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FORORD
Mina erfarenheter som larare och arkitekt har resulterat i

ett med tiden allt strre intresse for skolbyggnaden. Till
min gladje fick jag under en sexmanaders period hésten 93
och varen 94 en mdjlighet att arbeta pa KSL(Kommunfoérbundet
Stockholms Lian) med att underséka linets skolor. Jag
avslutade denna tid med att ordna en konferens i Stockholm,
”*Skolan som byggnad”, en dag om skolarkitektur.

Under tiden pa KSL gjorde jag atskilliga studiebesdk, deltog i

skolkonferenser, diskuterade med elever, rektorer, ldrare,
stadpersonal, vaktmastare, matansvariga, arkitekter, skol-
planerare och andra som har anknytning till skolbyggnaden.
Plotsligt en dag slog det mig med hapnad, att skolor i dag
projekteras med ett brukarperspektiv som fokuserar

_
den vuxne individen och inte primart barnet i sin
intensiva utveckling.

En arkitekt ritar med sin traditionella hallning en byggnad,
utifran sina idéer om estetik och vad som 4r god funktion.
Skolan utformas for att rymma en pedagogisk verksamhet.
Pedagoger i allmanhet har inte reflekterat 6ver den byggda
milj6ns betydelse och ser darfér inte mdjligheterna i en tankt
skolbyggnad. Alla vet naturligtvis att miljon ar viktig och
ambitionen finns alltid att 4stadkomma en bra omgivning
for eleverna, men mycket aterstar alltid att géra.

Lat oss betrakta byggnaden i sig som en pedagogisk m6jlighet.

Det finns gott om exempel pa intressanta idéer i antroposofernas
skolor, i manga dldre skolor och sjalvklart ocks4 i nya skolor.
Det 4r en av utgangspunkterna. Men varlden 4r stor och vi
har sténdigt mer att lara. Det finns mycket att hamta ocksa
utanfor skolans varld.

Den vanligaste skolbyggnad som projekteras idag, bade vid
nybygegnad och vid om- och tillbyggnad dr avsedd att
inrymma den sk.1-9 skolan med integrerad sexArsverksamhet
och fritidshem. Det innebar att den resa som det sexariga
barnet paborjar och som avslutas tio ar senare, av en tonaring
pa gransen till vuxenvarlden, skall 4ga rum mellan samma vaggar.

Skolhuset ar den byggnad, utanfér hemmet, i vilken barnen under
sin uppvaxt tillbringar langst tid.
Cirka 10000 timmar vistas de i dess rum.
Mentalt bar de skolan med sig resten av livet.
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Jag skriver detta for att understryka att skolbyggnaden dr
betydelsefull bade i ett enskilt elevperspektiv och i ett
samhallsperspektiv. Den skola som dr utformad med omsorg
och som uppenbart har goda kvalitéer, den skolan stirker
samhallet. Eleverna kanner att dom har ett varde, att dom
representerar framtiden. Det ar en god grund att bygga
ett samhalle pa.

Jag skriver ocksa detta for att jag brinner av lust att medverka
i utvecklingen av skolbyggnaden.

En avslutning av forordet vill jag formulera pa foljande
hdgstamda satt eftersom jag tror att det dr viktigt att betona
ocksa de stora svargripbara perspektiven

Det ar i skolbyggnaden som 6verlamnandet
ager rum. En essens av tidigare generationers
samlade livserfarenheter skall har foras vidare
till nasta generation.
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Bild 12. Linjalkompass av modern svensk modell. 3. Den
genomskinliga linjalen. 2, Det vridbara kompasshuset. 3. Nord-
riktningsmarket. 4. Nordriktningsstrecket (har i botten av
kompasshuset). 5. De med nordriktningsstrecket parallella
hjalplinjerna. 6. Magnetnalen med dess blaa, sjilvlysande
nordanda. 7. Indexnabben, dar graderingen avlases. 8. Marsch-
riktningspilen, 9. De med marschriktningspilen parallella
hjalplinjerna. 10, Lyspunkter, angivande marschriktningen i
mo6rker. 11. Gummifot pa linjalens undersida, avsedd att

hindra glidning. Jamfor aven bokens Ovningskompass.



BAKGRUNDSFAKTORER
Ett utvecklingsperspektiv.

