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tema
Det sitter i väggarna
Miljön har stor betydelse för lärande. Det vet alla. Ändå kommer ofta

Lokaler är i många fall inte anpassade efter läroplaner och förändrade arbetssätt.
Vi har låtit några forskare och arkitekter analysera
olika aspekter på den fysiska miljön och dess betydelse.
Vi har även besökt förskolor och skolor som förändrat sin lärmiljö.
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den fysiska miljön i skymundan när pedagogisk verksamhet planeras och utvärderas.

Rummets grammatik
I korridorerna, trapphusen och entréerna rör sig eleverna. Dit är de ofta
hänvisade medan skolans personal har rum att vara i. Skolbyggnadens utformning uttrycker
en social ordning. Rummens placering avspeglar makt och status.
Av Marjanna de Jong
MANICA DI CAMICA (SHIRT-SLEEVE PATTERN), AKVARELL, FLORENS 1954. © HUNDERTWASSER ARCHIVE, WIEN.
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S

kolbyggnader består av fasader, väggar, fönster och

dörrar med olika färg och form. Men när man vistas där
befinner man sig i det tomma rummet som finns mellan
väggarna. Dörrar och öppningar möjliggör rörelse in i
och genom byggnaden. Vissa dörrar är låsta och endast
tillgängliga för få. Andra står öppna så att man kan se in i
rummen och höra vad som pågår. Vilken betydelse har
det var olika grupper och aktiviteter placeras i den
rumsliga strukturen?
Teorin om Space syntax och analysmetoden som i Sverige kallas rumssyntaktisk analys utvecklades av Bill Hillier och Julienne Hanson och presenteras i boken The Social Logic of Space och senare publikationer. Teorin utgår
från att både social och rumslig organisation har sitt ursprung i det sociala livet. Därmed finns det en relation
mellan den sociala strukturen i ett samhälle och den fysiska bebyggelsen som skapats. Det betyder dock inte att
passformen alltid är perfekt. Olikheter i social struktur
uttrycks i den fysiska utformningen av platser.
Här kan vi direkt göra en länk till skolans värld och ställa frågor. Hur ser relationen ut mellan elever i olika åldrar,
mellan elever och lärare och mellan olika kategorier av
lärare? Hur uttrycks dessa relationer i byggnaden? Var
placeras olika elevgrupper? Var är lärarnas personalrum,
var sitter skolledaren och sekreteraren? Är de lätta att
hitta? Går eleverna förbi dessa rum så att de känner igen
personerna, eller sitter de i personalen avsides för att inte
bli störda?
Rumssyntaktisk analys av byggnader utgår från ytan
mellan väggarna. Kan man se rakt igenom, och hur långt
då? Hur är olika rum förbundna med varandra? Hur
många dörrar måste man gå igenom för att komma längst
in? Analysen kan välja rummen som utgångspunkt, som
en enhet där man kan ha ögonkontakt med andra som befinner sig där. Om det står en bokhylla i mitten delas
klassrummet i två enheter, man har skapat distans mellan

dem. Man kan då dela på gruppen eller erbjuda möjlighet
till avskildhet åt några elever som behöver det.
Analysen kan också välja sikt- och rörelselinjer som utgångspunkt och även här gäller möjligheten att se andra.
Frågan är hur ofta man måste gå runt hörnet för att komma längst in. På detta sätt kan man analysera den rumsliga grammatiken eller strukturen i en byggnad, men också på skolgården, i en park, ett bostadsområde eller en
stad. Brukarnas upplevelser kan sättas i relation till
rumsliga egenskaper, både för byggnaden i sin helhet och
för enskilda rum eller siktlinjer. Med denna typ av beskrivning och mätning av rumsliga egenskaper kan olika
aspekter av organisationers verklighet belysas. Maktrelationer mellan olika grupper och personers status avspeglar sig i var dessa har placerats i byggnaden.
Space syntaxteorin skiljer mellan två modeller för hur

kontakter mellan grupper ordnas rumsligt. Ett exempel
på den ena modellen är hemmet. De som bor där har
makt att släppa in besökare och kan vägra övriga främlingar tillträde. I en svensk bostad finns vanligtvis de
mest privata rummen (sovrummen) längst bort från ingången. Vardagsrummet eller köket där besökare bjuds
in, ligger ofta nära entrén. Ofta finns en gästtoalett i närheten, medan badrummet ligger längre in. Bostaden är
anpassad efter kontaktmönstret i en vanlig svensk familj.
I andra kulturer kan mönstret vara annorlunda och då har
även bostaden en annan struktur. Även banker fungerar
rumsligt på detta sätt. Invånarna (personalen) har sina
”privata” utrymmen såsom personalrummet men även
kassavalvet längst in, medan besökare (kunderna) vistas
närmast ingången. Denna modell kallas för den hemliknande eller elementära byggnaden.
I andra organisationer som fängelser och sjukhus är
mönstret ofta tvärtom och denna typ kallas institutionsliknande (omvända) byggnader. De som arbetar där

Möjligheter i ett L-format rum (a). Dörröppningarna styr rörelsen genom rummet vilket visas av sikt/rörelselinjerna
(a-e). Rummets form i kombination med placeringen av dörrar skapar olika möjligheter för närhet och distans.
Ögonkontakt ger närhet och bidrar till social grupptillhörighet. Alla som befinner sig i den vita delen av rummet kan ha
ögonkontakt med varandra (b-e). Samma gäller för alla i den prickade delen. Mellan dessa två delar finns också
kontaktmöjlighet, men inte på alla platser. Avgränsningen kan dock göras på olika sätt som visas i exempel (d) och (e),
där den prickiga, avskilda delen är större i (e) genom att det står hyllor på gränsen till den vita delen.

䊳

(invånarna) har sina rum på strategiska platser nära ingången, medan besökare (fångar eller patienter) får anmäla sig i receptionen. Därefter leds de allt djupare in i
byggnaden på ett förutbestämt sätt för att sammanträffa
med någon (till exempel läkaren) eller låsas in i ett rum
långt borta från ingången. Sjuksalar ligger ofta långt från
ingången och fängelseceller likaså. Patienters och fångars eventuella förflyttningar kan lätt övervakas och
kontrolleras av personalen.

När mötesplatser är för trånga
kan elevers kontakter med
varandra leda till konflikter
Vilken organisationstyp tillhör skolan? De gamla folkskolorna där fröken bodde på ovanvåningen hade en
hemliknande struktur. I de palatsliknande skolbyggnaderna från sekelskiftet fick rektor en central placering
nära huvudentrén, vilket liknar institutionsmodellen.
I många skolbyggnader finns en institutionsliknande
struktur där personalrummet finns centralt beläget och
klassrummen längre bort. Synen på eleverna kan framgå
av placeringen av uppehållsrum, om de alls finns. Ofta
blir eleverna hänvisade till olika mellanrum, de har sällan
invånarstatus. De får vara i och i anslutning till korridorer, trapphus, entréer eller elevskåp.
Nyare skolbyggnader har en mer differentierad struktur. Det finns ofta arbetsrum för lärare så att de inte behöver använda klassrummet för planering, efterarbete
och kontakt med kollegor. I en stor skola placerades arbetsrum för cirka 14 lärare i direkt anslutning till
storklassrummet. Avsikten var att ha kontakt med eleverna, men dörrarna var alltid låsta och de invändiga
fönstren var täckta med papper. I en annan skola var lärarrummen placerade i en något avsides position i respektive hemvist. Dörren stod öppen och vette mot hemvistens ingång vilket möjliggjorde både kontakt och kontroll.
Vanligtvis håller man isär olika grupper och ger dem egna
platser i skolhuset, vilket också demonstreras av begreppen avdelning, arbetsenhet och klass som betecknar både
den sociala gruppen och gruppens lokaler. Fördelen med
att hålla isär grupper i olika åldrar eller arbetsenheter är

30

PEDAGOGISKA MAGASINET 1/08

att den sociala gruppen stärks ytterligare genom att den
är rumsligt samlad. Nackdelen är att det lätt bildas barriärer. Eleverna känner inte varandra vilket kan bli en
grund för konflikter. Placeringen av grupperna kan förknippas med status, de yngre barnen får sina rum nära
marken, de äldre på andra våningen. Särskoleeleverna får
lugna lokaler i ett hörn.
Även skolämnen kan delas upp och där utgår man ofta
från vilka speciella anordningar som behövs. Naturorienterande ämnen behöver laborationsmaterial, vatten, gas
och kemikalier som måste skyddas. Även praktisk-estetiska ämnen behöver material: textil, färg, trä och vatten.
Var placeras deras lokaler i byggnaden? I mina studier har
jag sett att de legat centralt i vissa skolor och mer avsides
i andra.
Genom denna fördelning får man en uppfattning om
vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Den
rumsliga placeringen uttrycker status och makt och kan
förstärkas genom ett större antal kvadratmeter och konst
på väggarna. Man avläser den dolda läroplanen som finns
inbyggd i placeringen.
Att ha många kontakter kan ha samband med formell
status men även en central placering kan ge information
och makt. Så rapporteras ibland att vaktmästaren eller
skolsköterskan har stor betydelse för eleverna. Det kan
bero på att deras rum ligger centralt. Alla går förbi, ser
dem och vet vilka de är. I en skola som jag studerade fanns
rektors rum i en avsides korridor. Eleverna hade inte sett
honom, ingen visste vem han var. I en annan skola där
rektorn hade ett avlägset rum gick han runt i byggnaden
och var ute på rasterna. Han kände alla elever vid namn.
Det finns alltså motstrategier när kontaktmönstret som
följer av byggnadens struktur inte stämmer med det man
önskar. Det kräver dock medvetenhet så att man kan göra
annat än följa det naturliga rörelsemönstret som byggnaden inbjuder till.
Bäckar rinner till huvudfloden och så går eleverna ut
från sina klassrum, genom korridorerna till utgången och
skolgården. Därför är placeringen av entréerna så viktig.
När man kan se varandra går det att vinka och peka från
långt håll. När två klasser delar ett kapprum, ligger bredvid varandra i korridoren eller mitt emot varandra, finns
det många möjligheter till kontakt mellan eleverna. Att
inte kunna se varandra innebär avskildhet. Utformningen styr vilka som kan få daglig spontan kontakt med varandra och vilka som inte får det. Samarbete underlättas
av närhet, både fysisk (antal meter) och visuell, i form av
ögonkontakt. För att känna tillhörighet och utveckla del-

tema
aktighet och demokrati krävs en levande social gemenskap där alla möts.
Var finns det fysiska hjärtat i byggnaden? Möts man där
eller undviker man det? I en nybyggd skola fanns en liten
amfiteater just på denna plats där alla kom förbi. I en annan såg jag att elever gärna satt i en nisch intill en integrerad entré där de hade utsikt över rörelser in i och ut ur
byggnaden till skolgården. Där hade de koll på läget.
Andra nischer i anslutning till korridorer på de mer segregerade övre våningsplanen var fullständigt öde. Här
fanns inget flöde av elever att titta på. Ofta när forskare
beskriver nischer som attraktiva för barn har de inte studerat deras placering, de beskrivs som attraktiva i sig.
Andra frågor är var det finns klotter och var det förekommer mobbning. Naturligtvis är det en fråga om det
sociala klimatet på skolan i sin helhet, om relationer mellan ledning och personal, mellan vuxna och barn och
mellan barnen själva. Men därutöver är vissa rumsliga
egenskaper mer lämpliga än andra för oönskade aktiviteter som bråk och mobbning. När mötesplatser är för
trånga eller grupperna för stora kan elevers kontakter
med varandra leda till konflikter. Här spelar också en
egenskap som segregerat läge in, där sannolikheten är
lägre att bli upptäckt av andra som kommer förbi. Speciellt utformningen av kommunikationsytor och tillträdesmöjligheter är viktiga för det sociala klimatet. När
mindre lämpliga utformningar inte kan undvikas, kan
skadliga konsekvenser förhindras genom vuxnas personliga närvaro.
Förändringar kan åstadkommas inte bara genom ombyggnad, utan också genom att möblera om, flytta aktiviteter, öppna eller låsa dörrar. Lärare och elever är de som
känner till verksamheten bäst och är därför mycket lämpade att arbeta med planeringsfrågor. I en skola genomfördes varje år en ommöblering av storarbetsrummen så
att de kunde anpassas till den nya elevgruppen. I en annan skola stängdes skjutdörrar så att elevernas rörelser
begränsades. Detta visar att lärare har makt att förändra
när utformningen inte stämmer med vad som behövs.
Det visar också lärarnas medvetenhet om och intresse för
den fysiska miljön.
Enskilda rum kan fungera bra för vissa aktiviteter och
dåligt för andra. Ett rums egenskaper kan därför aldrig
bedömas i absoluta termer som bra eller dåliga. När man
planerar är syftet att hitta rätt plats i byggnaden för varje
aktivitet eller grupp. Därför är det viktigt att det finns
rumslig variation. För att uppnå hög kvalitet i verksam-

heten behövs medvetenhet om lokalernas egenskaper
och deras användning. Och framför allt behöver lärarna
tillsammans med eleverna kontinuerligt kunna delta i en
□
demokratisk arbetsprocess kring utformningen.
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”Vi har backat, men går
hela tiden FRAMÅT”
Alla visioner behöver slipas av i verkligheten. För oavsett vad arkitekter och
visionärer tycker så blir eleverna faktiskt störda av buller och vilsna om de inte får
höra hemma någonstans. Men det som blir kvar blir desto bättre.
Text: Christina Thors Foto: Lars Nyman

D

et gråkalla vintervädret avslöjas
obarmhärtigt av de stora fönstren
som går från golv till tak. Ljusslingorna och neonskylten med ”Drive in
café” blir i det läget oemotståndligt
lockande. Jag beställer en kopp kaffe
vid disken och blir serverad av tre artiga unga män. Fredrik Jacobsson
och Joel Randen går i nian och Jesper Persson i åttan här på skolan Futurum i Bålsta. Att stå i kaféet är ett
frivilligt åtagande, berättar de. Får
de betalt?

