
läsperioden. Då får ettorna en komprimerad 
kurs – Arkitektens redskap medan tvåorna läser 
kursen Gestaltningsprocess och prototyp, som 
är gemensam för alla ateljéerna. Det finns i 
baskurserna moment som är gemensamma över 
ateljégränserna. Ett sådant är Skissen som red-
skap som innehåller konstnärlig redskapsträning. 
 I ateljén arbetar man kreativt och analytiskt 
med tillämpande övningar i arkitektur. Syftet är 
att lägga en grund för den fortsatta utbildningen. 
Huvudmålet är att studenten ska skaffa sig en 
färdighet att skapa enklare arkitektoniska verk, 
att med helhetssyn ta estetiska, rumsliga, funk-
tionella, tekniska och samhällsmässiga hänsyn 
i den arkitektoniska gestaltningsprocessen och 
kunna representera detta med välgjorda ritningar, 
modeller, bilder och texter. 
 Den största delen av studierna sker i atel-
jén/ritsalen. Ritsalen ska vara en kreativ miljö, 
en slags verkstad, där studenterna bearbetar 
information och förutsättningar. Utifrån detta 
gestaltas olika arkitektoniska förslag genom eget 
arbete och i diskussioner med lärare, assistenter 
och studiekamrater. 
 Alla övningar samlas i en portfölj, som sedan 
ligger till grund för ett pedagogiskt utvecklings-
samtal, det så kallade portföljsamtalet. I detta 
ska studenten få en överblick över sin studiepro-
gression och utvärdera studieresultaten.

system is the first course every fall in which the 
students are separated. The first year students has 
a condensed course - The Architect’s Tools and 
Methods while the second years study the course 
Designprocess and Prototype which is common for 
all the studios. There are phases that are in com-
mon for all the studios, such as ”The Sketch as a 
tool”, a course to train the artistic tools. 
 In the studio the students are working with 
creative and analytic architecture exercises. The 
ambition is to give the students a base for proceed-
ing the education.
 The main goal for the student to gain the 
ability to create basic architectural pieces using a 
comprehensive view and taking aesthetic, spacial, 
functional, tectonic and social aspects in consid-
eration. Focus is also given to the ability to present 
projects graphically. 
 The main part of the education takes place in 
the studio. The studio is a creative environment, a 
workshop, where students process information and 
different conditions. Starting there, various archi-
tectonic proposal are shaped thru individual work 
and in discussions with teachers, tutors and fellow 
students. 
 At the end of each semester all the exercises 
are gathered in a portfolio. Based on this a perfor-
mance review is held, called the portfolio discus-
sion. Here the student is given an overview of his or 
her results and progression to be abler to evaluate.

Ateljéundervisningen i årskurs ett och två 
startade höstterminen 2001 då den nya utbild-
ningsplanen trädde i kraft. Den var ett svar på 
Högskoleverkets kritik av de svenska arkitekt-
utbildningarna kring. En av åtgärderna var att 
studenterna i de första två åren delades upp i 
tre ateljéer (numera fyra) med ettor och tvåor 
blandade och att undervisningen i ämnesöver-
gripande och problemorienterad projektform 
ersatte en stor del av de gamla ämneskurserna. 
Detta gjordes för att få större fokus än tidigare 
på huvudämnet arkitektur. 
 Varje student följer sin ateljé under två år 
genom fyra baskurser i arkitektur – samma 
formella kursplaner gäller för alla ateljéerna men 
innehåll och övningar har olika profil. Utöver 
detta ges separata kurser i arkitekturteknik, 
olika datorprogram och arkitekturens teori och 
historia. 
 Baskurserna A, B, C och D läses under en 
tvåårsperiod: vartannat år börjar ettorna med 
C och D och läser därefter kurserna A och B. 
Detta är möjligt tack vare att baskurserna är 
tematiskt problemorienterade. Temat Staden 
och hus i staden, dvs. att arbeta med arkitektur 
i ett större sammanhang, är nytt för både ettor 
och tvåor i baskurserna C och D. Detsamma 
gäller det andra temat Boende och bostad i 
baskurserna A och B. Naturligtvis är en student 
i tvåan mer rutinerad än en som går i ettan, 
men erfarenheten hittills är att denna bland-
ning av årskurserna har varit givande för båda 
kategorierna. Varje hösttermin inleds dock 
med separerad undervisning under den första 