Fran urhavets dyningar genom eoner av tid har vara sinnen
utvecklats i ett standigt vaxelspel med omvarlden. Processen
ar ytterst langsam och alltjamt pagaende. Skogen, stranden, bergen,
slatten, den obearbetade marken, den Gppna himlen, solen, manen
och "de andra” har under armillionerna, genom sinnena, format
vara inre referenser.
Nu plotsligt maste vi orientera oss i en radikalt forandrad
omvarld men med samma uraldriga referensramar. Nar vi fdds
ar vi inte fardigutvecklade for att ta in varlden. Vi behOver manga
ar pa oss for att vaxa till och for att vara sinnens potentiella
m6jligheter skall mogna och fGr att grundlagga vart sociala vara.
Den tid vi har till vart forfogande ar begransad.
En modjlig hypotes skulle kunna formuleras som f6ljer.

Den omvarld som vara barn mGter idag och inom
éverskadlig framtid, skiljer sig avsevart fran den varld
som deras sinnen 4r utvecklade fér att samspela med
under uppvadxten.

Tekniken verkar pa oss!
Flygplan, lysrér, vagar, bussar, telefoner, raknedosor, datorer,
videobandspelare, teveapparater, faxar, klockor, cyberrummet,
ergonomiska stolar, hissar, rulltrappor, glasrutor, plana golv etc.
Alla dessa foreteelser, byggstenar i den moderna varlden, gér
vara liv bekvéma och mindre utsatta for kroppsligt obehag.
De Okar hastigheten, minskar avstanden och ger vidgade kunskaper
och forstaelse, ocksa for den process som skapat dem men hur
fSrandrar de oss pa djupet: mentalt, socialt, fysiologiskt etc?
Manga teknologiska erévringar har medfGrt konsekvenser som
vi inte vantat oss. Alltid finns den oberakneliga tidsfaktorn med.
Det som i bérjan okritiskt uppfattats som framsteg, far ofta en
mer nyanserad ton vartefter det komplexa sammanhang som
det ingar i uppmdrksammas.
Patagliga sociala effekter forekommer emellanat vid infdrandet
av ny teknik. Vi tycks vanja oss gradvis vid alla nya inslag och har
fOrmodligen svart att fullt ut forsta hur vara liv paverkas. Det dr en
odverblickbar flod av processer som vi finns inuti. Med vad skall vi
jamf6ra? Vi har standigt varit i ett foranderligt tillstand. De nya
inovationer som vi inlemmar i vara liv har ofta nagra mycket tydliga
fordelar, vad vi forlorar ar svart att fullt ut inse, att fGrutse.
Ar vi férblindade av det bekvama? Blandade av det moderna?



Nar vattenledningen infordes i byn, forsvann motesplatsen vid

pumpen och livet blev en smula ensammare.
Elektrifieringen innebar att lagenheternas inre utrustades med
vatten, elspis, wc, kylskap, elljus, tvattmaskin etc.
Standardhdjningen minskade darmed antalet anledningar att lamna
lagenheten for att uppsdka andra utrymmen i och utanfor huset,
vilket medfGrde betydligt farre sociala kontakter, odnskade
eller Onskade. Livet i lagenheten blev mycket bekvamare och
samtidigt mer atskilt fran livet i andra lagenheter, for nagra
blev det patagligt ensammare.
Telefonen brét ensamheten, men ett telefonsamtal ar ur kommuni-
kationssynpunkt en delvis haltande kontakt, eftersom ett samtal
mellan tva personer ”6ga mot 6ga” innehaller ett betydligt storre
informationsutbyte. Mimik, kroppssprak, lukt, hallning till rammet,
kladernas status etc finns inte med vid telefonkontakten.

