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KUNSKAPSTÖRST
Det var alltså så här det såg ut, på nära håll. Det var här
jag skulle få lära mig. Lära mig. Lära mig lära.
Jag längtade efter att lära. Mina äldre lekkamrater hade
berättat om den här platsen. I det där huset, hade man
sagt och pekat, skulle orden få sin mening och betydelse. Jag skulle få vara med om nya saker. Viktiga saker.
Mina föräldrar hade lovat att jag skulle få lära mig hur
världen hänger samman. Och var jag uppmärksam
skulle jag få lära mig nya sätt att räkna och att svaren
inte alltid behöver bli de samma. Jag skulle få insikt i
att det inte bara fanns ett svar som var rätt.
Jag skulle få världen förklarad. Var det möjligt?
Jag hade så många frågor. Det blir bra, hade rektorn
sagt; det är just din förmåga att ställa frågor som
skolan behöver. Det finns inga enkla svar eller raka
sanningar längre. Vi försöker alla lära oss. Jag hade
tvekat. Var det så jag ville få världen förklarad? Det är
bra att kunna ställa dom rätta frågorna, hade läraren
bedyrat. Det är bra att kunna när du är färdig med
skolan, för där ute finns inga enkla sanningar. Och det
är lika bra att lära sig från början, så klarar du dig
bättre.
Jag skulle förberedas och formas för livet. Till det
som tar vid sen, när skolan tagit slut. Dom ville hjälpa
mig, hade någon sagt. Om du går okunnig genom livet
så kommer du inte att klara dig ekonomiskt. Det finns
inget så dyrt som dumhet, hade dom sagt. Vilka är
dom? Lärarna! Det är dom som står där, längst fram i
rummet och pratar tills du förstår. Varför står dom
längst fram? Så att alla kan se. Jaha, då är dom viktiga
alltså. Ja jätte, för det är dom som är klokast där och
vet det mesta. Jaha. Lärare. Skola. Elev.
Jag smakade på orden. Elev. Vad betyder elev? Ja,
skolelev då! Ja men varför
heter det elev? Det vet jag
inte. Det har dom inte sagt.
Det viktigaste är i alla fall att
du går dit varje dag och lär
dig nåt, utom på lördag och
söndag för då är du ledig och
får lära dig vad du vill.

hade hoppat över en liten pöl som speglade himlen och
jag hade hittat en märklig gren med intressanta gnagda
mönster. Den måste jag fråga om. Hur har den kunnat
bli så här? Varifrån har den kommit? Jag menar innan
den kom hit. Den kan ju inte ha legat här hela tiden.
Hur har den blivit så här krokig? Det var som om varje
steg till skolan också ställde nya frågor. Full av lust bar
mig min kropp till skolan den dagen.
När jag kom fram till den stora grusplanen framför
det låga huset höll jag på att snubbla på ett litet järnstaket, som var precis så högt som ett steg brukar vara när
man går. Jag funderade en stund över varför det låg där
nere. Varför var staketet grågrönt så att man knappt
kunde se det? Inte skulle det gå att sitta på heller. Inte
utan att man såg löjlig ut. Och inte skulle det kunna
hålla nåt kvar där innanför. Jo kanske några lågbenta
hundar. Nej förresten, dom kunde ju faktiskt krypa
under staketet som ramade in skolgården.
Det var alltså denna plats för lärande som kallades
för skola. Varför heter det egentligen skola, undrade
jag. Vi skola göra det, ni skola icke göra det, det hade
jag ju hört redan i söndagsskolan. Men skola?
Det låg något likgiltigt redan över entrén. Det var
inte det att handtaget kändes kallt och att dörren slog
emot mig när jag skulle gå in utan den där uppsprungna känslan när jag väl var inne. Det låg något av
dammigt grus i luften. Det doftande torr blyertspenna
och instängt. Det kändes som om torkan hade fått ett
eget hus. Var detta hus, den källa av kunskap och känsla man lovat mig?
KUNSKAPENS TRÖSKEL
De likbleka numrerade dörrarna var stängda.

SINNENAS LANDSKAP
Jag hade sneddat och studsat
över den mjuka gräsmattans
slänt, rundat den där stora
stenen med mossa från evigheten och passerat ett par
präktiga tallar med fågelkvitter; jag hade känt den syrliga
doften och fått med mig smaken från ett hallonsnår; jag
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Korridoren låg som en hastigt övergiven flyktväg.
Andnöden i detta syrefattiga sten- och plasttäckta
impediment var lika stor som saknaden. Mina steg
kändes lika ödsliga som avståndet till nästa svängdörr.
Inte ens de som anlägger motorvägar nuförtiden vill ha
tråkiga raksträckor. Ingen annanstans ekar stegen så
ödesmättade och störande som i en tom skolkorridor.
Ingen annanstans kan väggarna vara så intetsägande
som i skolrummen. Jo, det ska vara i förvarings- eller
interneringsrummen då. Ändå var det så där. Vem ville
ha det så här? Var började skolan? Var slutade den?
Inte kan det ha varit här ute i kapprummet? Hur hade
det blivit så här? På håll hade den sett ut som vilket
annat hus som helst. Denna ventilerade mardröm till
byggnad som skulle förbereda mig för framtiden.
Var låg skolans hjärta? I aulan, hos vaktmästaren, på
rektorsexpeditionen eller i skolans matsal?
Skolor har olika namn: folkskola, läroanstalt, grundskola, bildningsställe och universitet; de ska alla vara
förberedande till det professionella livet. Namnen har
skiftat men vad vet skolan om framtiden? När börjar
framtiden och när har den varit? Hur hälsar skolan sina
elever välkomna till skolan och framtiden? Hur känns
det att komma till skolan som elev och personal?
Känner jag mig välkommen? Väntar skolan på min
ankomst? Hur syns min närvaro? Hur viktig är andra
för mig? Har jag betydelse?

