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1. Problemformulering
Jag vill påstå att vi som arkitekter inte arbetar kritiskt med kritikgenomgången, utan att den, rumsligt och i övrigt,

stagnerat. Risken finns att den därför lever kvar i kraft av slentrian, eller av någon styrka, som vi kan vara blinda 

för, i och med att vi inte förhåller oss till och problematiserar den. De försök som har gjorts att fylla den med 

nytt innehåll, med lärande och bedömning istället för endast bedömning, tycks i många fall ha gått studenterna 

obemärkt förbi, och flera studier efterfrågar en omvärdering av kritikgenomgången.1 

Att ägna sig åt frågor som rör utbildningen av arkitekter är en del av vad det innebär att vara arkitekt. Eftersom

det i stor utsträckning är arkitekter som format och formar utbildningen av arkitekter, liksom arkitektkåren till 

stor del formas av utbildningen, anser jag att det är en legitim del av arkitektpraktiken att på olika sätt interagera 

med, utveckla och debattera arkitektutbildningen. Jag menar att arkitekturdisciplinen, om den vill värna sin 

omhuldade självständighet, naturligtvis bör engagera sig kritiskt i sina egna praktiker. Utbildningen och 

disciplinen har genomgått många förändringar under den moderna eran, men kritiken kvarstår på avgörande 

punkter oförändrad. Detta innebär inte med nödvändighet att kritikgenomgången blivit en problembemängd 

relikt - tvärtom kanske den lever kvar just i kraft av något utomordentligt företräde - men dess fortsatta relevans 

behöver belysas och rekontextualiseras. 

Detta examensarbete är en kritik av kritikgenomgången, ett försök att genom en explikation, en undersökning 

av kritikgenomgången (vilken undersökning kan vara ett bidrag i sig, bara den) komma fram till ett underbyggt 

eller tydliggjort omdöme om kritikgenomgången, vilket omdöme är beroende av undersökningens utfall. Utifrån 

den litteraturgenomgång jag gjort menar jag att det idag inte finns en kritisk diskurs om kritikgenomgångens mål, 

syfte, konsekvenser eller genomförande. Ambitionen med föreliggande uppsats är därför att bidra till att bygga 

en sådan diskurs, genom att diskutera och behandla de tidigare undersökningar av kritikgenomgången som gjorts.

Arkitektur som disciplin har en lång och ärevördig historia. Sedan de första texterna har disciplinens 

kunskapsinnehåll dryftats, vad arkitekten ska kunna. Den moderna utbildningen av arkitekter har dock en relativt

kort historia, och det är först på senare tid som den teoretiserats och studerats. De studier som gjorts har också 

identifierat ett antal problem i det rådande paradigmet. Jag är av uppfattningen att vi idag har en praxis för 

arkitektutbildningen, men saknar en teori. Den dominerande teorin för arkitektutbildning, Donald Schöns idé om 

”the reflective practitioner”, beskriver ett fragment av denna praxis, handledningssituationen (desk crit), och även 

beskrivningen av detta fragment har allvarliga brister.2 Kritikgenomgången har genom sina många och skiftande 

funktioner i flera avseenden en mer central plats i arkitektutbildningen, och en diskussion av kritikgenomgången 

kan förhoppningsvis bidra till bygget av en teori.3

Jadwiga Krupinska har i sin bok What an architecture student should know ägnat flera kapitel åt att diskutera 

kritikgenomgångens betydelse för det hon menar är arkitektens särart, ett arbetssätt hon definierar som 

“holistiskt” och grundat i “analysis by synthesis methodology”.4 Hon skriver också att: 

The task of  the “apprentice” or  student  is  then to learn to be his  or  her  own critic;  to acquire  a
dynamically thinking professional judgment and confidence. The ability to criticize your own work is not

1 Anthony 2012, Webster 2005, Webster 2006a, Webster 2006b, Wilkin 2000
2 Webster 2008, Mewburn 2012, Bergström 2014, Oh m.fl. 2013 s. 305
3 Wilkin 2000 s. 86
4 Krupinska 2014
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only an important general aspect of education, but it is also of particular importance in the architectural
profession (...).5

Målet med arkitektutbildningen är således att studenten ska tillägna sig förmågan att s.a.s. vara “sin egen 

kritiker”, vilket innebär att tillägna sig det omdöme (judgment) som hör till arkitektprofessionen. Kritikgenomgången

är en av de viktigaste platserna i arkitektutbildningen för tillägnandet av detta omdöme. Utifrån en sådan 

förståelse av omdömet och utbildningen är det av central betydelse att  reflektera över vad kritikgenomgången 

egentligen innebär och vad syftet med kritikgenomgången är, eller bör vara, varför den är viktig, och hur den kan

genomföras för att syftet ska uppnås.

Dana Cuff behandlar kritikgenomgången i Architecture: the Story of Practice, och beskriver den som en av 

hörnstenarna i processen att bli arkitekt under utbildningen.6 Cuff behandlar kritikgenomgången primärt utifrån 

dess betydelse som socialiseringsmekanism. På denna spelplats för omdömesförmågan (kritikerns i första hand) 

cementeras enligt Cuff den etablerade yrkesutövarens auktoritet, rätten att bedöma och fälla omdömen. 

Auktoriteten föder ett slags vördnad, men också en strävan att själv nå upp till detta “mästarskap”. Samtidigt 

grundlägger ett sådant förfarande en syn på kunskap/kompetens som något i grunden mystiskt. Avgörande blir 

därför frågan hur detta lärande går till: hur ska studenten tillägna sig denna omdömesförmåga?

Våra aktiviteter formar och formas av den byggda miljön och står därför i ett särskilt förhållande till 

arkitekturen som disciplin och verksamhet. Därför är en undersökning av en specifik aktivitet, 

kritikgenomgången, en grundläggande förutsättning för en (om)gestaltning av denna aktivitet, och därmed, på 

sikt, av utbildningen av arkitekter. Utbildningen formar, i någon mening, de enskilda arkitekter som bevistat 

denna utbildning, varför en sådan omgestaltning också kommer att förändra hur utbildningen formar arkitekter. 

Vilket i sin tur kan påverka hur dessa arkitekter deltar i utformningen av den byggda miljön. Jeremy Till har 

beskrivit den komplexa relationen mellan profession och utbildning som ”the clumsy embrace of two 

octopuses”7, vilket ger vid handen att det inte är en en-entydig relation, men att den ändå finns där.

Av det som har skrivits om kritikgenomgången är det mesta inriktat på att föreslå någon form av förändring. 

Det finns en uppsjö av olika handböcker och promemorior som listar olika sätt en kritikgenomgång kan 

genomföras på. Det finns också flera studier med olika utgångspunkter som ägnar sig åt hur kritikgenomgångar 

görs, alltså i någon mening vad den är. Luckan är däremot, som jag ser det, varför den är. Det saknas ett försök att 

förstå och förklara varför kritikgenomgången görs överhuvudtaget. Hur har den uppstått? Hur och varför 

reproduceras den? Den uppsats du nu läser vill vara detta försök.

1.1 Centrala begrepp
Kritikgenomgången är den huvudsakliga och helt dominerande examinationsformen inom arkitektutbildningen. 

Sedan några år tillbaka förekommer vanliga tentamina inte i de teoretiska ämneskurserna på KTH 

Arkitekturskolan. Istället görs inlämningar i såväl dessa som i projektkurserna. Projektkurserna avslutas med 

kritikgenomgångar, som anses vara både bedömningstillfällen och tillfällen för lärande och återkoppling. Varken 

återkoppling eller bedömning redovisas skriftligt, utan kritikgenomgången är strikt muntlig.8 Kritikgenomgångens

användning i utbildningen på KTH Arkitekturskolan stämmer alltså väl överens med följande beskrivning av 

Kathryn H. Anthony:

5 Krupinska 2014 s. 173
6 Cuff 1991 s. 122
7 Till 2009 s. 17
8 Jfr  Anthony 1987 s. 7
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Juries have been firmly in place for over a century as the predominant method used to evaluate students’
performance  in  design  studio  courses.  They  are  routinely  used  in  the  disciplines  of  architecture,
landscape architecture, urban planning and interior design. Most design students have juries at least once
or twice per term, and in every design studio throughout their educational career. Although they may be
called reviews or  critiques, with few exceptions, the format of design juries is virtually the same in every
design school in the English-speaking world. Students present their completed design work one by one
in front of a group of faculty, visiting professionals, their classmates and interested passersby. Faculty
and critics publicly critique each project spontaneously, and students are asked to defend their work.9

Kritikgenomgång kan genomföras på flera sätt, men den “kanoniska” formen är dominerande. Ett 

studentprojekt i taget behandlas. Studentens representationsmaterial (presentationen) anbringas på väggen, 

antingen som digital projektion eller som fysiska ritningar, modeller, skisser, bilder etc. Studenten står framför sin

presentation och presenterar projektet muntligt. Publiken sitter på flera rader framför projektet, riktade mot 

detsamma, ofta i något slags solfjädersformation utgående från presentationen. På den första raden sitter 

kritikern/juryn/läraren. Efter studentens presentation, står studenten kvar, och kritikern/a tar vid. Utöver 

direkta frågor som studenten förväntas svara på är det nu kritikern/a som har ordet. I denna fas levereras 

“kritiken”. Kritikern/a har oftast ungefär dubbelt så mycket tid som studenten. Kritikgenomgången är 

sekventiell, den består av en följd av individuella presentationer med återkoppling på varje. Oftast innebär detta 

att deltagarna flyttar sig mellan varje presentation, så att kritikerna alltid ska sitta längst fram, och alla deltagare 

kunna rikta sig mot den pågående presentationen. I mer formella sammanhang finns det också ett strikt schema 

där varje presentation får ta lika många minuter i anspråk. Här återfinns alltså tydliga rumsliga förutsättningar för 

kritikgenomgången, såsom relationen mellan stående och sittande, riktadheten mot presentationen, dikotomin 

mellan publik och student, stolarnas formation etc. 