Den elektroniska bilden saknar kott.
Nu glider vi in i IT-samhdallet, andra benamner det kunskapssam-
hallet. Har inte informationsteknologi “alltid” varit narvarande?
Pennan och det skrivna har vi hanterat under tusentals ar och kun-
skaper har utgjort grunden for alla manskliga samhiillen.
I debatten har forts fram, att vi snart ska kunna sitta hemma och
handla med hjalp av vara egna sma natanslutna datorer.
Hur klammer man pa avocadon? Och vart tog alla ovantade méten
i affaren vagen?
Alla varldens databaser kommer vara tillgaéngliga. Hapnadsvickande
information kommer finnas inom var rackvidd. Hur manga
manniskor bor i Wuppertal? Hur parar sig ormar? Kan man k6pa
svenska tidningar i Tokyo?
Varlden Sppnar sig och vi kommer att na ”kontakt” med likasinnade
eller att kunna debattera med oliktankande 6ver hela varlden. Vi kan
ha datasex och vi kan byta kakrecept med miljarder andra sugna
runt om pa planeten. Enorma m@jligheter hagrar i den informations-
hantering som ligger ”utanfér” vara kroppar.
Men lika forbaskat maste vi trycka pa plastknappar, gnida pa musen
och fixera en bildskarm med blicken. Nagon sensuell beréring
atfljd av en kittlande doft och ett narvarande leende kommer aldrig
att ta sig ur den déda datorn. Den elektroniska bilden saknar annu
k6tt. Inte ens cybervarlden dr levande.

Var formaga dr begrinsad.
Ett utvecklande liv innehaller mansklig kontakt i det gemensamma
reella rummet, med alla sinnen aktiverade. Var natur, vart ursprung
har givit oss oerhdrda mdjligheter men ocksa begrinsningar.
Teknologin, media ”forlanger” vara sinnens rackvidd, men det innebar
inte att vi kan kyssa fler dn en at gangen.



Media har en marklig egenskap att paverka avstanden, i rummet,
till de andra. Vi kan na ”flyktig” kontakt med betydligt fler
an nagonsin tidigare. Likt braickliga gummisnoddar spanns vara
kontakter med de andra. Vi vanjer oss gradvis med en stor mangd
”grunda” kontakter. Vi ser manga och vi hér manga, samtidigt som
var mdjlighet att ’kanna” andra spads ut. Vi kan inte inforliva fler
utan att forlora nagot. Var formaga dr begrénsad.

Skolbyggnaden i ett mediaperspektiv
Ett *normalt” tillstand kannetecknas ay att vi sinnligt befinner
Oss 1 ett rum, synkront med tiden.
Om vi lyssnar pa radio har vi ljudkontakt med ettrum utover
det som vi kroppsligen befinner oss i. Besdker vi en biograf
ar det artificiella rummet dessutom visuellt narvarande. Att
film upplevs starkt har formodligen med den stérre
informations6verf6ringen att géra, bade ljud och bild, och
att f6rhallandena i det reella rummet, biografen, dr likartade
under hela filmvisningen.
I hemmet framf6r teven g6r manga av oss varje kvall en resa
ut ur var invanda omgivning. Vi forflyttar oss till frammande
platser, tar del av virldens elande och dess vackra natur, bevistar
fotbollsmatcher, amerikanska storstéder,lyssnar pa experter,
fangslas av underhallningsprogram dar man kan vinna en
weekendresa till Oslo eller arsbehovet av leverpastej etc.
Tid & rum har pa ett markligt satt splittrats av den, i ett

utvecklingsperspektiv, nya mediateknologin. Vi kan via media
*atervanda’ till handelser som sedan lang tid har passerat,
eller betrakta skeenden som Ager rum i samma Ogonblick langt
bortom horisonten.
I var bekviéma ”soffa” kan vi ta del av kdrlek och déd, manskliga
triumfer, naturkatastrofer, golf osv. Nagon del av oss deltar i
rummet utanf6r och en annan ar kvar, omgiven av de invanda
dofterna, ventilationens svaga sus, ljudet fran en narbelagen
vag och andra tecken pa att ’soffan” finns pa en specifik plats
pa planeten.
Med kunskaper om barns stora kontakt med nya media 4r det inte
obefogat att stalla sig fragan, hur paverkar denna splittring av
tid & rum barnens sinnliga och sociala utveckling?
Andrar media vart férhallande till det reella rummet?
Vilka krav kan detta tankas stalla pa skolans utformning?

Vad ar kunskap?
Att lara sig att mjdlka en get tror jag 4r omdjligt, om det
inte sker genom att man tranar pa en levande get. Det ar
kanske ocksa genomforbart med hjalp av en getatrapp,
forsedd med ett konstgjort getjuver. Vi kan forstas ocksa
anvanda en mjélkmaskin.



