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Abstract

Uppsatsen behandlar ämnet arkitektur på gymnasiet och kurserna Arkitektur-hus och

Arkitektur-rum som blev implementerade via gymnasiereformen GY11. Med hjälp av

etnografisk metod undersöks hur lärare förhåller sig till kurserna Arkitektur-rum och

Arkitektur-hus mot Skolverkets styrdokument för Teknikprogrammet inriktning

samhällsbyggande och miljö/arkitektur, respektive på Estetiska programmet inriktning bild

och form, profil inredning och design i skoluppgifter. Avgångselever våren 2014 i

gymnasieskolan var de elever som hösten 2011 började på gymnasiet i den nya

gymnasiereformen GY11 och blir därmed de första elever som genomfört kurserna i

arkitekturämnet.

Syftet med undersökningen är också att belysa de diskurser som synliggörs i samtal med

lärarna om ämnet och på så sätt diskutera och närma sig arkitektur som en visuell och

materiell kultur inom gymnasieskolan. Forskningsresultatet visar på att lärarna arbetat varierat

och med stor användning av utomhuspedagogik och stadsstudier samt med ämnesintegrering

där det varit möjligt. Tydliga diskurser framkom i elevuppgifterna och i samtalet om

arkitekturämnet.

Nyckelord: etnografi, intervjustudie, diskursanalys, arkitektur, GY11
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Förord

Tack till mina informanter som gjorde undersökningen möjlig kring Arkitektur i

gymnasieskolan och för uppmuntrande ord från mina lärare och min handledare på Konstfack.

Ett speciellt tack riktar jag till Claes Caldenby som har fördjupat mitt intresse för arkitektur

och gett mig en ovärderlig insikt vad arkitekturhistoria och arkitekturteori innebär.
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1. INLEDNING

Introduktion

Den 1juli 2011 trädde en ny lagstiftning i kraft som gällde det svenska skolsystemet och inom

gymnasieskolan kom den nya läroplanen GY11. Gymnasieskolan regleras av skollag,

gymnasieförordning och läroplan och till varje nationellt program finns det examensmål och

ämnesplaner kopplade. Som utbildad yrkeslärare sedan 1999 på Hantverksprogrammet

inriktning florist har jag tidigare undervisat i bild och form samt estetisk verksamhet i den

äldre läroplanen Lpf 94 för elever på yrkesprogram. Därav kommer intresset att undersöka

hur bildlärare och lärare kan närma sig och arbeta med arkitektur inom undervisning. Utöver

det har jag även ett personligt intresse för arkitektur och bebyggelsehistoria.

Uppsatsen undersöker hur lärare på Estetiska programmet behandlar kursen Arkitektur-rum

samt hur lärare på Teknikprogrammet hanterar och behandlar kursen Arkitektur-hus på

gymnasieskolan i skoluppgifter och elevuppgifter. Dessa kurser manifesterades på gymnasiet

höstterminen 2011 i den nya läroplanen.1 Genom att belysa kurserna arkitektur i

undervisningssammanhang relaterat till de didaktiska begreppen hur, vad och varför kommer

ämnet att hanteras och även beröra arkitektur som den visuella och materiella kultur den är

med stöd av diskursanalys som teoretisk ansats. Avgångsklasser våren 2014 i ovan nämnda

program på gymnasiet är de första eleverna som genomgått arkitekturämnet inom

gymnasieskolan vilket också gör undersökning mera specifik kring ämnet.

Bakgrund

Inom bild kan eleverna tillgodogöra sig arkitektur genom att skapa modeller, göra

rumsanalyser, bildanalyser och fotografera samt rita och måla av arkitekturens beståndsdelar

och formspråk. På Teknikprogrammet appliceras arkitektur främst genom det tekniska men

även genom form, funktion, material, miljö och arkitekturhistoria vilket gör arkitektur både

till konst samt disciplin. Via utomhuspedagogik kan staden och dess miljöer även undersökas

med hjälp av stadsvandringar och stadsstudier.

Claes Caldenby som jag samtalade med om arkitektur i början av 2014 är medförfattare till

boken Hemma i stan-en handbok i stadsstudier. Han menar att den byggda miljön ska

upplevas praktiskt och att den skapar förståelse och ger kunskap hos ungdomar om närmiljö

1 www.skolverket.se/laroplaner 20140209.
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och arkitektur liksom en ökad insikt om staden och dess omgivning.2 Då arkitekturkurserna

hus och rum är relativt nya kurser sedan hösten 2011 på gymnasiet blir undersökningen

baserad på hur arkitekturkurserna fungerat och hanterats mot Skolverkets styrdokument och

vilka diskurser som synliggörs i ämnet och i elevuppgifterna.

Syfte

Syftet med undersökningen är alltså att ta reda på hur lärare förhåller sig till och behandlar

kurserna Arkitektur-rum och Arkitektur-hus inom gymnasieskolan mot Skolverkets

styrdokument i skolrelaterade uppgifter för eleverna. Uppsatsen kommer på så sätt samtidigt

att driva och analysera en diskussion kring arkitektur i skolan som visuell och materiell kultur

med stöd av diskursanalys som teoretiskt verktyg. Utöver undersökningen av hur

arkitekturkurserna bedrivs på gymnasienivå så är mitt intresse också att reflektera över

arkitektur som ämne i skolan med bred potential vid eventuell ämnesintegrering.

Frågeställning

Hur behandlar och genomför lärare på Teknikprogrammet och Estetiska programmet

arkitekturämnet i skoluppgifter? Vilka diskurser synliggörs i lärarnas tal om ämnet och i

elevuppgifterna? Hur framträder arkitektur som visuell och materiell kultur inom

arkitekturkurserna?

Empiri

Data för att kunna genomföra denna undersökning och analys är att transkribera de två

intervjuer som jag gör med lärare på Estetiska programmet och Teknikprogrammet för att

synliggöra hur arkitekturkurserna rum och hus används och hanteras i lärarnas skolplanering

mot elevuppgifter. Intervjuerna behandlas och redovisas bland annat genom kortare citat.

Ämnets syfte

Skolverket pläderar för att undervisningen i ämnet arkitektur i skolan ska syfta till att eleverna

utvecklar kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling.3 De ska också ges

möjlighet att stärka förståelse av hur teknisk utveckling och ideologiska strömningar påverkar

den byggda miljön. Undervisningen ska även behandla byggnadsprojekt ur en teknisk,

2 Intervju med Claes Caldenby. 20140108.
3 www.skolverket.se/laroplaner 20140209.
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estetisk, ekonomisk, social, miljömässig, historisk och etisk synvinkel där eleverna ska få en

inblick i hur ett samhälle planeras och förändras för olika målgruppers behov utifrån ett genus

och rättviseperspektiv. Förutom det ska eleverna utveckla kunskaper om hållbart

samhällsbyggande och betydelse av estetik i den byggda miljön genom praktiska fallstudier

där eleven utvecklar sin förmåga till egna förslag med hjälp av kunskapsområdets

uttrycksformer.4

Vidare står det att läsa i kursmålen att arkitektur ska ge eleven kunskaper om kulturarvet i den

byggda miljön och förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att

beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön. Dessutom ska kursen behandla

arkitektur och samhällsbyggnadshistoria både nationellt som internationellt och se sambanden

mellan form, funktion och teknik.5 För centralt innehåll se bilaga 1 i arbetet.

Urval och avgränsning

Undersökningen har genomförts på två gymnasieskolor med två utvalda program i

Västsverige och den ena skolan är en gymnasiefriskola inom en stor utbildningskoncern och

den andra skolan är en kommunal gymnasieskola. Programmen är Estetiska programmet

inriktning bild och form med profil inredning och design samt Teknikprogrammet inriktning

arkitektur/samhällsbyggande och miljö. Genom djupintervjuer med lärarna på respektive

program och den valda semistrukturerade intervjuformen kommer arkitekturämnet att

analyseras och ventileras i relation till Skolverkets styrdokument och på så sätt driva

diskursen om ämnet och dess innehåll konkret framåt.

I undersökningen har jag valt ut en bildlärare och en arkitektlärare vilka verkar på de två

programmen och som referens till kriterierna för kursen Arkitektur-hus och Arkitektur-rum

finns arkitekten och pedagogen Ann-Marie Dahl. Ett urval av elevuppgifter i arkitektkurserna

bearbetas sedan i analysdelen då hela intervjumaterialet skulle bli för mycket att ta upp i

denna C-uppsats formalia. Efter textanalys är intervjufrågorna baserade på områden relaterat

till arkitektur i Skolverkets styrdokument och finns med som bilaga 4 i arbetet.