Jadwiga Krupinskas koncisare definition av kritikgenomgången är att det syftar  ”i huvudsak på en pedagogisk 

metod som används när studenterna i tur och ordning presenterar sina förslag för en kritiker eller för en 

kritikergrupp och för andra studenter i studion.”10 Denna metod kan varieras i ett otal former och ändå behålla 

kärnan i definitionen. Krupinska tar upp vernissagekritik, promenade, och utställning där studenterna står vid sina 

projekt som exempel på varianter.11

Kritikgenomgången är en del av den speciella undervisning som bedrivs vid arkitektutbildningen. Denna 

undervisning är studiobaserad. Följande citat jämför den studiobaserade undervisningen vid en arkitekturskola 

med hur universitetsutbildning bedrivs inom de flesta andra discipliner.

In most  other disciplines throughout the university,  lecture classes are the most common mode of
teaching  and  learning.  Instructors  teach  by  lecturing,  assigning  homework,  and  assessing  student
performance through tests. The studio is different. Unlike a lecture course, in a design studio, students
learn through working on projects, where the students are asked to provide an effective solution to the
hypothetical  design  problem  defined  by  the  instructor.  Rather  than  being  assessed  by  tests  and
homework,  students  in  an  architecture  studio  are  evaluated  through  a  series  of  presentations  and
discussions. Through the process of working on and presenting their work (often publicly) and receiving
feedback from the  instructor  and  classmates,  the  students  reflect  on  and  revise  their  designs.  The
instructor – often an experienced architect – provides feedback on student work for the duration of the
studio course. This feedback is called critiquing, and it is the predominant way through which architecture
students acquire design expertise from their instructors.12

9 Anthony 2012 s 3
10 Krupinska 2016 s. 181
11 Ibid.
12 Oh m.fl. 2013 s. 302f (kursivering i originalet)
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Kritikgenomgången som sådan har av olika författare också motiverats eller förklarats med att den utgör en 

förberedelse inför arbetslivet, en träning i att tala inför en grupp och i att kommunicera sin design, ett tillfälle att 

försvara sitt projekt, eller att den är ett tillfälle för att diskutera arkitektur.13

1.1.1 Syfte

Syftet med studien är att undersöka varför kritikgenomgången används i arkitektutbildningen på KTH 

Arkitekturskolan, och hur kritikgenomgångens användning legitimeras. 

1.1.2 Frågeställningar

➢ Hur motiveras kritik som undervisnings- och examinationsform i utbildningen på KTH 

Arkitekturskolan? 

➢ Hur har kritikgenomgången i sin nuvarande form och användning uppstått?

1.2 Kritik, diskursivitet och arkitektens metod
Liksom många andra som studerat kritikgenomgången, menar jag att den primärt är diskursiv.14 Det talade ordet, 

samtalet, är kritikgenomgångens kärna. I detta samtal konstrueras en diskurs om vad arkitektur är, vilka 

värderingar som tas för givna, och vad som utdefinieras som otänkbart. Bernadette Blair menar att detta synsätt 

kan utsträckas till utbildning i gestaltning över huvud taget, och alltså inte är begränsat till kritikgenomgången: 

”Design education is about verbal interaction.”15 Diskursen konstrueras alltså i alla olika samtal som förs inom 

utbildningen, men jag menar att kritikgenomgången intar en särställning, i och med att den sker offentligt, i och 

med att den är ett examinationstillfälle, och i och med att den iscensätter de maktförhållanden som finns inom 

utbildningen.16 Jag har därför valt att undersöka kritikgenomgången genom att studera denna diskurs.

I detta sammanhang är utsagans centrala roll i undervisningen på KTH Arkitekturskolan mycket intressant, 

särskilt satt i relation till diskussionen om “tyst kunskap” och de olika utbildningsteoretiska riktningar som 

influerar och influeras av arkitektutbildning. Utbildningsplanen utgår sedan millennieskiftet från en uppsättning 

begrepp som hänförs till en arkitektonisk diskurs. Fokus läggs alltså, utöver gestaltningsträning och -färdigheter, 

på att studenten ska tillgodogöra sig denna begreppsapparat. De tre typer av kunskap som återfinns i 

Högskoleförordningen, kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, och värderingsförmåga och 

förhållningssätt, står i olika relation till begreppsliggörandet.17 Den teoretiska kunskapen, är s.a.s. per definition 

möjlig att uttrycka språkligt. Färdigheten, låter sig begreppsliggöras till en viss gräns, men själva kunskapen 

betraktas oftast som icke-verbal, kroppslig. (Och per definition som instrumentell, det är färdighet att uppnå 

något.) Värderingsförmågan, omdömet, är mer tvetydigt, men i den gemensamma sfären är det endast åtkomligt i

språklig form.

Att undersöka något diskursivt, kan beskrivas som att söka utläsa det outtalade ur de olika yttranden, texter, 

bruk etc. som tillsammans utgör den diskurs som ska analyseras. I den mån det även här handlar om att uppnå 

en syntes utifrån ofullständiga kunskaper finns således en parallell till arkitektrollen och -utbildningen. I min 

13 Lymer 2010 s. 76; Wurster 1949 s. 3
14 Lymer, Lindwall & Ivarsson 2011 s. 214; Lindefeldt, Lymer, Ivarsson & Lindwall s.a.; Lymer 2009 s. 165ff (”disciplined 

visual practices”); Murphy, Ivarsson & Lymer 2012 s. 552f; Lymer 2010 s. 83; Marie & Grindle 2013, Blythman, Orr & 
Blair 2007 s. 21 (”Discourse is central to the crit.”); Webster 2007 s. 26; Percy s. 146ff; Oh m.fl. 2013 s. 310 (”Speech is 
the primary communication modality used in all critiquing settings.”)

15 Blair 2006b s. 106
16 Webster 2006b s. 289f
17 Högskoleförordningen SFS 1993:100 bil. 2
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undersökning har jag utgått ifrån en bred förståelse av diskursbegreppet: hur vi med språket tillskriver olika 

företeelser mening och betydelse konstruerar somt som naturligt, sant eller givet, somt som otänkbart.18 En 

diskurs är inte begränsad till det talade och skrivna, till det i snäv mening språkliga, utan förutsätter en interaktion

mellan det snävt språkliga och de bruk, institutioner och praktiker som tillsammans definierar den. Som föremål 

för en analys blir diskursen på så sätt alltid beroende av analytikerns perspektiv.19 Detta innebär inte en 

relativism, utan är en följd av att mening skapas i relationer mellan personer och mellan företeelser. I varje 

relation förekommer makt och motstånd. Språk är inte i sig en makt, men hur värde tillmäts och mening 

definieras språkligt av de som har makt i en relation, kan vara ett sätt att uppnå eller behålla den makten.20 

Maktbegreppet är centralt inom diskursanalys, och har en specifik innebörd. Makt kan beskrivas som 

”möjligheten att få igenom sin vilja i en social relation mot andras viljor och intressen”21. Det viktiga här är att 

det alltså finns maktförhållanden i alla relationer, och att makten inte är begränsad till formell auktoritet eller ren 

våldsmakt. Michel Foucault kopplar också makt till kunskap, och menar att de två är oskiljaktiga, utan att för den

skull vara identiska:

[…] for nothing can exist as an element of knowledge if, on one hand, it does not conform to a set of
rules and constraints characteristic, for example, of a given type of scientific discourse in a given period,
and if, on the other hand, it does not possess the effects of coercion or simply the incentives peculiar to
what is scientifically validated or simply rational or simply generally accepted, etc. Conversely, nothing
can function as a mechanism of power if it is not deployed according to procedures, instruments, means
and objectives which can be validated in more or less coherent systems of knowledge.22

Foucault menar också att kunskap, för att fungera som kunskap, måste utöva någon form av makt.23 Eftersom 

utbildning är en aktivitet som huvudsakligen innebär något slags produktion av kunskap, kommer 

konstruktionen av denna kunskap, och legitimerandet av den makt som är förbunden med den, examinationen 

eller bedömningen, att vara särskilt relevant för undersökningen. Motstånd är den andra sidan av makt: makt 

förutsätter en möjlighet till motstånd, en möjlighet att vägra. 

Foucault diskuterar också begreppet kritik, och som denna uppsats är ett försök till kritik av 

kritikgenomgången utifrån den diskursanalys som har sitt ursprung i Foucaults teorier, är det relevant att också ta

upp Foucaults syn på kritik. Foucault menar att kritik är en form av motstånd, motstånd mot en specifik 

maktutövning.24 Kritik kan alltså inte ske i tomma intet, utan endast i relation till något annat. Kritik kan heller 

inte utgå ifrån något annat än den föreliggande situationen, även om den är ett redskap för förändring.25 

Kritikens fält är ”föreställningen om vår kunskap och dess gränser”,26 och målet är att ”kunna kunskapen”27, 

alltså att förstå, kontextualisera och definiera den kunskap som är sammankopplad med en viss maktutövning.28

Judith Butler har diskuterat Foucaults syn på kritik, och kopplar samman kritik med omdöme (judgment). Detta 

gör hennes analys särskilt intressant för en undersökning av kritikgenomgången, som i stor utsträckning också 

blir en undersökning av omdömets roll i arkitekturundervisningen. Butler menar att omdömet om något är ett sätt

18 Meyer & Wodak 2009 s. 88
19 Meyer & Wodak 2009 s. 89
20 Meyer & Wodak 2009 s. 88
21 Meyer & Wodak 2009 s. 88f
22 Foucault 2007 [1978] s. 61
23 Foucault 2007 [1978] s. 71
24 Foucault 2007 [1978] s 44
25 Foucault 2007 [1978] s. 42
26 Foucault 2007 [1978] s. 49
27 Foucault 2007 [1978] s. 50
28 Foucault 2007 [1978] s. 58f
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att subsumera detta inom givna kategorier, medan kritik undersöker hur dessa kategorier konstitueras.29 Därför 

kan kritiken inte primärt sträva efter att fälla ett omdöme om sitt objekt, huruvida det är bra eller dåligt, utan 

strävan måste vara att belysa själva ramarna för hur ett sådant omdöme över huvud taget blir meningsfullt.30 Det 

finns alltså en motsättning mellan omdöme och kritik. Kritiken är också öppen såtillvida att den förändring den 

möjligen pekar mot, inte är känd i förväg:

What good is thinking otherwise if we don’t know in advance that thinking otherwisw will produce a
better world? If we do not have a moral framework in which to decide with knowingness that certain
new possibilities or ways of thinking otherwise will bring forth a world whose betterness we can judge
by sure and already established standards?31

Kritik som motstånd blir alltså ett försök att spåra de punkter där ett kunskapsfält krackelerar, eller blir 

diskontinuerligt, platserna där det misslyckas med att konstituera den begriplighet det står för.32 Kritiken måste i 

detta försök röra sig inom den diskurs som ska kritiseras:

Critique is that which exposes this illegitimacy, but it is not because critique has recourse to a more
fundamental political and moral order.33

Detta är något som jag försökt ta fasta på i min undersökning. Jag kom ursprungligen in på detta ämne utifrån en

personlig upplevelse av att kritikgenomgångar – egna och andras, hyllande såväl som destruktiva – var 

meningslösa. Jag upplevde inte att jag lärde mig något, att de samtal som fördes var relevanta, eller att jag 

och/eller mina medstudenter blev stärkta av dem. Detta var något som bekräftades i samtal med mina 

medstudenter. När jag gick till litteraturen fick jag ytterligare stöd för denna upplevelse, men desto mindre 

mothugg. Just därför vill jag förstå varför kritikgenomgången har den centrala roll den har i undervisningen. Just 

därför har jag försökt kritisera kritikgenomgången utifrån diskursen om den, som innehåller såväl normativa 

påståenden, deskriptiva redogörelser, upplevda anekdoter som historiska beskrivningar. Jag försöker förstå och 

undersöka kritikgenomgången i denna komplexa relation mellan makt, berättelser och historiska processer.34 I 

detta arbete har jag metodologiskt utgått ifrån kritiska diskursstudier och diskurshistorisk analys men sett detta 

som en utgångspunkt snarare än en strikt metod, eftersom det är en del av det diskursanalytiska angreppssättet 

att varje undersökning behöver utarbeta en egen metod inom sin egen ram.

Jag ser min uppsats som en undersökning av kritikgenomgången, men i och med att den är en kritik av 

densamma utgör uppsatsen också en form av motstånd mot denna. Dessutom är en ambition att avtäcka 

maktstrukturer i diskursen, vilket blir ett sätt att ytterligare göra motstånd mot dessa och förändra dem. Genom 

en kritik av kritikgenomgången vill jag öppna för en omförhandling av de maktstrukturer som manifesteras i den.

Jag menar att kritikgenomgången tas för given i reproduktionen av arkitekturdisciplinen, och att detta innebär att 

den maktutövning som sker där delvis ligger utanför vad som behandlas inom disciplinens diskurs. Att föra in 

dessa aspekter i diskursen blir alltså ett sätt för disciplinen att återta makten över reproduktionen, eller 

åtminstone en möjlighet:

29 Butler 2002 s.p 
30 Butler 2002 s.p.
31 Butler 2002 s.p.
32 Butler 2002 s.p.
33 Butler 2002 s.p 
34 Meyer & Wodak 2009 s. 11
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It is only when potential architects are aware of the power structures that control both them and society
at large that they are in a position to negotiate with those structures.35

Det är uppenbart att dessa maktstrukturer också finns inom utbildningen av arkitekter, och inte endast utanför 

disciplinen. Vi kan anta att den asymmetriska maktrelationen som sådan är ofrånkomlig inom 

universitetsparadigmet (examination förutsätter ett kunskaps- och därmed maktövertag, för “lärarnas” del, och 

idén om att “lära ut” till någon eller “lära av” någon förutsätter oftast ett motsvarande övertag vad gäller 

antingen innehåll, metod eller erfarenhet) och att den därför till föga gagn kan betraktas som ett problem som 

kräver en lösning. Däremot har vi ett problem om undervisningens valda format visar sig hämma lärandet. Och 

det finns det flera studier som tyder på.36 En besläktad fråga är hur detta senare problem ska lösas. I linje med 

mina teoretiska och metodologiska ställningstaganden har jag valt att inte svara på den frågan, utan vill istället 

bidra till förståelsen av den föreliggande situationen. Jag menar att det kan vara en uppgift för en arkitekt; att 

undersöka, utlägga, utreda en fråga och lägga fram den för förnyad diskussion.

1.3 Syntes
Eftersom detta examensarbete har min vilja att förstå mig på kritikgenomgången som huvudsaklig drivkraft, men

jag också vill och måste kommunicera denna förståelse, har det för mig varit viktigt att arbeta med kontext på 

olika nivåer. Jag räknar därför till mitt material - mina referenser - inte bara litteratur utan också personliga 

erfarenheter och de intervjuer, upptagningar av samtal, som jag själv genomför som en del av arbetet. Därigenom

hoppas jag kunna kontextualisera kritiken både lokalt, globalt och personligt. Av samma anledning har det varit 

viktigt att undersökningen har någon form av frihet, jag är intresserad av att förstå kritiken, och inte av att 

verifiera eller falsifiera en specifik hypotes om den. Det vore märkligt, och kanske rentav begränsande att sätta 

upp ramar för att finna en lösning innan en ordentlig undersökning av problemet genomförts. Därav är min 

metod också tämligen eklektisk, jag eftersträvar en bredd i mitt material, och en komplexitet i analysen. För att 

kunna kommunicera den förståelse som analysen och undersökningen resulterar i, till mig själv och till andra, 

vinnlägger jag mig om att vara tydlig med källhänvisningar, och andra redogörelser för vad mina slutsatser grundar

sig på.

Att studera en diskurs är i någon mening att försöka utläsa det outtalade, att försöka göra en syntes av 

ofullständiga kunskaper.37 Här finns en parallell till arkitektens uppgift, som ju också är att göra en syntes av 

ofullständiga kunskaper.38 I detta examensarbete har jag valt att genomföra denna undersökning som arkitekt. 

Detta ska förstås dels som ett strategiskt val i min strävan att föra in en kritik av kritikgenomgången i 

arkitekturdisciplinens diskurs, och dels som en följd av ett specifikt synsätt på arkitektens arbetsmetod. 

Arkitektens specialkompetens är att syntetisera en bredd av olika kunskaper och kunskapsområden. I denna 

undersökning har jag därför använt mig av olika metoder för att inhämta kunskap, som kan beskrivas som lånade

från andra yrkesroller. Jag har således iklätt mig rollen som historiker, som journalist, samhällsvetare, filosof etc., 

för att sedan ta med mig de så vunna kunskaperna i min roll som arkitekt. Examensarbetet som helhet är sedan 

den syntes som jag som arkitekt har skapat. Detta angreppssätt är på sätt och vis näraliggande det 

35 Till 2005 s. 9
36 Marie & Grindle 2013, Blythman, Orr & Blair 2007; Webster 2005; Webster 2006a; Webster 2006b; Webster 2007; 

Percy u.å.; Anthony 2012
37 Meyer & Wodak 2009 s. 89
38 Krupinska 2016 s. 137ff
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interdisciplinära arbetssätt som eftersträvas inom diskursanalys; diskursen är inte avgränsad till ett specifikt 

kunskapsområde, utan sträcker sig över ett större komplex av förhållanden mellan kunskap och makt.39

Detta arbetssätt har resulterat i ett brett och eklektiskt material, som jag har valt att redogöra för i tre delar: en 

historik, en litteraturgenomgång, och en intervjustudie. Jag övervägde även möjligheten att göra observationer av

kritikgenomgångar som en del av studien, och så få ikläda mig även rollen som antropolog, men kom fram till att

det vore svårt att genomföra av flera skäl. Framför allt för att det rent schematekniskt var svårt att få till. Jag ser 

dock observationer av enskilda kritikgenomgångar som ett naturligt nästa steg i en fortsatt undersökning.

Från början var tanken också att intervjustudien skulle vara arbetets huvudnummer, men under arbetets gång 

framstod behovet av en historieskrivning för arkitektutbildningen i Sverige som särskilt angelägen för att kunna 

kontextualisera kritikgenomgången och förstå den i sitt sammanhang. Likaledes har litteraturgenomgången 

kommit att bli en viktig del av mitt bidrag till diskussionen om arkitektutbildningen och kritikgenomgången, 

eftersom det saknats en översikt som går igenom de olika resultat som olika forskare inom fältet publicerat, inte 

minst på svenska. På så sätt har arbetet betett sig som en designprocess – under skrivandets och läsandets gång 

har arbetet hela tiden disponerats om och frågeställningarna har fördjupats och förändrats.

Jag vill också därigenom ställa frågan om kritikgenomgången, detta centrala format i arkitektutbildningen, kan 

behandlas av en arkitekt. Även om kritikgenomgången diskuteras flitigt av både studenter och lärare, har relativt 

lite arbete om kritikgenomgången gjorts. Och det är sällan diskussionen av detta viktiga ämne blir kritisk annat än

i trivial mening. En verkligt kritisk granskning av kritikgenomgången förefaller mig därför högst angelägen för 

alla som har att förhålla sig till arkitektutbildningen, d.v.s. nästan alla arkitekter. En genomgång av olika ”radikala 

pedagogiker” inom arkitektutbildningar i världen som gjorts av doktorander vid Princetonuniversitetet i Förenta 

Staterna under ledning av Beatriz Colomina tyder på att det är innehållet snarare än formerna för undervisningen

som förändrats radikalt.40 Arkitektutbildningen är och har varit en angelägenhet för arkitekter, vilket kan ses som 

en förutsättning för en disciplinär och professionell autonomi. Men kanske har denna autonomi, och 

utbildningens fokus på gestaltning, problemformulering och konceptgenerering, också konsekvensen att själva 

pedagogiken tas för given, och därför undgår kritisk granskning och utvärdering. 