som våra hjärtan längtar efter att få uppleva?
Hur får omvärlden sin betydelse för oss, om inte
genom de känslor den väcker inom oss. Vilka känslor
väcker skolrummen? Sinnlighet är inte detsamma som
ett sinnesintryck som kan framkallas av en färgsättning
eller en bredare svängdörr. Våra sinnesapparater är
mycket mer komplexa och fantastiska.
Alla våra avgörande upplevelser i livet sker genom
ett samspel mellan flera sinnen. Det som ger oss en
dyster eller en djup positiv känsla i livet innehåller
flera sinnens samverkan. Hur ska vi få ett skolrum som
tilltalar den sinnliga potential vi besitter och lever av?
Hur ska vi finna känslan för det förunderligt fantastiska med livet, om vi inte får motsvarande känsla för en av de viktigaste platserna för vår självväxt?
INBILLNINGENS IRRVÄGAR
Alla dominerande system avsätter sina riktmärken och
gränser, som doftspår går de att följa för den invigde.
Dessa leder ofelbart till de värderingar som råder. Det
är efter dessa värderingar en programplan till en skola
formas. Beställare, skolförvaltning och arkitekter arbetar efter en sådan, och den är uppgjord i enlighet med
de normer och värderingar som gäller. Efter den helhetssyn som råder. Eller man kanske borde säga, efter
den delsyn som har prioriteras
Planläggning, förprojektering eller programmering
som det ibland kallas, begränsas ofta av regler och
normer från den lokala stadsplaneringen, men även
från den lokala dominerande byggkunskapen och från
de prioriteringar som den rådande ekonomin ställer
villkor efter. Därefter påverkas den eventuellt utifrån
skolgångens långsiktiga mål och kanske ännu senare av
den förmåga till medmänsklighet och omsorg som
skolan eftersträvar. Och allra sist om någonsin påverkas
programplanen av skolans behov av att se sig själv som
föredöme och möjlighet att leva upp till sitt innehållsliga mål.
Arkitekten uppfattar sig ofta som konstnär och
därmed blir hans verk likställt med alla andra sköna
konsters alster. Den konstnärligheten innehåller någon
form av immunitet som kan försvåra en dialog.
Samhällsplaneraren uppfattar sig som vägvisare och
därmed blir hans arbete likställt med det socialpolitiska
livets uppdrag. Det är inte säkert att dessa uppfattningar och de resultat de leder fram till är samstämmiga
med de egentliga behoven.
Det faktum att programmering begränsas allra mest
av beställarnas och entreprenörernas helhetssyn – eller
mer dramatiskt på deras bristande helhetssyn – är värt
en eftertanke. Den kan lite rått uttryckas som en efterhängsen formel: en viss mängd material av olika egen-

SINNLIGHETENS SKOLSALAR
Alla byggnader bär på sin bild av framtiden. De stenar,
plankor och fönster som ansamlats är förutsägelser om
den tänkta framtiden. Byggmaterialen och funktionerna
i byggnaderna formulerar vad någon eller några tror
om framtiden. Skolans utformning blir därför, även
den en förutsägelse av framtiden. En hypotes. Ett
antagande av framtidens behov. Men den blir också en
försöksformulerad sanning som ska kunna prövas och
förklaras. Den står ju där. Och som hypoteser ofta är
felaktiga kan också byggnader vara felaktiga.
Byggnader har sitt innehåll. De har sina funktioner.
De har sin form. Inget kan vid första eller andra eller
tredje anblicken skilja ut det ena från det andra.
Byggnader fungerar, men för vem och för vad?
Skolan är summan av sina ingående komponenter och
verksamheter. Den största och viktigaste delen,
eleverna och skolverksamheten lämnar inga andra spår
efter sig än förslitning. Borde inte den inlärning som
pågår i skolan lämna avtryck i någon form av kunskap i
byggnaderna? Frågan föder nya frågor. Innehåller
skolmiljön och skolgången den inspiration som kan få
oss att stå emot likgiltighetens virus eller är den kanske
rent av utanförskapets grogrund? Gestaltar skolbyggnaden och verksamheten inom skolbyggnaden det
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skaper ska sammansättas för ett speciellt behov vid en
speciell tidpunkt på en sådant sätt att budget hålls.
Skolan ska uppfylla en skolstandard. Det blir mest en
fråga om produktions- och materialhantering, inte en
fråga om hur man skapar en skola för stimulerande orientering i kunskapens landskap.
Traditionellt förknippas byggnader med trä, sten,
beklädnad, dörrar och fönster. Dessa hårdvaror med
sina egenskaper och sin förslitning lever sina egna liv.
De är inte en del av skolgången. Inte ens en förutsättning utan en omständighet. Skolbyggnaden blir ett
uttryck för samhällets lokalbehov och bildningsomsorg
inte av samhällets eller individens bildningsmål.
Skolbyggnaden präglas mer av sin administrativa
funktion än av sin pedagogiska potential. Byggnaden
blir det skal som ska fyllas med innehåll och mening.
Är drömmen i skolplanerarnas och arkitekternas värld
oföränderlighet och outslitlighet? Hägrar tanken på
evighetens berömmelse för
de ansvariga istället för det
ändamålsenliga i undervisningen? Uppsåtet finns där.
Viljan, kunskapen finns där.
Men har det blivit en skola
som stimulerar våra aktiva
känslor och känslan av
sammanhang? Kan skolans
personal integrera sina erfarenheter och skolans pedagogiska mål med skolbyggnaden? Här finns den stora
utmaningen. Ett integrerat
synsätt möjliggör framväxten av en förändringsvänlig
byggnad för dagens men
också för framtida användande och hänsyn.

med även undervisningsformerna. De flesta lärare
känner meningsfullhet när samband och aktualitet finns
mellan undervisning och verklighet. Lärare känner till
och med glädje inför det övertygande och gripbara i
exemplen som illustrerar kunskapen och undervisningen.
Förmodligen är synliggörandet och delaktigheten i
kunskapsprocessen det viktigaste. Omvärlden borde
vara det kunskapsfält som elev, lärare och grupp tillsammans aktivt utforskar. Skolan är den närmaste plats
som borde leva det den lär ut. Skolan borde fungera i
enlighet med de värderingar och den uthållighet som vi
vill att människor ska omfatta istället för att vara ett
ständigt provisorium eller ett undantag från verkligheten. Den mest utvecklingsbara metoden för ett samhälle
och en skola i ständig förändring är den som skapar
förutsättningar för dialog och samsyn.