4 www.skolverket.se/laroplaner 20140209.
5 www.skolverket.se/laroplaner 20140209.
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METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Etnografiskt inspirerad metod

Termen metod kan definieras som ett systematiskt tillvägagångsätt för att utföra en analys

eller för att erhålla empiri.6 Peter och Britt-Marie Sohlberg beskriver i boken Kunskapens

former att i forskningshantverket förhåller sig forskare till någon form av material med hjälp

av forskningsmetoder samt teorier och på så sätt kommer fram till någon sorts slutsats.7 Då

underökningen ska baseras på intervjuer och observationer samt dokumentationer kommer jag

att ta stöd av etnografisk metod som utbildningsforskare Birgitta Kullberg belyser i boken

Etnografi i klassrummet. Detta som ett väsentligt undersökningsredskap och en bra

studiemodell vid pedagogiska situationer liksom vid fältstudier.8

Etnografiska kännetecken

Etnografiska studier är framför allt kvalitativ forskning men kan även vara av kvantitativ

natur.9 En etnografisk studie är explorativ (utvecklande), induktiv (upptäckande) och

kontextuell (sammansatt) där delarna är integrerade med varandra och med helheten. Den

etnografiska studien är således både hel-och delinriktad och den kvalitativa forskaren

använder sig av observationer och intervjuer som redskap i sin forskning.10

Utformande av intervjuguide

Undersökningen utgörs av en semistrukturerad intervjuteknik och för den etnografiske

forskaren innebär det att den som intervjuar är medveten om vilket ämnesområde som ska

täckas in.11 Detta sätt att intervjua på lämpar sig särskilt väl då man söker en tydlig

information och genom att ställa följdfrågor kan man hjälpa till att fördjupa och utveckla

svaren man får av informanten. Frågorna ställs även i den ordning situationen påbjuder under

intervjun för att ytterligare ringa in ämnesområdet. En semistrukturerad eller halvstrukturerad

6 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus  (red.) (2011). Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur, s. 29.
7 Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2009). Kunskapens former, vetenskapsteori och forskningsmetod. Liber AB, s.
95.
8 Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 11 ff.
9 Ibid., s.15.
10 Ibid., s.15.
11 Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, s. 44.
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intervju gör det alltså möjligt att täcka alla teman i sin intervjuguide, men dock inte alltid i

samma ordningsföljd eller med samma typ av formuleringar.12

Strävan att nå så breda svar som möjligt är målet då arkitektur är ett laborativt och praktiskt

ämne förutom teoretiskt. Undersökningen genomförs med hjälp av ljudupptagning med mobil

vid djupintervjuerna för att lättare återkoppla till innehållet vid transkriberingen. Då jag utför

en kvalitativ studie ska intervjuerna som metod tillföra undersökningen empiri och jag lyssnar

noga till vilka diskurser som förs vid samtalen om arkitektur med lärarna. Kullberg påpekar

också vikten av att lyssna som den etnografiske forskaren bör göra i ett kvalitativ intervju

sammanhang för att inte utelämna något viktigt från respondenten och samtidigt hjälper det

forskaren att formulera de öppna och autentiska frågorna.13 Då man utför kvalitativa

intervjuer har man inga frågeformulär utan man ska i möjligaste mån låta den intervjuade

styra ordningsföljden. Däremot bör man i förväg ha gjort en lista över frågeområden som tar

upp delområden.14 En halvstrukturerad intervjuform utförs alltså med hjälp av en

intervjuguide som kan fokusera på vissa teman och som kan innehålla förslag till vissa frågor.

Efter att intervjun transkriberats efter inspelningen utgör materialet föremålet för analysen.15

De två skolorna som intervjuerna utfördes på fann jag först genom att söka på Internet. Då

den ena skolan hade Öppet hus i början av året kunde jag besöka den utan att först ha bokat

någon tid och fråga estetläraren där om jag kunde få intervjua denne längre fram för min

uppsats. Detta efter att ha sett att inriktningen bild och form med profil inredning och design

som fanns på skolan innehöll kursen Arkitektur-rum. Den andra skolan besökte jag efter att ha

kontrollerat i förväg att Teknikprogrammet inriktning arkitektur existerade som program på

skolan med arkitekturkurserna hus och rum, och fick efter information vid skolexpeditionen

reda på var teknikläraren hade sitt lärarrum dit jag gick med min förfrågan om att få

genomföra en djupintervju med denne angående uppsatsen. Båda lärarna var omgående

intresserade att ställa upp som informanter vilket var glädjande och på så vis möjliggjorde de

då undersökningen. Intervjuerna utfördes inte under lektionstid med elever utan endast med

lärarna själva. Lärarna valde också var de ville genomföra djupintervjun inom skolans rum.

12 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund:
Studentlitteratur, s.118.
13 Kullberg (2004). s.114.
14 Trost, Jan  (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB, s. 71.
15 Brinkmann, Svend, Kvale, Steinar (2010). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, s.
43.
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Intervjustruktur

Intervjuerna gjordes i vecka 10 och i vecka 11 under mars månad 2014 på Teknikprogrammet

respektive Estetiska programmet på två olika gymnasieskolor i Västra Götaland. Inför

besöken med lärarna hade jag tidigare via ett personligt platsbesök på skolorna bokat tid med

dem och lärarna hade informerats om uppsatsens syfte och mål. De hade också fått förbereda

sig kring uppsatsens frågeställning genom att läsa Skolverkets styrdokument för

arkitekturkursen hus och rum då frågorna vid djupintervjun skulle baseras på dessa. Båda

lärarna tyckte som sagt att det skulle bli intressant och givande att ställa upp som informanter

och båda två accepterade även att bli inspelade vid intervjutillfället. Läraren på

Teknikprogrammet hade arbetat i skolans värld i cirka 14 år och hade en bakgrund som

arkitekt via en mastersutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Läraren på

Estetiska programmet hade arbetat som lärare i tre år och hade en konstnärlig

kandidatutbildning inom måleri och fri konst från Sydney i Australien bakom sig samt var

bildlärarutbildad på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg. Dessutom

var denne även utbildad inom inredning.

Så med frågeställningen i fokus genomfördes alltså djupintervjuerna vid två tillfällen med en

veckas mellanrum. Först ut att intervjuas var arkitektläraren på Teknikprogrammet i vecka 10

och sedan i vecka 11 intervjuade jag bildläraren på Estetiska programmet. För att komma åt

det väsentliga under intervjuerna var det viktigt att vara konkret och tydlig med den valda

semistrukturerade intervjutekniken. Diskursanalys som teoretiskt perspektiv skapas också på

så sätt med ämnet arkitektur som ett bestämt område att förhålla sig till, tala om och att

undersöka. Stensmo nämner också i boken Vetenskapsteori och metod för lärare att intervjun

är fenomenologins främsta datainsamlingsmetod då den som intervjuar med hjälp av sina

frågor kan få tillträde till den intervjuades medvetande, och på så sätt skaffa sig en bild av

dennes erfarenheter och upplevelser.16 Fenomenologisk forskning har gemensamma drag med

psykoterapin där man försöker nå klientens psyke för att hjälpa denne till ökad

självkännedom.17

I likhet med det Stensmo säger upplevde jag hur jag kunde få fram allt mer av vikt under

djupintervjuerna genom att ställa följdfrågor och be läraren berätta mer genom att förklara och

förtydliga sina argumentationer. Detta gjorde att diskurserna kring arkitekturkurserna blev

16 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: X-O Graf tryckeri AB, s.119.
17 Ibid., s.106.
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intressantare och fördjupades då ämnets uppkomst, begrepp och idéer konkretiserades allt mer

under samtalets gång. Diskursanalys kan vara både en teori och metod som passar till

etnografisk fältstudie på så sätt att informanterna tillför substans och kunskap om

forskningsfältet såväl praktisk som teoretiskt inom det bestämda området. Diskursanalys kan

tillämpas på talade texter, det vill säga texter som transkriberas till skriven text och är

användbart vid intervju som metod.18 Diskursanalys är således möjlig då man vill analysera i

ett forskningssammanhang. I mitt forskningsläge har jag de tre didaktiska begreppen vad, hur

och varför formade av struktur och verklighet som stöd till intervjuområdena och kombinerar

dem med textanalyser av styrdokument och läroplan. Att analysera innebär konkret att man

sönderdelar, utforskar och noggrant undersöker.