1.4 Skrivande och diskurs
Gestaltningsfokuset tenderar att resultera i grafisk representation, och kanske ligger en del av problematiken även

i detta. Det verkar vara svårt att behandla utbildningen med dylika media – antingen för att dess materia inte låter

sig representeras grafiskt på ett fruktbart sätt, eller för att det är ovant att rikta den arkitektoniska blicken mot 

den ”socialt samskapade aktivitet” som kritikgenomgången är.41 Den diskussion som har förts, och vilken jag 

studerat utförligt både i den historiska debatten om arkitektutbildningen i Sverige under efterkrigstiden och i den 

aktuella forskningslitteraturen, har undantagslöst förts i skriven form. Jag betraktar diskursiva metoder 

som“historiska”, d.v.s. att de undersöker det föreliggande, det som timat, och historien kommer till oss i stor 

utsträckning i form av text. Text kan vara den enda kvarvarande beskrivningen av exempelvis ett historiskt bruk, 

och utan en viss text skulle det inte vara möjligt för oss att i sitt sammanhang förstå bruket utifrån eventuella 

materiella lämningar. 

Det är också så att jag personligen kommit till den uppfattningen att utbildningen specifikt på KTH 

Arkitekturskolan under min egen studietid innehållit för lite av teoretiska och akademiska studier. Åtminstone i 

39 Meyer & Wodak 2009 s. 95
40 radical-pedagogies.com (2017-03-30)
41 Lindefelt, Lymer, Ivarsson & Lindwall u.å. paginering saknas
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mitt fall, en utbildningsgång på en arkitekturskola med självständiga studior och årskurser kan naturligtvis variera

betydligt beroende på vilka studior en student hamnar i, kan jag konstatera att det fortfarande ”saknas en 

sammanhållen period för teoretiskt inriktade, mer akademiskt bedrivna studier under basutbildningen”42, varför 

jag valt att bedriva mitt examensarbete i form av en akademisk uppsats. Detta kan ses som operativt i tre 

bemärkelser: dels vill jag göra motstånd mot den rådande tendensen att exjobbet blir ett i raden av 

gestaltningsprojekt, dels vill jag, genom att skriva mitt exjobb, visa på möjligheten att göra exjobbet som en 

akademisk uppsats, och dels vill jag med själva uppsatsen bidra till den ständigt pågående diskussionen om 

arkitektutbildningen. Valet att skriva just akademiskt kommer sig dels av att den akademiska texten äger en viss 

auktoritet och tyngd inom arkitekturdisciplinen (liksom annars), och att det därför är ett strategiskt val för att 

kunna bidra till diskussionen om utbildningen. Ett examensarbete är inte formellt bundet till någon specifik 

genre utan jag ser valet av genre som instrumentellt. 

En sekundär om än viktig anledning till att jag ville skriva är min övertygelse om att vi som deltar i 

arkitektutbildningen behöver skriva om den också för att en historieskrivning ska bli möjlig i framtiden. Annars 

är det bara debattartiklar, repliker och organisationspromemorior som ”blir kvar”, och inte mer avancerade 

resonemang och beskrivningar. Jag har själv varit tvungen att rekonstruera den svenska arkitektutbildningens 

historia från knapphändiga källor för att kunna studera hur kritikgenomgången fått sin nuvarande form. Det har 

visserligen inte varit möjligt inom ramen för motsvarande en magisteruppsats att upprätta någon definitiv 

historik, hur angeläget det än är, både för min undersökning och för alla som vill förstå arkitektutbildningen idag.

Min historia kanske av det skälet snarare skulle kallas för en genealogi. På så vis blir detta examensarbete något 

av en förberedande undersökning, en grund för en eventuell omgestaltning av undervisningen.

Jag är också av uppfattningen att en del av problemet med att kritikgenomgången inte självklart låter sig 

behandlas inom disciplinens diskurs kommer av att diskursen så sällan tar formen av text. Texten kan, genom sin

permanens jämfört med det talade ordet, kontinuerligt utsättas för kritisk granskning. I den pluralistiska värld 

som den studiobaserade arkitektundervisningen utgör, tar språket inte sällan olika idiosynkratiska former i olika 

studior eller arkitektoniska skolbildningar.43 En sådan pluralism kan innebära att den interna diskursen blir ännu 

svårare att granska och utmana, då den är både muntlig och fragmenterad. Men det är just den granskningen och 

utmaningen disciplinen måste ta i besittning för att kunna granska den egna reproduktionen.

Kritik är ett redskap för detta, och kritikgenomgången skulle också kunna fungera som ett i verklig mening 

kritiskt redskap om den förstods som ett, och inte som nu, ett agglomerat av motstridiga syften:

My argument […] is that perhaps juries are trying to accomplish too much. Each goal may be worthwile,
but juries may not be the most efficient vehicle by which to attain all of them. Other techniques may be
more effective. In fact, the plurality of viewpoints about the goals of juries can become an advantage,
provided they are discussed openly and used to help reach a consensus about what juries could and
should be.44

Problemet är här inte kritikgenomgången i sig, utan att den antas fungera på ett sätt som vid närmare granskning 

framstår som problematiskt, och i strid med utbildningens mål och syn på pedagogik och lärande. En form av 

”misrepresentation”. Utifrån denna problembeskrivning kan ändå två generella alternativ pekas ut för framtiden, 

utan att för den skull föreslå en lösning. Det ena vore att behålla kritikgenomgången, undersöka vad den 

egentligen gör, och omforma beskrivningen av utbildningens mål utifrån detta. Det andra att behålla de 

42 Sachs 2003 s. 34
43 Jfr Webster 2005 s. 277
44 Anthony 2012 s. 32
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nuvarande målen, och identifiera vad för slags pedagogik och format som vore bäst på att uppnå dessa mål. Båda

dessa alternativ förutsätter en kritik av kritikgenomgången.

Även en uppsats är naturligtvis en ”designad produkt”. Utformningen av uppsatsen är baserad på medvetna 

val: dels för att uppsatsen som objekt ska förhålla sig till den akademiska uppsatsens genre eller typologi, dels för 

att fokus ska kunna vara på innehållet, orden, och slutligen för att jag ser texten som det väsentliga resultatet i mitt

examensarbete, inte projektet eller uppsatsen. Texten är exjobbet. Typsnitt, radavstånd etc. är alltså valt med 

ovanstående i åtanke. Samtidigt tas detta med layout och typologi inte vanligtvis upp i en akademisk uppsats, så 

examensarbetets förhållande till genren blir något tvetydigt. Men eftersom examensarbetet bedöms utifrån sin 

intention har det varit viktigt att redovisa intentionen på ett tydligt sätt. I detta arbete med examensarbetets genre

har jag slutligen landat i att göra ett fristående format, och inte följa en given mall. Detta kommer dels av att det 

inte finns en given mall för denna typ av undersökning, eller för examensarbetet inom den kurs jag följer, dels av 

att jag sett det som en nödvändig del av arbetsinsatsen i examensarbetet.

Detta examensarbete tar upp utbildningens relation till arkitekturämnet, disciplinen och praktiken. Jag ser det 

som ett viktigt bidrag att jag för denna diskussion inte enbart utifrån personlig erfarenhet utan främst utifrån 

tidigare gjorda studier i ämnet. Dessa studier är samtidigt företrädesvis av diskursiv natur, varför de relaterar på 

ett metodologiskt sätt till min egen intervjuundersökning. Under undersökningens gång har omdömet och dess 

relation till auktoritet och socialisering kommit att bli viktiga komponenter i förståelsen av förhållandet mellan 

makt och kunskap. Undersökningen har också karaktären av en ”intern” kritik, och undersökningen av 

kunskapsfältets gränser innebär i och med det valda studieobjektet även en ”verktygskritik”: vad kan behandlas 

och göras inom kritikgenomgångens ram? Valet av medium har bestämts av en strävan att möjliggöra en kritisk 

diskussion av kritikgenomgången, av att öppna för svar och mothugg.

1.5 Genomförande

1.5.1 Litteratur

Jag är inte den första som studerar kritikgenomgången, och av flera anledningar har det varit högst relevant att 

läsa in sig på den litteratur som finns i ämnet. Dels för att ta reda på hur kunskapsläget ser ut nu, så att jag kan 

göra en egen undersökning som bidrar med ny kunskap, dels för att den forskning som gjorts i ämnet förefaller 

ha haft relativt liten spridning i den svenska kontexten, vilket är tämligen anmärkningsvärt eftersom den 

forskning som gjorts skett just inom det angloamerikanska studioparadigm som är det dominerande också på 

svenska arkitekturskolor. Genom att läsa in mig på denna forskning, och behandla och referera den i 

föreliggande uppsats vill jag bidra till att sprida och uppmärksamma dessa studier i diskussionen om 

arkitektutbildningen i Sverige.

För att hitta litteratur om och studier av kritikgenomgången har jag gått tillväga på flera olika sätt. Ett fåtal 

texter om arkitekters utbildning var redan kända för mig redan innan jag påbörjade det systematiska sökandet, 

såsom Dana Cuffs Architecture: the Story of Practice , Jeremy Tills Architecture Depends och Lisa Wingårds 

examensarbete Om att bli arkitekt. Varje gång jag fått tag på en relevant text om ämnet har jag i samband med 

läsningen gått igenom referenser och bibliografi, för att på så sätt identifiera andra texter som skulle kunna vara 

av intresse för min undersökning. Sara Valls kritik, som jag av en slump hittade i lunchrummet på mitt 

våningsplan i skolan, innehåller exempelvis en litteraturlista som gav flera uppslag. Jag har också fått flera tips på 

potentiellt relevanta texter av studenter och personal vid KTH Arkitekturskolan. Jag har gjort flera sökningar i 

bibliotekskataloger och artikeldatabaser på sökord som ”kritikgenomgång”, ”critique”, ”crit”, ”design jury”, 
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”design review” etc. liksom på namnen på olika författare till redan funna texter, för att se om de publicerat 

något mer i ämnet som kan vara av intresse. 

Läsning av texter har skett med ”pennan i hand”. I de fall jag haft texterna i min ägo har jag gjort 

förstrykningar och marginalanteckningar, och för samtliga lästa texter har jag skrivit sammanfattningar i mina 

anteckningsböcker och gjort excerpter. Dessa har jag sedan utgått ifrån, tillsammans med originaltexterna, vid 

skrivandet. 

