sparas. Konceptet kan användas för såväl skolor och kontor 
som parker och hela städer.

Läs mer på afconsult.com/lighting

ÅF Lighting är Europas största ljusdesignföretag 
med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, 
Köpenhamn, London och Lugano. 
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Nu lyser våra Ghost-armaturer på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Där  

finns varken goodiebags eller goda snittar (såvida du inte tar med dig egna).  

Vad som däremot finns är en pendelbelysning av högsta kvalitet, med 

möjlighet till dagsljusstyrning. Särskilt utvecklad för skolor och tillverkad 

hemma i Arninge där vi gör alla våra egna armaturer. Vi tycker nämligen att  

en ansvarsfull produktion är lika viktig som form och funktion.

Det bästa inom offentlig belysning. Härproducerat i Arninge.

59°03’32.4”N 16°35’24.9”E. Prins Wilhelmgymnasiet, Flen 

Våra showroom. 
Inte som andras. Läs mer om våra 

HCL-Lösningar på 
vår Hemsida.

www.glamox.se

Human Centric Lighting i skolmiljöer 
ökar koncentrationen, inlärningen och välbefinnandet. 

Vid renovering av skolor 
missar man ofta utnyttja 
potentialen med mo-
dern belysningsteknik. 
Ofta utgår man från att 

ljusmiljön blir bra, bara man följer den 
gällande standarden för skolbelys-
ning. Forskning om ljusets betydelse 
för barns och ungdomars lärande och 
välbefinnande visar dock tydligt att 
båda kan förbättras avsevärt genom 
väl planerad dynamisk belysning, dvs 
genom belysning vars färgton, styrka 
och intensitet kan varieras under tid 
genom ny teknik. 

Pedagogiskt verktyg 
och variation 
I det danska forskningsprojektet tes-
tades dynamisk belysning under flera 
terminer i fyra klassrum vid Hersted-
lunds skola i Albertslund nära Köpen-
hamn. En förstudie hade visat att den 
gamla belysningen ofta gav störande 
reflektioner i smartboarden och därför 
ofta släcktes. Dessutom stod läraren 
ofta på den mörkaste platsen i klass-
rummet. Genom forskningsprojektet 
ville man ge lärarna en möjlighet att 
använda ljuset som stöd och anpassa 
det efter undervisningssituation. Dess-
utom skulle ljuset kunna skapa varia-
tion i klassrummet under skoldagen. 

Dagsl jus, sol l jus och 
elektrisk belysning  
Belysningen i projektets klassrum ut-
går från dagsljuset. Det finns ett ut-
vändigt solskydd som skapar transpa-
rens och släpper in så mycket dagsljus 

som möjligt, men är samtidigt tillräck-
lig för att skydda från direkt solljus i en 
undervisningssituation med smartbo-
ardtavla och datorer används. 

Ljusscenarierna som lärarna kan 
använda är fyra: ett standardscenario 
som aktiveras vid en vanlig strömbry-
tare vid dörren och tre förprogramme-
rade som väljs via en användarvänlig 
panel vid tavlan. 

Det är takbelysningen som är dyna-
misk, det vill säga ändrar färgtempe-
ratur och intensitet. Tavelbelysningen 
och ljuset på väggarna kan dimras 
upp och ned. 

 
Intressanta resultat 
Från september till december 2017 
undersöktes lärarnas användning av 
belysningssystemet genom observa-
tioner, intervjuer och via insamling 
av digitala data. Man undersökte hur 
lärarna använde scenarierna i sin ut-
bildning och i förhållande till dagslju-
set. Det analyserade data påvisade att 
lärarna faktiskt använde ljusscenarier-
na som ett verktyg, både för att stödja 
aktiviteterna och för att skapa struktur 
under dagen. Analyserna visade också 
att olika lärare använde scenarierna på 
olika sätt och utgick från sina individu-
ella pedagogiska metoder. Den statis-
tiska analysen visar också att det finns 
ett samband mellan användning av 
scenarier och dagsljuset, beroende på 
årstid och orientering i klassrummet. 
Resultatet bekräftar att det finns po-
tential att arbeta med ljusscenarier för 
att stödja undervisning och i att även 
skapa variation i klassrummet.  