VISDOMENS HANTLANGARE
Ingen yrkeskategori har i längden kunnat stanna vid
samma läst. Det har gällt hantverkare och borde också
gälla samhällets informationsbärare och administratörer. Det finns väl ingen yrkeskategori som så ihärdigt
och tålmodigt försökt förändra sin roll som lärarna.
Varför? Förmodligen därför att de hela tiden ser sin
kunskap förändras och att behoven förskjuts?
Det har genom åren legat många läroplaner med revisioner på lärarnas katedrar. Mycket klokt har formulerats och omformulerats i dessa volymer. Detta för att
man inser att dagens kunskap snabbt blir föråldrad med
tanke på framtidens behov. Pedagogikens styrka ligger i att vi kan hänvisa till praktiken och den utanförliggande världens villkor. Dessa förändras och där-

SKOLAN EN INVESTERING I FRAMTIDEN
Tiden har utvecklat en konsumentmedvetenhet i samhället. Denna är en följd av att många produkter tillverkats enligt ”lägsta kostnadsprincipen”. Den som lägger
lägsta anbudet får oftast jobbet. Detta är en realitet i
byggbranschen, även när man bygger en skola. Man
konkurrerar inte om kvalitet utan om pris. Den
utgångspunkten borde inte vara riktmärke för utbildning. Effekterna av denna värdering får konsekvenser
även för pedagogikens kvalitet och trovärdighet eftersom skolan är en förebild för samhället i övrigt.
Kanske borde beställare också inse – att precis som
när man köper en bil – att även arkitektur och skola
behöver översyn och intrimning för att fungera ändamålsenligt. Arkitekter och även lärare är generellt kom3.

petenta när det gäller att göra avvägningar och finna
praktiska lösningar på komplexa problem. Den framtida uppgiften med en skola i förvandling innebär att
man också måste ge upphovsmännen ett förlängt
ansvar så att byggnaden fungerar med de nya krav
som ställs. Därför måste beställare och brukare både
vidga och fördjupa bygguppdraget samt dela ansvaret
för byggnadens funktioner så att det gäller över längre
tid. Ekologisk uthållighet går hand i hand med den
utbildning som skolan bedriver. När skolan fungerar
och skapar positiva känslor uppstår gemenskap.
Verkligheten formulerad på ritbordet eller i stencilrummet är förbi? Ny kunskap lägger inte till eller drar
ifrån någonting, den förändrar allt.
Dagens skolbyggnader överanpassas till de omedelbara behoven och för den omedelbara brukaren.
De utelämnar generellt sett framtida brukare. De tar
inte hänsyn till långsiktiga ansvar. När väl byggherrar
och förvaltningskontor tänker i dessa banor använder
de begrepp som ombyggnad och renovering av det
befintliga.
Finns det då någon helhetssyn för skolbyggnaden
som gör den till en sinnebild för den önskvärda framtiden? Den som skolan själv är med om att skapa.
Finns det överhuvudtaget någon livscykeluppfattning
om skolgång och byggnader i stort? Det borde finnas.
De enda som systematiskt ser byggnaden som
dynamiskt ingående i ett system, om än ett ekonomiskt
system, är de som fastställer fastighetens värde som
antingen en avskrivningsmöjlighet eller som ett
investeringsobjekt. Men denna värdebalans är en
väldigt liten del av byggnadens hela utbyte över tid
med omgivningen och dess brukare.
Eftersom just programmering av byggprojekt är en
av arkitekturens stora landvinningar, vari ligger då
orsaken till att skolan snabbt blir otidsenlig och oinspirerande? Kanske beror det på att skolbyggnaden inte
har kunnat tillvarata möjligheter under vägs gång.
Kanske för att skolan har utelämnat framtida brukare.
Kanske för att skolan gjorts optimal för ”nuet” men
dåligt anpassats för framtiden. Och det mest avgörande
är förmodligen att skolan inte har kunnat tillvarata
lärare, personal och elevers erfarenheter och behov i
skolsituationen allt eftersom den har förändrats. Och
då handlar det inte om att planera för fiberoptisk kabel,
om nu bredbandstekniken blir intressant, eller om att
gjuta stommen så att en framtida tillbyggnad kan bli
möjlig.
Det handlar om att vara förberedd och mottaglig
för framtida okända krav som bygger på förvärvade insikter om vad som krävs för att en funktion
ska kunna kallas ekologiskt uthållig. Och denna kan
inte standardiseras utan utgår alltid efter lokala förut-