– Vi får dricksen, säger de.
Jag har precis tagit fram de två
kronor som kaffet kostar, men ändrar mig snabbt, slänger fram en femma och får tre strålande leenden som
belöning. Det är ganska lugnt just
nu, så vi hinner byta några ord om
skolan.
– Det som är bra är att vi inte slutar så sent. Vi har flex och har valt
morgonflexen, säger de. Och så är
det bra lärare.
Men lokalerna är de inte helt nöjda

med. Det riktigt stora och öppna
rummet, storarbetsrummet, är bäst
och där vill de helst vara. I vissa av de
små rummen går det inte att jobba,
eftersom de är trånga och det snabbt
blir dålig luft. ”De är små och stökiga.”
– Och så har vi en grabb som aldrig
sitter still, säger en av dem klagande.
Futurum i Bålsta är en av de ombyggda skolorna i Håbo kommun
med Skola 2000 som inspiration.
Huvudbyggnaden var klar 1999 och
består av en sammanslagning av en
högstadieskola och en låg- och mellanstadieskola, båda från 1970-talet.
När man kommer från stationshållet – det är en rejäl promenad över en slätt, uppför en brant
backe och genom lite skog – så ligger
skolan nedanför en slänt. En låg
huskropp med många armar. Att hitta huvudentrén är inte lätt. Skolan
grenar ut sig både till höger och vänster och det finns dörrar överallt. Men
det finns också barn som visar vägen.
Kvar av de båda gamla skolorna är
egentligen bara de sammanbundna
husväggarna. Innanför dem finns en 䊳
De stora och öppna rummen på skolan
Futurum i Bålsta ger ett välkomnande
intryck. Men det är svårt att låta bli att kika
på vad de andra gör.
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de rektorer och lärare som jag pratar
med. ”Vi har backat på vissa punkter,
men vi går hela tiden framåt”, är ungefär det jag får höra.
Vad sa pojkarna i kaféet? Trångt
och dålig luft, men samtidigt både
stort och flexibelt med bra lärare.
Det är faktiskt en ganska bra sammanfattning av dagsläget visar det
sig.
Hyssja på de små

Grupparbete i avskildhet men under full
uppsikt.

öppen planlösning med många
glasväggar och nästan inga korridorer i traditionell bemärkelse. Tanken
med Skola 2000 och Håboskolan var
att med den fysiska miljön förändra
arbetssättet till att bättre passa läroplanerna.
Skolan har drygt 900 elever och är
uppdelad i sex arbetsenheter. Varje
sådan arbetsenhet utgör en liten
skola i den stora skolan, har stor
självständighet och egen budget. Arbetsenheterna består av i genomsnitt cirka 160 elever och cirka 12 lä-

rare, uppdelade på ett tidigarelag
(F–5) och ett senarelag (6–9).
Hjärtat i varje arbetsenhet är
storarbetsrummet, som är cirka 240
kvadratmeter, omgivet av små
grupprum, ungefär hälften så stora
som ett vanligt klassrum, 30–40
kvadratmeter. Tanken i Skola 2000visionerna var att klasserna skulle
bort till förmån för små, flexibla
grupper, gärna åldersintegrerade.
Och så såg det ut 1999 när skolan
var ombyggd och klar. Men tiden har
gått och visionerna har slipats av i
verklighetens hav. Förändringar har
skett, både när det gäller arkitektur
och arbetssätt. Till det bättre, hävdar

Jag tar trappan upp från receptionen
och går förbi några specialsalar med
glasväggar ut mot den breda korridoren. Stannar till framför bildrummets stora fönster och ser två flickor
dekorera salen inför den kommande
julen. De blir påtagligt störda av att
jag står där och drar helt sonika för
gardinerna.
Lite snopen går jag vidare. Förbi
biblioteket, passerar genom den övre
matsalen och kommer in på gröna
enheten, där storarbetsrummet
breder ut sig. Genom stora glasväggar syns förskoleklassens rum. Dörren är stängd.
– Storarbetsrummet ska vara det
tysta rummet, säger Camilla Söderberg som är lärare på Gröna senarelaget. Som hemklassrum används de
små grupprummen och sexorna har
det minsta rummet. Det är litet och
det blir lätt dålig luft, så vi har mest

Skola 2000
I slutet av 1990-talet växte tankarna om en förändrad skola fram. En skola som genom integration av pedagogik, arbetsorganisation och fysisk
miljö skulle anpassas till den värdegrund, kunskapssyn och syn på lärande som genomsyrade
de nya läroplanerna som kommit. Skola 2000
skulle bli den goda arbetsplatsen för alla i skolan. Detta skulle åstadkommas genom:
En förändrad undervisning. Den enskilda eleven ska stå i centrum. De olika ämnena ska samverka i längre sammanhängande arbetspass. Arbetsformer och gruppstorlekar ska variera efter
behov.
Nya elev- och lärarroller. Aktiva elever tar an-
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svar för sitt lärande, läraren fungerar som handledare, inspiratör och coach.
En förändrad arbetsorganisation. Flera självständiga arbetsenheter med arbetslag bildar
små skolor i den stora skolan.
En förändrad fysisk miljö. En central tanke i
Skola 2000 är att skolbyggnaderna ska utformas
efter hur verksamheten bedrivs. Lokalerna ska
bidra till att förändra undervisningen, skapa nya
elev- och lärarroller och en förändrad arbetsorganisation. Den traditionella skolbyggnaden
med korridorer och klassrum för 25–30 elever
byggs bort för att i stället ge plats åt arbetsenhetens mer flexibla grupperingar. Cirka 80 elever

och 5–7 lärare ska tillsammans disponera över
ett storarbetsrum och flera mindre grupprum.
Håboskolan. Den mest omfattande tillämpningen av Skola 2000 har ägt rum i Håbo kommun i Uppland. 1995 fattade kommunfullmäktige beslut om att kommunens samtliga skolor,
inklusive gymnasieskolan, skulle byggas om och
drivas i enlighet med visionerna i Skola 2000 –
alla utom en. Slottsskolan är Håbos enda skola
som inte är ombyggd enligt Skola 2000-konceptet, utan har klassrum byggda i traditionell stil.
Skolan Futurum i Bålsta är en av de ombyggda
Håboskolorna med Skola 2000 som inspiration.

tema
genomgångar där. Sen går vi ut i
storarbetsrummet.
Där sitter just nu elever i sexan,
sjuan och åttan utspridda i smågrupper. De flesta grupper arbetar tyst,
men vid ett bord sitter fyra pojkar
och hänger. En av dem kvackar högljutt.
– Matten suger, säger han.
Vad tycker de om att enheten har
en blandning av elever, från förskoleklass till nian?
– Det är tråkigt. Det stör när förskoleklassen går runt. Du hör ju själv,
säger de när några småttingar går
förbi, inte helt ljudlöst.
– Nej, det är inte bra, säger Gunnel
Fagerberg som tar emot barnen i förskolerummet. Har de prov därute till

exempel så får man hyssja på de små.
Och de måste ju få gå på toaletten i
det andra rummet!
Gunnel Fagerberg är samordnare
för förskoleklass och fritidshem på
skolan i sin helhet och har hand om
denna förskoleklass på fredagarna.
Hon konstaterar att de får försöka
hålla sig i det här rummet. ”Tyvärr.”
– Grundtanken är fin, att man
börjar i förskoleklassen och går på
samma ställe till nian. Men visioner
och verklighet är inte riktigt samma
sak, säger hon och ger som exempel
hur rummen har gjorts om.
– Enligt arkitekten skulle vi inte få
ha en enda gardin på skolan. Det har
vi. Och skåp och draperier har tillkommit, plus lite väggar.

Men trots de problem som finns
med lokalerna hävdar hon att ”ingen
som jobbar här vill ha tillbaka den
gamla skolan!”
Ingen är tuff i tofflor

Pauliina Björkman, lärare på Rosa senarelaget, gick själv i den här skolan
som barn och valde att komma tillbaka som lärare efter ombyggnaden.
Hur upplever hon skillnaden?
– Enorm! Det är inte samma skola,
säger hon. Tidigare var det en traditionell skola med korridorer och
stängda klassrum. Det var ingen insyn över huvud taget. Nu har man 䊳
Kevork Demirian låter sig inte störas i
sitt modellbygge.

blåst ur allt och väggarna är helt
omflyttade.
Den högstadiementalitet som
fanns tidigare menar hon att man
har lyckats bygga bort. Nu ser man
barn från förskolan till nian på samma enhet. Och även om varje arbetsenhet utgör ett eget centrum, så är
skolan sammanlänkad och det går
att ta sig överallt utan att gå ut.
– Jag kom från en skola där man
hade mössor, tjocka bombarjackor
och ytterskor på sig inomhus. Och så
kommer jag hit och möter elever
som springer runt i tofflor inomhus.
Jag brukar säga att man inte kan vara
tuff i tofflor!
Undervisningen på skolan är inte
åldersintegrerad, men lärarna är
mentorer i kontaktgrupper med
barn i olika åldrar. I tidigarelaget
Många aktiviteter äger rum i storarbetsrummet.

från förskoleklass till femman, i senarelaget från sexan till nian.
– Det gör att jag kan se en röd tråd
i mitt ämne, vad eleverna ska ha lärt
sig hela vägen, från sexan till nian,
säger Pauliina Björkman.
Hon träffar sin kontaktgrupp
schemalagt en stund varje dag – men
den öppna planlösningen gör att
träffarna sker kontinuerligt och
spontant hela tiden. Den öppna
planlösningen möjliggör också ett
flexibelt och självständigt arbete för
eleverna, menar hon. Eleverna är hela tiden synliga och får stå i centrum
för verksamheten.
Men öppenheten har också sitt
pris. För att komma någonstans måste man gå igenom storarbetsrummet, som ligger mitt i enheten. Det
blir spring när exempelvis tidigarelagets 80 barn ska passera för att gå
till matsalen medan senarelagets elever sitter och jobbar. Det är stundtals

en ganska hög ljudnivå i vissa delar
av skolan. Ett arbetslag har till exempel sitt storarbetsrum vid sidan av
biblioteket, avdelade med en halvvägg. Det blir störningar åt båda
hållen.
Den lilla skolan i den stora

Annika Ekblom är rektor och Marie
Tulesjö en av skolans två biträdande
rektorer. De är medvetna om att miljön har sina skavanker och att visionerna från Skola 2000 inte har hållit
fullt ut. Men de är också helt eniga
om att det finns en riktigt stor
fördel med den fysiska miljön, så stor
att den nästan uppväger allt annat.
– Att man byggde om så att arbetslaget hela tiden befinner sig i
centrum av sin verksamhet, säger
Marie Tulesjö. Lärarna har sitt rum i
hjärtat av enheten och det är speciellt.
Arbetar i arbetslag gör man på de
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flesta skolor, men dessa lokaler ger
ett mervärde eftersom varje enhet är
så sammanhållen. Det ger en sammansvetsad personalgrupp och skapar den lilla skolan i den stora. Barnen går hela sin grundskoletid på
samma enhet, där alla känner igen
varandra och stadieövergången går
smidigt. I arbetslaget ingår lärare,
förskollärare och fritidspedagoger
och man försöker arbeta ämnesintegrerat så mycket det går.
Men Skola 2000-tanken att bygga
bort klasserna har inte fungerat.
Från början var det eleverna som
fick flytta runt, från timme till timme. Barnen blev vilsna och de vuxna
tyckte inte att det fungerade. Den
öppna miljön gjorde också att många
elever hade svårt att koncentrera sig.
Nu har alla sina hemklassrum, om än
i vissa fall alltför små. Väggar har tagits bort, rum har slagits ihop, verksamheter har flyttats och en fortsatt

ombyggnad är planerad. Lokalerna
behöver anpassas till det ökade elevantalet, behovet av större klassrum
och en lugnare miljö för de barn som
har koncentrationsproblem. Men
rektor Annika Ekblom tycker inte
att det handlar om att man har backat från visionerna i Skola 2000.
– Vi har utvecklat skolan, säger
hon i stället. Kanske har det blivit lite fyrkantigare, men samtidigt har
det gynnat alla parter och främst
eleverna.
De stora öppna ytorna med mycket glas ger ett välkomnande intryck,
menar hon, men funktionen är trots
allt det viktigaste. Helt plötsligt
kommer ytterligare en aspekt på
denna öppenhet. I kopieringsrummet utanför rektors rum hörs
upprört prat. Vad är det som har
hänt? Annika Ekblom berättar att
just denna dag har rektorn på en skola i Kallhäll blivit knivhuggen. Det

märks att hon är tagen av nyheten
och hon associerar vidare till skottdramat på en skola i Finland för inte
så länge sedan.
– Vi har en öppen skola här på Futurum, säger hon. Här finns 80 olika
ingångar och inget gemensamt högtalarsystem. Vad skulle vi göra om en
sån sak hände här? Det var det ingen
som tänkte på när man byggde den
□
öppna skolan.