TEORI OCH TOLKNINGSRAM

Diskursbegreppet

I boken Foucault en introduktion står att utmärkande drag för vårt samhälle är vilka olika

makttekniker som kommer till uttryck och att vårt samhälle skapas av de verkningar makten

har.19 I boken Diskursanalys som teori och metod definieras diskurs som ett bestämt sätt att

förstå världen via tolkningar och bestämda sätt att tala.20 Christer Stensmo säger i

Vetenskapsteori och metod för lärare att med diskurs förstås sättet att tala om, skriva om och

visa något och att diskursen är det språkliga uttrycket för underliggande historiska, politiska,

ekonomiska, geografiska, sociala samt kulturella maktförhållanden. Diskursen kommer till

uttryck i skrivna texter, i symboler och konst, inklusive arkitektur och design samt diskursiva

praktiker. Den fysiska och sociala miljö i vilket något förekommer är också en del av

diskursen.21

Diskursanalys

Då jag använder mig av en etnografisk undersökning bestående av intervjuer, samtal,

observationer samt dokumentation är det alltså möjligt att ta hjälp av diskursanalys som

teoretiskt perspektiv. Diskurs kommer av latin: discursus, ”springande till och från” och

betyder talad kommunikation eller debatt samt formell diskussion.22 Michel Foucault (1926-

18 Stensmo (2002). s.124.
19 Nilsson, Roddy. (2008). Foucault en introduktion. Lund: Grahns tryckeri, s. 88.
20 Winther Jørgensen & Philips (2000). s.136.
21 Stensmo (2002). s.80.
22 www.sv.wikipedia.org. 20140207.
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1984) var upphovet till diskurs och var en fransk filosof och idéhistoriker som skrev bland

annat böckerna Diskursens ordning och Diskursens kamp. Foucault tillhörde

poststrukturalisterna och poststrukturalism är en grupp teoribildningar med rötter i den

strukturalistiska traditionen starkt förknippad med franska språkvetare omkring 1960-talet och

de närmsta årtiondena, samtidigt som det är en filosofisk riktning.23 Foucault ser diskursen

som ett givet sätt att tänka om, tala om och förhålla sig till bestämda fenomen.24

Michel Foucault var således den som etablerade diskursanalysen genom att utveckla teori och

begrepp genom en rad empiriska undersökningar. Inom olika diskursanalytiska riktningar har

han blivit en förgrundsgestalt man kan förhålla sig till i sitt arbete, och de flesta

diskursanalytiska angreppssätt följer Foucaults uppfattning att diskurser är något relativt

regelbundet som sätter gränser och för vad det är som ger mening.25 Gillian Rose nämner i

boken Visual Methodologies att Foucault förhåller sig till diskurs som både något teoretiskt

och metodiskt som refererar till en grupp uttalande som strukturerar att en tanke är tänkt och

hur vi förhåller oss och agerar till den tanken.26 I uppsatsen använder jag etnografiskt

inspirerad metod och undersökning för att samla empiri och material. Empirin som skall

undersökas med hjälp av diskursanalys. Diskursanalys blir därför lämplig som teori och

metod genom att jag gör textanalyser på officiella dokument, det vill säga Skolverkets

styrdokument och läroplan för arkitekturämnet tillsammans med de intervjuer, samtal och

observationer som jag genomför i fältstudien.

Läroplansteori och forskning

När man talar om skolans styrdokument avser man nationella läroplaner, kursplaner och

timplaner samt den lagstiftning som berör skolan. SOU (Statens offentliga utredningar) är en

serie rapporter och betänkande från staliga utredningar och utredningarna kan göras av

komittéer eller av ensamutredare som får sina utredningsdirektiv av regeringen.27 Läroplanen

är således ett uttryck för vad makten/staten vill att eleverna ska lära sig under sin skolgång

och är ett politiskt och ideologiskt dokument som speglar det samhälle den ska verka i.28

Läroplansforskning och läroplanshistoria kan också fokusera på enskilda skolämnen eller

ämnesområden och studera hur dessa kommit in i läroplanen och utformats under årens

23 www.sv. wikipedia.org. 20140207.
24 Lindgren, Simon (2009). Populärkultur, teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber AB, s.111.
25 Winther Jørgensen & Philips (2000). s.19 f.
26 Rose, Gillian (2012).Visual Methodologies. Great Britian by Ashford Coulor Press Ltd. Gosport , Hants,s. 190.
27 www.sv.wikipedia.org. 20140516.
28 Stensmo (2002). s.76.
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lopp.29 Ser man på arkitekturämnet kan man se en utveckling från att först ha varit ett

”område” som skolor genom lokala kurser förhållit sig till på olika sätt i den tidigare

läroplanen Lpf 94, till för att på hösten 2011 blivit en implementerad kurs på gymnasiet med

klara och bestämda kursmål gentemot lärare och elever utarbetat av Skolverket. Göran Linde

säger att läroplansteori handlar mycket om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i

skolan och hur mekanismer verkar på skilda nivåer inom systemet för att på så sätt lyfta fram

ett visst innehåll.30

Stensmo belyser i läroplanshistoria att man tidigare fokuserat på frågor om när och varför ett

visst skolämne kom in på skolschemat och om hur och vad man undervisat i detta ämne

genom åren.31 När det gäller undersökningen om arkitekturämnet i skolan är det uppsatsens

syfte och mål att analysera och undersöka vad lärare kan arbeta med i arkitektur inom skolan

och hur de förhåller sig till ämnet via Skolverkets styrdokument samt varför. Som etnografisk

forskare behandlar jag efter att intervjuer och observationer är utförda faktainsamlingen som

sedan utgör sammanställningen av data och empiri i fältstudien.

Tidigare forskning kring arkitekturämnet i skolan

Ann-Marie Dahl arkitekt, samhällsplanerare och lärare verksam vid

Samhällsbyggnadsenheten hos Länsstyrelsen i Jönköping har medverkat och författat kursmål

och kriterier för kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum som finns på gymnasiet sedan

hösten 2011. Detta efter flera års arbete med förberedelser och sammanställning för

arkitekturämnet i gymnasieskolan då Ann-Marie redan inför den tänkta gymnasiereformen

2007 arbetat fram ett gediget underlag om arkitektur som skulle manifesteras i

gymnasieskolan under den socialdemokratiska regeringen. Men när den borgerliga regeringen

kom till makten fick det hela avbrytas och materialet om arkitektur blev då inte längre aktuellt

för gymnasiet utan fick ligga i träda och kom inte att bearbetas på nytt förrän inför

gymnasiereformen GY11.32 Vid kontakt med Upplysningstjänsten vid Skolverket kring

arkitektur i skolan fick jag till svar att grundskolan ännu inte har arkitektur i sin timplan och

vid GY2000 fanns inte heller arkitektur som ett enskilt ämne.33 På så sätt har arkitekturämnet

gått från att ha varit en ”lokal” kurs i skolan till att bli en nationell kurs på gymnasienivå

2011. Ann-Marie Dahl som kontaktperson kom till via mitt möte med arkitekturkonsulenten

29 Ibid., s.78.
30 Linde, Göran. (2012). Det ska ni veta, en introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur, s.100.
31 Stensmo (2002). s.76.
32 Telefonintervju med Ann-Marie Dahl. 20140313.
33 Upplysningstjansten@skolverket.se 20140117.
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Mie Svennberg under våren 2014.34 Hon och Mie ingår även i nätverket ARKiS som betyder

Arkitektur i skolan tillsammans med arkitekten och teknologie doktor Suzanne de Laval

författare till boken Arkitektur i skolan, för att se världen med nya ögon. Suzanne de Laval

arbetar även kontinuerligt med läromedel för arkitekturundervisning och är ordförande i

ARKiS.

2. BEARBETNING OCH ANALYS

I detta avsnitt presenteras uppsatsens undersökning av de transkriberade intervjuerna med

dess citat samt en tillbakablick kring arkitektur i skolan med textanalys från Skolverkets

styrdokument. Intervjucitat ger läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och den personliga

interaktionen som sker vid intervjutillfället samt ger läsaren exempel på det material som

forskaren sedan analyserat.35

Skolverkets styrdokument för arkitektur

Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den inre som den yttre. Det är till sin

karaktär tvärvetenskapligt där det är främst kunskaper i teknik och estetisk som samverkar.