The method called studio-teaching for the first 
and second year students was introduced in 
2001, when the new education plan was taken 
into effect. it was a response to the Higher Edu-
cation Administration’s criticism of the architec-
ture schools in the last turn of the century. One 
of the measures was to divide the students from 
the first- and second years into three studios 
(nowadays four) where the first- and second 
year students would study together. The old 
traditional study subjects were replaced with 
interdisciplinary and problem-based teaching in 
projects. This change was made to focus more 
on the main subject – architecture. 
 Each student works in the studio for two years 
and has after that finished four base courses in ar-
chitecture. The studios follows a common course 
plan but the content of the courses may vary. In 
addition to the studio-classes separate courses in 
tectonics, various computer programs, architec-
tural history and architectural theory.
 The base courses A, B, C and D is taken dur-
ing a two-year period: every second year the first 
grade students starts with the C and D classes 
followed by the A and B. This is possible thanks to 
the problem-based teaching method. The theme 
The City and Buildings in the City is new for both 
first and second year students in the base course 
C and D. Likewise the other theme Dwelling and 
Dwelling Spaces is new to all in the A and B 
courses. Naturally a second year student is more 
practised than a first year student, but the experi-
ence is so far that this mix has been rewarding 
for both groups. The exception to this integrated 

ÅRSKURS 1&2

YEAR 1&2 STUDIO-TEACHING

ATELJÉ-
UNDERVISNING
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ARKITEKTURPARASIT. Optisk illusion i papper av Vera Swahn.

kursansvarig ateljé q
Andreea Marcu

biträdande lärare
Ida Lindberg Rasmussen  
Yasser Khan
Christina Kousgaard 

I uppgiften Parasiten har studenterna fått under-
söka staden ur ett större urbant sammanhang med 
huvudfokus i terminens tema: Vertikal förtätning. 
Studenterna har fått i uppgift att addera arkitekto-
niska rum i en befintlig stadsmiljö genom att göra 
snabba observationer av en plats i en stad och dess 
kontext.

Det finns alltid potential till förtätningar av en urban 
miljö genom att utveckla och lägga till nya lager av 
funktioner och intressanta rum i staden. Projektet 
inleddes med en studieresa till Köpenhamn där stu-
denterna har fått identifiera dessa rumsliga möjligheter 
genom snabba visuella observationer av olika platser.  
Med hjälp av att endast få vika vitt papper på olika sätt 
har uppgiften varit att undersöka vertikala placeringar 
av ett objekt i en existerande stadsstruktur genom en 
optisk illusion.
 På detta sätt har studenterna fått laborera med och 
undersöka vad olika tillägg av en ”arkitekturparasit” 
kan innebära för staden, platsen och dess kontext.

Vertical Insert
I nästa deluppgift, Vertical insert, har studenterna fått 
jobba vidare med Parasiten och den valda platsen som 
man tidigare har studerat. Uppgiften var att på en mer 
ingående detaljnivå undersöka hur man kan introduce-
ra nya vertikala element och alternativa placeringar i det 
givna urbana landskapet. Vidare har uppgiften varit att 

Överst vänster: deluppgift 
”readymades cutthrough” av 
Erik Stigland, överst till höger 
”readymades cutthrough”av 
Julia K Persson, under denna 
”readymades cutthrough” av 
Vera Swahn. Mitten: projekt 
av Simon Bring och Catrin 
Frid och modellfoto från 
projekt av Julia K. Persson och 
Hampus Jonason Bjärenstam. 
Nederst projekt av Elias Brulin 
och Sara Gråhed.

experimentera med olika tillägg av rumsliga typologier 
och funktionstypologier på vertikalen.

Defragmentering av Readymades
I det fortsatta individuella arbetet har studenterna fått 
samla vardagliga objekt, så kallade Readymades med 
intressanta former. Detta har t.ex. kunnat vara allt från 
cykelhjälmar och barbiedockor till radioapparater och 
andra teknikprylar. Syftet har varit att defragmentera 
och skära dessa objekt på tvären för att undersöka dess 
innanmäte och för att kunna identifiera rumsliga kvali-
téer i objektet som arkitektonisk inspiration.
 Uppgiften var sedan att introducera en kontext 
som kunde ha starka referenser till tidigare förstudier 
på platser i Köpenhamn. Syftet var att undersöka vad 
som sker i förhållandet mellan interiöra och exteriöra 
rum när det plötsligt finns en kontext att förhålla sig 
till. Uppgiften var att arkitektoniskt utveckla sektions-
studierna med hänsyn till dess omgivning att låta de 
ursprungliga funktionerna ta sig nya kvalitéer med de 
nya former och nya rum som uppstår.

