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Det handlar om stadsutveckling!

Att skapa möten för dialog och kunskapsutbyte
med barn och ungdomar är viktigt. Arkitekter i
skolan har visat sig vara en ypperlig ingång för
att möta barn och unga invånare eftersom metoden bygger på en ömsesidig lärandeprocess.
Arkitekter och planerare lär känna ett område
ur barnens perspektiv och barnen lär känna sin
närmiljö och får delta i diskussionen om framtida utvecklingsmöjligheter för närområdet. I
metoden ingår att skapa förståelse för vem som
har ansvar för planering och byggande, samt ge
möjlighet att möta några av de ansvariga aktörerna i en planeringsprocess.

Arkitekter i skolan är en metod för dialog om
stadsutveckling som gjorts tillsammans med
elever på Drottninghögskolan i Helsingborg.
En första etapp genomfördes hösten 2011.
Metoden har genomgått en revidering och
utvecklats inför ny period vårterminen 2014,
samt inför vidare spridning och genomföranden
framöver.

FRAMTID
Metoden för Arkitekter i skolan har varit att
arbeta med ett områdes nutid, dåtid och framtid,
samtidigt som fokus har rört sig från närområdet
ut till övriga staden och tillbaka igen.
Arkitekter i skolan har genomförts under fyra
förmiddagar, fyra veckor i rad. Vi avslutade med
en återkoppling som en femte träff, några
månader senare.
Grupparbeten, individuella arbeten,
föreläsningar, guidade utflykter, hemarbeten.
Lärarledd undervisning.
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Så säger FN:s barnkonvention

Bakgrund

Artikel 3: När vuxna fattar beslut som rör barn
ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de
vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig
och hur beslutet kommer att påverka dig.
Du ska få det skydd och den omvårdnad du
behöver.
Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets
bästa” när beslutet rör många barn.

Nationell lagstiftning förespråkar medborgarnas och de boendes
deltagande i samhällsplaneringen. Enligt FN:s barnkonvention
har även barnen rätt att uttrycka sina idéer kring utformningen
av sin nära miljö.

Artikel 12: Du har rätt att uttrycka dina åsikter
i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta
hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller
domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör
dig ska du få möjlighet att komma till tals.

För att öka intresse och engagemang för vår byggda miljö har
flera projekt genomförts på olika skolor. Sveriges Arkitekter
genomförde exempelvis i början av nittiotalet ett projekt där
medlemmar besökte skolor och talade om hur man bygger hus
och planerar utifrån sina egna intresseområden.

Ett problem är att alla inte vet hur en planeringsprocess går till
och använder därmed inte sin inflytandemöjlighet aktivt.
Genom att införa olika kursmoment kring byggande och
planering i undervisningen även för de yngre barnen kan
förhoppningsvis dialogen och engagemanget öka. Möjligheten
till ett hållbart samhällsbyggande ökar genom att de boendes
engagemang och kunskap tillförs processen - även barnens och
ungdomarnas idéer är viktiga.
Arkitekter i skolan på Drottninghög har varit en del av stadsutvecklingsprojektet DrottningH, och senare delprojektet Dialog
3.0 som blev en fortsättning och utveckling av det nära
dialogarbete som initierades i Arkitekter i skolan.
Arkitekter i skolan genomfördes första gången på Drottninghögskolan hösten 2011. Utvärderingen var mycket positiv, men
vi som deltog insåg behovet av en modell som kunde
genomföras på kortare tid, med färre resurser. Vi arbetade därför fram en ny modell som har genomförts våren 2014.
Denna modell presenteras här, och är tänkt att kunna användas
av planerare och lärare på andra skolor och i andra kommuner.

Vi som har genomfört AiS 2011 och 2014 är:
Ingrid Svetoft, arkitekt och tekn.Dr. Högskolan i Halmstad
Lina Olsson, civil ing. Sweco
Per Larsson, civil ing. Sweco
Carl Welin, planarkitekt Helsingborgs stad
Katarina Carlsson, planarkitekt Helsingborgs stad
Mats Åberg, planarkitekt Helsingborgs stad
Tobias Röös, planarkitekt Helsingborgs stad
Anna Mårtensson, kundansvaring Helsingborgshem
Vlatka Glumac, förstelärare Drottninghögskolan
Gertrud Svensson, klasslärare Drottninghögskolan
Heidi Svenningsen Kajita, PhD Kunstakadiemiets
Arkitektskole, Köpenhamn

Tips!