Arkitektur är bundet till plats och samhälleliga förutsättningar och förstås därför bäst i ett

socialt och kulturellt sammanhang. Ämnet behandlar grundläggande mänskliga behov i

relation till den byggda miljön såväl historiskt som i nutid och för framtiden.36 Via textanalys

av Skolverkets styrdokument, se bilaga 1 i arbetet sammankopplas intervjustudien och

undersökningen till frågeområdena kring arkitekturkurserna som belyses i bilaga 4. Under

samtalen med bildläraren och arkitektläraren under djupintervjuerna fick jag ytterligare stöd

och förståelse för programmens struktur genom att ta del av respektive programs poängplaner.

Se bilaga 2 och 3 i uppsatsen.

Arkitektur i skolan

Hösten 2011 implementerades alltså kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum som

specifika programmål på gymnasiet i den nya gymnasiereformen GY11. Idag är det främst på

Teknikprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet och inom

Estetiska programmet som kurserna arkitektur hus och rum används och kan användas. I den

tidigare läroplanen Lpf 94 fanns det två kurser som behandlade arkitektur på gymnasiet och

34 Intervju med Mie Svennberg. 20140207.
35 Brinkmann & Kvale (2010). s. 299.
36 www.skolverket.se/laroplaner 20140210.
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dessa var Staden och framtiden samt Miljöanpassad arkitektur och som läromedel användes

främst boken Så byggdes staden. Dessa två kurser genomfördes vid den aktuella tiden på

Estetiska Programmet, Samhällsvetarprogrammet och på Byggprogrammet. 37 Vid

telefonintervjun med Ann-Marie Dahl framhöll hon att boken Så byggdes staden är

grundläggande och bra som läromedel för lärarna i skolan både i kursen Arkitektur-hus

liksom i kursen Arkitektur-rum då den presenterar arkitekturhistorian och grunderna inom

arkitektur på ett mycket pedagogiskt vis. I grundskolan finns som sagt ännu inte arkitektur

som ämne men grundskolan har också en annan läroplan än gymnasiet. Möjligheten att arbeta

med arkitektur i undervisningen kan finnas för exempelvis lärare inom bildämnet liksom

andra lärare som vill arbeta med arkitektur i skolan. Ser man på arkitektur är det

allmänbildande och bildningsfrämjande och ämnet borde kanske långt tidigare haft en naturlig

plats i skolans värld.

Transkriberade intervjuer

Utifrån Skolverkets styrdokument för kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum byggdes

frågeställningen upp kring den semistrukturerade intervjutekniken med stöd av diskursanalys

som teoretisk ansats tillsammans med etnografiskt inspirerad metod. Den semistrukturerade

intervjuformen valdes då jag ville fördjupa intervjun med följdfrågor och på så vis få fram så

mycket som möjligt kring svaren som skulle hjälpa till att förstå och förklara hur lärarna

arbetade och behandlade ämnet arkitektur i skoluppgifter. Eftersom min studie var kvalitativ

fick jag vid genomlyssningen av de inspelade intervjusamtalen skriva ned

minnesanteckningar kring dem för att sedan omstrukturera intervjudata till det urval jag sedan

ville presentera med hjälp av korta citat. Enligt Trost har denna metod en fördel då man skär

bort allt ointressant och oväsentligt material som inte har med själva studien att göra utan bara

bearbetar det som fördjupar och ger empiri.38 Nedan följer en sammanställning och ett urval

kring arkitekturämnet efter transkriberingen av intervjuerna och hur lärarna arbetade med

arkitekturkurserna hus och rum inom Teknikprogrammet och på Estetiska programmet

inriktning Bild och form.

37 Telefonintervju med Ann-Marie Dahl. 20140313.
38 Trost (2010). s. 149 f.
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TEKNIKPROGRAMMET

I kursen Arkitektur-hus på Teknikprogrammet fanns ett tydligt genomgående tema då

eleverna arbetade mycket med modeller, ritteknik och utomhuspedagogik genom studiebesök

och stadsstudier i sin närmiljö. Att göra besök utomhus var mycket viktigt ansåg läraren på

programmet då eleverna på så sätt kunde relatera till arkitekturen både visuellt och materiellt

samt också få möjlighet att uppleva bebyggelsen direkt på plats. Läraren säger:

”Eleverna ser mer när man kommer ut, de ser något annat!”39

Därför började många arbetsuppgifter med stadsstudier och studiebesök för att eleverna sedan

inne i klassrummet skulle fortsätta med uppgiftens teoretiska och praktiska delar i antingen

enskilda eller grupprelaterade övningar. Genom att göra studiebesök utomhus i grupp gavs

också möjligheten att diskutera omgivning, plats och terräng vilket tillhör en arkitekts

huvudsakliga uppdrag inför exempelvis planerandet av en nybyggnad. Studiebesök ute på

aktuella byggnadsplatser, stadsbyggnadskontor samt arkitektkontor var också väsentliga då

många elever efter avslutad utbildning ville gå vidare med att söka sig till arkitektyrket eller

att arbeta som arkitektkonsulter. Teknikläraren om studiebesöken:

”Det blir till mina gamla arbetsplatser bland annat.”40

Stadsstudier gav också en bra överblick kring arkitekturhistorien och stilepoker. Läraren

säger:

”Man får väldigt mycket arkitekturhistoria med i stadsvandringar.”41

Stadsstudier

Stadsstudier innebär att man studerar och inhämtar kunskap om sin närmiljö och omgivning

vilket kan ske med hjälp av till exempel stadsvandringar i staden och stadsstudier lämpar sig

väl inom skolvärlden. Stadsstudier med gatan som klassrum är en form av utomhuspedagogik

som utvecklades i Storbritannien under 1970-talet under beteckningen ”Urban Environmental

Education”.42 På 1980-talet utvecklades metoden alltmer för skolbruk likväl som för

fältstudier och med gatan som klassrum kan man uppleva staden med alla tänkbara sinnen och

39 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
40 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
41 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
42 Berg, Elly (1980). Stadsstudier, mål och medel från 70-talets England. Stockholm: Spångbergs tryckerier AB,
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.
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fördjupa sig i andra läroämnen samtidigt som man kan engagera sig och vara med och

påverka stadens utveckling.43 Stadsstudier i Sverige har på så sätt inspirerats mycket av den

brittiska stadsstudiepedagogiken som tränar eleverna i förmåga att analysera och beskriva sin

miljö och ger dem kunskap om hur planering går till. Ett stadsspår kan beskrivas som ”en

strukturerad promenad genom stadsområden programmerad för att visa ett tema” skriver Berg

i handledningen Stadsstudier, mål och medel från 70-talets England.44 Läraren i kursen

Arkitektur-hus tyckte också att det var mycket väsentligt med utomhuspedagogik för att

eleven skulle förstå sin aktuella arkitekturuppgift och kursen kunde på så sätt även

konkretiseras. I det centrala innehållet för kursen från Skolverket står det också att den

omgivande miljön och dess arkitektur ska behandlas liksom platsen. Nedan följer ett elevcitat

av en elev på Teknikprogrammet enligt läraren angående stadsstudier när eleven började på

höstterminen:

”Jag har aldrig tänkt på hur husen ser där jag bor!”45

Stadsrum

Med stöd av stadsstudier och stadsvandringar som en röd tråd i skoluppgifter på

Teknikprogrammet fick eleverna reda på att det skulle byggas ett nytt stadscentrum i

kommunen där gymnasieskolan låg. Som medplanerare och innovatörer skulle eleverna bidra

med egna idéer kring hur den nya stadsdelen skulle byggas och planeras. Genom att göra flera

studiebesök på platsen och på stadsbyggnadskontoret tillsammans med läraren fick eleverna

med hjälp av kartor över området påbörja en medskapande process hur stadsrummet skulle

kunna planeras. Teknikläraren:

”Vi har varit och tittat på detaljplaner och planskisser på stadsbyggnadskontoret.”46

Inne i klassrummet påbörjades sedan ett modellskapande efter skisser och ritförslag i CAD

(Computer aided design.) Tillsammans med kursen Hållbart samhällsbyggande som läraren

arbetade parallellt med i kursen Arkitektur-hus fick eleverna sedan presentera uppgiften hur

det nya stadscentrumet skulle byggas och planeras för att bli mera miljövänligt, bovänligt och

hållbart. Elevcitat enligt teknikläraren under arbetsprocessen:

43 Williams, Lisbeth (1987). Med gatan som klassrum, ideér och metoder för stadsstudier. Tryckt på A-husets
Reprocentral, Chalmers, Göteborg, s.5.
44 Williams (1987). s.13.
45 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
46 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
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”Om jag skulle bo här vilka lägenheter vill man då ha?”47

Exempelvis hade eleverna ritat inomhusgångar för att de gående på väg till och från

kollektivtrafiken skulle slippa regn och dåligt väder i möjligaste mån och via den färdiga

modellen kunde man också se hur eleverna applicerat detta rent tekniskt och praktiskt. I denna

uppgift kom ritningar, planer och modeller in på ett naturligt sätt samt användandet av digitala

ritprogram, främst CAD. Läraren menar:

”De intressanta diskussionerna mellan eleverna uppstår då de bygger modeller.”48

Sambanden mellan form, funktion, och teknik blev också konkreta i uppgiften. När det gäller

gestaltning av det offentliga rummet hade eleverna stor hjälp av modellbyggande vilket

synliggör och bekräftar den visuella framställningen så att området framstår som en

miniatyrstad med träd, buskar, grönområden, hus, vägar och bilar. Teknikläraren:

”Byggnadet tar sin lilla tid, men det är då eleverna förstår vad de gör.”49

Som arkitekt arbetar man med först skisser för att sedan applicera sin uppgift mot en modell

som ska vara i rätt skala och storlek. Jag fick vid intervjutillfället se de färdiga modellerna

eleverna arbetat med av bland annat kapaskiva och frigolit och läraren visade också praktiskt

hur eleverna arbetat med modellskapandet inför den färdiga framställningen av skoluppgiften.

Läraren säger:

”Då börjar samtalet ta form hos eleverna.”50

Vid presentationen fick eleverna sedan använda sig av digitala program som PowerPoint,

Photoshop samt CAD. Att träna på digital presentation var viktig sade läraren då man som

blivande arkitekt i framtiden måste kunna redovisa och presentera sina förslag för en eventuell

kund eller beställare så det ser proffsigt ut och blir säljande. Läraren påpekar:

”Eleverna behöver stöd i redovisningsformer, att lära sig att göra en adekvat presentation.”51

47 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
48 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
49 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
50 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
51 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
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Andrum

Då läraren på Teknikprogrammet hade haft eleverna i kursen Arkitektur-rum hade denne

genomfört en uppgift inspirerat av läromedlet Rum en bok om arkitektur och

samhällsplanering.52 Boken är uppbyggd genom att i innehållsförteckningen presentera ett

antal rum som naturliga rum, matrum, tankar om rum, skapa rum och äga rum. Läraren om

rum:

”Rum är inte bara rum, utan vems rum är det egentligen?”53

Det eleverna fastnade för speciellt mycket var dock kapitlet om andrum som handlar om

arkitektur och religion i boken.

”Eleverna fastnade snabbt för andrum, de tyckte det var spännande.”54

Men för att genomföra denna uppgift hade det krävts ett antal förberedande lektionspass på

skolan enligt läraren då eleverna hade känt att de behövt träna sig mentalt på de planerade

studiebesöken i sakrala miljöer. I dessa miljöer skulle elevernas olika religionstillhörighet

komma att belysas genom symboler, färger, former, byggnaden och arkitekturen.

Teknikläraren:

”Vi åkte runt till olika kyrkor med olika religioner.” 55

Här utvecklades samtal kring etik och moral och hur man fick se ut och vad man skulle ha på

sig när man beträdde dessa offentliga rum. Vilka regler som gällde och resonemang kring

religion som maktposition samt maktutövande i historien kom på så sätt naturligt in menade

läraren när uppgiften strukturerades. Läraren återger ett elevcitat:

”Kan jag gå in i en annan kyrka?”56

Byggnadens läge var också avgörande och här utvecklades diskussionerna kring makt och

status. I denna uppgift hade teknikläraren ett ämnesöverskridande samarbete med läraren i

religionskunskap som skapade mera bredd och djup åt uppgiften när eleven sedan skulle

presentera sin valda religion. Denna uppgift blev mycket intressant och spännande tyckte

52 Hägerström, Sofie & Schulman, Vera (2010). Rum en bok om arkitektur och samhällsplanering.
Utbildningsstyrelsen. Bookwell Oy, Borgå 2010.
53 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
54 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
55 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
56 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
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eleverna efter utvärderingen och läraren berättade att många existentiella frågor hade väckts

under uppgiftens gång liksom psykologiska och filosofiska. Läraren säger:

”Vi kallade detta tema för sakrala dagen.”57

ESTETISKA PROGRAMMET

På Estetiska programmet inriktning bild och form, profil inredning och design arbetade

läraren tillsammans eleverna med kursen Arkitektur-rum och dess syfte och mål. Här

genomsyrades undervisning och uppgifter tydligt av färg, form, inredning och design. Liksom

på Teknikprogrammet genomfördes mycket av arbetsuppgifternas början utomhus. Läraren

ansåg det avgörande att eleverna skulle uppleva arkitekturens stilar och formspråk rent

praktiskt och i sin reella miljö för att kunna förstå, utföra och presentera sina uppgifter senare

inne i klassrummet i exempelvis CAD och i PhotoShop. Läraren på programmet:

”Jag började med ritteknik. Vi började med att studera entréer utomhus och eleverna fick

sedan designa en egen entré.”58

Eleverna skulle alltså med hjälp av arkitekturhistorian förmedla entréns tillhörighet

tidsmässigt såväl som stilmässigt. Diskussionen kring det anknöt påtagligt till det historiska

perspektivet. Arkitekturhistorian beskriver hur en husfasad och entré kan spegla på makt eller

dominans eller uttrycka en arkitekturideologi. Oftas dekorerades den mest påkostade delen av

en husfasad med dyrare material och element vilka exponerades utåt gatan och den mindre

viktiga hussidan förlades inåt gården. Läraren menar:

”Att ha förståelse för den byggda miljön är viktigt, det är ju ett kulturarv!”59

Viktiga studiebesök var också att delta på olika mässor samt att besöka inredningsföretag och

att gå på museum. Utöver det försökte läraren att boka gästföreläsare från arkitektyrket till

skolan och ta med eleverna till armaturbutiker, färgaffärer och bomässor samt vara med på

seminarier och föreläsningar vid mässbesök. Eleverna hade också som uppgift att skriva en

blogg varje vecka på sina samtliga genomförda uppgifter som en sorts digital portfolio under

läsåret. Estetläraren om bloggande:

57 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
58 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
59 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
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”Jag lägger upp mina föreläsningar på en blogg och sedan ska eleverna blogga en gång i

veckan”60

Designuppgift

En annorlunda och spännande elevuppgift var när läraren talade om att eleverna fått designa

en sittmöbel/stol i rent wellpapp. Vid intervjun fick jag också se det noga utförda objektet på

skolan vilket var mycket intressant. Läraren om uppgiften:

”De fick börja med att studera olika stilmöbler genom tiden via ett historiskt perspektiv.”61

Stolen skulle kunna hålla en vuxen persons vikt och vara stabil och stadig samt uppgiften

skulle relatera till kursmålens miljöaspekt och vara ekologisk grundad. Wellpapp är rent

återvunnet papper och på sätt ett naturvänligt material. Wellpapp kan användas på olika sätt

och estetläraren säger:

”Det finns designers som arbetar med mässmöbler i rent wellpapp.”62

Läraren berättade också att tillsammans med kursen Arkitektur-rum och kursen Formgivning

1 hade denne kunnat skapa en naturlig ämnesintegrering för att i större utsträckning komma åt

Skolverkets mål i uppgiften. Läser man Skolverkets styrdokument för Arkitektur-rum står det

att inredningsenheter som möbler, växter och belysning ska behandlas. Genom uppdraget att

tillverka en sittmöbel i wellpapp som elevuppgift lyckades estetläraren nå flera mål samtidigt

genom att ämnesintegrera med kursen Formgivning 1. Om ämnesintegrering generellt i skolan

sa läraren:

”Jag försöker nästan alltid ha samarbete med andra lärare.”63

Hotellrum

En annan elevuppgift var att rita och designa ett hotellrum som sedan skulle inredas utifrån de

krav och lagar för inredningsenheter som gäller i ett offentligt rum. För att uppgiften skulle få

mera substans och djup bokade läraren en visning på ett hotell för eleverna med hjälp av en

guide skulle få se olika hotellrum och dess inredningar. Utöver det byggde uppgiften på att

60 Lärarintervju i vecka 11, 2014
61 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
62 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
63 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
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eleven skulle relatera till en känd arkitekt och dennes speciella stil och formspråk.