Fusion I och II
I slutskedet av projektet fick studenterna kombinera/
slå ihop sina sektionsstudier i grupper för att under-
söka hur de unika ”Parasiterna” möts, växer samman, 
förvandlas och tappar sin ursprungliga identitet men 
skapar en ny sådan med ursprungskvalitéer från olika 
förstudier. 
 Den slutliga uppgiften var att undersöka hur dessa 
förstudier relaterar till varandra och kan sammankopp-
las för att skapa nya rumsliga regler och förhållanden 
med unika estetiska uttryck. Med utgångspunkt från 
dessa studier tar sig den nya ”Parasiten” en ny form 
och finner ny funktion, den utvecklas.  Den förvandlar 
sig och anpassar sig till sin nya kontext. Den lånar och 
tillför kvalitéer i det urbana landskapet och introduce-
rar ett nytt lager i potentiell vertikal förtätning.

ETT PROJEKT I ateljé q

Parasiten

Kulturminnes syfte är att belysa de redan 
existerande, historiskt värdefulla byggnader och 
monument som omgiver Gammeltorv och 
Nytorv. Byggnaden ska fungera som en 
utkiksplats som i framtiden kan komma att fungera 
som en form av riktmärke för hur Köpenhamn kan 
förtätas utan att förlora de kulturhistoriskt 
intressanta platsernas värde. 

I takt med att Kulturminne växer in i staden 
kommer kopparfasaden att ärga. Över ett 
tidsspann på cirka 50 år kommer byggnaden 
successivt anta samma ton som ett antal 
omkringliggande hustak. 

0 1 2 3 4 5 10
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Domhuset

Gamla rådhusets grund

Telefonkiosk

Caritasfontänen 

Domhuset
 
Ritat av C.F. Hansen och byggt mellan 1805 och 
1815 för att ersätta det gamla rådhuset som brann 
ned 1795. Nyklassicism med joniska kolonner vid 
entrén.  
 
Utanför domhuset på Nytorv är det vanligt att bland 
annat arrangera demonstrationer.  

Telefonkiosk

Telefonkiosken på Gammeltorv är en av flera bev-
arade telefonkiosker runt om i Köpenhamn. Den 
på Gammeltorv är från 1913 och ritades av arkitekt 
Martin Jensen. 

Caritasfontänen 

Caritasfontänen är Köpenhamns äldsta springvat-
tenbrunn. Byggd 1608 som en del av Köpenhamns 
färskvattensystem har den bevarats och anses idag 
vara en av stadens främsta monument från renäs-
sansen.

Gamla Rådhuset

Brann ned i Köpenhamnsbranden 1795. 1993 fick 
stadsarkitekten Otto Käszner i uppgift att rusta upp 
torgen och då markerades grunden till det gamla 
rådhuset åter. 

SITUATIONSPLAN

FASAD SYDVÄST

PLAN 2

PLAN 1

SEKTION A:A

DIAGRAM ÖVER KOPPARENS ÄRGNING

SEKTION B:B

FASAD NORDVÄST FASAD NORDÖST FASAD SYDÖST Elias Brulin & Sara Gråhed 
Vertical insert 

Arkitekturskolan LTH, HT 2014
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Under läsåret HT13 - VT14 har det övergripande 
temat i ateljéarbetet varit Bostaden. 
Studenterna har, genom att undersöka och diskutera 
olika begrepp och frågeställningar, fördjupat sin 
förståelse av bostaden och dess kontext.

Studenterna i ateljé X har arbetat med övningar som 
har haft olika fokus som till exempel: vad gör bostaden 
till ett hem?, vad är mätbara och omätbara kvaliteter?,
kroppens mått och bostadens mått, fysisk kontext och 
social kontext, hur upplever vi rum genom olika sin-
nen?, rummens atmosfär, individuellt och gemensamt 
och fysiska- och psykologiska gränser i bostaden. 
 Alla dessa övningar har gemensamt bidragit till att 
stärka studenternas förmåga att förstå viktiga kvaliteter 
i bostadens utformning. 