Rummet ramar in
GEMENSKAP, kontroll,
sinnlighet
En metaforisk vandring genom skolans rum ger oss
tillbaka erfarenheter och minnen. Den skärper vår blick för samspelet mellan det som
sitter i väggarna och det som händer mellan dem.
Av Inge Mette Kirkeby

V

ad vet vi om samspelet mellan barn och rum, mellan
pedagogik och arkitektur? Egentligen vet vi alla en hel del
eftersom vi själva har gått i skolan. Det handlar om kunskap som för de allra flesta sitter i kroppen som erfarenheter och minnen. Det är därmed en ganska personbunden kunskap som kan vara svår att använda aktivt, till
exempel när en ny skola ska byggas.
De som har varit med om att planera ett skolbygge vet hur
viktigt det är att kunna formulera helt rätt krav, så att byggnaderna kommer att stödja de pedagogiska intentioner
som prioriteras högt på just deras skola. Även för arkitekter
är det viktigt att ha tillgång till ord och begrepp. Det gäller
både i dialogen med skolfolk och kommunala förvaltningar och i den ”inre dialogen” som pågår under designarbetet,
där tankar och idéer ska ta fysisk form. Det hänger ihop
med att designarbete innehåller ett väsentligt inslag av analys där beteckningar och begrepp är viktiga verktyg.
I mitt forskningsprojekt ”Skolen finder sted” (Skolan
äger rum) ville jag analysera samspelet mellan skolans fysiska ramar och det vardagsliv som utspelar sig inom dessa ramar. Byggnaden betraktas här som pedagogikens tjänare, som ska medverka till att de pedagogiska intentionerna kan förverkligas. Byggnadens utformning har alltså stor betydelse för skolans verksamhet, utan att det på
något sätt handlar om ett kausalt sammanhang. Utformning och hur huset är inrättat leder inte automatiskt till
vissa former av beteende och lärande. Det som händer
när människor agerar i sin fysiska kontext är i hög grad
beroende av vem man är.
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Därför får samspelsmetaforen en stor betydelse.
För att få en nyanserad bild av problemställningen valde jag flera olika infallsvinklar. Jag studerade gamla nummer av den danska facktidskriften Arkitekten för att se
vilken roll arkitekter traditionellt har tillmätt skolornas
byggnader. Jag gjorde observationsstudier i flera skolmiljöer tillsammans med två pedagogiska forskare. Slutligen
använde jag texter skrivna av filosofer, eftersom de på ett
professionellt plan beskriver förhållandet mellan oss och
världen runt omkring. Samtidigt utarbetade jag en analysmodell för samspelet. Analysmodellen hade först sju
rum, sedan bara tre. Men under observationsstudierna
medförde mötet med verkligheten att modellen måste
byggas om, så att den nu har fem rum. Dessa förändringar understryker att det handlar om en konstruktion som
läggs över materialet för att göra det mer överskådligt och
möjligt att diskutera.
Låt oss använda en arkitekturmetafor och låta konstruktionen vara ett byggnadsverk. Tittar vi närmare på
denna konstruktion så står vi i en skola med fem dörrar in
till fem olika ”rum”. Går vi in i de olika rummen upptäcker vi att de var för sig kan helt olika saker. Dessa rum
stänger sig emellertid inte om sig själva. Går vi längre in i
byggnadskroppen så syns öppningar mellan rummen,
nya samband och övergångsområden, som verkar höra
både till det ena och det andra rummet.
Rumsligheten blir alltmer komplex, och tunnlar och
gångbroar kan förbinda rum som från början tycktes ligga långt från varandra.

tema

BOX GRASS RED FOG GALLERY, BLANDTEKNIK, WIEN 1975. © HUNDERTWASSER ARCHIVE, WIEN.

Det sociala rummet. Det sociala – samvaro och samarbete – är i hög grad en fråga
om hur människor förhåller sig till varandra. Först tänker vi säkert på hur människor umgås med varandra, inte minst
när det gäller språklig kommunikation, mer eller mindre
understödd av kroppsspråk. Samtidigt har det sociala sin
egen fysiska form, eftersom vi är fysiska varelser i fysiska
rum – även om tankar och drömmar räcker långt bortom
tid och rum.
I dag läggs större vikt vid den sociala aspekten i skolan
än tidigare. Dels tillbringar barnen mycket mer tid i skolan och samvarons betydelse har ökat i motsvarande grad.
Skolan övertar en del av ansvaret för att barnen socialiseras så att de kan fungera i och överta ett demokratiskt
samhälle. Dels förändras uppfattningen om kunskap, hur

den skapas och hur den överförs eller delas. Kunskapsdelning och lärande organisation har blivit nyckelbegrepp de
senaste åren och används både inom näringslivet och i
undervisningssektorn. Jag skiljer mellan två former av
socialitet – den utåtriktade och den inåtvända socialiteten. Det har konsekvenser för hur skolans vardag organiseras. Å ena sidan finns behov av att skolan öppnar sig fysiskt så att barn och vuxna får kontakt. Å andra sidan
finns behov av att små och stora grupper kan samlas i
koncentrerat arbete.
Det generella i dessa överväganden kan sammanfattas i
två designgrepp som arkitekter har till sitt förfogande
när det gäller det sociala rummet:
Arkitekturen strukturerar mötet med den andre. Arkitekturen samlar gemenskap.
䊳
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THE HOUSES ARE HANGING UNDERNEATH
THE WOODS (MEADOWS),
BLANDTEKNIK,
BOGENHAUSEN 1971.
© HUNDERTWASSER
ARCHIVE, WIEN.

Handlingens rum. Handling
sker i ett fysiskt rum, något annat kan vi inte föreställa oss. Det
ger en stark förbindelse mellan
oss och saker, mellan oss och
platser. Vi kan helt enkelt inte existera utan en fysisk miljö. Att vi i många situationer inte kan klara oss utan verktyg är ett faktum. Vi kan rent av känna ett visst verktyg i
händerna bara genom att tänka oss det. Redan ordet lockar fram det i minnet. Och det är inte bara en fråga om aktiviteten här och nu, utan också om att kunna föreställa sig
en framtida handling. Härigenom uppstår intentionaliteten – förmågan att kunna föreställa sig något som ska
komma. Omvänt appellerar saker till oss i kraft av det de
kan. Som beteckning för det som spänner mellan appell
och intentionalitet används det av Gibson konstruerade
begreppet ”affordance”.
De ökade kraven på skolans byggnader hänger samman
med samhälleliga förändringar. Skolan ska förbereda barnen på att kunna navigera i och uppföra sig i ett posttraditionellt samhälle. Det är ett samhälle där aktiviteterna
inte är givna på förhand och där lösningen på en given
uppgift är långt ifrån känd. Den egentliga förståelsen av
problemet – i likhet med kreativt arbete – tillägnas först
genom lösandet av uppgiften.
Ifall det handlar om en specialiserad aktivitet som är
fastlagd på förhand förutsätts ofta en specialiserad design, en sak eller ett rum som funktionellt är högt kodat.
Det innebär att vad de konkreta sakerna ”kan” eller ”kan
användas till” är begränsat enbart till en eller några få
möjligheter, till exempel ett specialiserat verktyg. Denna

40

PEDAGOGISKA MAGASINET 1/08

form av funktionalitet har jag valt att kalla hård funktionalitet, eftersom användningsmöjligheterna är väldefinierade och inte omedelbart förhandlingsbara.
Saker eller rum kan också vara mindre entydiga i sina
användningsmöjligheter och öppna för tolkningar av vad
de kan användas till. När användningen inte är entydigt
fastlagd ger det valmöjligheter. Användaren inbjuds att
ta sakerna i bruk på ett sätt som passar in i situationen
just nu, vare sig det är arbete eller lek. En repstump kan
till exempel användas i många situationer. Denna form av
funktionalitet har jag valt att kalla mjuk funktionalitet.
Om vi går från att tänka i enskild aktivitet till att tänka
i process blir det av betydelse hur olika aktivitetsmöjligheter är placerade i förhållande till varandra. Finns det
möjligheter att byta mellan olika aktivitetsformer, till
exempel med hjälp av mobila inventarier, skjut- eller vikdörrar? Eller uppstår det behov av att skolan innehåller
platser som ”kan” olika saker och därför möjliggör olika
aktivitetsformer, alltså en funktionell differentiering?
Med process menas här ett förlopp över tid som omfattar
flera olika aktiviteter eller aktivitetsformer och där ordningsföljden har en pedagogisk poäng.
Denna åtskillnad mellan hård och mjuk funktionalitet
och mellan flexibilitet och differentiering utmynnar i
följande designgrepp:
Arkitekturen underlättar specifika aktiviteter – hård
funktionalitet. Arkitekturen bäddar för flera olika former av användning – mjuk funktionalitet. Arkitekturen
kan förändras – flexibilitet. Arkitekturen ger valmöjlighet mellan flera olika arbetsplatser – differentiering.

THE FÜHRER, BLANDTEKNIK, VENEDIG 1981.
© HUNDERTWASSER ARCHIVE, WIEN.

Det beteendereglerande rummet. I samband med observationsstudierna blev det
tydligt att byggnader inte bara formges
utifrån ett pedagogiskt syfte. De ingår
samtidigt som en del av skolans maktstruktur, det vill säga i samhällets och lärarkårens strävanden att få barnen att ”uppföra sig ordentligt”. Byggnader medverkar till att reglera deras beteende i enlighet
med både skrivna och oskrivna regler. Men i vår tid döljs
detta av att lärare inte längre talar om det. Dessutom
kommer en påverkan som sker i det fördolda att kunna
förbli inbyggd i skolan även om praxis förändras. Frånvaron av språklig precisering förstärks av att det ligger i sakens natur att byggnadens ”språk” är stumt. Det får inte
förväxlas med att kommunikationen av det skälet skulle
vara mindre effektiv i sin prägling av barnens beteende,
inställning och uppfattning av omvärlden på lång sikt.
Det finns tre perspektiv som teoretiskt stödjer sig på
utvalda texter av respektive Michel Foucault, Bruno Latour och Basil Bernstein. Ordningsföljden bestäms av att
Foucaults tankar om maktförhållanden också är intres-
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santa i förhållande till de andra två. Foucault ser på hur arkitekturen kan bidra till att möjliggöra att man kan övervaka någon, till exempel nyckelhålet i klassrumsdörren.
Latour går på djupet med hur artefakter kan överta upprätthållandet av en regel. Till exempel dörrpumpen som
automatiskt stänger den dörr som det nästan är omöjligt
att lära barnen att stänga efter sig. Bernstein kommer sist
eftersom sättet på vilket saker enligt hans teori reglerar
beteende inte direkt är bestämt av deras design utan mer
av de koder vi häftar fast vid dem. Till exempel kan en
skillnad i färg ange vad som är tillåtet var i rummet.
Forskningsprojektet visar att alla tre formerna av beteendereglering finns i vår omgivning och dessutom kan
uppträda på samma skola. Men det råder knappast något
tvivel om att anhängare av olika sorters pedagogik har
olika preferenser för hur skolan ska utformas. Arkitekten
som ska rita en skola måste överväga vilka av de tre följande formgivningsgreppen som är mest lämpade att reglera barnens beteende i den aktuella skolan:
Arkitekturen ger möjlighet för kontroll. Arkitekturen
övertar styrningen. Arkitekturen bär koder.
䊳
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FRANCIS-JOSEPH-HOSPITAL,
BLANDTEKNIK, AUCKLAND
1973. © HUNDERTWASSER
ARCHIVE, WIEN.