1.5.2 Historik

Kritikgenomgångens legitimitet vilar huvudsakligen på beprövad erfarenhet, det var tydligt efter 

litteraturgenomgången. Därför blev en historik över kritikgenomgångens utveckling viktig för min undersökning.

Vilka andra format hade prövats, och vilka historiska skeenden låg bakom den form kritikgenomgången har idag?

Jag hade genom litteraturgenomgången funnit att samma vaga och knapphändiga historieskrivning återfanns i 

samtliga texter. Den kan sammanfattas ungefär som följer. Kritikgenomgången kommer från École des Beaux-

Arts i Paris på 1800-talet, men där skedde den utan studentmedverkan. Någon gång under mitten av 1900-talet i 

USA blev studentmedverkan obligatorisk och genomgångarna offentliga. Det finns en del skrivet om 

arkitektutbildningens historia, men främst i den angloamerikanska kontexten. Jag kunde därför stödja mig på de 

tryckta källor som jag redovisar i historikavsnittet vad gäller fenomenets historik i USA. Den historiken baserar 

sig alltså på sekundärkällor. För den svenska kontexten, däremot, verkade det väsentligen saknas texter om 

arkitektutbildningens historia i allmänhet, och om utbildningen vid KTH i synnerhet. Eftersom diskussionerna 

om kritikgenomgången med lärare och annan personal vid KTH Arkitekturskolan kommit in även på 

kritikgenomgångens historia hade jag fått indikationer på att kritik gått till på andra sätt tidigare. Jag försökte 

därför i möjligaste mån sammanställa en sådan historik, baserad på de primärkällor som jag bedömde vara 

möjliga att studera inom examensarbetets tidsram. I stor utsträckning baseras den därför på tidningsartiklar i 

fackpress från de aktuella perioderna, samt på ett antal rapporter författade vid KTH Arkitekturskolan.

Jag är av uppfattningen att det är ytterst angeläget att en mer fullödig historik sammanställs och publiceras, 

både vad gäller arkitektutbildningen i Sverige, och utbildningen specifikt vid KTH. En sådan historik bör då även

baseras på arkivmaterial och intervjuer med äldre alumner och lärare.

1.5.3 Intervjuer

Urvalet har baserats på strävan att få med flera perspektiv på kritikgenomgången samtidigt som antalet intervjuer 

hölls nere till en rimlig nivå. Jag bestämde mig därför för att fokusera på personer som upplevt 

kritikgenomgången i flera olika roller, som studenter, lärare, kritiker och pedagogiskt ansvariga. Alltså 

begränsades urvalet till lärare som också hade erfarenhet av någon mer övergripande pedagogisk roll på skolan. 

Såsom utbildningen vid KTH Arkitekturskolan är upplagd innebar detta att samtliga informanter var arkitekter, 

och således själva har genomgått någon form av arkitektutbildning. Samtliga är vidare på olika sätt verksamma 

yrkesutövande arkitekter utöver sin lärartjänst. Ett sådant urval gjordes för att inom det begränsade antal 

intervjuer som var möjligt att genomföra inom ramen för ett examensarbete, ändå möjliggöra en diskussion om 

upplevelsen av de olika roller som studenter och lärare har i kritikgenomgången. En bidragande anledning till 

denna insnävning, att inte intervjua studenter, var också antagandet om lärarnas maktövertag gentemot 

studenterna, inte minst när det gällde just val som rör pedagogik och examination.45 Eftersom det är just 

personer med sådana roller som är ansvariga för hur kurser ska examineras och läggas upp, hoppades jag att 

45 Meyer & Wodak 2009 s. 88
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deras utsagor skulle kunna ge relevanta perspektiv på min frågeställning om hur och varför kritikgenomgången 

reproduceras. Det har också redan gjorts flera studier som jämför studenters och lärares olika attityder till 

kritikgenomgången, och för en sådan jämförelse hade det behövts kanske dubbelt så många intervjuer, varför jag 

bedömde att det inom ramen för ett examensarbete vore mer sannolikt att på ett tillfredsställande sätt kunna 

behandla ett mer begränsat material. Mitt huvudsakliga intresse ligger ju heller inte i att jämföra olika gruppers 

attityder till kritikgenomgången, utan att förstå hur och varför den reproduceras och legitimeras.

Det fanns således ett antal kriterier för urvalet av informanter. Informanterna skulle vara eller ha varit 

verksamma som lärare vid KTH Arkitekturskolan. De skulle ha eller ha haft någon ytterligare roll vid skolan som

innebar ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten, såsom kursansvarig, årskursansvarig eller 

liknande. De skulle ha flera års erfarenhet av kritikgenomgången och undervisning. Jag uteslöt också potentiella 

informanter som jag själv haft som lärare, för att inte samtalen skulle påverkas av personliga överväganden. Av 

uppenbara skäl uteslöt jag också potentiella informanter som på något sätt var inblandade i det pågående 

examensarbetet.

För att identifiera potentiella informanter utgick jag dels från den kännedom om till utbildningen anknutna 

personer som mina år på samma utbildning givit. Dels fick jag många goda förslag på informanter från 

medstudenter, lärare och mina handledare. Jag valde sedan ut tre informanter, som jag kontaktade via e-post, en i

taget, för att vid behov kunna ändra mitt val om någon skulle tacka nej. Samtliga tillfrågade informanter tackade 

dock ja.

Inför intervjuerna hade jag sammanställt en uppsättning intervjufrågor. Dessa hade jag diskuterat med ett antal 

studiekamrater, mina handledare, och även en god vän som ägnat sig åt diskursstudier. Intervjufrågornas upplägg

är sådant att varje intervju inleds med en uppmaning till informanten att berätta fritt om vad en kritikgenomgång 

innebär och hur den går till. Därefter följer ett antal öppna frågor som tar upp olika fördjupade aspekter av 

kritikgenomgången och utbildningen. Tanken med upplägget var att bereda varje informant möjlighet att först 

berätta om det som vederbörande själv upplevde som väsentligast med kritikgenomgången, vilket i sig skulle 

kunna säga något om diskursen, för att sedan med de fördjupande frågorna säkerställa att samtliga de aspekter 

som jag särskilt ville studera behandlades i respektive intervju.

Jag genomförde intervjuer med tre lärare vid KTH Arkitekturskolan. Inför intervjutillfället fick de allmänt 

hållen information om syftet med och ämnet för intervjuerna. Däremot fick de inte ta del av specifika frågor före

intervjutillfället, eftersom jag ville att vi skulle samtala om frågorna, inte att de skulle förbereda svar på dem. 

Informanterna informerades vid intervjutillfället muntligt om att deras deltagande kommer att vara anonymt, och

att intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte. Informanterna gav därvid muntligt samtycke till 

att delta i studien. Intervjuerna genomfördes enskilt, i ett rum där bara jag och informanten vistades. Intervjuerna

genomfördes på plats i Arkitekturskolans byggnad, med tider och platser valda så att inramningen var lugn och 

avskild. Intervjuerna spelades in och varade mellan 50 minuter och 1 timme och 20 minuter. Intervjuerna 

inleddes alltid på samma sätt, med den övergripande frågan. Beroende på vad informanten tagit upp i sitt svar 

fortsatte jag sedan med de frågor som inte behandlats i svaret. Informanterna fick därvid stora möjligheter att 

berätta fritt och föra egna resonemang. Jag ställde ofta uppföljningsfrågor för att få informanterna att utveckla, 

förtydliga eller fördjupa sina resonemang. Samtalen kom ibland att spreta rätt ordentligt, och handla om helt 

andra saker än jag hade tänkt mig, men som helhet gav intervjuerna ett användbart material. Dessutom var det 

viktigt att informanterna fick tala till punkt om det de själva ansåg väsentligt innan jag gick vidare, så att de fick 

vara samtalets huvudpersoner.
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Efter intervjutillfällena transkriberades samtliga intervjuer ordagrant och i sin helhet, även de delar som jag 

initialt bedömt vara mindre relevanta. På så sätt hade jag hela materialet tillgängligt som text, vilket har 

underlättat både en detaljanalys av enskilda meningar och ord, och större sammanhang och diskussioner. 

Aspekter som inte upplevdes som särskilt viktiga vid själva intervjutillfället har därvid ibland kommit att få större

betydelse i analysskedet. Vid en första genomläsning började jag koda och identifiera återkommande begrepp och

samtalsämnen för att finna teman och mönster i samtalet. Dessa kom sedan att utgöra grunden för min analys.

Intervjuerna genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer46, vilket i detta fall innebär 

att informanterna informerats om syftet med intervjuerna, hur materialet kommer att användas, samt om var 

resultaten kommer att publiceras (informationskravet). Muntligt samtycke inhämtades också vid intervjutillfället 

(samtyckeskravet) och information gavs om att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål (nyttjandekravet). Vidare har materialet behandlats så att informanterna inte ska kunna 

identifieras av utomstående (konfidentialitetskravet), bl.a. har de delar av materialet som återges i uppsatsen 

anonymiserats. Medverkan i intervjuerna har skett på frivillig grund, och det har stått informanterna fritt att 

avbryta sin medverkan om och när de så önskat. Ingen av informanterna har efterfrågat att få läsa 

transkriberingen av intervjun med vederbörande, ej heller aktuella delar av uppsatsen före publicering.

Eftersom jag och informanterna verkar vid samma skola har vissa sidor av intervjuerna påverkats på sätt som 

kanske inte varit fallet ifall vi hade haft färre gemensamma beröringspunkter. Exempelvis har det ställt särskilda 

krav på konfidentialiteten, i och med att mina handledare och informanterna i princip tillhör samma 

lärarkollegium och yrkeskår. I intervjuerna namngavs då och då enskilda personer med anknytning till KTH 

Arkitekturskolan, eller särskilda händelser, utifrån vilka någon som är väl insatt i sammanhanget eventuellt skulle 

kunna identifiera någon informant. Jag har därför utelämnat alla sådana uppgifter från texten. Samtidigt var en 

positiv aspekt av våra gemensamma erfarenheter just att vi hade många gemensamma referenser och exempel att 

diskutera, och att vi ”talade samma språk”, att diskursens begrepp var välbekanta för oss båda. Emellanåt ledde 

detta rentav till att vi kunde samtala om diskursen om kritikgenomgången.