I projektet Det smala huset har studenterna designat 
en bostad på en mycket smal tomt. Både situationsplan 
och hushåll har varit fiktiva och slumpartat kombinera-
de vilket har gett intressanta kombinationer. Hushållets 
medlemmar har också haft några givna intressen att 
förhålla sig till. 

I projektet har studenterna fått använt sin inlevelse för 
att skapa sig bilder av kontext och hushållets sociala 
struktur och behov. I huvudsak har de arkitektoniska 
utmaningarna legat i att hantera ljus och mörker, rum 
och materia, rörelse och rumslig sekvens.
 Fokus har legat på rummens atmosfär och hur vi 
genom olika sinnen upplever dessa. En av inspirations-
källorna har varit Peter Zumthors bok Atmospheres.
Hur låter sig idéer kring, atmosfär, karaktär och sinnlig-
het gestaltas? 
 I arbetet lyftes sektionen fram som redskap. Genom 
att arbeta med sektionen på olika sätt utvecklades olika 
kvaliteter i projekten.

Under läsåret har också flera andra studiebesök och re-
sor bidragit till att öka inspirationen och intresset kring 
temat. En studieresa till Berlin genomfördes under 
hösten och en studieresa till Holland under våren 2014. 

Hösten 2013
•Känn dig som hemma - Workshop Lund / Borstahu-
sen
•Studieresa till Berlin
•Analyse this - Ola Nylanders Omätbara egenskaper i 
Teori och praktik
•Mått och Människor - Med kroppen som referens
•Goda Grannar - En liten bostad i Barsebäckshamn

Våren 2014
•Med sinnena på helspänn - Platsanalys med hjälp av 
alla sinnen
•Dunderklumpen - Studier av Materia - Rum, Ljus - 
Mörker, Rörelse - Sekvens
•Smala Huset - En bostad där begränsningar blir 
möjligheter
•Studieresa till Holland
•Individuellt och Gemensamt - Ett flerbostads-
hus i Lund med en diskussion kring förhållandet                   
mellan individuellt och gemensamt i en bostad som 
fokus.

ETT PROJEKT I ateljé X

det sMala Huset

kursansvarig ateljé X
Nina Falk Aronsen

biträdande lärare
Anna Harrysson Elin Karlsson
Akane Moryama Daniel Persson
Martin Svansjö

Överst vänster: atmosfärstudie 
Cristoffer Grimshorn, överst 
höger: studieresa till Holland, 
mitten: sektion Johan Strandlund, 
nederst vänster: sektionsmodell 
Oskar Dagerskog, nederst höger: 
sektionsmodell Olivia Ytterström 
och tolkningssektion Oskar 
Dagerskog.

KREATIVT KAOS på ritsalen.



Konstruktionen av trähuset ger möjlighet 
till öppna hörn. Dessa ger huset en specifik 
karaktär och utsikt samt ett generöst 
ljusinsläpp. 

Badtunnan, den enda inredningen 
i Badhuset. Känslan av ett privat 
spa  med återhämtning och med-
itation i fokus; en central del i 
konceptet. 

Taklutningen visar hierarkin 
mellan husen och bidrar till en 
förstärk siluett av två delade 
kroppar. 

Konstruktionen kan varieras genom 
förlängning, förkortning och förtät-
ning men behållar alltid samma princip 
och därmed också sin enlighet. Kombi-
nationer av hustypen ger personlighet 
och variation, vilket samstämmer med 
profilen av dagens Huseby.  

Tehuset ställer sig ödmjukt inför 
naturen runt omkring och utrycker 
sig kontrasterande mot trädens 
stammar med sin horisontalitet. Från 
insidan syns knappt de generösa 
öppnigarna i fasaden vilket också 
bidrar till Tehusets blygsamma 
framtoning.

Spåntaket är utav cederspån, en mjuk 
laxrosa färg. Cederns egenskaper 
tar ut sin rätt i en miljö med insekter 
och risk för röta. Med åren skiftar 
träet till en vacker, grå färg som 
passar Smålands skogar under både 
vinter och sommar.     

Huseby

TEHUS BADHUS

Julia Gustafsson Ateljé Y 2014

Josefina Vega Ezpeleta Atelje Y 
Arkitektur Lunds tekniska högskola  

24
I Småland mellan sjöarna Salen 
och Åsnen hittar ni Huseby. Ett 

gammalt 
järnbruk som var i bruk 
för första gången 1630. 