Att daremot lara sig mjélkandet genom att lasa eller genom
att nyttja det mest sofistikerade datorprogrammet tror jag ar
d6mt att misslyckas.
Det dr pa samma satt omdjligt att lara sig cykla om inte hela
kroppen deltar i processen.
Om jag sdger att jag vet hur man gor, nér man mjdlkar den
dar geten, menar jag egentligen, att jag vet hur det ser ut nar
den blir mjélkad.
Jag har varit med om en hel de! markliga saker, en del av mig
har besdkt toppen av Matterhorn, nedstigit i djuphavsgravar,
landat pa Mars, akt kanot i amazonas djungler och varit i
Stockholm langt innan jag blev fédd.
Jag har sett pa film, video etc och 4ven om jag vet detta, att
jag bara delvis har varit med, finns i kroppen en svag
aning om att jag kanske anda var dar pa riktigt. Fragan ar om
vi i det icke medvetna fullt ut kan halla reda pa vara olika
utflykter. Jag blev inte ndmnvart trétt av att klanga pa
Matterhorn och maten jag at pa toppen smakade ingenting, den
sag bara god ut.

Kunskap som “faster” i alla sinnen har mdjligen ett st6rre
varde for individen.
Finns det en risk att skolan gor barnen duktiga i att kanna igen,
men svaga i att kanna pa djupet, om vi infor alltmer bildskarms-
beroende undervisning?

Slutsats
Det finns fordelar med att nyttja elektronisk informationsteknologi,
och det hér klart hemma i skolan men jag tror att
vi mastebetona vikten av sinnliga upplevelser i
undervisningen och i skolbyggnaden som en motvikt till den
visuellt S6verbelastad mediavirlden, som friktionsldst for oss bort
fran det reella rummet, dar vi lever vara liv.
Vi maste lira oss att integrera ny teknik i skolan pa ett
varsamt vis. Skolbyggnaden har en betydelsefull roll i denna

stravan.

Normal och missbildad fot.
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OM PROJEKTET
Min forhoppning 4r att detta arbete skall kunna utforas
som en doktorsavhandling pa avdelningen for Formlara vid
Arkitektursektionen KTH.

Nagra centrala tankar.

1. Trots arkitekturens uppenbart visuella framtoning ar manga
av dess egenskaper osynliga. Vi ser egentligen inte ”resultatet”
nar vi betraktar en fardig byggnad. ”Resultatet”, skulle ocksa
kunna beskrivas som summan av alla manskliga upplevelser som
byggnaden genererar under hela sin existens.

Vilsenhet, alienation och brist pa ”kansla” for marken dar vi
lever, kan delvis bero pa en fragmentarisk och oreflekterad
varldsbild.
Jag tror att vi behdver en varldsbild, dar vi anar relationen
mellan var plats pa jorden och det stora kosmiska rummet.
Dar tiden, den historiska och den ogripbara finns med. Dar var
position i evolutionens férgreningar ar beskriven och dar var
psykologiska och sociala relation till de andra utvecklas.
Darfor anvander jag begreppet forankring.

Motsatser fortydligar varandra. Det standigt ljumma, lar oss
inte vad hetta ar. Det som strider mot det forvantade kan
ge en Gverrraskande upplevelse och darigenom [dra oss
nagot om oss sjalva och om vart satt att tanka.
Avvikelser fran standardlésningar vidgar vara referensramar.
Detta ar en aspekt av arkitekturens pedagogiska mojligheter.

Det ar vardefullt att emellanat ompréva etablerade
forestallningar och sdka nya infallsvinklar. Det vore formiatet
av oss att tro, att vi har funnit det mest andamalsenliga.
Det ar viktigt att standigt bedriva utvecklingsarbete och att
ocksa préva olika former fér hur detta skall ga till.

En ekologisk skolbyggnad ar en vasentlig faktor, i den nddvandiga
omstallningen av var hallning till livets grundfGrutsattningar, som
pagar Over hela planeten.



Arbetsbeskrivning

1. En forsta etapp bestar i att uppmarksamma, diskutera och

idémassigt utveckla ett antal begrepp av central betydelse
for skolbyggnadens utformning, i perspektivet att skol-
byggnaden i sig rymmer en pedagogisk dimension.
Begreppen beskrivs senare | denna text.