46 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm 2002
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2. Litteraturgenomgång
De flesta författare är överens om att kritikgenomgången, trots sin centrala roll i arkitektutbildningen, inte har 

studerats i någon större utsträckning.47 Framförallt har tämligen lite forskning gjorts i ämnet.48 Flera av de som 

studerat ämnet menar att det finns en kunskapslucka när det gäller pedagogik i arkitekturundervisning generellt.49 

Kritik är heller inte något som de som undervisar i arkitektur får lära sig på något formellt sätt, trots att det utgör 

”ryggraden i den studiobaserade undervisningen”50. Oh, Ishizaki, Gross och Yi-Luen Do menar vidare att det 

saknas en djupare förståelse av kritikaktiviteten i gestaltningsundervisning.51 De menar att ingen egentligen kan 

det här med kritik, eftersom ämnet är så lite studerat. Även Anthony, som gjorde den första och största studien 

om kritikgenomgången, menar att rätt lite forskning i ämnet har gjorts sedan hon publicerade resultaten av sin 

studie 1991.52 Här följer en genomgång av de studier som gjorts. Eftersom ett mål med denna uppsats är att lägga

grunden för ett samtal om kritikgenomgången har litteraturgenomgången ett starkt refererande drag. Målet är 

alltså att presentera studierna på ett samlat sätt, och visa upp de olika resultat som framkommit. En diskussion av

dessa resultat följer sedan i uppsatsens avslutande diskussion. Den läsare som inte behöver få sig dessa referat till

livs kan med fördel hoppa över detta avsnitt.

Först ges en kort historik över fältet, varefter följer genomgången av studierna, sorterade efter de metoder som

använts i respektive studie. Dessa är, i tur och ordning, intervjustudier, kombinerade studier, etnografiska studier,

självhjälpslitteratur, och jämförande studier.

2.1 Historik
Att kritikgenomgången först kom att studeras har sin upprinnelse i det stora uppsvinget inom sociologin i 

Förenta Staterna på 1970-talet, huvudsakligen i Kalifornien.53 Ett viktigt centrum för denna ”sociologiska 

vändning” var Berkeley-universitetet, som till sina alumner räknar båda de författare som kanske tydligast 

formulerat den sociologiska idén om utbildningens betydelse för praktiken, och som också initierade den kritiska 

undersökningen av pedagogiken: Dana Cuff och Kathryn H. Anthony.54 Under 1970-talet genomfördes en stor 

studie av arkitektutbildningen i Förenta Staterna, utgående från MIT i Boston, Architecture Education Study, AES, 

vars slutrapport publicerades 1981. Denna studie, som fortfarande lär vara den största enskilda studien av 

utbildningen av arkitekter, låg till grund för efterföljande undersökningars inriktning. Donald Schön, professor i 

stadsplanering vid MIT utgick exempelvis från material från studien när han utformade sin inflytelserika teori om

”practicum” och ”reflection-in/on-action” under 1980-talet. Schön tar inte upp kritikgenomgången, utan 

intresserar sig endast för handledningen. Hans framhållande av arkitektutbildningens pedagogik som ett 

föredöme för professionsutbildningar fick också stort genomslag, inte minst inom arkitektutbildningen. Dana 

Cuff beskriver kritikgenomgången mest i förbigående i standardverket Architecture: the Story of Practice55, som en del

av studioparadigmet, som hon i sin tur problematiserar i sin diskussion av ”praktiken” som arkitekt. Kathryn H 

47 Se exempelvis Wilkin 2000 s. 90; Oh m.fl. s.318, Anthony 2012 s. 4f
48 Krupinska 2016 s. 196
49 Wilkin 2000 s. 90, Oh m.f. 2013 s. 318
50 Oh m.fkl 2013 s. 318
51 Oh m.fl. 2013 s. 303
52 Anthony 2012 s. 4-5
53 Bergström 2014 s. 11
54 Bergström 2014 s. 11, Anthony 2012 s. xiii
55 Cuff 1991
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Anthony, däremot, kom att genomföra ett omfattande forskningsprojekt om kritikgenomgången som sträckte sig

över sju år, 1983-1990, och som inbegrep studerande, lärare och praktiserande arkitekter över nästan hela 

Förenta Staterna.56 Resultaten publicerade hon i sin bok Design Juries on Trial, med den hoppfulla undertiteln The 

Renaissance of the Design Studio, som liksom Cuffs mer kända bok utkom 1991.57 Under 1990-talet skrivs väldigt lite 

om kritikgenomgången, men vid millennieskiftet initierades ett studentdrivet arbete för att reformera 

studiokulturen i Förenta Staterna. AIAS, American Institute of Architecture Students, tillsatte efter ett 

uppmärksammat fall år 2000, då en student omkom i en bilolycka förorsakad av sömnbrist i samband med en 

kritikgenomgång, en ”task force” som publicerade en uppsättning rekommendationer två år senare.58 Denna 

”task force” återupplivades med några års mellanrum, och fortsatte att publicera rapporter med 

rekommendationer till förändring. Ungefär samtidigt uppstod en liknande rörelse på andra sidan Atlanten, i 

Storbritannien, men där initiativet kommer från andra hållet: lärare och forskare genomförde studier av 

undervisningen, med ett huvudsakligt fokus på pedagogik snarare än sociologi. Utgångspunkt för denna rörelse 

förefaller ha varit en studie om beställar- och brukarperspektiv i gestaltande utbildningar, som initierades av 

universiteten i Sheffield och Leicester 1996.59 Margaret Wilkins mönsterbildande studie ”Reviewing the Review” 

publicerades 2000 inom ramen för detta projekt, och var (vad jag har kunnat utröna) den första vetenskapliga 

artikeln i ämnet sedan Anthonys bok Design Juries on Trial. Arkitekturskolan vid Sheffield-universitetet förefaller 

också ha varit relativt tidigt ute med en mindre studie 2004.60 Decenniet efter millennieskiftet får sägas vara något

av en renässans för studier av kritikgenomgången, men forskningen sker nu i Storbritannien istället för i Förenta 

Staterna. Helena Webster vid Oxford Brookes-universitetet genomför två studier och publicerar en rad kritiska 

artiklar inom ett fåtal år under andra halvan av decenniet. Margo Blythman, Susan Orr och Bernadette Blair 

publicerar sin slutrapportering av projektet Critiquing the Crit 2007 efter att Bernadette Blair doktorerat 2006 på en

avhandling om formativ bedömning och lärande i kritikgenomgången. I Sverige genomförs 2007-2010 en 

renodlat etnografisk studie av kritikgenomgångar vid en arkitektutbildning av pedagogikforskare vid Göteborgs 

Universitet. Denna studie skiljer ut sig från mängden på flera sätt. Utgångspunkten är inte att på sikt förändra 

kritikgenomgången eller arkitektutbildningen, inte heller intervjuar man deltagarna i genomgångarna, utan det är 

en detaljerad dokumentation och analys av ett stort antal enskilda kritikgenomgångar. 2012 sluts på sätt och vis 

cirkeln, då en jubileumsutgåva av Anthonys Design Juries on Trial ges ut.

2.2 Intervjustudier
Margaret Wilkin genomförde inom ramen för CUDES, Clients and Users in Design Education Study, en 

undersökning vid De Montfortuniversitetet i Leicester. Utgångspunkten var att universitetet hade fått anslag för 

att undersöka hur beställar-och brukarperspektiv skulle kunna ges större plats i undervisningen, och 

kritikgenomgången pekades på grund av sin centrala roll i undervisningen ut som ett särskilt relevant område att 

studera.61 Wilkin intervjuade ett tjugotal lärare och ungefär dubbelt så många studenter, samt gjorde 

enkätundersökningar och ledde diskussionsgrupper med lärarna. Utöver att det enligt Wilkin ”föreföll 

osannolikt”62 att beställar- och brukarperspektiv var särskilt framträdande i kritikgenomgångar, kom Wilkin fram 

56 Anthony 2012 s. 225
57 Anthony 2012
58 AIAS Studio Culture Task Force, The Redesign of Studio Culture, 2002; AIAS, Toward an Evolution of Studio Culture, 2008
59 Wilkin 2000 s. 85, Cameron 2003 s. 4
60 Blair 2006b s. 12
61 Wilkin 2000 s. 85f
62 Wilkin 2000 s. 89
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till att det fanns en bred enighet om att kritikgenomgångarna var viktiga lärandetillfällen, men att det rådde stor 

oenighet om vad studenterna lärde sig och hur de lärde sig det.63 Wilkin identifierade också en uppsättning 

problem som hon ansåg kunde inverka menligt på kritikgenomgångens pedagogiska effektivitet. Studenterna 

upplevde genomgående en oförutsägbarhet i kritikgenomgångarna, samt att återkopplingen ofta var 

inkonsekvent eller osammanhängande.64 Tillsammans med organisatoriska brister, som att grupperna var för 

stora och att det inte fanns en tydlig struktur, bidrog detta till att studenterna deltog ytterst lite i samtalet och 

upplevde frustration inför och under kritikgenomgångarna.65

Ett annat forskningsprojekt tog sin utgångspunkt i att den nationella studentundersökningen, NSS, i 

Storbritannien, visade att konst- och designstuderande upplevde sig få för lite återkoppling.66 Eftersom 

kritikgenomgången är den förhärskande formen för återkoppling inom dessa utbildningar koncentrerades 

undersökningen på denna och Blythman, Orr och Blair gjorde en intervjustudie med lärare och studenter från 

flera olika universitet. Resultaten visade att kritikgenomgången tillskrevs flera styrkor,67 men de identifierade 

positiva aspekterna av kritikgenomgången är alla beroende av att den genomförs på ett sätt som möjliggör dem. 