 
Huseby bruk är idag ett attrak-

tivt resmål, dit många turister 
reser för att 

uppleva en fantastisk miljö och 
ta del av brukets historia. 

För att utvidga turismen har vi 
blivit tillfrågade att ta fram ett 
övernattningsalternativ som en 
utökning av utbudet på bruket. 

Mitt arbete har handlat om att ta fram en liten 
byggnad som inte tar allt för stor fokus från 

bruket och dess arkitektur på plats. Tanken var 
att ta fram en byggnad som inte påminner om 
den arkitektur som annars präglar bruket utan 
genom en kontrast ta fram ett modernt inslag 
som komplement som tillsammans skapar en 
helhet. Konceptet är att besökaren får en hel-

hetsupplevelse på Huseby bruk i ett dygn, alltså 
24 timmar. Övernattningen kan ske likaväl 
planerat som spontant där övernattningen

känns självklar som en 
del av en hel upplevelse på bruket. 

Byggnad är placerad med en sida i vattnet och 
den andra vid strandkantten sydost om området. 

Där finns utsikt mot söder och sjön där bruket 
befinner sig bakom byggnaden. Platsen ligger 

lite undangömd och tas del av efter en prome-
nad genom trädgården och växthuset. Huset är 
byggt på sex pelare som tillsammans håller upp 

en liten kub som bildar rummet med sina 10 
kvadratmeter. Rummet är skyddat från insyn 

från andra besökare på brukets sida medan mot-
satt sida bjuder in naturen där rummet blir ett 
uterum med skjutdörrar i glas. I huset ingår en 
liten flytbrygga där besökaren kan ta ett dopp. 

Jag har valt att placera en säng i rummet som 
får representera husets funktion därför det har 
varit viktigt att låta huset och bruket samverka 
för att upplevelsen inte ska låsa in besökaren i 

det ena eller det andra. Under sängen finns plats 
för förvaring och runt väggarna kan besökaren 

mörklägga rummet med persienner. En liten 
stege leder besökaren in i rummet från stranden 
och på motsatt sida leder en stege ner till bryg-

gan. På Huseby bruk finns tillgång till dagens 
alla måltider. I ett litet område nära husen finns 

duschar och toaletter.   
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ETT PROJEKT I ateljé Y

litet Hus i trä FÖr HusebYbruk

Överst vänster: utställning av trähusen, 
överst höger: projekt av Josefina Vega 
Ezpeleta, mitten: modell av Georg 
Bothén, nederst vänster: projekt av Ju-
lia Gustafsson, nederst höger: flytande 
trähus av Axel Stolt.

InTEnSIVT ARBETE I VERKSTAdEn resulterar i välbyggda trämodeller. Här 
en modell av Marcus Froste.

kursansvarig ateljé Y
Jesus Mateo, Tomas Tägil

biträdande lärare ateljé Y 
Eeva Ovaska 
Patrik Bengtsson
Marcus Andäng

Att kunna utnyttja konstruktion och material är 
viktigt för arkitekten. de rum vi skapar har golv, 
väggar och tak och allt detta ska kunna byggas i den 
praktiska verkligheten. I kursdelen ”Träkurs – litet 
hus i trä” utforskas sambandet mellan konstruktion,  
form och rum genom att arbeta med trä – ett tradi-
tionellt material som kan utnyttjas på modernt sätt. 

Studenterna arbetar både praktiskt och teoretiskt. 
Genom att bygga en konstruktiv skalmodell kommer 
de nära fullskalebyggets utmaningar. I modellen kan 
konstruktionens styrka prövas, knutpunkter studeras 
och detaljlösningarnas betydelse värderas. För att kunna 
utnyttja materialet trä på ett uttänkt sätt behövs också 
kunskap om träets styrka och svagheter, olika träslag 
och ytbehandlingar, byggande på träets villkor och 
framförallt om hur man kan utnyttja trä arkitektoniskt. 
 Johan Svartnäs var tidigare student i ateljé Y och 
genomförde då träkursen. Han berättar att det var roligt 
att få lära sig mer om ett så fantastiskt trevligt och i högsta 
grad levande material. 

