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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 välbefi nnande 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 förskole-
lokaler har en jämn ljusmatta utan 
skuggor, med syftet att fungera för 
olika 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, fl imrar 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 refl ektera 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.
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Vi måste förbättra 
lärandemiljön för barnen

I dag fi nns ljus designers knutna till de fl esta 
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 fi nns nu en eldstad 
med gaslåga, med läsfåtöljer omkring, 
som en klassisk lägereld, och taket pryds 
av en stjärnhimmel. Utspridda i rummet 
fi nns studieplatser med integrerad belys-
ning som styrs individuellt. Längs väggar-
na fi nns 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 fi nns redan i 
dagens teknik och man får mycket 
bra resultat i form av välbefi nnande, 
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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