sättningar.
En dynamisk miljö i samklang med omgivningen
skapar respekt och djupt ansvar. Vi kan aldrig beskriva
en annan människas känsla, om vi inte har haft en
liknande erfarenhet. Och även det är svårt nog. Vi kan
aldrig övertygande förklara eller i längden acceptera
varför vi lärde oss en sak och gjorde en annan. Inte ens
i skolan. Den insiktsfulla skolgången är en skolkvalitet
som borde ersätta den skolstandard som idag skjuter
upp verkligheten.
FUNGERAR SKOLAN SOM DEN LÄR?
Om man ska försöka besvara frågan i generella termer,
kommer man lätt till korta. Det råder ett uppenbart
glapp mellan syfte–mål–verklighet och skolans möjlighet att fungera i enlighet med sina ideal. En ansvarstagande delaktighet mellan elever, lärare och personal om
långsiktiga mål är inte uppenbar. De flesta känner sig
nog mer eller mindre betydelselösa inom helheten.
En känsla av bekräftelse i skolmiljön finner man inte
i de standardiserade skolritningar som arkitektkontoren
har i sina hyllor eller de produktkataloger som ligger
hos skolförvaltningens beställningschefer. Känslan av
bekräftelse måste skapas i samarbete. Skolan som
arbetsplats måste själv kunna stimulera elever och
personal att ta ansvar. Viktigast för skolan är kanske
ändå att den borde vara en attraktiv modell. En modell
som tydligt visar på långtgående hänsyn till gemensamma problem och intressen. Vi får den skola vi skapar.
Vi får den värld vi skolas till. Men då måste också
grundförutsättningarna finnas där, helst som konstruktiv helhet och inte som ett påbud. Glädjen kommer av
de gripbara och förtydligade sambanden mellan vår
roll, vår uppgift och det allmänna välbefinnandet. Det
är genom oss själva som vi känner andra.
SJÄLVETS RELATION TILL OMVÄRLDEN
Det kan vara en utmanande föreställning att den ”egna
personen” har ett vidgat själv som även omfattar delar
av omvärlden och att detta själv kan ha en relation eller
ett sammanhang utanför den egna kroppen. Svårigheten
i denna paradoxala tanke kommer från den självkritiska
insikten att människan inte kan skiljas från världen i
ursprunglig mening och samtidigt vara människa.
Lika lite som hon kan vara hela världen samtidigt.
Genom att studera omvärlden via våra sinnen hjälper
vi oss själva att se, uppleva och uppskatta skillnader
och samband. Utan denna urskillningsförmåga och
relationsförmåga skulle vi förmodligen inte kunna
uppfatta världen och inte heller oss själva. Vissa språkforskare menar att det är just denna egenskap som är
grunden till våra språk. Språk som i sin tur formar
oss i ord och handling. När vi talar försöker vi sätta
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ihop de upplevda delarna till en helhet igen som kan bli
meningsfull. Språket innehåller alltså delar av oss som
i förlängningen beskriver vår självbild.
Psykoanalytiker, beteendevetare och språkforskare
menar att den största delen av vår självbild inte enbart
är formulerad i ord utan även genom handlingar. Dessa
kan vara medvetna eller omedvetna.
Denna självbildsprocess speglar vår fysiska, emotionella och mentala förmåga att omfatta och utföra handlingar i enlighet med våra individuella önskningar och
grundläggande behov. Just denna självbild som motsvarar den enskilda personen vid en viss situation och vid
en viss tidpunkt kan bli katalysator för den vidgade
omvärldstanken. Självbilden är ett resultat av sinnliga
erfarenheter, känslor och tankar. Självbilden kan vara
medveten eller omedveten, realistisk eller orealistisk.
Det är denna helhet som bekräftar självet. Och kanske
hjälper oss denna insikt att besvara frågan: varför är vi
här?
Stimulerar skolan och dess byggnad individen så
att självbilden stärks och utvecklas? Skapar skolan
förutsättningar för en utvecklingsbar relation med dem
som vistas där?

en sinnebild av den värld vi sedan vill gå ut till?
Skapar vi i en skola som visar att den är bärare av
långsiktig omtanke? Stimuleras vi till samförstånd
med andra levande, inte bara människor utan till allt liv
under den mest präglande tiden i vår utbildning? Eller
inbillar vi oss att det skolan gör med oss inte kommer
att gälla oss när vi går ut till livet efter skolan? Kan det
vara så att en skola som tar sig själv och sin roll på
allvar också tar de ingående människornas känslor på
allvar hela tiden?
Det är inte bara vår inställning till andra människor
som beskriver våra djupaste värderingar eller vad vi
värdesätter högst hos oss själva. Det gör också vårt
förhållande till allt annat liv. I alla former och i alla
faser. Genteknologin har på ett övertygande sätt visat
oss att det är mer som förenar arterna än det är som
skiljer dem åt. Vi människor har större förmåga till
inlevelse än allt annat liv, vilket gör att vi också kan
utvecklas som individer underordnade en större helhet
utan förlorad självkänsla. Vi människor har inte något
herravälde över vare sig nuet eller framtiden - detta gör
oss inte för den skull likgiltiga.
FRAMTIDEN SOM EN TILLGÅNG
Våra elever är en vital del av vårt lands nationella
kapital. Vårt utbildningssystem ska tillföra dem ökat
värde. Nationellt och lokalt, har vi traditionellt ansett
satsningen på våra elever som något som ska uppfylla
efterfrågan på kunskaper som krävs för yrkeslivet.
Idag har vi utvecklat ett synsätt som är hämtat från
den finansiella världen, avkastning på satsat kapital.
Många länder, organisationer och företag har tagit den
till sig i form av en ”kostnad/intäktsanalys”. Analysen
har blivit ett sätt att se på verkan av tillförda faktorer,