Estetläraren:

”Formen på hotellrummet skulle inspireras av en känd arkitekt genom tiden.”64

Som exempel hade någon elev valt arkitekten Erik Gunnar Asplund som inspiration i

uppgiften. Han är mest känd för Stockholms stadsbibliotek och Göteborgs rådhus tillbyggnad

samt Skogskyrkogården i Stockholm. Men Asplund är även känd för att formge

inredningsdetaljer i arkitektursammanhang vilket Göteborgs rådhus tillbyggnad kan stoltsera

med. Flera kända arkitekter arbetar med design och inredning förutom husritningar och den

finske arkitekten och formgivaren Alvar Aalto är ytterligare ett exempel på det. Vem känner

inte till hans tulpanvas! Hotelluppgiften skulle samtidigt vara miljövänlig och tänkt ur ett

ekologiskt perspektiv. När materialvalet till interiören skulle väljas ut i samband med

färgsättning bokade läraren även ett studiebesök hos Colorama.

”Vi var hos Colorama och en inredare där som talade om färg, form och material för

eleverna.”65

Här möttes ett flertal mål i kursen och även ergonomi blev tillgodosett då eleverna skulle

fundera på att hotellrummet skulle vara handikappvänligt och städvänligt. Fram växte ett

samtal hos eleverna kring sociala frågor och funktioner vilka debatterades i uppgiften och

tankar på hotell som en serviceinrättning i samhället som ska anpassas utifrån människors

olika fysiska och psykiska förutsättningar. Läraren om uppgiften:

”Vad krävs i olika typer av rum, vad krävs i ett hotellrum? Det ska vara lättstädat och det ska

inte finnas några lösa objekt.”66

Uppgiften skulle sedan redovisas och liksom läraren på teknikprogrammet tyckte läraren på

Estetiska programmet att presentation och ritteknik är viktigt vid redovisning. Läraren säger:

”Jag har varit noga med att lära eleverna rita och skissa för hand och inte enbart förlita sig på

CAD.”67

64 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
65 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
66 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
67 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
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Läromedel

Vid intervjun frågade jag läraren på Estetiska programmet vilket läromedel denne hade

använts sig av i kursen Arkitektur-rum och fick till svar boken Arkitektens handbok.68 Läraren

säger om boken:

”Den har grunderna man behöver i arkitektur.”69

Utöver det tyckte läraren att det varit ganska så svårt att få tag på något lämpligt läromedel

inom exempelvis arkitekturhistoria. Läraren hade då valt att söka själv på Internet och sedan

sammanställt ett eget kompendium åt eleverna om olika stilepoker och formspråk i kursen

Arkitektur-rum. Estetläraren:

”Man skulle vilja ha en bra bok i arkitekturhistoria”70

Som önskemål hade estetläraren alltså en önskan om en bra och pedagogisk utformad bok i

arkitekturhistoria åt eleverna som skulle vara användbar i arkitekturkursen rum i framtiden.

”Att ha en bra lärobok i kursen som ska vara riktad mot elever i gymnasiet”71

Då jag tipsade om boken Rum en bok om arkitektur och samhällsbyggnad som läraren på

Teknikprogrammet hade använt sig utav i kursen Arkitektur-rum hade lärare på Estetiska

programmet inte kännedom om denna som läromedel, men fastnade genast för boken då jag

hade den med och kunde visa den på plats. Boken Så byggdes staden som användes av läraren

på Teknikprogrammet användes inte heller av läraren på Estetiska programmet men denna

bok hade läraren dock kännedom om.72 Läraren på Teknikprogrammet använde sig även av

böckerna Så byggdes villan 73 och Så byggdes husen 1880-1980 i kursen Arkitektur-hus.74

Läraren om böckerna på Teknikprogrammet:

68 Andersson, Annali, Bodin, Anders, Hidemark, Jacob, Nyström, Sven, Stintzing, Martin (2009). Arkitektens
handbok. Addera förlag, Stockholm
69 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
70 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
71 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
72 Björk, Cecilia, Nordling, Lars, Reppen, Laila (2012). Så byggdes staden, stadsbyggnad, arkitektur,
husbyggnad. Tryck: Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2012.
73 Björk & Nordling & Reppen  (2010). Så byggdes villan, svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Tryck Fälth
& Hässler, Värnamo 2010.
74 Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen Laila (1992). Så byggdes husen 1880-1980, arkitektur, konstruktion
och material i våra flerbostadshus under 100 år. Stockholms stadsbyggnadskontor och Statens råd för
byggnadsforskning, Stockholm.
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”De är bra böcker och bra författare!”75

Läraren på Estetiska programmet ansåg att boken Arkitektens handbok ändå i många avseende

varit bra och grundläggande för profilen inredning och design då boken behandlar

måttenheter, standardmått och ritsymboler väsentliga för grunderna inom arkitekt och

designyrket.

3. TOLKNING OCH RESULTAT

Diskurser i arkitekturämnet

Tanken med uppsatsen var att undersöka och belysa kurserna Arkitektur-rum och Arkitektur-

hus inom gymnasiet med stöd av kvalitativa djupintervjuer som del i den etnografiskt

inspirerade metoden med diskursanalys som teoretisk ansats. Sohlberg diskuterar, i boken

Kunskapens former om teoriers funktioner och strukturer, om att teori är en sammanfattning

av data som observerats och att teorier hjälper oss att strukturera och ordna verkligheten

mellan olika fenomen. Foucault och andra postmodernister betraktar teorier som instrument

för maktutövning och disciplinering.76 Syftet och frågeställningen var främst att ta reda på hur

lärarna behandlar och förhåller sig till arkitektur i elevuppgifter och vilka diskurser som blir

synliga i arkitekturämnet. Detta diskuterades och debatterades under intervjuerna tillsammans

med lärarna. Genom att diskutera vad, hur samt varför läraren gjort vad det gjort i kurserna

kunde de tre grundläggande didaktiska begreppen beröras samtidigt som diskurser kring

arkitekturämnet blev mer synliga, naturliga och gripbara. Ser man på hur ämnet bearbetades

genom de arbetsuppgifter eleverna fick skapades bredd och djup i undervisningssammanhang

och arkitekturämnet kom på så sätt påtagligt att behandlas i relation till Skolverkets

styrdokument liksom gentemot den visuella och materiella kultur arkitektur är. Att lärarna

ville arbeta ämnesöverskridande med andra lärare eller genom att de arbetade parallellt med

andra pågående kurser inom sitt eget program ökade också kunskapsmålen och förståelsen för

arkitektur som fenomen.

Genom att båda lärarna använde sig av utomhuspedagogik och stadsstudier kunde

undervisningen också förankras i verkligheten och diskussioner föras konkret kring arkitektur

som ett viktigt kulturarv i kulturhistorien. Stadsstudier med utomhuspedagogik som

undervisningsmetod med rötter från 1970-talets Storbritannien gav också lärarna möjlighet att

75 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
76 Sohlberg (2009). s. 205, 209, 210.
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arbeta ämnesöverskridande både med andra lärare men också med sina egna ämnen på

programmet. Stadens kulturella, sociala och fysiska miljö kunde annars bli svår att förhålla sig

till i endast ett ämne.