Samtidigt fanns det också en uppfattning om att kritikgenomgången som format inte tillät alla studenter att 

komma till sin rätt, att verbal förmåga var alltför avgörande för utfallet, och att det ökade antalet studerande hade

gjort det svårt att bedriva kritikgenomgångar på samma sätt som tidigare.68 Kritikgenomgången uppgavs bland 

annat ha följande syften: vara ett tillfälle för formativ bedömning och ett forum för ett holistiskt angreppssätt; 

låta studenterna se varandras arbeten; erbjuda en mångfald av olika synsätt; samt fungera som en förening av 

inlärning, utlärning och bedömning.69 Samtidigt identifierades en mängd upplevda problem eller utmaningar. De 

tidigare nämnda problem som identifierats initialt, och som låg till grund för beslutet att göra en studie om 

kritikgenomgången, bekräftades, och utöver dessa upplevde deltagarna, både lärare och studenter, att 

kritikgenomgångarna bidrog till stress hos studenterna, att de ofta uppfattades som dömande av studenterna, att 

studenterna inte upplevde återkopplingen som meningsfull eller legitim, att språket på genomgångarna ofta var 

onödigt komplicerat, så att studenterna inte förstod återkopplingen, att formatet blev orättvist eftersom vissa 

studenter och lärare var mer bekväma med att tala inför folk än andra och därför tog större plats och mer tid i 

anspråk, att strukturen ofta var för otydlig för att varje student skulle få lika mycket tid, att det var svårt att få 

hela gruppen att delta, att det blev en student i taget utan röd tråd eller större sammanhang mellan de enskilda 

presentationerna, och att lärarna helt dominerade vissa genomgångar.70 Från deltagande studenters sida 

framfördes att kritiker ofta ger motsägelsefull återkoppling, att en ensidigt negativ återkoppling minskar 

motivationen att delta, att de vill ha ett respektfullt samtal och inte bli utskällda eller sågade (”they shouldn’t diss 

you to your face”), att de oftast inte kan minnas återkopplingen efteråt, men att de minns känslan återkopplingen

gav, att tystnad uppfattas som negativ återkoppling, och att de ville ha mer återkoppling från andra studenter.71 

Utifrån intervjuerna sammanställde Blythman, Orr och Blair dels en uppsättning frågor som är avsedda att 

initiera ett kritiskt samtal om kritikgenomgången inom en lärargrupp, dels en lista med rekommendationer på 

63 Wilkin 2000 s. 87
64 Wilkin 2000 s. 87
65 Wilkin 2000 s. 87f
66 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 3
67 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 4
68 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 4
69 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 6
70 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 7ff
71 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 9f
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förändringar.72 Rekommendationerna delas in i fyra grupper: att på olika sätt dokumentera lärandet som sker 

under genomgången; att arbeta med den rumsliga konfigurationen; att arbeta med tydlighet i språket; och att på 

olika sätt upprätthålla studenternas deltagande genom att ha en tydlig struktur i genomgången och variera 

upplägget mellan olika tillfällen. Blythman, Orr och Blair understryker vikten av att genomgången dokumenteras 

skriftligt, eftersom studenterna då kan ta till sig feedbacken i en mindre laddad situation.73 De understryker också 

vikten av att formatet anpassas utifrån de syften lärarna satt upp för den aktuella genomgången, och för att olika 

studenter ska komma till sin rätt i åtminstone något av formaten. Vad gäller den rumsliga organisationen 

rekommenderar de att läraren ser till att alla studenter kan se allt material, samt att alla deltagare kan ha det 

bekvämt. Språkligt betonas vikten av att återkopplingen är strukturerad kring tydliga teman, att språket är 

begripligt och tydligt och att lärarna uttalat ger förebildlig återkoppling.

Dessa studier bekräftar många av de uppfattningar som jag själv har gjort mig om kritikgenomgången, och som

framkommit i min egen, betydligt mycket mer begränsade intervjuundersökning, men bidrar kanske inte så 

mycket till en djupare förståelse av fenomenet. Däremot minskar den behovet av ytterligare undersökningar av 

samma typ. Metodologiskt har dessa undersökningar också en svaghet i att de endast bygger på intervjusvar. De 

ger alltså en bild av hur kritikgenomgången uppfattas, eller hur samtalet om kritikgenomgången ser ut. Däremot 

saknas observationer av faktiska kritikgenomgångar.

2.3 Kombinerade studier (intervju, observation, diskursteori)
Dana Cuff behandlar i sin brett upplagda bok Architecture: the Story of Practice kritikgenomgången lite i förbigående 

i sin diskussion av arkitektutbildningen. Denna diskussion är sedan endast en beståndsdel i den större 

diskussionen av ”practice”. Huvudsakligen behandlar hon i detta avsnitt studiopedagogiken, och det är som en 

aspekt av denna kritikgenomgången får sin behandling. Cuff menar att kritik (crit) i vidare bemärkelse är den 

huvudsakliga interaktionen mellan lärare och studenter, något som lärare ”ger” och studenter ”får”.74 Av de olika 

formerna för kritik är kritikgenomgången (final review eller jury) den mest formella. Cuff beskriver 

kritikgenomgången som en ritual, och understryker att syftet med ritualen är att bedöma studenternas arbete.75 

Ritualen lär studenterna att deras arbete, som studenter och senare som arkitekter, ska klara att bedömas av andra

arkitekter, och antyder att det endast är arkitekter som kan kritisera arkitekter.76 Cuff noterar att kritikerna oftast 

är undervisande arkitekter, och att andra bakgrunder och erfarenheter sällan är representerade.

Again,  the  socialization  process  appears  to  sacrifice  public  responsiveness  for  intraprofessional
strength.77

Detta är en mild kritik av kritiken, men Cuff är samtidigt på det klara med att kritikgenomgången ”is not 

intended to provide a lesson in professional practice”78. Cuff menar att syftet med kritikgenomgångar är att 

studenterna ska få återkoppling om det egna arbetet såväl som mer allmänt samt att de ska få delta i en 

akademisk diskurs, men noterar att det för studenternas del närmast påminner om ”nollning”, alltså de ofta 

förödmjukande initiationsriter som förekommer inom universitetsvärlden, och många studenter upplever att de 

72 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 11, Ibid. s. 20
73 Blythman, Orr & Blair 2007 s. 23
74 Cuff 1991 s. 122 ”Short for critique, crits are discussions about design solutions that teachers ’give’ and students ’get’.”
75 Cuff 1991 s. 122
76 Cuff 1991 s. 126
77 Cuff 1991 s. 122
78 Cuff 1991 s. 122
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aldrig deltagit i en kritikgenomgång som varit givande.79 Att ”ge” kritik är en svår konst, konstaterar Cuff, och 

genomgångarna blir inte sällan mer av uppvisningar där kritikerna försöker bräcka varandra i 

formuleringskonst.80 Det kan också vara frustrerande om samtalet istället blir alltför allmänt, så att det knapp 

berör de presenterade arbetena. Cuff noterar att kritikgenomgången inte är ett ömsesidigt samtal, utan att 

studenterna förväntas passivt lyssna på omdömena från de mer erfarna kritikerna. Trots den allmänt kritiska 

tonen i passusarna om kritikgenomgången ligger Cuffs kritik mot studiopedagogiken som bekant på en annan 

nivå. Framför allt kritiserar hon arkitektutbildningens överfokus på individualism på bekostnad av samarbete, 

trots att samarbete är det huvudsakliga arbetssättet i yrkeslivet.81 Det är anmärkningsvärt att studiopedagogikens 

kamratlighet framför allt tjänar till att socialisera de blivande arkitekterna in i sin nya identitet och roll, och inte 

till att arbeta tillsammans med gestaltning.

1987 publicerar Kathryn H. Anthony en artikel om sitt pågående forskningsprojekt om kritikgenomgången. 

Flera av de viktiga resultat hon senare tematiserar i sin Design Juries on Trial redogörs för redan här. Anthony 

menar att arkitektutbildningen, till skillnad från annan akademisk utbildning, inte har utvärderat och utvecklat sin

pedagogik på ett systematiskt vis.82 Hon ville därför studera hur väl kritikgenomgången fungerade som ett 

pedagogiskt redskap. Anthony observerade genomgångar, intervjuade studenter och lärare, lät studenterna föra 

dagbok som samlades in och gjorde enkätundersökningar bland arkitekturstuderande, lärare, praktiserande 

arkitekter och studenter som läste andra ämnen.83 Allt vid ett och samma lärosäte. Dessutom fick lärare från ett 

stort antal olika skolor (varav en från KTH84) besvara en enkät i ämnet. Efter att ha analyserat erhållna data fann 

Anthony att samtliga grupper som deltar i kritikgenomgångar ansåg att företeelsen hade brister och behövde 

förändras.85 (Gruppen som inte hade haft några kritikgenomgångar, de studenter som inte studerade arkitektur, 

var däremot på det stora hela nöjda med hur de bedömdes.) Intervjuerna med arkitektstudenter visade också att 

de i mycket liten utsträckning upplevde att de lärt sig något av kritikgenomgångarna, och det lilla de hade lärt sig 

handlade mest om hur de skulle presentera, eller om den personliga framtoningen vid presentationen, att verka 

självsäker o.s.v. än om gestaltning eller arkitektur.86 Som upplevt lärandetillfälle hade alltså kritikgenomgången 

misslyckats. Både lärare och praktiserande arkitekter var också överens om att kritikgenomgången skilde sig 

markant från en presentation för en beställare eller liknande, så att kritikgenomgången knappast kunde motiveras

som en simulering av ett sådant möte.87 Vidare visade det sig att studenterna till följd av stress inför,  under och 

efter sin egen presentation i hög grad både var oförmögna att ta till sig och komma ihåg den muntliga 

återkoppling de fått, och att komma ihåg de andra presentationer de närvarat vid före och efter sin egen.88 

Studenterna föreföll alltså inte lära sig något om gestaltning vare sig av lärarna eller varandra under 

kritikgenomgången. Samtidigt visade insamlade data att studenterna hyste starkt negativa känslor inför och efter 

kritikgenomgångarna, och att dessa negativa känslor kunde kopplas till negativ kritik från lärarna.89 På grund av 

79 Cuff 1991 s. 126
80 Ibid.
81 Cuff 1991 s. 251
82 Anthony 1987 s. 3
83 Anthony 1987 s. 4
84 Jag har inte funnit något namn på den lärare vid KTH Arkitekturskolan som deltog i Anthonys studie. Vederbörande 

deltog i samband med det i ACSA Teacher’s Seminar vid Cranbrook Academy of Art i juni 1985 (eller möjligtvis 1986, 
Anthony är tyvärr inte helt tydlig med dateringen).