Analysmodellens sista två rum, det betydelsebärande rum-

met och det stämda rummet, handlar om estetik. Deras
förhållande till varandra kan beskrivas med hjälp av
konsthistorikern Ernst H Gombrichs fönsterteori. Han
menar att vi ser en målning på samma sätt som vi samtidigt ser fönstret och ser igenom det. Vi ser bildytan,
motiv, färger, komposition och så vidare. Samtidigt ser vi
det som bilden symboliserar eller refererar till.
Det betydelsebärande rummet.
Vi skulle varken kunna orientera oss eller uppföra oss om vi inte oupphörligt avkodade de fysiska omgivningarna omkring
oss. De tre första rummen i analysmodellen befattar sig
med fenomen som vi kan föregripa och förstå i relation
till användning och användningsmönster. Det betydelsbärande rummet handlar däremot om mer utvidgade betydelser och skolan betraktas som samhällets förlängda
arm, byggd som ett led i strävan att bibringa den uppväxande generationen bildning och utbildning.
Skolbyggnaden är följaktligen en offentlig institution
som representerar samhället. Beroende på hur imponerande eller ödmjuk denna byggnad är, om den är sliten eller välbehållen, skapar sig barnet olika bilder av det samhälle som skolan är en del av.
Långtidseffekten av de prioriteringar och normer som
har styrt byggnadens utformning påverkar barnens inre
bild av hur världen ser ut. Det som är ”normalt” blir norm.
Via byggnaden kan vissa normer alltså föras vidare till
nästa generation och ingå i den bildning som skolan ger
utöver den direkta utbildningen. På så sätt kan tankefigurer skrivas in i byggnaden – ”sitta i väggarna” – och
föras vidare som något självklart. En annan tolknings-
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möjlighet är att byggnaden står som en metafor för mer
abstrakta angelägenheter. Små byggkroppar med var sitt
tak kan till exempel skapa en bild av att skolan lägger vikt
vid ”den lilla skolan i den stora”.
Som ansvarig för byggnadens utformning måste arkitekten förhålla sig till de hållningar den avspeglar och
därmed bär vidare, och de sätt den kan tolkas på. Aktuella designgrepp:
Arkitekturen uttrycker hållningar. Arkitekturen är en
metafor.
Det stämda rummet. Det omedelbara samspelet mellan oss
och den fysiska omvärlden,
som inte bara bygger på en intellektuell tolkning eller bara
uppfattar sakliga, rationella enheter beskrivna i objektiva termer, är inskrivet i det stämda rummet. Tanken är
inte att upplevelsen av arkitektur skulle kunna erfaras
rensad från betydelser. Tvärtom bidrar kunskap om, och
förväntningar på, användning och tolkning av möjligheter och betydelser till att färga och stämma rummet. Att
vi kan sätta ord på stämning och atmosfär gör det lättare
att ställa krav på det.
Ämnet diskuteras av bland andra filosoferna OttoFriedrich Bollnow, Gernot Böhme och de danska arkitekterna Jørn Utzon och Steen Eiler Rasmussen. Termen
vardagsestetik introduceras i ett försök att beskriva kvaliteter i undervisningsmiljöer, så man tillgodoser att barn
och lärare befinner sig i harmoni med sin fysiska omgivning. Kanske avslöjar den omständigheten att arkitekter
missbrukar ord som rum, rumslig och rumslig kvalitet i
sina texter att de behöver poängtera att arkitektur är något man går in i och befinner sig i. Om detta antagande
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håller, så ger begreppen stämning och atmosfär en ny möjlighet att utveckla och
nyansera beskrivningen av rummens
kvaliteter. Atmosfär är rumsligt och något vi befinner oss i.
Hur rummet är stämt påverkas av till
exempel ljus och färger, som via våra sinnen påverkar vår egen inre stämning.
Och ett rum som är inrättat med tanke på
att det ska vara barn i det kan fungera som
en vänlig gest mot de små användarna.
Det stämda rummet handlar om något
icke handgripligt genom något handgripligt. I min genomgång har problemställningen reducerats till att bara handla om
ganska få exempel, så tills vidare har det
bara varit möjligt att peka på två designgrepp:
Arkitekturen är ett sinnesrum. Arkitekturen är en gest.
Genom denna snabba vandring genom
skolans rum hoppas jag att läsaren kan
”känna igen” mycket av den kunskap hon
eller han redan har och samtidigt har
skärpt sin analytiska blick på samspelet
mellan det som sitter i väggarna och det
som händer mellan dem. Det är ett samspel som på samma gång är så komplext
□
och samtidigt så uppenbart.
BLIND VENUS INSIDE BABEL, BLANDTEKNIK, BARGE 1975. © HUNDERTWASSER ARCHIVE, WIEN.
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örr fanns det alltid ett akvarium i
väntrummet hos tandläkaren. Det
ansågs lugnande att titta på fiskarnas
outgrundliga simmande. På Ronna
skola i Södertälje har skulptören
Iréne Vestman skapat ett uppehållsrum åt eleverna som får några att associera till ett akvarium. ”Ingen bassäng direkt, vilket hade varit coolt
med solstolar och bar”, men de stora
fönstren, rummets vattengröna färg,
stenarna på botten och de laserade
träväggarna ger en känsla av samma
tyngdlöshet man upplever i vatten.
Det är ett märkligt rum som man

behöver tid att komma underfund
med. Det akvariegröna känns först
kallt men blir ju längre man sitter
där alltmer omslutande och lugnande. Utmed ena långväggen löper en
fönsterrad där tre rutor går att spegla
sig i. En ribbkonstruktion över värmeelementen ger fönstersittplatser
– elevernas favorithäng.
– Det enda varma stället på hela
skolan! säger ett gäng åttor uppklättrade i fönstret. Den här skolan är
skitkall.
Den andra långväggen är en öppen
passage mellan skolbyggnaderna och

lärarrummet med endast ett avgränsande räcke i mitten som eleverna
kan klänga i eller bara luta sig mot,
softa och kolla in lärarna.
Märkligast är de fyra ”sofforna” av
krossad serpentinsten med infärgad
betong på akvariets botten. Ett slags
urtidsdjur med skrovliga ytor som
reser sig upp ur det blanka golvet
färdiga att haka fast i varandra.
– Jäkligt obekväma. Lutar åt fel
håll så det känns som man skulle glida av dem.
– Dom i mitten används nästan
aldrig, för man vill ju se sina kompi-

”Stenarna är faktiskt
grymma, hela rummet
är GRYMT!”
Text: Katta Nordenfalk Foto: Johanna Löwenhamn

tema
sar, konstaterar Maja Naser. En kille
hakar på.
– Ganska onödigt. Man skulle ju
hellre sitta fint i fåtöljer och sånt.
Men det är väl lättskött.
– Stenarna är faktiskt grymma, hela
rummet är grymt, överröstar Yelda
Büyükbalik. Grymt hårda, garvar hon.
Leher Azul ser det som ett pussel
där alla delar har sin motsvarighet i
de andra. Som relieftecknen på
väggarna. Han tycker att det ser ut
som om konstnären först provat
dem på ena väggen och sen bestämt
sig för att sätta dem på andra

men låtit klisteravtrycket sitta kvar.
– Men det håller inte. Två är olika.
– Men varför har dom så vassa kanter? protesterar en tjej. Om man trillade skulle man lätt spräcka skallen.
Men det är väl det som är meningen
– att de ska vara oförstörbara.
– Inte för att du ska spräcka skallen
i alla fall, pucko!
Reflexion över sittandets historia kallar Iréne Vestman sitt verk.
Lärarna säger att det är hieroglyfer: ett slags meddelanden från de
gamla egyptierna.
Vad vill de er?
– Vet inte. Att vi ska vila kanske.
Tvillingarna Malin och Sofie Linde har lagt sig på en av stenarna med
benen åt var sitt håll och huvudena
ihop.
– Jag ser en sjö med sjöhästar och
sjöodjur, filosoferar Anna Domeij i
samma klass. Eller klassisk musik. Piano tror jag. Hon brukar gå hit efter
lunch med sina kamrater för att
komma ner i varv inför nästa lektion.
– Det märks att det är konst, fortsätter hon. Först blev man lite skraj.
Inte ska man väl sitta på konst!
– En ära som skolan blir berömd på
liksom. Men rätt onödigt, inflikar
Jessica Marjamäki.
– Kolla skarvarna! Det är ju ett

pussel för fan. Man kan ta en bit och
flytta och sätta ihop med en annan.
Malin Linde reser sig upphetsat upp.
Vad föreställer det?
– Det vet jag inte. Kanske ingenting. Eller det man själv bestämmer.
Fönstergruppen i andra änden av
rummet har avlösts av ett nytt gäng
som är ganska stojiga.
Konstigt nog stör de inte.
– Även om det är många i rummet
samtidigt så kan man ändå sitta i
fred med dem man gillar.
Förre rektorn Patrik Derk som tillsammans med Konsthallen i Södertälje varit initiativtagare till uppehållsrummet hade bestämt sig för
att skolans pengar för konstnärlig
utsmyckning skulle gå till något som
eleverna kunde ha glädje av och menar att det vore brist på respekt för
eleverna om man ställde in några
Ikea-möbler som genast gick sönder
och sen skyllde på ungarna.
– I stället ville vi ha ett konstverk
man kunde gå in i, som håller och får
patina med åren.
På vägen ut frågar jag ett gäng killar som hänger på räcket vad de kallar rummet för?
– AC-DC, säger ett popsnöre.
Han syftar förmodligen på pop□
gruppen med korta byxor.

Förskolan Trollet i Kalmar är planerad och
byggd för en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.
Foto:Thomas Jaensson

tema
Hur kan det se ut när pedagogiska idéer får samspela
med arkitektur och fysisk miljö?
Kristofferskolan och Vittraskolan i Stockholm och förskolan
Trollet i Kalmar visar hur det kan göras.

Arkitekturen som
MEDspelare
Text: Gunilla Lundahl

S

ka man behöva bygga så här
stora och fina hus åt så små barn,
undrade en Kalmarpolitiker när förskolan Trollet invigdes. Ja, det är de
värda, svarade husets byggledare med
tyngd.
Förskolan Trollet flyttade 2006 in i
ett nybyggt hus i stadens norra utkant. Där förverkligades de idéer pedagogerna länge närt och prövat
kring ett hus anpassat till en Reggio
Emilia-inspirerad pedagogik. Sedan
den första utställningen ”Ett barn
har hundra språk” på Moderna museet 1981 har intresset för den inspiration som utgick därifrån långsamt
men säkert växt. Allt fler pedagoger
reste till Reggio och häpnade. Ett flitigt nätverksbyggande inleddes. 1993
bildades Reggio Emilia Institutet
med anknytning till Lärarhögskolan
i Stockholm. Där har pedagogiken
förankrats och byggts vidare.
Trollet är det första huset där pedagoger och arkitekter kunnat visa
vad en Reggio Emilia-förskola kan

vara när den anpassats till svenska
förhållanden. Birgitta Kennedy, som
arbetat som förskollärare sedan
1970-talet, har varit en drivande
kraft på Trollet för att omvandla det
som förr sågs som barnomsorg till en
förskola för lärande och utveckling.
I Reggio Emilia-skolorna utnämns
den fysiska miljön – huset, dess omgivning, redskapen, arbetsmaterialen och inredningen – till den tredje
pedagogen. Utvecklingsarbetet på
Trollet har pågått länge, men en
uttjänt byggnad innebar chansen att
från grunden bygga upp ett intimt
samspel mellan rummen och de
verksamheter de är till för. Husarkitekten Henrik Arrhenius, en landskapsarkitekt, en konstnär och byggarna har arbetat tillsammans med
pedagoger och barn. Barnen har studerat ritningar, fem pedagoger har
ständigt deltagit i byggmöten, samspelet mellan barn och dem som
byggde fungerade generöst. Barnen
fortsätter att fundera kring hus och
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konstruktioner i sina lekar. Guldstolen, där varje födelsedagsbarn får
trona en gång om året, har barnen
själva ritat.
Barnen är indelade i åldersgrupper
som var och en hör hemma i en ateljé och ett rum för vila eller samvaro
grupperade kring ett torg. Enheterna
är i sin tur samlade kring Stora Torget och Lilla Torget med ett varierat
gemensamt utbud av verksamheter.
Allt uppglasat sammanhängande
och överskådligt. Småtorgen har fått
namn efter viktiga platser i Kalmar.
Omvärlden är också här viktig. En
stor gemensam ateljé ger plats för
större experiment och bunkring av
material. Pedagogerna huserar intill
Stora Torget i ett välutrustat arbetsrum för det dokumentationsarbete
kring varje barn som spelar en
central roll. På Stora Torget äter barnen den mat som serveras som
buffé. Ett litet välrustat lekkök finns
där också och får ofta besök av den
pensionerade pedagog som särskilt
värnar om detta.
Över Stora Torget strömmar ljuset.
Platsen har rymd och stor volym
men också en rik detaljering med
många små fina vrår, där ute och inne möts över låga bröstningar. Märkesplatser är det pampiga, sirade förvaringsskåpet från anno dazumal,
den glittriga ljuskrona barnen tillverkade innan de flyttade hit, Kalmarkonstnären Gunilla Skyttlas sto-
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ra hjärta för dekorationer, öppna spisen med några korgstolar dit också
föräldrar kan bjudas in. Möblerna är
redskap för både lek och sittande.
Ofta har de ritats av pedagogerna
själva och tillverkats på en verkstad i
Kalmar. Varje litet torg har en egen
trappformation för de dagliga samlingarna men också varierade rörelsemönster. De gemensamma torgens
golv är av lek-, sitt- och liggvänligt
trä. I de små ateljéerna finns vattentålig golvmatta uppdragen mot väggarna och en avloppsbrunn.
Ateljéerna är en grundbult i en
Reggio Emilia-förskola. De är de
verkstäder där tanken är att barnen
ska kunna utvecklas till självständiga, nyfikna, hänsynsfulla och skapande människor. Där finns arbetsmaterial för deras forskande och formande. Framdukat, synligt och lockande. Färg, redskap och återvunnet
spill. Allt går att använda.
I höstas hade Trollet ljus som gemensamt arbetstema. Barnen upptäckte ljus i speglar, vid ljusbord och
datorer, i reflexer och glitter, genom
transparanta material i dagrar, ute
och inne. Under breda taksprång
kan barnen arbeta ute året om med
sina projekt. Utemiljön är både ordnad med odling och lekredskap och

fredad för upptäckt av det vilda. Stora strukturer växlar hela tiden med
små och spelar upp för en rik sinnesorkestrering.
I barngrupperna organiserar ”atelieristan” och ”pedagogistan” gemensamt verksamheten mot långsiktiga
mål. De finns närvarande och strukturerande, men har också en egen
del i huset för planering, konferenser och vuxentillvaro. Huset är deras
stolta stöd. Men utan en kontinuerlig utvärdering och framåtblick
stannar husets andning.
Tanke, vilja och känsla

