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energioptimere belysning i hjemmet. Med udfasningen af den almindelige glødepære

og indfasningen af LED-belysning er der sket store forandringer på belysningsområdet, som ikke alene
lægger op til helt nye belysningsmønstre,

men som også kræver ny viden og kompetence omkring brug af lys i hverdagen samt navigation imellem nye
produkter.

Flere studier viser, at belysningsmønstre udvikler sig på baggrund af mangfoldige sociale og materielle
aspekter, som ofte udligner energieffektiviteten

på grund af et højere – eller anderledes – forbrug (e.g. Wallenborn et al., 2009; Evans et al., 2012; Jensen,
2014).

Det er derfor essentielt at forstå, hvad der sker i nye og anderledes lysforbrugsformer for at forstå, hvordan og
hvorfor de udfolder sig.

Denne artikel giver et eksempel på, hvordan energieffektiv belysning har vundet indpas i et økologisk
beboerfællesskab i Roskilde (Munksøgård).

Artiklen argumenterer for, at nye belysningsmønstre opstår som en del af en bestemt social praksisarkitektur
og bestemte materielle

arrangementer, der synes at medskabe og fordre energieffektive belysningsmønstre, som ikke alene
bestemmes af rationelle, økonomiske

og miljømæssige faktorer.
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