DEN INKÄNNANDE SKOLAN
Är det ett orimligt krav att skolan ska vara inkännande?
Framtiden är inte mer kontrollerbar än den är förutsägbar. Hela livet lär vi för det som kommer inträffa och
för det som kan tänkas inträffa. Fantasin får väl idag
ses som ett adelsmärke för läraren och även för arkitekten men knappast för byråkraten inom skolförvaltningen eller den budgetstyrda samhällsplaneraren. Fantasi
som sådan förknippas ofta som kopplad till framtiden.
Inte med den föränderlighet som är påkallad utan mer
som ett magiskt, visionärt
tillstånd med något av
verklighetsflykt över sig.
Verkligheten är en annan.
Sociologer, psykologer,
beteendevetare och några
till är i de flesta fall överens
om det faktum att man får
det man ger och man ger det
man fått. Skapar skolan en
känsla av delaktighet där
individen både kan uppleva
sig själv och hitta en källa
till sitt eget välbefinnande
igenom andra? Skapar vi en
skola som omfattar individens styrka och svaghet
med lika stor respekt?
Skapar vi en skola som är
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SKOLANS EKOLOGISKA DRAMATURGI
Dagens arkitektur eller skolbyggnader med sina funktioner och sin metodik har mycket att lära från andra
vetenskapers erfarenheter när det gäller att studera
samband. Det kan vara så skilda verksamheter som
optionshandeln eller rent av mikrobiologin och gastronomin. Skolan är en investering i nära och långsiktiga
samband – ett intrikat signalsystem av impulser för
personlig utveckling – ett ämnesomsättningssystem
med de bästa av råvaror: eleverna, lärarna och den
övriga personalen.
Skolan är som begrepp i det närmaste synonymt med
ett klassrum. Detta finns i ett hus som ingår i ett ännu
större hushåll. Detta hushåll har fått det grekiska namnet oikos. Med ordet oikos menar man själva grundförutsättningen för livet här på jorden. Visdomens och
klokhetens gudinna Sofia har lånat oss sitt namn i ordet
sofi. Tillsammans bildar de två orden begreppet
ekosofi. Det är en förvärvad och intuitiv känsla av viljan till samhörighet.
Ekosofin försöker formulera en helhetssyn som gör
oss likställda med allt liv. Men med den skillnaden att
vi också har den unika förmågan till inlevelse och att
tänka långsiktigt. Vår bild av framtiden är byggd på
den kunskap och de erfarenheter vi har fått från
det förflutna, men den är också formad av våra
drömmar och visioner. Detta faktum borde också i
större utsträckning avsätta sig i den värld vi lever och
verkar i. Ekosofin är i den här meningen stor konst,
vida överlägsen naturvetenskapen utan att för den skull
vilja vara utan den. Den låter oss uppleva den väv i
vilken vi ingår. Den ger oss en uppgift och en mening.
Skolan är ett levande exempel. Den är som en levande kropp. Den grundlägger och synliggör. Den är en
sinnebild av den omsorg som råder. Den uppmuntrar
och låter mig ta ansvar för min kunskapstörst.
Skolgången borde vara ett kontinuerligt uttryck för
våra värderingar och prioriteringar i våra försök att
återskapa världen. Vi kan tänka oss att skolgången även
är ett sätt att se världen med dess kopplingar och att
göra dem ännu bättre där det är möjligt. En ekosofisk
handling är den handling som för sin behovstillfredsställelse inte inskränker på andra varelsers förmåga att
förverkliga sina potentialer. Genom att koppla våra
sinnen och våra visioner med våra handlingar projicerar vi oss själva i framtiden.
Dagens recept tycks mest vara ett önskemål att förse
undervisningen med ny teknologi. En teknologi som
fokuserar på det rationella och det linjärt vetenskapliga
hellre än det intuitiva och djupt mänskliga. Även om ny
teknik utlovar ”interaktivitet” gäller det att rädda detta
ord från sitt sönderfall och återerövra det till att betyda
det samspel som skola och skolgång har med omvärl-

annat än de rent finansiella som resultat av beslut och
handlingar. Det är ett försök till samsyn i affärslivet.
Näringslivet börjar mer och mer se kunskapen som
finns inom företaget som kapital. Före utbildning uppfattas eleverna, de framtida resurserna som mänskligt
kapital och efter utbildning uppfattas de anställda som
intellektuellt kapital.
Det intellektuella kapitalet är inte bara den intelligens
som skolan idag premierar utan även den förmåga
eleven har att producera idéer. Idéproduktion, förnyelseförmåga skapar innovationer. Företag med
långsiktig strategi ser framgången i sin förmåga att
kreativt förutse framtiden. Framtiden blir alltså en
tillgång, en räkenskapspost. Medvetande kan därmed
också bokföras. Vad händer om kunskapen tvingas
flytta ut?
I kunskapsföretagen kan kompetensen och konkurrenskraften försvinna när personalen slutar. Vad händer
när eleverna slutar? Hur påverkar det bygden och den
lokala utvecklingen? Skolan borde kunna se sin roll i
detta sammanhang tydligare. Den skola som tillvaratar
och förvaltar det mänskliga kapitalet på ett utvecklande
och ansvarstagande sätt kan skapa samma kreativa
atmosfär som hos de mest gynnsamma företagen.
Företag och skola har samma mål i den meningen att
de kan bistå den personliga utvecklingen och den
sociala välfärden på ett sådant sätt att de stärker
varandra.
Nu senast har även miljökunskaperna lärt oss att
lägga till viktiga aspekter som ligger bortom själva
lönsamhetsanalysen och att göra oss observanta på
olika yrkens långsiktiga behov, inom industri- och
affärsvärld, som måste inkluderas för en samsyn av
hela vår planets behov. De ekologiska kunskaperna har
gjort det fullständigt klart för oss, att vi som alla andra
måste ha ett ömsesidigt utbyte med omgivningen om
systemet vi ingår i ska kunna vara i balans och utvecklas; inte bara för stunden utan också över oöverskådlig
tid. Det är en ansvarsfull och mogen livshållning vi
ska utveckla.
Det behövs inga extra timmar på schemat.
Förutsättningarna finns där hela tiden. Hur tränas vi till
att uppleva andra människors livskvalitet som en förutsättning för vår egen? Hur känner elever och personal
igen omsorgen i skolarbetet? Hur klarar skolan av att
hantera det faktum att ju mer kunskap vi får desto större ansvar måste vi också kunna ta? I denna frågeställning ligger även det skeva förhållandet att vi samtidigt
också inser våra begränsningar. Vi får mer kunskap än
vi kan ta ansvar för. Ändå är det vår uppgift att visa på
en överensstämmelse mellan insikt och handling. Här
ligger en av skolans viktigaste uppgifter – som kan
åstadkommas med samsyn.
6.

den, som människor har med varandra.

lånat ordet från Frankrike som i sin tur lånat det från
Italien, där det hade använts i ett språk som ingen talade längre. Där stod det att ordet elev ungefär betydde
att lyfta sig upp. Från vad, med vad? Det står inte, sa
han. Står det nåt om hur högt man ska lyfta sig till eller
vad motsatsen heter. Nä. Står det nåt om varifrån de
latintalande italienarna fått ordet? Det står inte.