Kristofferskolan i Bromma, väster
om Stockholms innerstad, är den
äldsta waldorfskolan i Sverige. Mot
slutet av 1940-talet samlades engagerade pedagoger och föräldrar för att
starta en waldorfskola efter tysk modell. Bland pionjärerna fanns en
konstnär, Arne Klingborg, och en arkitekt, Erik ”Abbi” Asmussen, som
skulle sätta sin prägel på hela skolmiljön. I tillfälliga lokaler prövade de
att omsätta Rudolf Steiners antroposofiska idéer kring arkitektur och
pedagogik. När den första egna
byggnaden stod klar på sin höjd 1967
hade skolfilosofin mognat. Huset
väckte både debatt, beundran och

Kristofferskolan är Sveriges äldsta Waldorfskola. Foto: Lars Nyman
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Stora salen med sin väl tilltagna scen är byggd för gemensamma aktiviteter. Foto: Lars Nyman

avståndstagande. Det liknade inget
annat.
Föräldrarnas medverkan praktiskt,
ekonomiskt och moraliskt var en
förutsättning då och fortsätter att
vara det och sätter sin prägel av tillhörighet. Anläggningen har fortsatt
att växa fram till i dag och kan liknas
vid en liten by. Hela planen för tomten fanns från början och man har
byggt vartefter resurserna har funnits. Under tiden har många antroposofiska verksamheter tagit form,
läkepedagogik, sjukvård, odling, seminarium, arkitektkontor, kvarn, bageri och fler skolor som bidragit med
stöd, inspiration och kraft till den i
resten av samhället ganska främmandegjorda skolan. Nu har den
vunnit acceptans och nu väntar också en generationsväxling, även om
”Abbis” anda hålls levande.
Utgångspunkt i waldorfpedagogiken är inriktningen på hela människan, kropp och själ. Tanke, vilja och
känsla ska odlas och lockas att växa.
Ett konstnärligt förhållningssätt
spelar en avgörande roll. Arkitektens

gester motsvaras av människors hållning. Arkitekturen som medspelare
lockar till handling, socialt möte och
själsligt välbefinnande. Arkitektur
och bild ska spegla inre processer
och ses i ett utvecklingsperspektiv.
Färgernas förmåga att stämma sinnestillstånd användes till exempel
när klassrummen färgsattes. Färgtoncirkeln följer barnets utvecklingsstadier från rödrosa till gult de första
åren som domineras av fantasi och
känsla över till det mer verklighetsförankrade gröna mot de äldres analytiska exakta tänkande stämt i blått
på väg att sluta cirkeln i violett.
Omslutande former och cirklar
återkommer, skapar sammanhang
och helhet. De små husen för de
första årskurserna dansar långdans
med det stora huset för de äldre. Nere i backen möter de vuxnas seminariebyggnad fritidsbarnens i ett
famntag i en gård. Samma relation
skapas mellan Hantverkshuset och
Solgårdens förskola. Taken sluter sig
i en båge kring rymden i de minsta
barnens skolhus.

Överallt finns länkar. Känslan för
då, nu och sedan förstärks i de återkommande månadsredovisningarna
för hela skolan, årstidsbundna fester,
basarer och konserter. Allt i den stora salen som rymmer alla. ”Det vidgar perspektivet att se sin början och
sin framtid”, menade ”Abbi”.
Den stora salen i varmt rött har en
välutrustad scen och gradänger, men
kan också möbleras om. Husen för
de minsta är enkla och tydliga. I det
stora huset växer komplexiteten.
Kring stora salen går i två våningar
ringarna av klassrum och specialsalar. Över scenen välver sig en portal
som har sin motsvarighet i husets ingång, fast denna gång mer sammansatt. Metamorfosen, formens övergång i en annan under en livscykel,
är en bild som hämtats från Goethe
och fogats in i föreställningen om en
organisk arkitektur, en avbildning av
liv.
I arkitekturen återfinner man pol
och motpol – alltings dubbla sidor.
Pedagogens dialog med barnen motsvaras i huset av dialogen mellan bä-
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rande-buret, öppet-stängt, inåt-utåt,
litet-stort. Den levande väggen är ytterligare ett begrepp som ger rummen andning, förverkligad i laserade
skiftande färger.
Det konstnärliga arbetet, sinnligt
och konkret, går som en röd tråd genom allt lärande. Från bokstäverna
som blir bilder, berättelser, egna
läroböcker, musiken som tränar koncentrationen till laborationer och
det efterlängtade arbetet i Hantverkshuset. Där finns verkstäder för
keramik, metall, trä, textil och bokhantverk, alla med sin stämning och
sina material. Vått för leran, torrt för
träverkstaden. Så har även varje ämnesrum givits sitt bestämda uttryck
ända upp till observatoriet på taket.
Platser för upptäckter.
Arkitekturundervisning har en
uppskattad plats. Resor i Europa och
Stockholm hör till. Tanken är att eleverna ska lära sig se och förstå genom att teckna och beskriva. Påfallande många väljer sedan arkitektyrket, liksom vårdande yrken av olika
slag.
Livet är synligt

Vittraskolan i Sollentuna byggdes
allra först för att passa den pedagogik
som Stig Johansson och Lena Estrad
utvecklat. Den syftar till att främja
barns utveckling till trygga och självständiga individer, skapa lust och
mening i kunskapsinhämtningen
och lära eleverna lära, själva lärandets teknik. Nu finns en hel rad Vittraskolor men den första har kommit
att stå modell för de följande.
Att skolan ska erbjuda en vacker
och uttrycksfull miljö var en hörnsten i pedagogiken. Idéerna om undervisningsmetoder och viktiga mål
lades fram för arkitekten Per Hederus att tolka rumsligt. Utifrån en
första skiss fortsatte dialogen kring
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utformningen som lett fram till en
skola som också går att läsa som ett
uttryck för Vittras mål för verksamheten.
Skolan ligger lite högt i ett område
med blandad bebyggelse. Åt tre håll
är den genomsiktlig, består av glas i
ett luftigt trägaller. Geometri ställs
mot naturens skiftningar. Stor närhet
mellan ute och inne. Livet är synligt.
Där ges en signal om att omvärlden
räknas och därmed ges ett uttryck för
skolans ambition att göra eleverna
medvetna om världen runt om.
Ingångssidan har mer kompakt karaktär. Det nybyggda huset vinklas
mot en liten hundraårig skola, förvandlad till funkis på 1930-talet.
Vinkeln fångar in en rörelse mot
entrén, som är gemensam för alla
klasser. Hushöjden trappas ner med
utskjutande tak, så att mötet med
skolan blir intimt. Närhet är viktigt.
En bred trätrappa hejdar stegen, ger
plats för många. Innanför dörren
finns kapprum för alla, en övergångszon. Där lämnas ytterskor, ytterkläder, mössor och kepsar. Innanför nästa dörr tar ansvarspedagogen
emot och hälsar på var och en. Just
bemötandet är en tydlig del av tre
kärnvärden, ”ett levande kulturarbete” där pedagogen står som förebild.

Barnen slussas vidare längs skolans
”tvärgata” till det äldre huset där
också estetiska och laborativa verksamheter har sin plats. De äldre går
ut i den höga studiehallen till den
egna åldersblandade ansvarsgruppens lärholk, ett inre arbetsrum med
dörr och ett yttre öppet mot hallen.
De ligger i en krans i levande rytm
längs ytterväggarna och är alla glasade och genomsiktliga. Inga gömda
vrår får finnas. Meningen är att alla
ska kunna se och bli sedda. Alltid
kontakt. Mellan den gamla skolans
klassrum finns slitsar i väggen som
binder ihop.
Alla elever arbetar efter en individuell utvecklingsplan i en växlande
rytm mellan projekt och basperioder. Tre arbetslag svarar för undervisningen som för eleverna delas
upp i ansvarsgrupper, ledda av tre
pedagoger var. Grupperna samlas
morgon och eftermiddag för genomgång av dagen, men arbetar i övrigt
fritt i egen takt.
Den individuella lärprocessen och
pedagogiska utmaningar är de andra
kärnvärdena. Flexibilitet och tydlig
struktur är en förutsättning för att
allt ska fungera.
I arkitekturen kan egenskaperna
läsas in på flera sätt. I den öppna

Vittraskolan i Sollentuna har stått modell för andra skolor. Foto: Lars Nyman
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Mycket glas med luftigt trägaller skapar genomsiktlighet och närhet mellan ute och inne. Foto: Lars Nyman

rumsgrupperingen med igenkännbara former blir strukturen läsbar.
Tvärgatan ger en tydlig orientering,
förbinder och delar upp tydligt lärsida och frisida. De fyra väderstrecken
kan läsas i husets axlar med ingångssidans morgonsol och glaskroppens
orientering mot väst. Det ger insikt
om dagens växling, förbinder med
världen. Hallens form blir tydlig genom den höga tegelväggen, i kontrast mot låga ytterväggar. Konstruktionen kan läsas i balkar som redovisar bärande och buret. Inget göms
här heller. Naturliga material har använts. Trä i balkar och lister, parkettgolv, elevskåp i trä. Mycket glas som
släpper in naturen. Ett fåtal, men
klara färgaccenter. Lite pynt. Så blir
karaktären också ett bemötande.
Omväxlande har pedagogerna kallat den sociala miljön för gata, basar
och teater. Skolan ser efter drygt tio
år ut som vore den ny. Välvårdad. Arkitekturens respekt för barnen har
fått sitt svar i barnens respekt för arkitekturen. För att få råd med hög
kvalitet på materialen har den totala
ytan inskränkts. Sju kvadratmeter

per elev beräknades för ursprungligen 350 elever. Det innebär också att
laborativa och estetiska ämnen och
gymnastik behandlats styvmoderligt. Men behovet av dem växer.
Vad är barnen värda?

Läroplanerna ställer nya krav på skolorna. Vem tar ansvar? Förslummade
skolor kan inte skyllas på eleverna
längre. Anna Törnquist, som arbetar
som konsult för skolbyggander, visar
i sin bok Skolhus för tonåringar –
rumsliga aspekter på skolans organisation och arbetssätt hur till exempel
Lövgärdesskolan i Göteborg genom
förenade ansträngningar från pedagoger och arkitekter förvandlat en
nedsliten katastrof till en uppskattad arbetsplats.
Inflytande från de alternativa skolformerna har med tiden sipprat in i
skolans läroplaner och syn på lärande. De som tycks ha svårast att nå
fram är erfarenheterna av hur konstnärliga och sinnligt rika arbetssätt
och miljöer formar och stärker växande barn. Att husen också förmedlar attityder och värderingar med sin

gestalt. ”Alla ska inte bli konstnärer,
men ingen ska bli slav”, sa Gianni
Rodari i Reggio Emilia. Mycket av
den alternativa pedagogiken har utformats i utsatta miljöer. Maria Montessori arbetade med gatubarn, Paolo
Freire bland fattiga landsortsbarn,
Rudolf Steiner startade med barnen
till arbetarna i Waldorfs fabriker,
Loris Malaguzzi med barnen till slitna risplockerskor i Emilien. Alla närde de drömmen om ett bättre liv. Frihet och demokrati. I det innefattades
också konsten och kulturen.
Dagens utmaningar finns i en föränderlig och hotad värld. Självständighet, flexibilitet, social förmåga
och kompetens att ta vara på sig
själv, lära för livet sätts i förgrunden.
Kanske kommer tid för vila i tanken
och erfarenhet byggd utifrån kropp
och händer att få större betydelse sedan. Det beror på politikers och lärares värderingar. Vad önskar vi bar□
nen? Vad är de värda?
Fotnot: Trollet i Kalmar en Reggio Emilia-inspirerad förskola för cirka 100 barn. Kristofferskolan
i Bromma är en waldorfskola för 660 elever.
Vittraskolan i Sollentuna en F–9-skola för cirka
400 elever.
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THE GREEN CITADEL OF MAGDEBURG MED SINA SKORSTENSLIKA TORN ÄR ETT MÅNGFUNKTIONELLT HUSKOMPLEX OCH
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ARCHIVE,WIEN.

KAWAKAWA PUBLIC TOILET,
KAWAKAWA 1999.
© HUNDERTWASSER ARCHIVE,
WIEN. EN AV NYA ZEELANDS
MEST BESÖKTA TURISTATTRAKTIONER.

MARTIN LUTHER-GYMNASIET,
WITTENBERG,TYSKLAND 1997-1999.
DETALJ. © HUNDERTWASSER ARCHIVE,
WIEN. FRÅN EN TYPISK
DDR-BYGGNAD TILL EN LÄROBORG MED
TINNAR,TORN OCH TAKTERRASSER.

HUNDERTWASSER TOWER, ABENSBERG,TYSKLAND 1998. DETALJ AV MODELL.
© HUNDERTWASSER ARCHIVE,WIEN.
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LIVING BENEATH THE RAIN TOWER,
1991–1994. © HUNDERTWASSER ARCHIVE,WIEN. ETT 30 METER HÖGT
REGNTORN I PLOCHINGEN.