Dessa begrepp skall diarefter konkretiseras i form av mdjliga
arkitektoniska tillampningar. Detta steg ar det intressanta,
att ga fran ord till det sinnligt gripbara.
Fran teori till praktik.
For att astadkomma detta ska en fiktiv skola beskrivas med
ritningar, bilder och modeller. En utforlig text ska redogéra
fOr varf6r byggnaden har den specifika formen.
Aven alternativa losningar skall presenteras och kommenteras.
Tydliga modeller ar utmarkta att anvanda som utgangspunkt
for diskussioner. Det ar enklare att f6restalla sig en fardig
byggnad utifran studier av bygeda modeller, jamfdrt med
studier av enbart ritningar.
Det ar betydligt mindre kostsamt att utveckla och utf6ra ex-
periment i modell dn i skala 1:1.

Ett projekt av denna karaktér genererar och samlar idéer som

pa manga vis ar allmangiltiga och av den anledningen tillampbara
vid all projektering. Ambitionen finns att ur erfarenheterna fran
etapp ett och tva, ’vaska fram ett antal verktyg” som eventuellt
kan anvadndas av blivande arkitekter och av andra som har ett
starkt arkitekturintresse och vill fordjupa sina kunskaper.

Samarbete
Ett samarbete med pedagoger fran Stockholms universitet och med
Lararhogskolan ingar i planerna.

En referensgrupp av ”skolfolk” fran faltet skall bildas.

Experter pa ekologiskt byggande, Varis Bokalders fran KTH
och Bertil Jonsson BOJARK, dr intresserade av att deltaga.

Om intresset ar stort ar det mOjligt att jag, om resurser finns,
vidgar projektet och samlar fler som vill deltaga.
Ett EU-projekt kring nagra av de begrepp som jag vill beréra
ar inte otinkbart.



Resultatspridning

Ovrigt

Det ”fardiga” materialet ar avsett att primart anvandas av

skolansvariga, planerare, rektorer och arkitekter 1

programmskrivningsfasen och vid projekteringsarbetet, nar

nya skolor skall byggas, men aven vid ombyggnad och vid
utveckling av befintliga skolor.
Férutom det skrivna och illustrerade ar det taénkbart att
ordna konferenser dir presentation av detta material ingar
som en del.

Att ocksa uppféra en skolbyggnad utifran dessa idéer vore
naturligtvis mycket intressant. Om projektet kommer till stand
har jag for avsikt att aktivt intressera kommuner med

utbyggnadsplaner att studera materialet.

For att vidga perspektivet bor skolbyggnadens funktion, att
vara platsen for kunskaps6verforingen, ocksa jaimforas med
hur motsvarande behov tillgodoses i samhallen utanfér den
industrialiserade varlden. Finns dar nagot att lara som kan
krydda eller paverka skolbyggnadens utformning har?

Byggs skolor i vara grannlander, i Europa, i USA, Asien etc
med ambitionen att astadkomma en pedagogisk skolbyggnad?

SKOLA?
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BEGREPPEN
Pa foljande sidor beskriver jag kortfattat de begrepp
som jag vill utforska. De blir troligen fler.
Jag vill pa intet vis g6ra gallande att de aldrig forekommer
som ingredienser vid normalt skolplanerande. Jag vill daremot
havda att de, med fa undantag, skall betraktas som
viktiga formpaverkande faktorer och alltid finnas med
vid planering och projektering av skolor. Vissa samverkar,
medan andra star relativt ensamma. De har dock det
gemensamma att de bér uppmarksammas.

skolvagen
lokalt kulturcentrum
lokal f6rankring
global forankring
tiden
estetik
sinnlighet
konstndrlig laddning
miystik
standard
komplexitet
ekologi
elden
vaxthus
skolans ’infrastruktur’
det sociala rummet
bostdder i skolan
9
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skolvagen
Skolans lokalisering avgor hur lang skolvdg eleverna far.
Det 4r en effekt av planeringsatgarder. Skolvagen rymmer
manga mdjliga och viktiga erfarenheter. Att under flera ar
passera och iakttaga samma trad och vaxter, att dagligen notera
arstidscyklerna, att fa ’frisk” luft och motion etc. kriiver en
langre skolvag. Ofta gar inte elever ut pa rasterna och behovet
av luftning ar stort, bade hos elever och lokaler.
Det ar kanske bittre att lokalisera skolan centralt 1 samhiillet, dn i

perifera bostadsomraden, med bla langre skolvagar som foljd.
Ar skolvagens positiva sidor undervarderade?