I ett danskt forsknings-
projekt har dynamisk 
belysning testats i en 

skola i en Köpenhamns-
förort. Resultatet visar att 

den här typen av belys-
ning har stor potential 

som ett pedagogiskt 
verktyg i undervisningen. 

TEXT BELYSNINGSBRANSCHEN 
FOTO SØREN AAGAARD

Dynamiskt ljus som 
stöd för lärande

SMARTBOARDTAVLA 
Väljs när smartboardtavlan används i 
huvudsak i undervisningen. Mellanstark
belysningsstyrka och varmare ljuston. 

DÄMPAD
Väljs vid mer sociala aktiviteter då eleverna 
ska lyssna på berättelser eller liknande. 
Lägre belysningsstyrka och något varmare 
ljuston. 

STANDARDSCENARIO 
Aktiveras manuellt via en vanlig strömbrytare 
vid dörren. Ett scenario som anpassar belys
ningen automatisk efter dagsljuset i tre 
zoner in i rummet och uppfyller de allmänna 
minimikraven enligt standarden. 

Projektledare: 
Tina Reinholdt, Albertslunds kommun, 

avd för miljö och teknik samt lektor Ellen 
Kathrine Hansen från Aalborgs universitet, 

Lighting Design Research group. 

Forskningsassistenter: 
Kethrine Schledermann, Henrika 

Pihlajaniemi och Sumit Sen. 
Lärare och elever på Herstelunds 

skola har deltagin i intervjuer och andra 
testaktiviteter. 

Belysningsstrategi och 
projektering:  Sweco Danmark

Arkitekt: AI A/s, Danmark

AKTIVT
Väljs när eleverna ska koncentrera sig på 
arbete i läxböcker. Högre belysnings-
styrka och kallare ljuston. 

Vi på Cebe Belysning har genom åren hjälpt hundratals skolor 

med smarta belysningslösningar. Vi har en gedigen kunskap 

och lång erfarenhet av belysning. Redan 2011 kom våra första 

skolpaket, anpassade belysningsarmaturer som vi kombinerar 

med olika styrsystem för att få en bra energieffektiv belys-

ningsmiljö för skolor. Sedan dess har vi moderniserat skolors 

belysning med många nöjda uppdragsgivare, lärare och elever. 

För mer info och kontakt, se www.cebebelysning.se

Dags att sätta  
     våra elever i lju

set!

Belysning som gynnar lärande

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BELYSNINGSBRANSCHEN ANNONSANNONS



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BELYSNINGSBRANSCHEN ANNONSANNONS

11

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BELYSNINGSBRANSCHEN ANNONSANNONS

www.belysningsbranschen.se

MEDLEMMARNA I BELYSNINGSBRANSCHEN:

Arbetsglädje 
av belysning

Proton Lighting tillverkar och säljer 

belysning som håller hög kvalitet 

år efter år.  Vi har möjlighet att 

anpassa våra armaturer efter de 

behov som våra beställare har, 

eller att tillverka ett mindre antal 

armaturer med en speciell 

funktion eller färg. För oss handlar 

kvalitet inte bara om att kunna 

sätta en hög siffra för livslängd, vi 

vill att människan som arbetar i 

ljuset ska må bra och att ljuset som 

sprids i rummet ska behålla samma 

egenskaper under lång tid.

För oss är det kvalitet –

och för dig blir det arbetsglädje.

Proton Lighting har funnits sedan 1945 
och har huvudkontor, utveckling och 

produktion i småländska Värnamo. 
Under varumärket Exaktor tillverkas och säljs 

belysning för industri, interiör och utemiljö.

Proton Lighting AB | Värnamo | www.protonlighting.se 

Vi har tekniken för att skapa solens ljus inomhus 
- Tunable White med människan i centrum

sceneCOM

Med senaste tekniken kan vi skapa belysning för människans 
välmående med Tunable white: LED-ljuskälla, LED-driftdon och 
belysningsstyrning från Tridonic 
– den ledande komponenttillverkaren inom belysningsindustrin.

För mer info om Tridonics produkter kontakta WLK - Wennerström Ljuskontroll AB
www.wlk.eu – En värld av ljusa idéer –

Helvar är ett internatio-
nellt ljusteknikföretag 
som tillhandahåller 

belysningssystem för att skapa 
behaglig och energieffektiv 
miljö. Human Centric Lighting, 
HCL, är ett centralt begrepp för 
företaget.