FÖNSTERRÄTTIGHETER. VARJE HYRESGÄST SKA HA
RÄTT TILL SIN EGEN FASADDEKORATION RUNT FÖNSTREN.
ADRESS: ANDERGASSE 20,WIEN.
© HUNDERTWASSER ARCHIVE,WIEN.

HUNDERTWASSER HOUSE, 1983–1986.
IDEA AND CONCEPT: F HUNDERTWASSER.
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tema

Elevrådsrepresentanterna Såma Ali och Vildan Bajramovic visar pojkarnas toalett i modellform och i verkligheten.

Modell för TOALETT och
DEMOKRATI
Det blev guldram och fotbollslagets färger på väggarna precis som elevrådet kom överens om
med målaren. Delaktighet är målet för skolans och förvaltarens samarbete om miljön.
Text: Mimmi Palm Foto: Karin Malmhav

T

oaletterna luktade illa och var slitna. De hade knappt renoverats sen
Backegårdsskolan byggdes för 50 år
sen. En enkät bland eleverna visade
att nästan alla var missnöjda med
dem. De flesta gick på personaltoaletterna i bamba, matsalen, i stället.
Sozyar Ahmad i femman och Såma Ali och Vildan Bajramovic i sexan är elevrådsrepresentanter och var
med i projektet med att förbättra toaletterna för knappt två år sedan. På
dagens elevrådsmöte gör de en presentation. De visar bilder av färgglada toalettrum och berättar att de
blev finare än de hade kunnat tro.
Backegårdsskolan i Göteborgsförorten Bergsjön har följt en ny modell som går ut på att elever och personal arbetar med skolans miljö tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen.

Elever och personal ska vara med i
hela processen från det att man enas
om vad som behöver åtgärdas till
planering, genomförande och uppföljning. Det är då, anser Alan Schürer, forskare vid Handelshögskolan
som arbetat med modellen, som
man kan räkna med att eleverna
kommer att ta ansvar för skolans
miljö. Skadegörelsen minskar.
Man kan också vända på steken:
Det finns pedagogiska vinster att göra. Att vara med och föreslå lösningar, diskutera, argumentera och genomföra är att lära sig tillämpa demokrati. Att bygga en modell av en
toalett är att praktisera både bildämnet och matematik.
Jag följer med de tre eleverna in på
rektorns kontor som vi får låna för
att sitta och prata om deras arbete.
Alla barn i alla klasser på F–6–skolan

fick rita förslag till hur toaletterna
skulle se ut. De flesta ville ha separata toaletter för flickor och pojkar,
berättar Såma Ali.
Varför det?
Hon rycker på axlarna: ”Det spelar
ingen roll för mig om vi har olika toaletter eller samma.”
– De säger att killarna kissar på golvet, men … det gör vi inte, säger Vildan Bajramovic. Men killarna ville
ha en målning av en fotbollsspelare,
och om vi skulle ha samma toa som
tjejerna skulle det kanske bli bråk.
Såma Ali säger att hon gärna kunde haft färger från ett fotbollslag på
tjejernas toalett, men de flesta flickor ville ha rosa väggar.
Hon har representerat sin klass i
elevrådet sedan ettan och vant sig
vid att föra fram andras förslag även
om hon själv inte håller med.
䊳
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– Man får inte vara så envis, säger
hon.
Förutom jag själv och en fotograf
är tre representanter för LFF, Lokalförsörjningsförvaltningen, som förvaltar Göteborgs skolor och står
bakom arbetsmodellen, på besök i
skolan för att se hur toaletterna blev.
Skolgården har också fått en
upprustning utifrån elevernas önskemål och den ska också visas.
Förslag till målaren

Barnen berättar att diskussionerna
om toaletterna pågick varje dag i
klasserna. Alla elevers förslag samlades in av elevrådsrepresentanterna.
Det blev omröstning och av de bidrag som vann gjordes modeller av
kartonger. Sen kom målaren till
elevrådet.
Flickorna ville ha guldhjärtan på
väggarna, men målaren sa att det
skulle bli för dyrt. Likadant var det
med pojkarnas idé om att få ett porträtt av en fotbollsspelare i Barcelonas lag målat.
Representanterna gick tillbaka till
sina klassråd. Det blev nya diskussioner och nya förslag till målaren.
Kunde han i stället måla Barças lagfärger på väggen? Det gick bra.
När de räknat på kostnaderna visade det sig att pengarna den här gången bara räckte till att göra om de fyra
toaletterna i fyrornas och sexornas
korridorer. Övriga elever fick vänta
på att se sina förslag förverkligade.
Fast något kunde göras. Önskemål
om doftagottattiraljer och en god
tvål kunde tillgodoses.
Samarbetsmodellen har utarbetats
av LFF tillsammans med skolor i Göteborg och Alan Schürer vid Handelshögskolan. Han skrev sin doktorsavhandling, Utveckling av skolmiljöer
– aktiviteter och mening i småskaligt arbete, om 67 skolprojekt där man på
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försök involverade elever och lärare i
miljöarbetet. Tre av dem granskade
han i detalj. Han påpekar att ett viktigt inslag i processen är att eleverna
får se sina idéer förverkligade. Då vet
de att de är delaktiga på riktigt, och
delaktighet är både en förutsättning
för och ett mål med miljöarbetet.
Att det sedan inte görs så stora förändringar på en gång tycker han är
idealiskt.
– Visst, det är jättebra att man inte
tar sig an alla toaletter på en gång.
Det blir så lätt för stort och så tappar
alla kontakten med projektet.
Småskalighet är en förutsättning
för att lyckas. Det kan vara svårt att
förstå för de inblandade. ”Det ligger i
tiden att allt ska vara stort för att räknas.” Men ett arbete med att förbättra en matsal eller korridor ska helst
inte ta längre tid än några månader.
Processen har två dimensioner, aktivitet och mening. Medan man i aktivitetsdimensionen identifierar
problem och planerar vad som ska
göras sker något i meningsdimensionen. Där skapas motivation och förståelse hos de inblandade. De pratar
sig samman och blir överens.
I skolor finns en tendens att fastna
på meningsnivån.
– Skolor är väldigt bra på att skapa
mening, att prata och utveckla förståelse, medan en fastighetsorganisation är bäst på att handla, men inte
alltid har så stort tålamod med förberedelserna. Men de måste få ta tid
– men inte så lång tid att de inblandade eleverna hinner sluta innan det
är färdigt. Och man måste klara att
skrida till handling, för det är viktigt
att det blir ett resultat av samförståndet.
Nu går vi, ett helt gäng, elever, förvaltare, rektor och två lärare, över
Backegårdsskolans kyliga gård. Barnen ska visa de omgjorda toaletter-

na. Det blir trångt i entrén till korridoren, en röra av frusna barn och
vuxna som går in och ut.
Flickornas toalett har rosa väggar
och i stället för guldhjärtan en spegel med guldram. På den har flickorna skrivit sina namn i guld på ett rosa hjärta.
Vildan Bajramovic pekar på pojktoalettens randiga väggar. ”Det är
Barcelonas färger, rött och blått.”
Där sitter också ett inramat porträtt
av en grinande Ronaldinho, fotbollsspelaren, som eleverna målade själva.
Vad har barnen lärt sig av arbetet
med miljön?
Sozyar Ahmad, Såma Ali och Vildan Bajramovic svarar snabbt: ” Respekt för andra. Om en vuxen säger
nej, att pengarna inte räcker, så respekterar vi det.”
Nyligen presenterade de projektet
på kommunens säkerhetsmässa för
ett 70-tal vuxna, rektorer, fastighetsförvaltare och miljöansvariga.
– Det var lättare än att prata inför
kompisarna, för de brukar skratta, de
tar en inte på allvar. Men det gör de
vuxna, säger Sozyar Ahmad.
Små öar av tänkande

Toaletterna är rena och inbjudande.
Ingen skadegörelse har skett fast det
gått nästan två år, konstaterar Eva
Cassel, kundstrateg på LFF och en av
dem som ska föra ut arbetsmodellen
”En skola att tycka om”. Tanken är
att några skolor och förskolor i varje
stadsdel ska välja ut något i sin miljö
de vill förbättra och att barn och
personal ska involveras.
I Backegårdsskolan har det alltså
fungerat som det var tänkt. Får barnen del i arbetet med skolans miljö
så förstör de den inte. Å andra sidan
hade det knappt förekommit någon
skadegörelse på skolan innan projektet heller.

tema
Hur underhåller man engagemanget? Arbetet med den fysiska
miljön är den ena delen, minst lika
viktig är den psykosociala dimensionen, att man beslutar om hur en ombyggnad eller nymålning ska användas och skötas om, säger Alan Schürer. Backegårdsskolans elever har
gjort upp ett schema för den nya stora gungan för att undvika orättvisor
och trängsel.
I hans avhandling finns ett exempel på en skola där man målade om en
nedklottrad korridor. Eleverna tillfrågades inte om de ville vara med i problemanalysen eller planeringen och
arbetet skedde under sommarlovet
medan de inte var i skolan. Utan att
diskutera med eleverna ville skolans
ledning att de skulle bilda antiklottergrupper, men det blev aldrig av.
Resultatet blev att korridorerna
snabbt klottrades ned igen. Alan
Schürers slutsats är att det skedde
eftersom eleverna inte hade någon
delaktighet i förändringsarbetet.
– Man kan måla om hur fint som
helst, men om eleverna inte har någon relation till miljön så struntar de
antagligen i den, säger han.
Barnen går hem från Backegårdsskolan och det är dags för vuxenfika
på rektorns kontor. Ett kakfat lyfts
in. Det blir fullt runt bordet.
– Det är viktigt att det som ska göras sker under skolans verksamhetstid, säger Eva Cassel. När barnen ser
att målaren arbetar får de en känsla
för att någon lägger ned möda på
miljön, och det är då de blir rädda
om den.
Snart slutar en del av de elever som
var med om toalettprojektet i Backegårdsskolan. Hur får man de nya eleverna att känna ansvar?
– Jag tycker de ska kunna känna respekt för något som någon annan elev
har gjort, säger rektorn Gunilla Beijar.

Ann-Inger Barclay som har en etta
och Michael Hedman som är klasslärare i femman har tillsammans hand
om elevrådet. De har arbetat med
projektet med toaletterna, lyssnat
till barnen och diskuterat med dem.
– Skulle vi verkligen ha rosa väggar? Det kanske flickorna tröttnar
på, men det var det de önskade, så
det fick bli så, säger Ann-Inger Barclay.
– Det är lätt att man ägnar sig åt
skendemokrati i ett elevråd, säger
hon. Men det här har fungerat fantastiskt bra. Det är äntligen demokrati på riktigt.
Hon och Michael Hedman menar
att barnen som är elevrådsrepresentanter blir som små öar av tänkande
och tyckande. De drar till sig andra
som ser att det går att få vara med,
□
att de vuxna lyssnar.
Flickornas toaletter gjordes om enligt elevernas vinnande förslag. Såma Ali demonstrerar.

– Vi har pratat om att de som är
klassvakter skulle kunna gå en runda
nån gång i veckan och kolla av toaletterna, och kanske gå med på miljöronden, säger läraren Ann-Inger Barclay.
Alan Schürer menar att arbetet
med miljön ska kopplas till skolans
kärnverksamhet, både den värdegrundsmässiga och till ämneskunskaper, särskilt i den inledande fasen
då problemen analyseras. På Backegårdsskolan smygs lärandet in.
– I matten, till exempel när de räknar och jämför kostnader, säger rektorn Gunilla Beijar. Men det har inte
varit uttalat, fast det vore bra om det
var det. Vi ska bli bättre på att göra
kopplingen synlig.
Att lärarna är lyhörda, hjälper och
stödjer, är viktigt för att eleverna ska
bli engagerade, har Alan Schürer noterat.