DEN SINNLIGA BEKRÄFTELSEN
Det bästa instrumentet för självförverkligande är vår
egen sinnliga bekräftelse. Ingen teknik kan ersätta detta
behov. Den teknik vi behöver ska hjälpa oss tänka tillsammans. Vi har möjlighet att bli klokare och kanske
visare tillsammans. IT-verktygen kommer att förändra
undervisningen. Vad man undervisar och var man
undervisar kommer att ändras. Processen att inhämta
kunskapen anses bli viktigare än kunskapen i sig.
Även om vi lär ut metoder för hur eleverna själva ska
kunna inhämta information, så kan aldrig lärarens roll
förbises. Den kommer istället att stärkas. Den fortsatta
bearbetningsprocessen som leder till elevens försök att
omvandla information ur Internet till kunskap kommer
att kräva en aktiv och vägledande handledning. Den
rollen kan digitaliserad information aldrig ersätta hur
raffinerat den än är sammanställd och aldrig heller tas
ifrån den engagerande läraren. Det är endast läraren
som kan spegla elevens framsteg med entusiasm,
inlevelse och kreativitet.
Det är i längden endast människor som kan skapa
närhet och ömsesidighet. Det är bara människor som
har förmåga att uppfatta helheten och värdet av den.
Det är bara människor som kan bearbeta förluster och
skapa de förändringar som krävs så att inlevelsen med
omgivningens behov överensstämmer med de egna.
Det är bara människor som kan etablera, vidmakthålla
och fördjupa ömsesidiga relationer till andra människor
och med omgivningen. Omtanke är ett mänskligt drag.
Vardagens sköna praktik blir också förnuftets klara
tillämpning. Vi behöver inte bara tänka annorlunda i
förhållande till skolan och dess miljö eller handla
annorlunda. Vi behöver också känna oss annorlunda.
Alla personliga förändringar som krävs av oss måste
också föregås av känslomässiga förändringar inom oss.
Dessa kan bara avläsas av vår omgivnings intresse.
Skolans eller lärosätets uppgift har fått en stor utmaning i att införa känslans plats i skolan.

Det var långt senare när vi var på väg upp till utkiksplattformen i Kaknästornet som vi förstod att samma
ord fanns i engelskans elevator och att vi alla åkte i
samma hiss, ur glömskans och likgiltighetens schakt i
kunskapens och möjligheternas hus.

På kvällen slog min son Viggo upp ordet elev i en tjock
bok om orden och dess ursprung. Där stod det att vi

Illustrationer: Vykort från 1900-talets början, något förminskade.
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SKOLA
ETIK
EKOLOGI

– pedagogik och ansvar
Skolans roll för personlig utveckling och
långsiktigt uthållig samhällsutveckling i ett
ekologiskt perspektiv kan vara:

– att utbildningen har ett balanserat
förhållande till omvärldens relevanta
behov och tillgångar

– att skolarbetet inte blir negativt
beroendeframkallande eller förstörande
till sin karaktär mot omvärlden

– att skolarbetet har en pedagogik
som är begriplig i ett ekologiskt
helhetsperspektiv

– att skolarbetet utvecklar elevens
förmåga till inlevelse och omsorg
även över artgränserna

Fotnot: 1. Minerva, en romersk gudinna som bl a dyrkades hos etruskerna. I Grekland var hon känd under namnet Pallas
Athena. Hon var skyddshelgon för hantverkare, skådespelare, skrivare och lärare! Eftersom hon skapats moderlöst ur
överguden Jupiters hjärna (Statens beskyddare) kunde hon ge honom goda råd utan att han tog illa vid sig. Hon var den
hjälmprydda gudom som verkade skyddande över sinnena, smaken och hänsynsfullheten. Det var eldguden Vulcanus
(järn och smidesarbetarnas helgon) som öppnade Jupiters skalle och släppte ut Minerva, visdomens gudinna.
(Lempriere´s Classical Dictionary, 1978 s.382)

©Jan Öqvist 1999.05.25

SKOLA
ETIK
EKOLOGI

– långsiktighet och attityd1
Den skola som försöker tillfredställa ömsesidiga och
långsiktiga behov har också ambitionen och viljan att vara en
föredömlig pedagogisk modell genom:

– att materialen i skolan är förenliga med
samhällets och naturens kretslopp
– att materialen till skolarbetet kommer från
förnybara fonder2 i naturen
– att försiktighetsprincipen3 tillämpas i
skolans hela verksamhet
– att en långsiktig konsekvensanalys4 finns för
skolarbetets hela livscykel

– att stabila, icke-nedbrytbara föroreningar5
inte släpps ut i naturen på grund av
utbildningen
– att halterna av naturfrämmande6 ämnen från
jordskorpan inte ökas till biosfären på grund
av utbildningen
– att samhället förses med attraktiva,
meningsfulla, kvalitetshöjande och
livsbefrämjande produkter och tjänster

Fotnot: 1. De amerikanska sociologerna W.J.Thomas och Florian Znaniecki använde ordet attityd för att beteckna en
genom erfarenheter uppbyggd disposition som styr en individs handlande. 2. Resurser i naturen som tas ut får över
tiden inte överstiga tillväxt eller tillrinning. 3. Undvika att använda det vi vet för lite om och hellre ersätta med en
”sämre”. 4. Undersöka om det uppstår framtida miljöskulder, för framtida generationer. 5.T.ex. metaller som kadmium,
bly m.fl. 6.T.ex. PCB, dioxiner, plutonium m.fl.