HCL handlar om att anpassa 
belysningen för att underlätta 
bibehållen dygnsrytm samt 

öka koncentrationsförmågan 
vilket förbättrar välbefinnan-
det. Varmare ljus för avkopp-
lande känsla och kallare ljus 
för ökad vakenhet och högre 
koncen tration. 

Helvar vill vara med och driva 
utvecklingen av byggnader som 
placerar energieffektivitet och 
människans välbefinnande i 
fokus. På Helvar finns det två 

personer som är ackredite-
rade av WELL (en byggnads-
standard som fokuserar på 
människors hälsa och väl-
mående i en byggnadsmiljö  
www.wellcertified.com). 

Inom Helvars produktsorti-
ment finns flexibla belysnings-
system för stora byggnads-
komplex ner till enstaka rum, 
allt för att kunna tillgodose 
kundens önskemål om funktio-
ner, energieffektivitet och krav 
på arbetsmiljö.

Helvars belysningssystem 
finns redan i många olika typer 
av miljöer men nu även med 
specifikt fokus på skolmiljön 
och elevers välbefinnande. 

Produkternas flexibilitet gör att 
de med fördel kan användas i 
skolan, både vid nybyggnation 
och renovering.

HCL inom skolan är något 
som elever och lärare kommer 
kunna dra stor nytta av. 

Det finns redan studier 
som visar att elevers resultat 
förbättras med rätt belysning. 
Det handlar om en satsning 
på framtiden ur ett mänskligt 
perspektiv, både för miljön och 
hälsan. 

Flexibel belysning 
med fokus på välmående 
Korrekt anpassad belysning ökar välbefinnandet 
och effektiviteten på arbetsplatsen och i skolan. 
Helvar arbetar med belysnings styrning för att 
åstadkomma en optimal funktion för belysningen.

Belysning för 
mer trivsel 
I Nyvångsskolan i Lund har ny belysning 
installerats för att skapa trivsel, höja 
energinivån och minska matsvinnet.

TEXT BELYSNINGSBRANSCHEN  FOTO LINUS HÖÖK

Svenska skolmatsalar för-
knippas sällan med ord som 
trivsam, vacker och rogivan-
de och det finns stor för-
bättringspotential i många 

skolor i landet. 
I ett pilotprojekt i Lund, har kom-

munen satsat på belysning som ett 
verktyg att öka trivseln och skapa 
bättre miljö för eleverna. En trivsam 
miljö med kortare köer, mindre stök 
och buller liksom aktiva insatser för 
att minska matsvinnet var kommunens 
vision när man skulle renovera skol-
matsalen. 

Ljusdesigner Iben Winther Orton 
från företaget Landscapes i Fredens-

borg, Danmark, valde att ta fram ett 
ljuskoncept med fyra lager av ljus: 

Dagsljus –så mycket som möjligt. 
God grundbelysning – hög ljusnivå 

ger eleverna ökad energi och bra 
färgåtergivning får maten att se god 
och aptitlig ut. 

Färgat ljus ger lekfullhet och visuell 
stimulans och ljusprojiceringar ska-
par budskap om hur man kan minska 
matsvinnet. 

Förhoppningen är att åtgärderna 
ska få skoleleverna att trivas och äta 
bra, vilket bidrar till att eleverna mår 
bättre. I sin tur påverkar det bättre 
måendet troligtvis skolresultatet på 
ett positivt sätt.  

Med bättre ljussättning 
blir miljön i matsalen 
mer trivsam.

på korr!



12

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BELYSNINGSBRANSCHEN ANNONSANNONS

LED lighting

Skapa en bra  
inlärningsmiljö
Med rätt belysning går det att anpassa inlärningsmiljön i 
skolorna så att barnen behåller sin koncentrationsförmåga 
och lärarna kan undervisa på bästa sätt. Forskning visar att 
barn har en positiv reaktion på rätt sorts ljus och elevernas 
prestationsförmåga förbättrades avsevärt med dynamisk 
belysning. Den flexibla belysningen erbjuder också lärarna 
möjlighet att styra miljön efter arbetsuppgiften.
 
Med dynamisk belysning från  
Philips kan du skapa en  
bra inlärningsmiljö.

Philips LED lighting
www.philips.se/lighting
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