KLASSRUMMET
är ingen
NEUTRAL container

END OF NIGHT, BLANDTEKNIK, VENEDIG 1966.
© HUNDERTWASSER ARCHIVE, WIEN.

tema

Av Katarina Bonnevier

L

ängst bak sitter tuffa gänget, de använder bakre väggen som ett ryggstöd, den stabiliserar stolarna som alla
balanserar på två ben. När läraren, som står längst fram,
frågar något skriker tuffa gänget ut sina dräpande svar genom rader av armar. Mellan läraren och tuffa gänget sitter nämligen nördarna tillsammans med de duktiga och
räcker upp händerna. Det finns dessutom elever som inte märks. Jag menar inte som osynliga barnet (hon som
Tove Jansson berättade om som blev allt vagare ju mer
ironi hon blev bemött av). Jag tänker på dem som bara är,
måttfulla och ”normala”. De mot vilka alla andra mäts.
Ingen av dem kanske uppfyller måttbandets mall helt
och hållet, men klassen går att ordna från de mest avvikande till dem närmast normen.
En av klassrumsväggarna har fönster, närmast fönstret
sitter de som inte har bråttom i väg när lektionen är slut
och de som vill ha koll på livet utanför. Rummet vetter inte mot skolgården utan eleverna får vila ögonen på en
talldunge, ett fält och en samling flerfamiljshus. Rörelsen in och ut ur klassrummet kontrolleras genom att det
bara finns en dörr, den är dessutom längst fram nära läraren. Det krävs en oerhörd skicklighet för att kunna smita
ut osedd, så antingen sitter du vackert tills lektionen är
slut eller så ställer du till en scen.
Läraren har en tavla bakom sig, den ger rummet riktning

I skolan finns ett omklädningsrum för tjejer
och ett för killar. Det skapar och befäster
en binär könsuppdelning.
Men andra ordningar än den
heteronormativa kan vara relevanta för ett
omklädningsrum.

och avgör vad som är längst fram och längst bak. Rummet
har ett platt golv, belysningen – perfekta linjer av lysrör –
sprider ett jämnt ljus och möblerna är lösa, rummet går
att ordna i en mängd olika mönster. Varje mönster bär på
sina inneboende meningar. Här står borden sekunderade
av sina stolar och understryker rummets riktning. En lärare längst fram med klassen framför sig skapar en annan
ordning än när det är möblerat för grupparbete runt borden, men tavlan sitter fortfarande längst fram.
Var sitter makten i klassrummet? Den mest maktfullkomliga positionen är normen, måttbandet mot vilka alla andra mäts. Kvinnors underordning under män sam- 䊳
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verkar intersektionellt med förtryck på grund av till exempel klass, ålder, etnicitet och sexualitet. Den vita, västerländska, heterosexuella, medelålders, medelklassmannen (vvhmmm) utgör norm. Han framstår som neutral,
andra är märkta eller är färgade. Han har tolkningsföreträde och avgör vad som ska räknas som viktigt och allmängiltigt. (Det heter inte allkvinngiltigt.) Eleverna räddas av att de är för unga för att passa in i den osynliga normen, samtidigt spelar de precis som lärarna med i att
upprätta och upprätthålla denna uteslutande norm. Viktigare än att peka ut normen är att börja förstå hur normativitet re-/produceras av oss alla.
Jesper Fundberg har studerat hur den osynliga normen
produceras genom exemplet pojkfotboll Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Han berättar att
pojkarna och deras manliga ledare inte uttrycker vad de
är, utan definierar sig genom att beskriva det de inte är.
De är inte kärringar, inte blattar, inte bögar. Normen,
”vvhmmm-identiteten”, skapas genom att värdera och
mäta världen utan att själv synas.
Ett klassrum uppfattas lätt som en neutral ”container”.
Det är bara ett rum för verksamheten, ett golv med några
stolar och bord. Det är pedagogiken, ämnet, läraren och
klassen som är bärare av mening. Det gäller inte bara
klassrum utan det mesta i vår byggda miljö, trots att den
formar vardagen och livet. När Leslie Kanes Weisman definierade begreppet ”Arkitektur” i Encyclopaedia of Women skrev hon bland annat:

Ett militant
maskulint rum har inte plats
för såna som oss

”Trots att den byggda miljön formar människors vardagliga upplevelser och de kulturella förutsättningar som de
är omslutna av är det lätt att okritiskt acceptera det fysiska landskapet som en neutral bakgrund. Men de rumsliga
ordningarna hos byggnader och samhällen är varken fria
från värderingar eller neutrala; de speglar och förstärker
naturen hos varje samhälles genus-, ras- och klassrelationer. De skapas av sociala, politiska och ekonomiska krafter och normer uttryckta i själva gestaltningen, proces-
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serna genom vilka de är byggda och sätten på vilka de används. Den byggda miljön bidrar till vissa gruppers makt
över andra och underhåller orättvisor.” (min översättning)
Normer och maktordningar repeteras i hur staden är
byggd, hur husen en gång ritades, och hur de används och
bedöms. En viktig ingång för mitt sätt att förstå den
byggda miljön är tanken om att det inte bara är så att vi
skapar arkitektur, arkitekturen skapar oss, skapar subjektspositioner, begärsspel och maktrelationer. Jag frågar
mig, vad har ”de andra” för roller i arkitekturen? Hur skapas de genom arkitekturen? Hur konstruerar arkitekturen genus, ”lägre” stående grupper eller ”avvikare” från
normen? Samtidigt är frågan om motstånd och överskridande av sådana ordningar intressant. Queerteori är förhållningssätt till det normativa. Den kommer ur feministisk teori och aktivism och den politiska kampen för rättigheter för homosexuella. Det är en teori som visar att
begrepp som man/kvinna, heterosexuell/homosexuell
inte är absoluta, robusta eller eviga sanningar med definitiv betydelse utan en uppsättning relationer mellan
olika slags sociala konstruktioner, begär och maktordningar. Byggnader är väldigt påtagliga sociala konstruktioner. De utgör en del av subjekten; konstruktioner av
vad det är att vara människa.
Skolans omklädningsrum är byggda utifrån heteronormativa antaganden. Omklädningsrummen, ett för killar
och ett för tjejer, skapar och befäster en binär könsuppdelning. Heteronormativitet betyder att det finns en
osynlig norm som bestämmer att kvinnor är kvinnliga
och feminina och tänder på män som är manliga och
maskulina, alla andra kopplingar är ”avvikande”. Trots att
vi är mycket mer genusvarierade än vad normen dikterar.
Heteronormen är en mall för allt, från beteenden till
byggpraxis och lagar. Det kan finnas andra ordningar som
kanske är mer relevanta för ett omklädningsrum, kanske
omklädning i en skala från det exhibitionistiska till det
blyga? Arkitektur är en trängande angelägenhet. Det är
angeläget vilka kroppar, var och på vilket sätt, som trycker sig emot den. Och kanske viktigast av allt är vilka dessa kroppar trängs med. Arkitekturen ska inte särskiljas
från, utan uppstår i ett socialt och historiskt samspel
med, aktörer och handlingar.
Aulor och större seminarierum är med sina sluttande
golv efterföljare till den klassiska teatern. En extrem är
den anatomiska teatern där brant sluttande gradänger är
ordnade runt en mitt med dissektionsbordet i fokus.

tema
Rummets tydliga riktning mot ett centrum skapar där en
överordning trots att mitten är byggd längst ner. För läraren blir mitten ett eget rum där han (för det var väl oftast
en han i de anatomiska teatrarnas tid?) kan utföra sin ritual med liket inför studenternas förhöjda blick. Rummet förstärker lärarens auktoritet. I klassrummen finns
kanske inte ens katedern utan bara tavlan kvar som markör av lärarens plats. Det är ointressant att försöka beskriva arkitekturen utan de aktioner som tar plats och de
personer som agerar; det sociala sammanhanget.
Arkitekturen är laddad med mening och förslag på
mänsklig aktivitet, men bär inte på hela svaret. Det går
att sitta på golvet även om det finns stolar. Den har ett anslag men är inte helt bestämmande. Klassrum är skapade
utifrån principen ju större flexibilitet desto neutralare.
Men flexibilitet behöver inte betyda konturlöshet.
Kanske är det lättare att uppfinna andra relationer i ett
rum med tydliga förslag? Jag tänker på den överdimensionerade trappan som utgjorde platsen för ungdomsverksamheten på Kulturhuset i Stockholm. Varje trappsteg var som en terrass, både en egen plats och del av det
gemensamma rummet.
Vilka positioner är möjliga i klassrummets offentlighet?

Fanny Ambjörnsson berättar i I en klass för sig: genus, klass
och sexualitet bland gymansietjejer hur olika en grupp gymnasietjejer rör sig beroende av vilken arena de befinner
sig på. I klassrummets könsblandade miljö blir de mer
måttfulla och kontrollerade än i tjejgemenskapen vid de
könsseparerade lunchborden. När är det möjligt att vara
yvig i rörelserna? Avbryta samtalet och kasta sig in i diskussioner? Agera utåtriktat? På svenska finns det talande
begreppet ”tjejkast” det betyder att tjejer inte har det rätta rörelsemönstret för att slänga en boll ”normalt”. Men
hur mycket av rörelsemönstren sitter i arkitekturen?
Klassrummet blir kanske inte rörelsehämmande förrän
det fylls med andra och deras värderande blickar. Men
blicken finns där även utan fysiska personer. Jag tänker
att rummen är så laddade med mening att det behövs aktiva handlingar, som att bygga, rasera, bygga om eller ta
andra rum i besittning, för att förändra förtryckande ordningar. Kan Villa Villekulla fungera som modell i stället
för den antika teatern? Där byggnaden är ett pågående,
flyglar, burspråk och verandor byggs ut och raseras när de
spelat ut sin funktion.
Vissa saker kan bara sägas och tänkas i rum som är vänligt sinnade. Det finns en talande passage i Virginia
Woolfs Ett eget rum (det publicerade manuskriptet till två

föreläsningar hon höll i Cambridge i oktober 1928). Hon
talade om en imaginär bok av en imaginär författare:
”Och, fast besluten att göra min plikt som läsare mot
henne, om hon ville göra sin plikt mot mig som skribent,
vände jag bladet och läste… Förlåt att jag gör ett så här
tvärt avbrott. Är inga män närvarande här? Kan ni försäkra mig att sir Chartres Biron inte står dold bakom det
röda draperiet där borta? Är vi säkert allesammans kvinnor? Då kan jag säga er, att de ord jag faktiskt läste härnäst
var dessa – ”Chloe tyckte om Olivia…” Ryck nu inte till.
Rodna inte. Låt oss så här i vårt eget sammanhang medge,
att sådant understundom händer. Ibland tycker kvinnor
faktiskt om kvinnor.”
Woolfs ord blir möjliga där det finns ett förtroende och en
ömsesidig bekräftelse, vilket inte alls motsäger en kritisk
reflektion, tvärtom, den möjliggör den. Ett rum som definieras utifrån kirurgisk eller militant maskulinitet där
kliniska strategier och bataljer utgör formen har inte
plats för såna som oss. Inte när det utgör sanningen, det
osynliga måttbandet eller normen. Det fungerar bara om
det finns en förförståelse av att vi leker, prövar en pose eller spelar teater. För mig handlar det queera mycket om
maskerad arkitektur. Vilket innebär utbytbarhet, möjlighet att ikläda sig olika roller, göra flera tolkningar, glida
över gränsdragningar eller förskjuta dem. Som arkitekt
och lärare vill jag skapa vänligt sinnade rum där samtal
inte förs med militanta medel, där skalpeller eller vapen
möjligtvis används som laddad rekvisita. Vi reproducerar
inte bara förtryckande ordningar, även förändringar gör
□
vi tillsammans.
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Olika tiders syn på barn och utbildning avspeglar sig inte bara i skolbyggnadernas arkitektur
och utformning. Den visar sig också i skolhusens placering i det omgivande samhället.

Från PALATS till moduler
Av Patrick Bjurström

C

hristinaskolan är hundrafemton år , Trädgårdsstads-

skolan fem år. Båda byggnaderna svarar tydligt på vad som
utgör den klassiska utmaningen för varje arkitekt: att förena skönhet och ändamålsenlighet med hållbar teknik.
Dessa begrepp – venustas, utilitas, firmitas – lånar vi från
romaren Vitruvius tio böcker om arkitektur, skrivna kort
före Kristi födelse.
Det byggda svaret på Vitruvius utmaning ser förstås
olika ut, från tid till tid och plats till plats. Inför en typisk
skola från 1970-talet som Björkskataskolan i Luleå kanske
vi häpnar över att någon har kunnat uppfatta även en sådan skolbyggnad som särskilt vacker, praktiskt välfungerande eller tekniskt oklanderlig. Jag bör därför tillägga att
det är rätt sällan som en arkitekt får förverkliga sina önskedrömmar. I alla projekt gäller det att anpassa sig dels till

Christinaskolan, Piteå. Arkitekt: A Lignell, 1892.
Nu 7–9-skola, cirka 220 elever.

de ekonomiska ramar som samhället erbjuder, dels till rådande byggnadsteknik, från hantverk till industriellt
byggande. Och vad gäller estetiken så finns alltid en eller
flera moden, även inom arkitekturen, att förhålla sig till.
Nytt blir omodernt, gammalt återkommer som retro.
I likhet med den dansk-norska arkitekten och skolbyggnadsforskaren Birgit Cold, menar jag att en skolbyggnad inte kan betraktas som ändamålsenlig om den
inte också är vacker. Omedvetet eller medvetet gör vi alla,
barn och vuxna, estetiska bedömningar av den miljö vi
vistas i, och vi mår bra av att vistas i hus och rum som är
gestaltade med omsorg. En stor utmaning för arkitektkåren är, enligt Birgit Cold, att så många skolmiljöer är så
gräsligt fula. All fulhet kan inte skyllas på den ursprungliga arkitekten och inte heller på elever eller lärare. Det

tema
handlar också om skötsel, underhåll och möblering och
om plottriga renoveringsåtgärder, avsedda att kosta så lite som möjligt.
En skolbyggnad kan inte heller betraktas som ändamålsenlig om den är tekniskt undermålig, vilket
många fuktskadade 1970-talsskolor visade sig vara, efter ganska kort tid. I längden har det visat sig
vara dyrt att bygga billigt, och på hög nivå har man
nog tagit lärdom. ”Kvalitet och skönhetsaspekter
ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska
överväganden”, står det i regeringens arkitekturpolitiska handlingsprogram från 1998.
I första hand handlar det om offentligt
byggande, dit ju kommunernas skolbyggande bör räknas.
Christinaskolan i Piteå byggdes 1892
som en ”femklassig elementarskola”.
Ett halvt sekel hade gått sedan folkskolestadgan infördes, undervisningen

skedde inte längre i hemmen, och skolans och utbildningens betydelse manifesterades i arkitekturen. Svenska städer byggde sina skolor i form av större och mindre
palats. Det sena 1800-talets offentliga byggnader lånade
sitt arkitektoniska uttryck från gotik, renässans eller barock. Samtidens arkitekter och kritiker brottades med
frågor om vilken arkitekturstil som var den rätta. Christinaskolans fasader är putsade i vitt. Byggnadens symmetriska plan formar ett U, med ett monumentalt
trapphus i sin kärna.
Det är bara inte arkitekturen som slår an utan
också skolans placering i stadsrummet.
”Storslagna byggnadsverk skapades
över hela landet, vilka förlades på de
mest centrala platserna i staden och
behärskar stadsbilden såsom fordom kyrka och slott”, skriver Hjördis
Kristenson i sitt praktverk Skolhuset,
idé och form. Just så är det också i Piteå. Platsen skapar skolan men 䊳