lokalt kulturcentrum
Den centrumorienterade skolan kan pa ett naturligare satt
integreras { ett socialt sammanhang som 4r stOrre an
sjalva skolverksamheten.
Skolan far en bredare ekonomisk bas och byggnaden ar
lattare att hantera nar barnen blir farre eftersom lokaler med
centralt lage ar attraktivare att hyra.
Restaurangen kan servera bade skolan och samhillet utanfor.
Biblioteket far fler lantagare. Studief6rbunden, pensionars-
verksamhet, foreningar far en naturlig hemvist.
En aula vars storlek och utrustning mdjliggdr teater och film-
fSrevisningar kan lattare motiveras. etc

XX lokal forankring
I det mediasamhalle vi lever vara liv uti tenderar den
plats dar vi har direktkontakt med varlden via vara
sinnen att forblekna. Video, teve, cyberrummet, film,
cd-spelare, tidningar, bécker etc dessa fantastiska ’farkoster’”,
som berikar men mahanda ocksa forvirrar var upplevelse av
”rummet och tiden” staller krav pa att skolan dr sinnlig
och tydligt markerar sin existens.
En ekologiskt orienterad skola nyttjar platsens natur-
forutsattningar, staller krav pa deltagande av eleverna
och dkar férmodligen deras lokala forankring.
Den lokala kulturen kan lamna bidrag till byggnaden,
i form av traditionella byggnadsmaterial, genom
ateranvandning av dldre byggnader eller delar darav..
Det ar mdjligt att i utsmyckningen av skolan anvanda
gamla affarsinredningar, fabriksdelar, foremal ur hem-
byggdsforeningens gommor osv.
Endast var fantasi, och kommunens ekonomi, satter
granserna. Alla platser har nagot att erbjuda.
Anvand, om det tillf6r nagot, namn fran platsen.
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Lokala ’myter” och berattelser kan ge en fOrdjupad kéansla
for markens betydelse och paverka utformningen.
Och var finns alla fotografier! Fotot, ordentligt upp-
forstorat, kan ge perspektiv pa utvecklingen. Ett foto
taget fran relativt h6g hdjd kan visa skolbyggnadens
lage i forhallande till var de enskilda eleverna bor. Detta
kan skapa forstaelse for den lokala tillhorigheten.
Hur sag platsen ut innan skolan uppfordes?
Fotografiet kan ge svaret.

xxxXglobal forankring

XxXtiden

I det kretslopps- och informationsamhalle som forvantas
vaxa fram kravs ocksa en insikt i var vi finns i det stora
sammanhanget. Byggnaden kan medverkai att beskriva
var ”’gemensamma virldsbild”.
Ett litet astronomiskt observatorium, som finns pa
taken till flera skolor i Stockholmstrakten, fungerar
som ett tecken pa att tillvaron ar storre an vad vi kan
se under dagen. Astronomisk hembygdskunskap enligt
Tekniska muséet kan komplettera bilden.
Solen kan nyttjas for att tydligt visa var kosmiska
tillhdrighet. En smal spalt i s6derfasaden, eller ett ljus-
inslapp i taket kan fra in solljuset i byggnaden och ge
oss en uppfattning om tiden. Byggnaden som solur.

Om eleverna skall vistas tio ar i skolan ar det av stor vikt att
de ocksa i ”rummet” upplever sig passera olika stadier. Jag har
tyvarr sett helt nya skolor, tankta for dessa tio ar, dar skillnaderna
varit knappt fornimbara mellan rum avsedda for fdrsta och sista
arskursen. En skolbyggnad kan naturligtvis brytas ner till flera
mindre fristaende enheter med olika funktioner och status, det
ar inte sjalvklart att olika skolenheter maste skapas.
Det viktiga ar att tidsdimensionen blir tydlig, bade i ett langt
och ett kort perspektiv.

xxestetik
En manefald av estetiska koder borde finnas i denna
byggnad. Motsatta uppfattningar har en tendens att
fortydliga varandra.
Har kunde det forfinade och enkla mGta det grova och
raa, det tunga och dystra kontrastera mot det hoppfulla
och ljusa, for att vidga elevernas referensramar.
Har finns plats for rum vars proportioner strider mot det
vedertagna men sjalvklart finns éven de mest raffinerade
och valproportionerade rummen representerade.
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En byggnad med manga koder lar eleverna forhoppningsvis
mer 4n den som kommer till vid traditionell projektering.
I de flesta fall speglar nya skolor en tidstypisk forestallning
om hur ”det” skall se ut, tolkat av en eller nagra
samstiamda arkitekter och inredare. De flesta skolor blir av
denna anledning slitstrukna och saknar den inre spanning
som behévs med tanke pa alla de ar eleverna skall
tillbringa i dess grepp.