 – Det kändes som en unik möjlighet att få ta sig tid 
att lära känna endast ett material och att göra detta i en 
nära kontakt med arbetsliv och företag, berättar Johan.
 2014 års uppgift var att visa idéer för annorlunda 
övernattning för Husebybruk, en vacker bruksmiljö i 
Småland beläget i en anrik park intill Helgeå. Ägaren 
till Husebybruk, Statens Fastighetsverk ämnar att upp-
föra en eller ett par av de hus som studenterna utformat 
i fullskala. 
 Huset får ha högst 15m² byggnadsyta, men kan 
därutöver ha terrasser och dylikt. Studenterna bestäm-
mer själva vilken funktion kolonistugan ska uppfylla. 
 Modellerna byggs med hög detaljnivå så att kon-
struktion, material, koncept och arkitektonisk upple-
velse kan avläsas. I princip byggs de på samma sätt som 
ett riktigt hus med alla relevanta konstruktionsdelar 
vilket är mycket lärorikt. Stor vikt läggs vid nytänkande 
i gestaltningen och vid miljövänlig, framåtblickande 
träbyggnadsteknik. 
     – Det är roligt att jobba i en detaljerad skala då man 
får en helt annan helhetskänsla för bygget och en mer 

grundlig förståelse, berättar Ragnvi Melin 
som också varit student i ateljé Y. Det 
blev en närstudie i bärkrafter, material 
och proportioner. 
     – Vi fick vi lära oss att se trämateria-
lets många fördelar under det här projek-
tet, tillägger Johan Svartnäs. Enkelheten 
och formbarheten är en stor fördel i 
byggprocessen och trä bör enligt mig ingå 
som kanske den viktigaste kuggen i ett 
framtida hållbart byggande.
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Överst: projekt av Kajsa Ingemarsson, mitten: projekt av Johan Bång, 
nederst vänster: studieresa med ateljé Z till London i april 2014, 
nederst höger: bild från workshop under hösten 2014.

UTSTällnIng På STAdSHUSET. Metro skrev om utställningen  
och intervjuade studenter på plats.

stödja ett hållbart förhållande till jordens såväl mänsk-
liga som materiella resurser, skapa en helt ny plats för 
malmöborna och sen som alltid lyckas med att få ihop 
allt till en förståelig presentation där ens idéer görs 
rättvisa.
 Monika Jonson är imponerad över slutresultatet.
 - Jag tycker att de lyckades väldigt bra också med 
att få till en fin gestaltning och starka arkitektoniska 
grepp, berättar hon.
 Kursen började med en kick-off med Malmö stad 
och slutade med en stor utställning i Stadshuset. Flera 
av studenternas idéer kommer att användas i det fort-
satta utvecklingsarbetet.

Staden, det offentliga rummet och byggnadens rela-
tion till staden, var temat i alla ateljéprojekt i åk 1 
och 2 under läsåret. I projektet Rezycle lyfte ateljé Z 
också upp den stora frågan om hållbarhet. Hur kan 
arkitekturen ge förutsättningar att leva hållbart i 
staden? Under våren gav Z-studenterna sina kreativa 
svar på den utmanande frågan om konsumtion och 
hållbar tillväxt.

Projektet var högaktuellt. Malmö stad och VASYD 
diskuterade möjligheten att anlägga en urban återvin-
ningscentral som man skulle kunna nå och använda 
utan bil. Tomten var given – Gulmåran 1 i stadsdelen 
Fosie intill Augustenborg och Persborgs station. Man 
ville komma ifrån konventionella processer och invanda 
rutiner och efterlyste innovation, mod och nytänkande. 
Att samarbeta med arkitektstudenter såg man som en 
lysande idé!
 Studenternas uppgift blev att skapa en ny mö-
tesplats på temat Återvinning. En första workshop 
handlade om att hitta nya smarta användningar av 
förbrukat material – gammalt avfall blev nya infall - 
dystopi blev ny energi! Efter platsstudier, föreläsningar 
och studieresa undersökte studenterna hur begrepp som 
grön, tät och nära kan ta fysisk form och bli arkitektur. 
Resultatet var över förväntan.
 - I kursen arbetar vi nära Malmö stad för att ge 
studenterna förståelse för att stadsbyggnad är en lång 
och komplex process med många inblandande parter, 
berättar Monika Jonson som är kursansvarig. 
 - Samtidigt vill vi visa att kreativa arkitektoniska 
lösningar verkligen kan påverka utvecklingen när de 
kommer in i rätt skede. Studenterna får också genom 
arbetet med Malmö stad en insikt i vad en översiktsplan 
kan vara. 
 - Det var tydligt att projektet skulle komma att 
spela roll för stadens fortsatta arbete med hållbarhet, 
säger August Almkvist Jansson, student i kursen 2014.  
Kopplingen till de olika aktörerna och förståelsen för 
deras mål, svårigheter och styrkor var viktig för att 
genomföra projektet på ett trovärdigt sätt. 
 - Uppgiften visade sig vara svår, fortsätter August, 
den handlade om att få till en gestaltning som skulle 