Sturebyskolan i en av Stockholms södra närförorter ritades 1951 av arkitekten Paul Hedqvist, en av sin tids stora.
1950-talets folkhemsskolor med sina tegelfasader och
kalkstenstrappor hör väl till de mest gedigna, solida och
typiska skolbyggnader vi kan föreställa oss. Samtida dokument tyder ändå på en stor osäkerhet hos tidens arkitekter. Med aningar om framtida behov och kommande
skolreformer får ”den moderne skolarkitekten treva sig
fram”, skrev arkitekten Gösta Åbergh i tidskriften Byggmästaren 1951. De flesta skolor var ännu starkt traditionsbundna i sin arkitektur. Var sak hade sin plats: skolan
på sin rejält tilltagna tomt, klassrummet med sin kateder,
och korridoren. Väggarna talar förmedlingspedagogik.
Men Sturebyskolan består inte bara av klassrum och
korridorer. Den stora, centrala, samlande ljushallen, även
kallad aula, 32 meter lång och två våningar hög, är ett imponerande rum. Den stod också för en ny idé. Denna
byggnadstyp, hallskolan, innebar att man kunde minska
mängden korridorer. Den storslagna hallen var också
tänkt som ett rum för demokrati. Här kunde hela skolan
samlas och fler kunde bjudas in från det omgivande samhället, till högtider, möten och föreställningar från scenen.
Björkskataskolan, Luleås största 7–9-skola , ligger rygg i

skolan skapar också platsen. Skolan gör inte bara barn till
vuxna, skolan gör också en liten ort, en handelsplats eller
bostadsort till en stad.
Utvändigt tycks den gamla Christinaskolan inte ha förändrats mycket, bortsett från att den centrala entrén har
satts igen. Närmare betraktad är den gamla byggnaden
numera ett annex, med en invändig korridorförbindelse
till en rätt ordinär 1970-talsskola för årskurs 5–9. Men som
en spegling av den gamla byggnadens påfallande estetiska
värde har salarna för dans musik och bild placerats just där.
Värdefulla byggnaders exteriör skyddas i dag av antikvariska intressen, men tack och lov ställs inga antikvariska krav på undervisningen. Innanför ett gammaldags skal
finner man ofta moderna interiörer, modern utrustning
och planlösningar som i viss mån anpassats efter dagens
arbetssätt. Men med ledning av de tjocka väggarna, höga
trapphallarna, korridorerna och klassrummen kan vi
fortfarande föreställa oss hur det en gång var. Skolpalatsens på en gång auktoritära och framsynta arkitektur stod
för en bestämd pedagogik. Klassrummet har en bestämd
riktning i både horisontal- och vertikalled. Här lästes förstås katekesen. Men också skolplanscherna blev ett viktigt inslag. Det kallas åskådningspedagogik.
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rygg med ett köpcentrum tillsammans med en kyrka, alla
sammankopplade som delar av samhällets serviceutbud.
Detta stod nog i mitten av 1970-talet för höjden av modernitet: att integrera skola, kyrka och kommersiell service i hjärtat av en nybyggd förort.

I längden har det
visat sig vara dyrt
att bygga billigt

Pedagogiken efter 1960 kännetecknades av en rad experiment, uttryckta i läroplaner som kom att avlösa varandra. Lgr 69 syftade till individualiserad inlärning, laborativt arbetssätt och flexibla elevgrupperingar. Skolklasserna skulle integreras i större arbetslag. Integration var ett
nyckelord. Det handlade om att integrera skolan i samhället, att öppna upp och forma gemensamma mötesplatser. Och vidare på temat: att integrera hjärnans och
handens arbete, att integrera olika samhällsskikt, att in-

tema
son jämför bistert 1960- och 1970-talets skolbyggnad med
lagerbyggnader och lågprisvaruhus.
Vissa av tidens arkitekter intresserade sig kanske
mindre för pedagogik än för modulnät, teknisk flexibilitet och föränderbarhet. Märkligt nog visade sig denna
framtidsinriktade arkitektur vara särskit svår att hantera
när problemen med skolmiljön blev uppenbara. Björkskataskolan har byggts om hundra gånger, säger en rektor
med en lätt överdrift, och en ny ombyggnadsetapp är på
gång.
Vad hjälper det att en skola från 1970-talet är byggd för in-

tegration om segregationen i samhället förstärks. De bästa skolbyggnaderna ligger kanske inte där de bäst skulle
behövas. Det nybyggda Tullinge trädgårdsstad ligger en
bra bit ifrån de miljonprogramsområden som präglar delar av förortskommunen Botkyrka.
Jag läser av Trädgårdsstadsskolan som en reaktion på
tidigare problem. En del av de kvaliteter vi förknippar 䊳
Björkskataskolan, Luleå. Arkitekt: NB/D Lundbäck,
1976. 7–9-skola, cirka 450 elever.
Sturebyskolan, Stockholm. Arkitekt: P Hedqvist, 1951.
Nu F–9-skola, cirka 800 elever.

tegrera barn och vuxna, att integrera elevgrupper i olika
ålder. Nog kunde arkitekturen ses som ett verktyg för att
föra ihop, att skapa kontaktytor. Klassrummen kompletterades med andra utrymmen, grupprum, mediatek och
studiehallar.
I Björkskataskolan lämnade man på tidstypiskt vis det
traditionella planmönstret med klassrum radade utefter
korridorer. Den rumsliga organisationen blev mer komplex. Varje arbetsenhet innehåller gemensamma undervisningsutrymmen. Många av rummen får sitt dagsljus
från de fyra invändiga gårdar som har skurits in i den
breda, platta och kantiga byggnadskroppen.
Pedagogiska visioner gick hand i hand med sparsamhet
och standardisering. Skolorna byggdes med statsbidrag.
Villkoren för att få statsbidrag bestämdes av Skolöverstyrelsen. Arkitekterna tvingades banta och skala ner sina
förslag. Entréutrymmen, trapphus och korridorer reducerades till att uppfylla enbart tekniska funktionskrav.
Björkskataskolan har inget rum stort nog för samlingar
med hela skolan. Elevernas centrala uppehållsrum utgörs
av en lång korridor med skåp och träbänkar. Även exteriören andas rationalitet och sparsamhet. Hjördis Kristen-

med äldre skolor tycks få en renässans. Trädgårdstadsskolan är inte kopplad till något köpcentrum. I stället finns
rejäla uteytor: ett entrétorg och en grön lekplats som inspirerar till lek och samvaro. Innanför entrén möter en
välkomnande stor hall, ett ”vertikalt torg”, en mötesplats
i tre plan som invändigt öppnar sig mot matsal, bibliotek
och växthus.
Till sin skala och form påminner den smäckra huskroppen mer om 50-tal än om 70-tal. Alla rum har flödande
dagsljus och utblickar. Samtidigt är arbetslagsidén tydligt
genomförd. Varje arbetsenhet har sin egen entré och en
varierad uppsättning rum för olika aktiviteter och gruppstorlekar. Det finns inga långa korridorer eller glåmiga
studiehallar. Arbetsenheternas glasade interiör stöder ett
projektorienterat lärande, där lärare och elever kan spela
andra roller än förr. Även formerna för kontroll och övervakning är nya.
Från gamla tiders hemundervisning har skolan gått
nästan ett helt varv runt: skolan ska kännas trivsam, som
ett hem. Många arkitekter med skoluppdrag försöker leva sig in i barns och ungdomars behov, ibland med stöd av
pedagogisk och psykologisk teori. Det talas om Howard
Gardner och olika lärstilar. Miljön ska stödja mer än ett
sätt att söka kunskap.
Ett annat nyckelord är konkurrens. Friskolor och kommunala skolor tävlar om elever och resurser och söker
profilera sig. Alla fungerande skolor måste på ett godtagbart sätt förmedla en nutida syn på barn, utbildning och
pedagogik. I många fall blir det ett svårt förvandlings-

nummer. Den gamla, auktoritära modellen var väl inriktad på enkelriktad undervisning och lydnad. 1970-talsmodellen förutsatte aktiva, kunskapssökande elever men
hade inte tillräckligt att erbjuda dem som var ledsna, arga, trötta eller stirriga. I regel är det lättare att anpassa och
mjuka upp karaktären hos traditionell gammal skola än
att åstadkomma trivsel och hemkänsla i en skola från
1970-talet.
Arkitektur är ett av skolans konkurrensmedel. Inför
den nya skolan ställs elever och föräldrar också som konsumenter på en marknad. Det gäller att bli en medveten
□
konsument.
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Trädgårdstadsskolan, Botkyrka.
Arkitekt: SWECO/G Öhman, 2002.
F–9-skola, byggd för 600 elever.

Återvinning i stället
för uppståndelse
gör människor sjuka. Den räta linjen leder till mänsklighetens undergång!
Sommaren 1956 liftade den österrikiske allkonstnären
Hundertwasser till Stockholm utan ett öre på fickan. Efter att ha kinesat hos snälla flickor flyttade han in i en nybyggd spökstad. Allting fungerade, badrum, värme, berättar han i katalogen till utställningen på Moderna museet 1964, åtta år senare.
Själv var han i sin målade arkitektur så långt från förorternas linjeraka höghus man kan komma. Det är svårt att
förstå hur hans hus någonsin blivit byggda. Som om en
barnteckning kommit till liv.
Han föddes i Wien som Friedrich Stowasser den 28 december 1928. Sto är slaviska för hundra. Friedensreich
Hundertwasser Regentag Dunkelbunt – fritt översatt:
Fredsriket Hundra Vatten en mörk färgrik regndag.
Namnen tog han sig själv efter det som betydde mest i
hans liv : fred, hav, regn och färg. Mamman kom från en
fattig judisk familj, pappan, som dog 1929, var en arbetslös ingenjör med förflutet i armén.
Mamman skrev in honom i Hitlerjugend för att skydda
honom. Kanske var det där han insåg namnets och olydnadens betydelse.
Hans färgstarka målningar har ett naivt abstrakt berättande och inbegriper ofta några av hans många manifest
där människans behov av individualitet också kommer
till uttryck i hans målade husfasader. Efter nazisternas
blinda lydnadsideologi och raka uniformsled var det viktigt att individen själv tog ansvar för sitt liv, grundat på
naturens naiva uppfinningsrikedom, där det inte finns
några förutbestämda gränser för vad som är möjligt, menade han. Varje hyresgäst skulle ha rätt att sträcka sig ut
genom sitt fönster och få målat vad hon eller han ville.
Tills vidare fick de hålla tillgodo med hans egen utsmyckning som har sin grund i jugendkonstens organiska
växande. Klimt och Schiele var hans förebilder. Han gjorde även om Martin Luther-gymnasiet, ett gråtrist arv
från DDR. Byggde daghem och en offentlig toalett på
Nya Zeeland.
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Hans mest berömda hyreshus Hundertwasser-Haus i
Wien är ett omgestaltat hyreshus, där han förvandlat den
strikta fasaden till en böljande prunkande huskropp med
träd både inomhus och på taket. ”Det finns inget skönare
än att promenera ovanpå sitt hus.” Han menade att moderna hus var för fula för att avbildas och därför måste
målarna själva skapa byggnader. Han hade ingen arkitektutbildning vilket han var tacksam för.
Hundertwasser var övertygad om att skapelsen av världen och människan har skett i spiralform. Det finns inget slut i en spiral men heller inte någon början. Det ekologiska kretsloppet återfinns också i spiralen. Spiralen
betyder liv och död i alla former.
Det bästa vore om döda människors kroppar finge leva
vidare genom att bilda näring för nya träd på gravplatsen.
Återvinning i stället för uppståndelse.
”En människa bör inte begravas djupare än en halv meter ned i jorden. Hon bör begravas i en kista av trä som
ruttnar så att det träd som planteras ovanpå kan dra nytta
av hennes substans.”
1985 skrev han till hälsoministern på Nya Zeeland,
hans nya hemland, och ansökte om att få begravas bland
sina 60 000 egenhändigt planterade träd på sin gård i Bay of
Islands.
Där ligger han nu
efter en hjärtattack
2000 under en båtresa
på sitt älskade hav.

Katta Nordenfalk

GLASFÖNSTER TILL KYRKAN ST BARBARA 1987–1988.
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Friedensreich Hundertwasser 1928–2000
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