Med en variation av olika elevuppgifter och pedagogiska metoder utmanades elevernas

förmågor och kreativitet vilket gjorde att de naturligt kom att diskutera och samtala kring

arkitektur som ett bestämt område att förhålla sig till och undersöka i elevuppgifterna. De

sociala och filosofiska frågorna som kom upp till exempel i samband med exkursionerna i

sakrala miljöer med elever från Teknikprogrammet, och hur läraren tillsammans med eleverna

fick förbereda sig kring etik och moral inför studiebesöken. Ur detta utvecklades sedan en

form av religiös diskurs. Men elevuppgifterna synliggjorde också diskurser kring arkitektur

som rörde politiska, ekonomiska och ideologiska begrepp och uppgiften om ett nytt

stadscentrum som eleverna på Teknikprogrammet tog del av berördes tydligt av dessa

områden. På Estetiska programmet fördes mycket samtal kring sociala frågor och arkitektur

och hotelluppgiften med dess bestämda funktioner och behov växte på så vis till en

konstruktiv diskussion hos eleverna. På så sätt uppstod flera tydliga diskurser kring

arkitekturämnet i elevuppgifternas varierade innehåll samt att arkitektur som visuell och

materiell kultur kom att bearbetas väsentligt genom arkitekturhistoria och sitt kulturarv. Man

kan på så sätt sammanfatta diskurserna i uppsatsen med en form av arkitekturhistorisk

diskurs, en kulturarvshistorisk diskurs samt en elevorienterad diskurs kopplat till

elevuppgifterna och Skolverkets styrdokument för arkitekturämnet. Skiljelinjer mellan

programmen blev synliga genom att man på Teknikprogrammet hade fokus på det tekniska,

skapande och gestaltande i arkitekturkurserna medan man på Estetiska programmet lade fokus

på design, inredning och formgivning och därmed mer på det estetiska. Men den kanske mest

drivna diskursen och diskussionen tilsammans med lärarna i undersökningen var definitivt att

tala om och förhålla sig till arkitektur som en social (makt) struktur i samhället. Arkitektur

som profession, disciplin och kulturuttryck som speglar ideologiska system och

maktstrukturer.

När diskursen om arkitektur kommer till uttryck via det materiella, visuella, estetiska,

konstnärliga samt formspråket, men främst via sin historia om den byggda miljön har

arkitekturen blivit den byggda bilden av oss själva genom människans kultur. Stensmo menar

att diskursanalys kan innefatta frågor om var aktuella begrepp, idéer och teorier kommer ifrån

och hur de har uppstått, producerats och reproducerats och varför de är auktoritativa och vilka
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maktförhållande de stöder.77 Arkitektur är en fysik, sinnlig och andlig upplevelse som i sin tur

baserats på kunskap där det tekniska liksom hantverket spelat stor roll inom arkitekturens

konstuttryck och dess kultur, vilket verkligen gör arkitektur till den visuella och materiella

kultur den representerar. Med tanke på hur arkitektur kan upplevas vill jag här relatera till den

finske arkitekten och professorn Juhani Pallasmaa, författare till boken ”The eyes of the skin,

architecture and the senses” fenomenologisk riktad, som menar att arkitektur bör uppfattas

med alla våra sinnen och inte endast med vår syn för att tillgodo göra oss dess kultur.

4. SLUTDISKUSSION

Genom att undersöka hur lärare behandlar och hanterar ämnet arkitektur i relation till

Skolverkets styrdokument via elevuppgifter har denna uppsats kommit till. Intervjuerna visar

också på vilka diskurser som skapades kring arbetsuppgifterna och ämnet inom de två utvalda

program som ingick i fältstudien. Då kurserna Arkitektur-rum och Arkitektur-hus blev

implementerade på gymnasiet hösten 2011 i samband med den nya gymnasiereformen GY11

har de alltså inte funnits så länge inom skolan utan är relativt nya för lärare att undervisa i.

Detta har säkert påverkat lärare på olika sätt vilket man kan ta del av i uppsatsen där jag har

försökt analysera utsagorna från de två lärare som jag intervjuat. Att inte vara arkitekt

upplevdes nog lite svårare av läraren på Estetiska programmet då en del av kriterierna i

Skolverkets styrdokument behandlade Arkitektur-rum mycket via tekniska och

byggnadsmässiga aspekter med lagar och planinstrument i fokus. Här fick läraren försöka att

göra om och anpassa kursen Arkitektur-rum till den profil som skolan erbjöd via inredning

och design för att kursmålen lättare skulle kunna förverkligas. Som etnografisk forskare med

stöd av diskursanalys som teoretisk ansats fick jag på så sätt under arbetets gång en djupare

insikt och förståelse för lärarens syn på arkitektur i gymnasieskolan genom de diskussioner

som fördes om ämnet och de diskurser som framkom och synliggjordes i elevernas olika

arbetsuppgifter och inom arkitekturämnet. Skolverkets styrdokumnet gav essens åt studien.

Samtidigt fick jag också en upplevelse av hur lärarna stundtals stött på svårigheter och

utmaningar i sina ämnen. Exempelvis tyckte läraren inom det Estetiska programmet att det

varit svårt att få tag på gästföreläsande arkitekter till skolan samt bristen på specifika

läromedel i kursen Arkitektur-rum. På Teknikprogrammet var läraren utbildad arkitekt men

hade ändå haft en stor önskan om att få samarbeta med bildläraren på skolan för att eleverna

skulle få en bättre tillgång till dennes kunskap vid gestaltande processer. Dessutom var

77 Stensmo (2002). s. 124.
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teknikläraren helt säker på att eleven skulle uppleva arbetsuppgifterna i arkitekturämnet mera

kreativa och skapande om en bildlärare hade deltagit. Tyvärr hade samarbetet med bildläraren

inte gått att genomföra av bland annat ekonomiska skäl och förändringar på skolan.

Teknikläraren säger:

”Jag hade som önskemål ett samarbete med bildläraren på halvtid.”78

Som helhet och en reflektion av resultat och tolkning uppfattade jag att både elever och lärare

hade haft en kreativt och lärorik tid tillsammans och att båda lärarna varit mycket duktiga och

välutbildade inom sina respektive programs inriktning. Deras pedagogiska kunskap varvat

med deras spetskompetens gjorde dem kunniga att undervisa i kurserna Arkitektur-hus och

Arkitektur-rum. Förmågan att variera elevuppgifter med studiebesök, utomhusstudier och

stadsvandringar berikade också elevernas förståelse och insikt om arkitektur som en viktig

kunskapskälla till sin omgivning och närmiljö via tolkningar och beskrivningar. Diskurserna

kring ämnet, elevuppgifterna och arkitektur som visuell och materiell kultur tydliggjordes på

så sätt och kunde konkretiseras och synliggöras.

Förslag på vidare forskning

Denna uppsats grundade sig på vad lärare arbetat med i ämnet arkitektur på gymnasiet vilket

blev synliggjort och manifesterat med hjälp av elevuppgifterna i bearbetning och analysdelen.

Som vidare förslag på forskning i kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum på gymnasiet

kunde vara att undersöka Skolverkets kursmål för arkitekturämnet och se hur lärare lyckas

med att nå kunskapsmål mera konkret. Det skulle kunna utföras med hjälp av elevenkäter,

kursutvärderingar samt analyser av elevernas arbeten. Genom att undersöka flera skolor och

program som har arkitekturämnet i undervisningen kan ett bredare resultat uppnås. Här kan

man också undersöka ämnesintegrering med arkitektur och annat ämne. Inom

läromedelsfrågan för arkitekturämnet kan det vara att forska kring ytterligare lämpligt

undervisningsmaterial och litteratur som hjälpmedel för de lärare som undervisar inom ämnet.

Dessutom kan ett forskningsförslag vara att se på lärares utbildning och lämplighet att

undervisa i arkitektur och hur fortbildning och kompetensutveckling görs för lärare inom detta

relativt nya gymnasieämne. Läraren på Estetiska programmet:

”Jag skulle önska att det fanns en lärarfortbildning i arkitektur via Lärarlyftet.”79

78 Lärarintervju i vecka 10, 2014.
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Slutord

Arbetet med uppsatsen har varit intressant och utvecklande på så vis att jag har samtalat med

kunniga informanter och genuint engagerade personer inom arkitektur och skola som tillfört

arbetet kvalitet och substans vilket gjort studien och undersökningen möjlig av Arkitektur i

gymnasieskolan. Min lärare på Konstfack i Stockholm Anette Göthlund inspirerade mig också

att skriva om arkitektur som visuell kultur inom det bildpedagogiska fältet vilket resulterade

att jag bestämde mig för att genomföra denna uppsats med fokus på arkitekturkurserna hus

och rum inom gymnasieskolan. Förhoppningsvis kommer denna ”grundforskning” att

inspirera vidare kring mer forskning om arkitektur i skolan då ämnet är kreativt, teoretiskt och

konstnärligt och arkitektur en stor del av vår fysiska tillvaro.