©Jan Öqvist 1999.05.25

SKOLAN SOM EKOSOFISKT LÄROMEDEL
– en frågeställningsmall av
Jan Öqvist scenograf/arkitekt
Bengt Warne arkitekt KTH

Ekologisk tillämpning
Hur tillämpas kunskap för en uthållig
ekologisk arbetsmiljö i byggnaden och i arbetet
som helhet?
Används ekologisk kunskap i pedagogiken
och finns den närvarande i skolrummet?
Görs den önskvärd och tillämpbar i samhällsutvecklingen?
Är byggnaden norm för de ambitioner som
skolan och samhället har?
Följer normerna varandra?
Beskrivs exempel där pedagogiken och skolan
fungerar eller kan fungera i överensstämmelse
med en ekologiskt uthållig verksamhet?
Överstämmer skolans mål med samhällets mål
i det långsiktiga perspektivet?
Vad kan göras åt arkitekturen som pedagogskt
hjälpmedel?

Vår tid har beskrivits som post-industriell, den tredje
industrirevolutionen, kunskapssamhället, informationsekonomin eller den systemekologiska cyberekonomin.

Ekologisk förståelse
Hur utvecklar skolan förståelse för ett
fördjupat personligt och samälleligt
producent- och konsumentansvar i skolan?
Undersöker skolan eller skolarbetet den
ekologiska innebörden ”från vaggan till graven”?
Hur uttrycker sig detta ansvar i kunskapsinlärningen i skolan?
Används ekologiskt anpassade material och
resurser i studiesituationen?
Upprättas en livscykelanalys av skolans
pedagogiska material och verksamheter?
Innehåller analysen aspekter på produkternas
hela liv: tillverkning, distribution, användning,
nedbrytning och återvinning.
Finns det miljöanpassade riktlinjer för inköp?
Hur analyseras konsekvenserna av produkternas
användning?
Vad kan göras för att öka medvetenheten?

Intellektuellt kapital är en föreställning om att förvärvade insikter kan hjälpa oss att skapa framtida värden i
ett humanistiskt perspektiv. Ordet intellekt är en sammansättning av två ord från latinets inter som betyder

mellan och lectio, läsandet t ex den förvärvade kunskapen genom studier som i sin tur är släkt med vårt
lektion. Ordet capital betyder förutom pelarens huvud
även summan av något.
©Jan Öqvist&Bengt Warne 1999.06.14

Ekologiskt medveten studiemetod
Hur arbetar skolan för att öka medvetenheten
om en ekologiskt uthållig pedagogik?
Hur ser skolans miljöverksamhet ut? Är den
förståelig och konsekvent?
Finns det ett långsiktigt omsorgstänkande i
skolarbetet och i själva skolbyggnaden?
Hur beskrivs hypoteser och konsekvensscenarier som kan tillämpas i skolans arbete?
Hur synliggörs miljömässigt anpassade
förändringar för eleverna?

”Framtidisering” – att ta in framtiden i nuet är en
bearbetningsprocess i gränslandet mellan det
mänskliga kapitalet och det materiella kapitalet.

Ekologiskt uthålliga metoder
Hur kan skolan kontinuerligt utveckla
kreativa sätt att tillämpa en ekologiskt
medveten pedagogik?
Hur arbetar skolan med sikte på elevens
förståelse för samhällets långsiktiga krav?
Hur tillämpar skolan ett solidariskt och
pedagogiskt förhållningssätt som är
tillämpbart i global skala?
Hur beskrivs konkret en övergripande
ansvarsfull ekologisk hållning i schemaläggningen så att den genomsyrar skolans
övriga verksamheter?
Hur utvecklas ekologiskt uthålliga metoder
för pedagogisk verksamhet och drift av skolan?
Hur kan man skapa attraktiva modeller för en
medveten ekologiskt skolform?
Vad kan göras för att bekräfta positiva resultat
och framsteg?

Framgångsrika företag vårdar sitt emotionella kapital
genom sina interna och externa relationer.
Hur ser skolans emotionella kapital ut?

©Jan Öqvist&Bengt Warne 1999.06.14

”NUTIDSARKEOLOGISKT STUDIUM” AV LÄNNASKOLAN 14.6.1999
En undersökning av upplevelser, känslor i skolmiljöer på Lännaskolan.

Arbetsprocess: Beskrivning
1. Tanken är att det ska bildas grupper om två och två.
Jag tror att det kan bli tjugo stycken.
Grupperna kan bildas spontant.
Eller skapas 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, etc.

Entré

Ni har alla vissa gemensamma platser ni ska studera.

Kapprum

2. Ni får vissa platser tilldelade. Totalt kanske 10 st.
Dessa kommer att vara förutbestämda, (blandade för
att ni inte ska vara på samma plats) och nedskrivna
på en lapp som ni drar ur en hatt.
Allt är organisatoriskt förgjort och förslagsvis utvalt.

Din arbetsplats

Man tillbringar mellan 5 - 10 minuter på varje plats.
Det bör finnas en kaffepaus, eller vattenkontroll i
”Mångsbodarna”. Den märks med specialringning.
3. Ni tilldelas anteckningsprotokoll med förslag till
frågor. Du behöver inte svara på alla frågevarianter.
Ni går runt två och två och undersöker, förnimmer,
känner, tolkar och antecknar.
4. Själva noteringsprocessen går till så att det är
partnern som frågar, intervjuar den andre hela tiden
och skriver ner hans protokoll. Följaktligen även
vice versa.
5. Sedan kommer ni att träffas i större grupper,
kanske inom yrkeskategorier och redogöra för vad
ni upplevt. Samtal och jämförelse.
6. Det generella förs upp på en ett stort papper.
Det avvikande presenteras i gruppredovisningen.
7. De olika grupperna möts tillsammans och alla
pappren hängs upp.
8. En gemensam fri rundtur bland det upphängda
materialet.
9. En eller flera representanter presenterar sitt material.
Presentationsformen kan anpassas efter gruppens
lust. Muntligt, sång, dans, stepp eller grafiskt.
Valet är fritt.
10.

