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Fakta om lys og indeklima

Snak om lys

Når vi skal være vågne, opmærksomme og koncentrere os i skolen, er lys vigtigt. Hjernen giver signaler 
til kroppen om at slappe af, når det er mørkt og at være aktiv, når det er lyst. Derfor har vi nemmere ved 
at koncentrere os i et lyst klasselokale end i et mørkt.

Man kan skelne imellem naturligt lys, som er det dagslys, der kommer fra solen om dagen, og kun-
stigt lys, som kommer fra lamper og elektriske apparater. Lys hjælper os til, at vi kan se de ting, vi skal 
lave. Korrekt lys gør, at vi skal anstrenge øjnene mindst muligt.

Naturligt lys

Naturligt dagslys er sundt, og hjælper os til at danne vitaminer, som gør os i bedre humør. Dagslyset har 
en positiv betydning for både vores døgnrytme og vores immunforsvar og giver os derfor mere energi. 
Hvis vi ikke får dagslys, er der risiko for, at vi kan blive 
triste og deprimerede.

Det kan blive varmt i klasselokalet, når solen skinner 
ind igennem ruden. Her kan vi bruge gardiner, lamel-
ler eller udvendigt udhæng til at skærme af for solen, 
så temperaturen ikke bliver for høj i klassen.

Direkte sollys kan blænde os, så vi er nødt til at knibe 
øjnene sammen for at se tavlen eller skærmen foran os 
på grund af genskin.

Kunstigt lys 

Dagslys giver tit ikke nok lys, og vi er derfor nødt til at supplere med kunstigt lys i lokaler. Der er forskel 
på mængden af dagslys i lokalet afhængig af, om det vender mod nord eller syd, tidspunktet på dagen og 
hvordan vinduerne er placeret. I Danmark er der også forskel på mængden af dagslys om sommeren og 
vinteren. Det er derfor vigtigt at have en passende kunstig belysning, som supplement til dagslys. 

Det er vigtigt, at lys gør det behageligt at være i rummet, det må ikke skære i øjnene eller flimre. Lys kan 
have betydning for vores koncentration. Et fokuseret lys hen over et bord (f.eks. en pendel eller skrive-
bordslampe) kan hjælpe os til at fokusere og f.eks. nemmere læse en bog uden at blive forstyrret.

• Almen belysning: Lamper i loftet, hvor lyset fordeles ligeligt i lokalet.

• Pladsbelysning: Lampe ved et bord eller en stol, tavlelys eller en lampe i en krog, hvor lyset er foku-
seret i et bestemt område.

Fakta

Lys kan måles i Lux

Lux er et tal for hvor meget lys, 
der rammer et bestemt område 
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På tegningen kan I se nogle af de lyskilder der findes i et undervisningslokale.

Refleksionsspørgsmål til eleverne (plenum eller gruppevis)

Hvorfor er det vigtigt at have adgang til lys?

Hvad er forskellen på kunstigt lys og dagslys?

Har I prøvet at blive blændet eller få genskin i øjnene?

Hvor på skolen er der et godt lys? Hvorfor?

Hvor på skolen er lyset dårligt? Hvorfor?

Er der sammenhæng mellem, hvad man skal lave, og hvilket lys, der er godt?

Hvordan oplever I lyset i klassen? Kan det være forskelligt, hvad vi synes er godt lys?