XxXsinnlighet
Via vara sinnen tar vi emot varlden. Det borde markas i
skolan och resultera i en byggnad som vill bli berdrd.
Taktil, ljudande, doftande, ’valsmakande” etc pa alla vis skall
skolbyggnaden arbetas igenom ocksai ett sinnligt perspektiv.
Motsatser forstarker varandra.

AK konstnarlig laddning
Utsmyckningen av skolan kan besta av alla tankbara
saker. Ett strutsigg, en gammal skrivmaskin, en
mekanisk leksak fran sextiotalet 0.s.v. kan vara minst
lika intressevackande som ett traditionellt konstverk.
For att inte tala om hur rektorns f6rsta finkostym uppsatt
bakom glas skulle ge upphov till funderingar hos
eleverna och det ar en av konstens uppgifter.
Ibland satts konst upp pa vaggarna av ren slentrian.

mystik
Hur laddar vi byggnaden med detta? Dorrar
som inte kan 6ppnas. Luckor i golvet som dr igensatta,
vindsutrymmen som ar svaratkomliga, kallarutrymmen
(skyddsrum?) med mork, tyst, undervisningslokal som
nyttjas ytterst séllan. Hemliga gangar. Svargripbar
planlosning. Ar det viktigt? Ar det mdjligt?

X X standard
Standardformer tenderar att forsvinna ur vart med-
vetande, frst nar normen bryts noterar vi foreméalet
eller foreteelsen. Det finns i dessa upplevelser
av att ’se” nagot annorlunda en mdjlighet att vi ocksa
ser oss sjalva som foranderliga och i utveckling. Av
den anledningen borde i skolbyggnadent ex finnas ett
antal exempel pa fonster, fran det minsta lilla (av Anna,
sju ar, ansett som gulligt), till det stérsta som kanske
vander sig mot himlen, ett gangsikert fonster mot
underjorden dar urberget dr synligt, fonster som
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podngterar marken och visar nar snén faller mot jorden.
Och som kontrast kanske ett igenmurat fonster.
Det som foérbryllar, det som avviker fran det vanliga
vidgar erfarenheterna och borde anses som vardefulla
inslag i miljOn, i synnerhet i skolbyggnaden.

X komplexitet
Arkitekter stravar ofta efter att utforma en
6verskadlig planlésning. Med tanke pa den tid som
eleverna ar tankta att nyttja denna byggnad kan
md6jligen motsatsen vara efterstravansvard.
Att upptacka hur skolan ter sig ut maste vara
intressantare om det sker under en langre tid.
En skolbyggnad ska inte ritas for tillfalliga besdkare.

AX ekologi
Ekologiskt byggande ar en grundforutsattning. Det géller var
Sverlevnad pa sikt. En ekologisk skola kraéver deltagande fran
anvandarna och styrs av dessa. Detta understryker en hallning
att varlden ar paverkbar, och gar att, paverka, forbattra.Denna skola ar i ett sinnligt perspektiv mycket rik. Eld, jord,
vatten och luft ar narvarandei ett aktivt och synligt system.

X cor, “PEDALfxX elden
Var finns den i skolan? Kontrollerad och témjd sover den i

belysningsarmaturer och lagtemperaturradiatorer!
Manskligheten har under odverblickbar tid vistats nara
elden. Elden ar sinnlig och patagligt nérvarande nar vi
méter den. Vem ”gosar sig” framfér en ljummen radiator?
Manga barn har mycket liten kontakt med elden.
Anvand synlig vedeld som varmekdlla och som plats att
samlas vid nar vintern ar som kallast.

X vaxthus
Var tids skoltridgard?
Odling har en given plats i den ekologiska skolan. Att manga
av oss vuxna dr fjarmade fran dessa naturliga processer far
inte innebdra att vi forvagrar barnen denna fundamentala
erfarenhet. Ett vaxthus kopplat till skolan ger en mdjlighet att
studera, kretsloppet, fotosyntesen, maskar, vaxter, o.s.v. med
entusiastiska larare kan detta tillagg krydda verksamheten
avsevart.