Sammanfattning:
Handlingsplan:
Strategi:

Gemensamma platser
Korridor

Uppehållsrum
Samlingsrum
....................
....................
....................
....................
Favoritplats. . . . . . . . . . .
Gåraldrigditplats . . . . . .
Tillvalsplatser
Entré
Korridor
Kapprum
Din arbetsplats
Samlingsrum
Trapphus
Skolsal
Teorisal
Tekniksal
Materialrum
Uppehållsrum
Grupprum
Personalrum
Expedition
Sköterska
Väntrum
Vilrum
Servicerum
Städrum
Matsal
Aula
Toalett
Bibliotek
Gymnastiksal
VILKA ANDRA FINNS?

Upplevelseprotokoll & ”nutidsarkeologiska” anteckningar: Lännaskolan 14 juni 1999
av Jan Öqvist arkitekt/scenograf
Ditt namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yrke/verksamhet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. UPPLEVELSE

Vilken plats i skolan:

Vid det första momentet ska du
identifiera platsens mening.

.........................................

Är det en port? Är det en korridor?
Är det ett rum? Är det för enskilt bruk?
Är det för kollektivt bruk?
Vad är platsen till för?
När du har gjort det frågar du din upplevelse eller ditt tillstånd (du kan fråga dig i
stunden eller i minnet): Fråga dig:

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Dina upplevelser:
.........................................

Vad är det som sysselsätter mig
mest inför denna plats . . . ?

.........................................

Vad känner jag

.........................................

.........................................

märker jag

.........................................

ser jag

.........................................

hör jag

.........................................

luktar jag . . . ?

.........................................

Tror du att du är ensam om dessa
upplevelser . . . ?

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
1.

2. KÄNSLOR
Vid detta moment försöker du sätta ord på
dina förnimmelser och de känslor du får.
Försök besvara vad de betyder och hur de
påverkar dig.

Dina känslor:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Vad skapar denna plats för känslor
och sinnesupplevelser i mig . . . ?

.........................................
.........................................

Vad är det som orsakar dessa

.........................................

känslor i mig

.........................................

vilka tankar föds

.........................................

ur dessa känslor

.........................................

vad lämnar dessa

.........................................

känslor efter sig

.........................................

vad betyder det . . . ?

.........................................
.........................................

Tror du att du är ensam om dessa
känslor?

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
2.

3. FÖRSTÅELSE

Din förståelse:
.........................................

Vid detta studiemoment ifrågasätter du
situationen, eller platsen.
Du begär förklaring och motivering.
Här sker förmodligen ett växelspel mellan
dig själv, din roll, andra människor och
platsens förmåga att relatera till dig och
andra.
Vad kan du utläsa om dig själv och
din betydelse i omgivningen . . . ?

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Varför använder du platsen

.........................................

i vilket syfte

.........................................

vad tjänar den till

.........................................

vart är du på väg

.........................................

varför

.........................................

för vad . . . ?

.........................................
.........................................

All förståelse har ett visst mått av självreflektion och eftertanke. Vad skulle platsen också kunna förmedla. Så ställ dig
därför också dessa frågor:
FÖR DIN FÖRSTÅELSE KAN DU
ÄVEN UNDERSÖKA FÖLJANDE:

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Finns det något i platsen som jag
inte uppmärksammat tidigare?

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
3.

Fortsättning din förståelse:
Uppmärksammar platsen dig?

.........................................
.........................................

Ser jag något som jag inte tidigare
sett?

.........................................
.........................................
.........................................

Skulle man kunna använda platsen
annorlunda?

.........................................
.........................................
.........................................

Finns det andra infallsvinklar för
platsen?

.........................................
.........................................
.........................................

På vilket sätt kan platsen förnyas?

.........................................
.........................................

På vilket sätt kan platsen stimulera
dig på nytt?

.........................................
.........................................
.........................................

Hur skulle den här platsen sett ut
om den var som du ville ha den . . . ?

.........................................
.........................................

Tror du att fler skulle vilja ha den på
det sättet?

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
4.

4. ANSPRÅK

Beskriv dina anspråk:

Vid detta moment ska du formulera dina anspråk
som kommer att röra sig på flera plan på en gång.
I den här uppgiften ska du se vilka yttre faktorer
eller önskemål och behov du har för att du skulle
känna dig annorlunda. Försök att hålla målet klart.

.........................................

(Försök till förklaring av skillnad mellan önskemål
och behov:
Människor har fundamentala, verkliga behov och
så har vi personliga önskemål. Det är bra att göra
sig påmind om att det finns avgörande skillnader
mellan behov och önskningar. Orden ”önskan” och
”behov” antyder varandras motsatser. Inom psykologin och psykiatrin talar man om barn som inte
får sina behov tillfredsställda och om önskningar
som föräldrar och lärare har på sina barn.
Vissa behov kan vi binda till fysiologiska eller
generella biologiska funktioner. Vi känner igen
dem som behov som vi ”verkligen behöver” för att
leva.
Önskningar däremot rättfärdigar inte alla krav.
Önskningar kan vara mer eller mindre allmäna till
sin karaktär. De kan vara socialt erkända eller stå i
konflikt med andra önskningar. De kan till och
med inkräkta på personliga behov. Önskningar har
en förmåga att vara oändliga till skillnad från
behoven. Du kan inte bli mer än mätt, vältempererad, utvilad, trygg etc. Önskningar däremot kan
leda till felhandlingar, resursslöseri och orättvisor.)
Denna övning ska göra oss uppmärksamma på
att man kan tänka i hypoteser och konsekvenser av
olika slag. Det är den sammanlagda upplevelsen av
dessa faktorer som påverkar dig och din motivation
och får dig att agera på ett eller annat sätt.

Jag
Jag
Jag
Jag

behöver inte det där
behöver det där
önskar inte det där
önskar det där

Jag behöver inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jag behöver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.........................................

Jag önskar inte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
.........................................
.........................................

Jag önskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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