Vi fick hjälp från det lokala biblioteket som
”dukade” upp en speciell temahylla som stod
i blickfånget under under några veckor.
Inspirerande böcker om arkitektur, planering, design
och liknande. Mycket uppkattat av barnen.

Läroplanen

Samverkan kring dialogmodellen ”Arkitekter i skolan” ger möjlighet att arbeta med några av de mål som Skolverkets läroplan
Lgr 11 anger.
Samverkan med närsamhället sker på ett naturligt sätt genom
att en representant från kommunens stadsbyggnadsförvaltning
och bostadsbolag ingår i arbetsgruppen. Vissa begrepp som används i samhällsplanering och byggande lyfts fram och diskuteras i sitt sammanhang vilket ökar förståelsen och ger eleverna en
utökad ordbank. Detta ökar elevens tillit till sin egen förmåga
och ger övning i att
formulera och uttrycka sina ståndpunkter.
”Arkitekter i skolan” medvetandegör också barnens rättigheter
att delta i utformningen av den näraliggande miljön, ger en historisk koppling, samt stimulerar olika utryckssätt genom bilder,
kartor och modeller.
Dialogmetoden ger möjligheter att arbeta med flera ämnen enligt läroplanen såsom svenska (skriva dagbok), matematik (mäta
och arbeta med skalor) bild och slöjd (visualisering och modeller) samt historia, teknik och samhällskunskap.

1. Introduktion / Här och nu
•
•
•
•
•

 resentation + skriva namnskyltar
P
Bildspel: design, arkitektur, planering, boplatser, djur
och natur.
Samtal i halvklass (två grupper) om bilderna, intryck
och assosiationer.
Arbeta med ”pop-ord”. Enas om 5-6 nya ord eller begrepp från bildspelet/samtalet och finn deras betydelse/synonym. Sätt upp på snöre - ordlian.
Introduktion till hemuppgift ”Min väg till skolan”

”Min bästa plats på Drottninghög”
• Peka ut och markera på luftfoto.
• Gå ut och fota på plats.
• Beskrivning av platsen (i efterhand under lektionstid)

”Jag valde Maxibadet därför att
jag brukar gå dit när jag inte
har något att göra. På Maxibadet
brukar jag köra lekar till exempel kull , chubba , banny, tagen ,
dunkgömme , drunkleken och den
som kan vara under vattnet. Jag
vet att man måste vara 10 år gammal och att Alex är chef där. Jag

går dit med min familj och
kompisar. Maxibadet är öppet
från kl . 9.00 till 17.00. Jag
lärde mig att simma på Maxibadet och på Filbornabadet.”

Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuters rast.

MATERIAL ∙ FÖRBEREDELSER ∙ EFTERARBETE
Material till namnskyltar
Bildspel
Tjockt papper, snöre, sax, pennor och lim till ordlianen.
Stort luftfoto på kapaskiva + knappnålar.
Kameror/mobiltelefon.
Skriva bildtexter (eleverna i efterhand).
Samla ihop bilder och text till helhet.

”Multiteket är bäst för att det är
som ett hem. Alla är snälla mot
varandra, alla känner varandra
och man kan typ göra vad som
helst. På ”Multan” finns det åldersgräns, det är 4:or - 6:or. Efter
kl . 18 är det öppet för de stora.
Det finns kurser där man gör massa saker; dans, matlagning, inspelningsteknink , bowling och det
kostar ingenting. De betalar allting.”

2. Vårt Drottninghög / Dåtid
”Min väg till skolan”
• Presentation och genomgång av hemuppgift. (två
grupper - halvklass)
• Arbeta med ”pop-ord” till ordlianen.
• Addera till ordlianen och reflektera.
Promenad i helklass på området med Joakim Tomasson
som guide. Joakim arbetar som chef för Kulturmagasinet
i Helsingborg och berättade om Drottninghögs historia:
Drottninghögen, äppelodlingarna, Rökillan, miljonprogrammet etc.
Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuters rast.

MATERIAL ∙ FÖRBEREDELSER ∙ EFTERARBETE
Eleverna har i god tid lämnat in hemuppgiften –
”Min väg till skolan”.
Häng upp materialet inför genomgång.
Tjockt papper, snöre, sax, pennor och lim till
ordlianen.
Förbereda runda och innehåll till områdespromenaden.