,

Levande vaxthus ar mycket sinnliga, och notera att de kan
anviandas som [drosalar ifall att vi ger dem ratt storlek.
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skolans ’infrastruktur’’
Markera i byggnaden var och hur elstrémmen tas in utifran
och leds genom konstruktionen. Visa vattnets vag, fran friskt
till smutsigt. Hur strommar luften igenom?
Med stor askadlighet kan har datortekniken anvandas for
att i speciella program beskriva byggnadens infrastruktur.
I det reella rummet kan det sedan finnas stéd for tolkningen.

det sociala rummet

ARK Att utforma rumsliga forutsattningar for det sociala livet
staller krav pa stor empatisk formaga hos arkitekterna.
Fa byggnader rymmer samma komplexa interaktion mellan
méanniskor som en vanlig skola.
Byggnaden skall genomsyras av en stravan att understddja
kontakten mellan alla som brukar den.
Det kan t. ex. innebara att ett fonster skall analyseras ocksa
utifran vilka sociala konsekvenser det ger upphov till. Ljus,
energi, eller estetisk aspekt ar inte nog, ibland maste det
aven enkelt kunna Sppnas for att mdjliggdra kontakt.
Skolans liv ar inte enbart arbete. Mojligheter for fest och
den hdgtidliga avslutningen kan underlattas om tanken finns
med vid projekteringen. etc.

bostader 1 skolan
HG6r det historien till?
Vaktmastarbostad, lararbostad eller boende utan direkt
koppling till skolan innebar att skolan aldrig blir helt
Ode och tom. Paverkar det elevernas installning till
skolan? Vill nagon bo dar?
Troligen blir denna skola mindre utsatt for averkan.
Det finns stor erfarenhet av bostéder i och i direkt
anslutning till skolbyggnader. Dessa borde samman-
stallas. Jag tror att det kan tilifora skolan nagot gott
om den ar bebodd.

etc
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Kallhanvisningar:
Det ar omdjligt att beskriva vad som 4r ursprunget
till de idéer och kunskaper som ligger till grund for
detta material. Pa ett satt kan det sagas vara ett uttryck
for vad var gemensamma kultur har astadkommit.
Vi bortser ofta ifran hur oerhdrt kollektiv den
kunskapsutveckling dr som sténdigt pagar och som
bitvis emellanat skriftligen sammanfattas.
I kunskapsprocessen kan det handa att t.o.m. Kalle Anka
kan ge uppslag till nya idéer, fast det skulle vi kanske inte
erkanna. Foljande texter, bland manga andra, har bidragit
med viktiga insikter.

Sinnenas naturlira

Tid, rum, individ och kollektiv.
The whisperings within

Sammanflatningar- Husserls och

Merleau-Pontys fenomenologi
Den barnsliga fantasin

Diane Ackerman

Johan Asplund
David Barash

Jan Bengtsson
Gunnar Berefalt (red)

Hjarnans resurser-en bok om idéernas uppkomst

Nasa for lukter

Emiliautredningen

Den blinde urmakaren
Sedernas historia
Artiklar ur I!lustrerad Vetenskap
Artiklar av

Skolbygenadsplanering
Body time
Rakna med revir
Media
Mark varlden, en bok om

vetenskap och intuition.
Barnets sjalsliga utveckling
The Prodigious Builders
Vad betyder skolhuset.

Myten om framsteget
etc

Matti Bergstrom
Ake Bresle

Skantze,Colven,
Lofbers, Qvarsell

Richard Dawkins
Norbert Elias

Jadwiga Krupinska
Jadwiga Krupinska
Gay Gear Luce
Torsten Malmberg
Marshall Mcluhan

Tore Norretranders
Jean Piaget
Bernard Rudofsky
Ann Skantze

Georg von Wright

Detta ar en mycket ofullstandig forteckning.

1993

1983

1979

1993

1993

1990
1986

1986

1986
1989
- 1994
1988-91
1993

1973

1983

1964

1993

1968
1977
1989
1993
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Slutord
Basta lasare!
Det gladjer mig att Du har
kommit anda hit.
Det ar ocksa min forhoppning
att lasningen har resulterat 1

ett antal fragor.
Jag ar mycket intresserad av
att forsdka besvara dem.
Tag kontakt!

Carl-Johan Rosén

Hembergavagen 21
183.73 Taby
tel. 08 - 510 102 88

Halsningar
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