79 Lärarintervju i vecka 11, 2014.
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BILAGA 1.

Ämne - Arkitektur
Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den yttre som den inre. Det är till sin
karaktär tvärvetenskapligt, och det är främst kunskaper i teknik och estetik som samverkar.
Arkitektur är bundet till plats och samhälleliga förutsättningar och förstås därför bäst i ett
socialt och kulturellt sammanhang. Ämnet behandlar grundläggande mänskliga behov i
relation till den byggda miljön såväl historiskt som i nutid och för framtiden.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet arkitektur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om den
byggda miljön, dess historia och utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla
förståelse av hur teknisk utveckling och ideologiska strömningar påverkar den byggda miljön.
Undervisningen ska också behandla byggnadsprojekt ur en teknisk, estetisk, ekonomisk,
social, miljömässig, historisk och etiskt synvinkel. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla
förståelse av hur ett samhälle planeras och förändras för olika målgruppers behov utifrån
genus- och rättviseaspekter. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att
utveckla kunskaper om hållbart samhällsbyggande. Undervisningen ska också ge eleverna
möjlighet att utveckla förståelse av estetikens betydelse för den byggda miljön.

Undervisningen ska bidra till att eleverna, även genom praktiska fallstudier, utvecklar
kunskaper om arkitektur. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att förmedla
egna förslag med hjälp av kunskapsområdets uttrycksformer.

Undervisningen i ämnet arkitektur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
följande:

1. Kunskaper om kulturarvet i den byggda miljön.
2. Kunskaper om byggplaneringsprocessen.
3. Förmåga att granska förändringsförslag inom byggnads- och

samhällsplaneringsområdet.
4. Förmåga att utforma förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt med

tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
5. Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva,

tolka, värdera och analysera den byggda miljön.
6. Förmåga att presentera egna förslag.

Kurser i ämnet

 Arkitektur – hus, 100 poäng.
 Arkitektur – rum, 100 poäng.

[Visa/Dölj]
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Arkitektur — hus, 100 poäng

Kurskod: ARKARK0
Kursen arkitektur — hus omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
 Den omgivande miljön och dess arkitektur.
 Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen,

vid planering av nya byggnader.
 Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen

för den byggda miljön.
 Ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen.
 Gestaltning av byggnader.
 Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och gestalta den byggda miljön och

ge förslag till förändringar.
 Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
 Sambanden mellan form, funktion och teknik.
 Byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar samt enkel livscykelanalys.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar
och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven
exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver översiktligt vad som
kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör översiktligt för byggplaneringsprocessen samt
värderar med enkla omdömen förändringsförslag inom byggnads- och
samhällsplaneringsområdet.

Eleven planerar, organiserar och genomför i samråd med handledare förslag inom byggnads-,
planerings- och förändringsprojekt. Under arbetet anpassar eleven i samråd med handledare
sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med tanke på
funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat
med enkla omdömen. Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget arbete med andras
när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
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Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom
kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med
viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar
och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven
exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver utförligt vad som
kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör utförligt för byggplaneringsprocessen samt
värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom byggnads- och
samhällsplaneringsområdet. Elevens värdering bygger på en enkel konsekvensanalys.

Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom
byggnads-, planerings- och förändringsprojekt. Under arbetet anpassar eleven efter samråd
med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande
med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete
och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av
sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom
kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med
viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar
utförligt sina val av presentationstekniker.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur arkitektur och samhällsbyggande genom
tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen
ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver utförligt och
nyanserat vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör utförligt och nyanserat
för byggplaneringsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag
inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet. Elevens värdering bygger på en utförlig
konsekvensanalys.
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Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom
byggnads-, planerings- och förändringsprojekt. Under arbetet anpassar eleven efter samråd
med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på
funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat
med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör
eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller
funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Eleven använder med säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom
kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med
säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar
utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Arkitektur — rum, 100 poäng

Kurskod: ARKARI0
Kursen arkitektur — rum omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.
 Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer.
 Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen

för den byggda miljön.
 Ritningar, planer och modeller som används vid rumsgestaltning.
 Gestaltningar av rum, såväl invändiga som utvändiga, i första hand offentliga men

även privata.
 Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och skapa olika typer av rum samt

för förslag till förändringar.
 Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
 Sambanden mellan form, funktion och ergonomi.
 Inredningsenheter, till exempel möbler, belysning och växtlighet.
 Material, färg, ljud och ljus.

Kunskapskrav

Betyget E
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Eleven redogör översiktligt för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har
påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel på
olika typer av rum genom tiderna och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika
typerna. Eleven redogör översiktligt för handläggningsprocessen samt värderar med enkla
omdömen förändringsförslag inom rumsgestaltning.

Eleven planerar, organiserar och genomför i samråd med handledare förslag inom byggnads-,
planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer
eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar i samråd med handledare sin
process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med tanke på
funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat
med enkla omdömen. Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget arbete med andras
när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom
kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med
viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats
av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer
av rum genom tiderna och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven
redogör utförligt för handläggningsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen
förändringsförslag inom rumsgestaltning. Elevens värdering bygger på en enkel
konsekvensanalys.

Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledareförslag inom
byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet
sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med
handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med
tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och
resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt
eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom
kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med
viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar
utförligt sina val av presentationstekniker.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
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Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och
har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel
på olika typer av rum genom tiderna och beskriver utförligt och nyanserat vad som
kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör utförligt och nyanserat för
handläggningsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom
rumsgestaltning. Elevens värdering bygger på en utförlig konsekvensanalys.

Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom
byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet
sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med
handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på
funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat
med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör
eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion,
ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Eleven använder med säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom
kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med
säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar
utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.



Sida
38

Ämne Kurskod Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3

Engelska 5 ENGENG05 100 100

Engelska 6 ENGENG06 100 100

Historia 1b HISHIS01b 100 100

Historia 2b - kultur HISHIS02b 100 100

Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 50 50

Matematik 1 MATMAT01 100 100

Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 100

Religionskunskap 1 RELREL01 50 50

Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100

Svenska 1 SVESVE01 100 100

Svenska 2 SVESVE02 100 100

Svenska 3 SVESVE03 100 100

Estetiskkommunikation1 ESTEST01 100 100Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

ESTEST 1
KOSKOS

100
50 50

100

BILBIL01b 100 100

Bild och form 1
Bild

BILBIL01b
BILBIL0

100
100

100
100

Form BILFOM0 100 100

Bildteori BIDBIT0 100 100

Formgivning 1 FOMFOR01S 100 100
Formgivning 1 FOMFORO1 100 100

Design 1 DESDES01 100 100

Design 2 DESDES02 100 100

Arkitektur - rum ARKARI0 100 100

Entreprenörskap** ENTENR0 100 100

Matematik 2b** MATMAT02b

ENTENR0

100 100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

GYARES

GYARES

100 100

100Individuellt val 200 100 100

Totalt 2500 850 850 800**Välj ett av alternativen.

BILAGA 2.

Estetiska programmet inriktning bild och form profil inredning och design
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2

BILAGA 3.

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö Arkitektur

Kurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Gymnasiegemensamma kurser

Engelska 5 100 X

Engelska 6 100 X

Historia 1a1 50 X

Idrott och hälsa 1 100 X X

Matematik 1c 100 X

Matematik 2c 100 X

Matematik 3c 100 X

Religionskunskap 1 50 X

Samhällskunskap 1b 100 X

Svenska 1/SvA 1 100 X

Svenska 2/SvA 2 100 X

Svenska 3/SvA 3 100 X

Programgemensamma kurser
Fysik 1 150 X X

Kemi 1 100 X

Teknik 1 150 X

Inriktningskurser
Arkitektur - hus 100 X

Hållbart samhällsbyggande 100 X

Miljö- och energikunskap 100 X

Fördjupningskurser
Arkitektur - rum 100 X

Biologi 1 100 X

CAD 1 50 X

CAD 2 50 X

Entreprenörskap 100 X

Individuelltval 200 X X

Gymnasiearbete 100 X

Summa 2500
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BILAGA 4.

Intervjuområden

Stöd vid intervjuerna med lärarna i kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum med den
valda semistrukturerade intervjutekniken. Områdena är valda utifrån Skolverkets
styrdokument för kurserna och den textanalys jag tog del av inför djupintervjun. De tre
didaktiska begreppen hur, vad och varför var grundläggande vid samtalen.

Historiskt perspektiv

Gestaltande perspektiv

Miljöperspektiv

Form, funktion och materialperspektiv

Digitala ritprogram perspektiv

1