kursansvarig ateljé z
Monika Jonson

biträdande lärare
Andreas Bengtsson  
Jonas Olsson
Gärda Sjöholm
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ETT PROJEKT I ateljé z

rezYCle – 100 tankar OM Återvinning

 
 
 
  

-
vändigt och blir till lägenheter på 35m2. 
Två ytterligare våningar läggs till och 
loftgångarna på baksidan används 
som bullerplank mot spåren. Utsikt 

En utställningshall för allmänheten där 
både amatörkonst och etablerad konst 
kan ställas ut. Fasaden är gjord av begag-

ska veta var man går in, man får gå runt 
och testa sig fram. När man sedan kommer 
in så möts man av en helt vit och avskal-
ad interiör, helt i kontrast med fasaden. 

SKALA 1:50
Exempel på planlösning 
för ett av facken

Känsla interiör

Redan när man stiger in i parken ser man en 
glimt av denna byggnad. Man stiger ned ett par 
trappsteg och hamnar i en semitransperant kris-
tallgrotta med en fasad skapad av glasskärvor. 

-
la av en bortglömd diamant djupt inne i djungeln.
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Vy från Lönngatan.
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Fantasiprojektet, eller med det mer formella 
namnet gestaltningsprocess och prototyp, har 
blivit lite av ett ikonprojekt för Arkitektsko-
lan i lund. Projektet inleder ut-
bildningens andra år och börjar 
med att hela årskursen ställer 
sig och målar figurer i full-
skala, helt ur var och ens fan-
tasi. Projektet resulterar 
i en möbel, antingen 
en stol eller en lampa, 
och många av dessa expressiva möbler ställs senare 
ut på Stockholm Furniture Fair. Fantasiprojektet 
är älskat och hatat, något att med spänning se fram 
emot eller något att fasa inför. För att få en bild av 
resan från fantasifigur till möbelmässa pratar vi med 
Henrik Malm och Malin Svensson från ateljé Z, två 
studenter som gjorde projektet hösten 2010.

Vad är egentligen fantasiprojektet?
HENRIK: Det är ett sätt att öva på att arbeta med 
gestaltningsprocessen. Vi fick i uppgift att skapa en fan-
tasifigur som har vissa egenskaper och hitta inspiration 
i den när vi ritade en byggnad. Från byggnaden tog vi 
element som inspirerade oss till en stol eller en lampa 
som vi sen tillverkade i full skala. Allt detta gjordes på 
sju veckor. 

Har ni tagit med er arbetsmetoden till andra projekt?
MALIN: Ja, det tycker jag, framförallt insikten att det 
går att hitta inspiration i vad som helst. Jag bakade 
kanelbullar och det blev mitt fantasihus. Processen 
måste inte vara linjär, du kan ta delar av idéer du får 
och utveckla dem till något helt annat.

Hur såg er process ut?
MALIN: Jag var lite irriterad och kom inte på något 
när vi skulle rita figuren så jag drog till med något 
lite roligt. Jag ritade en tant som var galen i kanelbul-
lar. Bullens spiralform inspirerade mig till huset och 
jag lämnade det tokiga och gjorde ett ganska stilrent 
hus. Steget till min stol är inte särskilt tydligt, men jag 
försökte ta med mig det jag gillade av huset.

‘jag bakade kanelbullar OCH 
det blev Mitt FantasiHus’
MALIN SVENSSON OCH HENRIK MALM OM FANTASIPROJEKTET

HENRIK: Jag ritade en anti-kameleont som alltid 
skapade så stor kontrast som möjligt till omgivningen. 
Till huset hittade jag på en plats med hårda klippor 
och då jobbade jag med dimma som mjukt och vitt i 
kontrast till de hårda svarta klipporna. Mitt hus blev 
som vita, mjuka band mot klipporna och min stol är en 
ganska direkt översättning av mitt hus. Den är gjord i 
böjt askträ och det ser ut som att man svävar när man 
sitter på den. 
 Malin jobbade med sin stol i skolans verkstad. 
  – Det var jätteroligt när alla var tillsammans på ett 
ställe och jobbade intensivt. 
 Henrik fick istället möjlighet att, tillsammans med 
en annan student, jobba i en av assistenternas verkstad 
ute på landet. 
 – Det var fantastiskt, jag tror aldrig att jag hade 
lyckats göra stolen annars.