3.

Utflykt / Omvärld

Lokalbuss till stadskärnan.
Inledning vid Terrasstrapporna, som bjuder på en fantastisk utsikt över staden, sundet och Helsingör med Kronborgs slott.
Promenad i helklass med stopp på utvalda platser.
Samtal på plats om historiska byggnader
och andra viktiga hus och funktioner i staden.
Besök på stadens kontaktcenter samt på Rådhuset
där en lokalpolitiker berättade om politik och demokrati.
Presentation av barnkonventionen.
Avslutning på stadsbyggnadsförvaltningen
med lunch i nämndssalen.
Tidsåtgång: cirka 4,5 timmar.

MATERIAL ∙ FÖRBEREDELSER ∙ EFTERARBETE
Planera och tidssätta utflykt och besök.
Köpa bussbiljetter.
Ordna frukt och beställa/köpa lunch.
Boka besök och presentationer på de olika
utflyktsmålen.
Påminna om lämpliga utflyktskläder i god tid!

4. Projektet / Framtid
•
•
•

Presentation av projekt DrottningH, aktuella planer
eller aktiviteter. Helklass.
Arbeta med ”pop-ord” till ordlian. Halvklass eller mindre grupper.
Addera till ord-lianen och reflektera.

• Workshop på aktuellt tema, flera mindre grupper.
”För att skapa en mötesplats som ska fungera för flera
generationer; småbarn, ungdomar, vuxna och äldre - vad
bör den innehålla? Hur tycker du/ni att den ska se ut? Var
ska den ligga?”
• Genomgång, sammanfattning, avslutning.
• Utvärdering (Plus/minus/lärdommar).
Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuter rast.

MATERIAL ∙ FÖRBEREDELSER ∙ EFTERARBETE
Förbereda en presentation riktad till barn.
Tjockt papper, snöre, sax, pennor och lim till
ordlianen. Material till workshop: stora, tjocka pappersark och färgpennor.
Tejp för att hänga upp ark på väggarna inför avslutande presentation och genomgång.
Blanketter eller liknande för utvärdering.
Handla god avslutningsfika!

”Det här är ett hus. I huset finns
trappor upp till taket. På taket finns
till exempel en gunga, rutchkana , grill ,
hörlurar, bord .”

5. Återkoppling
Efter fyra träffar uttryckte barnen en önskan att få vara
arkitekter; bygga modeller och rita. Återträffen förbereddes med ett uppdrag att utforma konkreta ideer för
centrum och formulerades i ett brev.
Efter att eleverna tidigare deltagit i diskussioner om
deras bostadsmiljö och lärt sig många användbara begrepp
fanns nu en beredskap att direkt axla denna uppgift.
Resultatet blev ett antal spännande förslag som kan användas som underlag för fortsatt planering.
Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuter rast.

MATERIAL ∙ FÖRBEREDELSER ∙ EFTERARBETE
Karta, flygfoto, material för att bygga modeller,
pennor och papper.
Dokumentation.

Därför!

Eleverna har på ett konkret sätt getts ökad förståelse för
sin närmiljö och samband med såväl närbelägna områden
som stadens centrum och nedslag i dess bebyggelsehistoria. De har blivit varse sin egen och sina familjers betydelse i den framtida utformningen av närmiljön på
Drottninghög.
Tanken med projektet har bl a varit att eleverna ska öva
på att prata om arkitektur och vad som är värdefullt i
området där de bor. Samtidigt har man gemensamt skapat
en plattform för dialog genom vilken arkitekterna fått lära
känna Drottninghög genom elevernas ögon samtidigt som
eleverna fått insikt i samhällsplanering och arkitektur.
I en ambition att förbättra och uppdatera ett äldre bostadsområde kan de identifierade kvaliteterna vara nyckeln
till de attraktionshöjande värden som behövs för att få en
ekonomisk hållbarhet i investeringarna.
De demokratiska rättigheterna medvetandegörs genom att
barnen aktivt deltar i den genuina dialogen och i en
formell planeringsprocess.

ARKITEKTER I SKOLAN ingår i Dialog 3.0.
Dialog 3.0 är en del av projekt DrottningH,
Helsingborgs stad och drivs med hjälp av
bidrag från Boverket.

Illustrationer från ”Min väg till skolan”