Var det inte stressigt att hinna med allt? 
 – Vi upplevde inte det, berättar Malin och Henrik. 
Vi hade lite väl höga krav på oss själva i början, men 
när vi väl kommit på vad vi skulle göra gick det rätt 
smidigt. Men det är nog väldigt olika. 
 Både Malin och Henrik tycker att fantasiprojek-
tet är det roligaste projektet hittills i utbildningen 
och tyckte att det var extra häftigt att göra en riktig 
produkt. Malins och Henriks stolar ställdes ut både på 
Stockholm Furniture Fair och Sydform 2011.

Läs mer:
www.arch.lth.se/galleri/utstaellningar/furniturefair2011
www.sydform.nu

‘det är nästan alltid i saMtal 
Med andra sOM det Händer’
KATARINA RUNDGREN OM HUR DET ÄR ATT UNDERVISA VID RITBORDET

En stor del av tiden på Arkitekt-
skolan tillbringas vid ritbordet. 
Här driver studenter själva sina 
projekt med hjälp av ritsalsas-
sistenter. 

En ritsalsassistent är för det mesta 
en yrkesverksam arkitekt som kom-
mer till skolan för att bidra med 
sin kunskap. Assistenten berikas 
i sin tur av de ofta inspirerande 
samtalen med studenterna. Katarina 
Rundgren har genom åren arbetat 
som assistent i årskurs ett och två 
och förklarar assistentsamtalens roll 
i utbildningen. 
 Många kommer till Arkitekt-
skolan direkt från gymnasiet eller 
andra situationer där de skolats i 
att lösa uppgifter på egen hand och 
med ett tydligt rätt- och feltänk. I 
början kan det därför vara svårt att 
diskutera sitt projekt med sina med-
studenter. Assistentsamtalet är på 
många sätt en träning i att diskutera 
och bolla idéer vilket också är en 
otroligt viktig del av arkitektyrket. 
Som assistent är jag ibland med om 
att studenter inte vill prata om sina 
projekt. Det kan bero på att de inte 
tycker att de har tillräckligt med 
material eller att de inte vill hamna i 
en situation där de måste tänka om 
kring projektet. Det blir helt enkelt 
lättare att låta bli, men där måste jag 
som assistent stå på mig. Det är näs-
tan alltid i samtal med andra som 
det händer! Studenten kommer på 
nya idéer, får nya infallsvinklar och 
har lättare att förhålla sig kritiskt 
till sitt projekt. Det är mycket svårt 
att sitta alldeles själv och få den dis-
tansen. Jag ser mig egentligen mer 

som en samtalspartner än assistent, 
men det tror jag är väldigt olika från 
person till person. 
 Som arkitekt bygger du sakta 
med säkert upp en repertoar och 
innan detta är gjort är det värdefullt 
med tips och inspiration från andra. 
Inledningsvis är studenterna ovana 
vid att ta emot hjälp och låta sig 
inspireras. Han eller hon vill gärna 
klara sig själv och kan nästan upp-
leva det som fusk att bläddra i arki-
tekttidningar som inspiration. Den 
inställningen kan jag som assistent 

verkligen hjälpa till att förändra. 
 Assistentens kanske viktigaste 
uppgift är att hjälpa studenterna att 
förstå vad de gör, då kan de medve-
tet söka sig fram till upptäckter i sitt 
projekt. Inom arkitektvärlden är det 
inte alltid den som följer uppgiften 
och arbetar mest som det går bäst 
för. Det kritikerna oftast går igång 
på är snarare att studenten visar att 
han eller hon har undersökt, för-
kastat och tänkt om för att slutligen 
komma fram till något. Ett sådant 
arbetssätt tar lång tid att lära sig.

KATARINA RUNDGREN 
är en av tre delägare i 
Testbedstudio arkitekter, 
Malmö. Hon är av och till 
engagerad i utbildningen 
på LTH. 

www.arch.lth.se/galleri/utstaellningar/furniturefair2011
www.sydform.nu