85 Anthony 1987 s. 5
86 Anthony 1987 s. 6
87 Ibid.
88 Athony 1987 s. 7
89  Anthony 1987 s. 8
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den starka negativa upplevelsen blev studenterna mindre motiverade i sitt arbete, medan de få studenter som 

hade haft en positiv upplevelse av kritikgenomgången, oftast genom att de fått konstruktiv eller positiv kritik, 

tvärtom uppvisade en större motivation i arbetet. Den stora stress studenterna upplevde inför och under 

kritikgenomgångarna ledde till att de förhöll sig defensivt både till kroppsspråk och till kommentarerna från 

lärarna.90 Detta minskade ytterligare möjligheten till ett genuint lärande, eftersom stor energi lades vid att behålla 

ett behärskat yttre och dölja de starka känslorna som studenterna kände.91 Anthony fann också att den subkultur 

som odlades inom studiopedagogiken i vissa avseenden kunde vara direkt skadlig för studenternas hälsa. 

Sammanfattningsvis visade Anthonys studie att studenterna utsattes för alltför mycket stress för att ett optimalt 

lärande skulle kunna äga rum under kritikgenomgången, och att detta lärande rentav uteblev fullständigt.92 

Anthony menade att kritikgenomgången skulle kunna fortsätta spela en roll i utbildningen, men endast efter 

omfattande förändringar. Anthony föreslår tio punkter som lärare inom arkitektutbildningen kan ta fasta på i sitt 

pedagogiska utvecklingsarbete, och som vad jag som student förstår, vore fullt tillämpliga även idag. Även om 

det är svårt att belägga, särskilt inom den starkt begränsade ramen för min egen studie, så finns det indikationer 

på att en viss förändring (till det bättre) har inträffat i studiokulturen, den del av arkitektutbildningen som kanske

har uppmärksammats mest, sedan Anthony genomförde sin studie. Däremot förefaller kritikgenomgången 

genomföras på nästan exakt samma sätt idag som då. Därför finns det fog att anta att hennes slutsatser ännu äger

giltighet.

Det odiskutabla standardverket inom litteraturen om kritikgenomgången är samma författares Design Juries on 

Trial som utkom 1991, alltså samma år som Dana Cuffs betydligt mer välkända Architecture: The Story of Practice.  

Design Juries on Trial är en intressant blandning av olika genrer: till dels är den en självhjälpsbok för 

arkitekturstudenter, till dels en instruktionsbok för personer som ska agera kritiker vid kritikgenomgångar. 

Dessutom finns ett avsnitt som behandlar juryer i tävlingsförfaranden. Och utöver detta innehåller den också 

resultaten av Anthonys sju år långa forskning om kritikgenomgången och studiokulturen. Självhjälpsdelen för 

studenter innehåller det vanliga – planera din tid, träna muntlig presentation, så undviker du stress – och kommer

inte att behandlas här. Avsnittet om att ”ge” kritik består dels av exempel på olika sätt att genomföra en 

kritikgenomgång eller uppnå de syften som tillskrivs en sådan, dels av ett kapitel om hur kritik ges på ett 

konstruktivt sätt, istället för att fokusera på det negativa.93 Inte heller detta kapitel kommer att behandlas i någon 

större utsträckning. Inom ramen för denna genomgång är det istället resultaten av Anthonys studie som är 

relevanta, och inte primärt hennes förslag till förändring. 

Anthony konstaterar i sitt förord till jubileumsutgåvan från 2012, att bokens budskap fortfarande är aktuellt.94 

De problem med arkitektutbildningen i allmänhet och kritikgenomgången i synnerhet, som hon under 1980-talet 

identifierade och diskuterade, kvarstår i hög grad än idag. Efter att själv ha upplevt kritikgenomgångar under sin 

studietid, fann sig Anthony så småningom på den andra sidan, som kritiker i en kritikgenomgång, en upplevelse 

som fick henne att vilja fördjupa sig i kritikgenomgången.95 Hon fann emellertid att det inte fanns någon 

litteratur eller forskning som kunde erbjuda denna fördjupning. Det lilla som fanns skrivet om företeelsen 

behandlade den mest i förbigående. Anthony genomförde då egna studier, för att få svar på sina frågor om 

90 Anthony 1987 s. 7
91 Anthony 1987 s. 9
92 Anthony 1987 s. 9f
93 Anthony 2012 s. 108
94 Anthony 2012 s. xi
95 Anthony 2012 s. xiii
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kritikgenomgången. Även Anthony noterar kritikgenomgångens likhet med nollningsritualer.96 Anthony betonar 

sammanhangets roll; att det under kritikgenomgången tycks vara accepterat att bete sig på sätt som inte 

accepteras i andra sammanhang, vilket var anledningen till att hon började intressera sig för ämnet.97 Trots att 

kritikgenomgången är den huvudsakliga examinationsformen inom arkitektutbildningen, och att den ofta talas 

om i negativa ordalag, är den mycket knapphändigt undersökt, och studenter får sällan någon förberedelse eller 

undervisning om hur de ska ta sig igenom en kritikgenomgång. Anthonys mål var att ifrågasätta 

kritikgenomgången, för att studera och utvärdera den. Liksom Cuff utgår Anthony ifrån att de attityder och 

vanor som knäsätts under utbildningstiden får ett viktigt inflytande i den fortsatta karriären.98 Att reformera 

utbildningen var därför ett viktigt steg i varje förändring av arkitektrollen över huvud taget.99

Anthony fokuserar på den amerikanska kontexten, och konstaterar att kritikgenomgången (jury) kom till 

Förenta Staterna från École des Beaux-Arts i Frankrike, runt sekelskiftet 1900.100 I amerikanska 

arkitektutbildningar vid denna tid, förekom gestaltningsuppgifter endast i begränsad omfattning, och endast mot 

slutet av utbildningstiden.101 Som vi sett i historikavsnittet var arkitektutbildningen i USA till en början lika 

influerad av den polytekniska respektive lärlingsskapstraditionen, innan Beaux-Artstraditionen tog över. Med 

tiden tilltog gestaltningens roll, och därmed också studions och kritikgenomgångens, under inflytande av lärare 

som studerat vid Beaux-Arts. Anthony refererar en studie från 1932, som konstaterade att gestaltningsövningar 

då gått från sista till första plats i läroplanen, både kvantitativt och kvalitativt.102 Den del av undervisningen som 

inte ägde rum i studion tenderade att ändå koordineras med studioarbetet. Samtidigt såg kritikgenomgången 

givetvis helt annorlunda ut i och med att studenterna inte tilläts närvara. Många skolor lät till och med skicka iväg

studenternas arbeten till Beaux-Arts Institute of Design i New York, en nationell organisation som formulerade 

gestaltningsuppgifter och bedömde inlämnade arbeten. Bedömningstillfället var med andra ord nästan enbart 

bedömning och examination, någon återkoppling till studenten, möjlighet att förklara eller ställa frågor, fanns 

inte. Under 1930-talet börjar det starka Beaux-Arts-inflytandet ersättas med ett minst lika starkt inflytande från 

den tyska Bauhausskolan, inte minst sedan flera av de tongivande lärarna vid Bauhaus emigrerat till Förenta 

Staterna.103 Bauhaus’ fokus på learning-by-doing innebar att undervisningen i kanske ännu större utsträckning ägde 

rum i studion (eller verkstäderna), och skolbyggnaden innehöll ju också en bostadsdel för studenterna, så att de 

mer eller mindre bodde på arbetsplatsen.104 Under det följande decenniet påbörjas utvecklingen mot ”öppna” 

kritikgenomgångar, där studenterna förväntas delta och presentera sitt arbete, en utveckling som i stort sett 

fullbordas under 1950-talet, även om vissa skolor inte inför öppna kritikgenomgångar förrän under 1960-talet. 

Även Anthony konstaterar att denna åtminstone i backspegeln radikala förändring inte verkar ha dokumenterats, 

så varför den kom till stånd kan endast bli föremål för spekulation.105 Anthony noterar att en tidig effekt av att 

96 Anthony 2012 s. 3
97 Anthony 2012 s. 4
98 Anthony 2012 s. 5
99 Anthony 2012 s. 158, jfr Bergström 2014 s. 18f
100 Anthony 2012 s. 9
101 Anthony 2012 s. 10
102 Francke Huntington Bosworth Jr. och Roy Child Jones, A Study of Architectural Schools, Scribner, New York 1932 s. 6 i 

Anthony 2012 s. 10
103 Anthony 2012 s. 11
104 Anthon 2012 s. 11 Trots den stora mängden litteratur om Bauhaus är det inte klarlagt hur examination och bedömning 

gick till, eller om någon motsvarighet till kritikgenomgången fanns. Offentlig kritik verkar i alla fall ha varit ett inte 
ovanligt inslag, men ytterligare detaljer saknas. Se Flynn 2005 s. 41

105 Anthony 2012 s. 11
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kritikgenomgången öppnades upp var att det gick prestige i att få uppburna arkitekter att delta som gästkritiker i 

genomgångarna, och att det blev ett sätt för arkitekturskolorna i Förenta Staterna att konkurrera med varandra.106

Som arkitekturdisciplinen har breda anspråk, och kan beskrivas som konst, profession eller akademiskt ämne, 

jämför Anthony med utbildningar inom just dessa tre områden. Hon finner därvid att liknande problem tycks 

finnas inom de andra konstutbildningarna (musik, teater, dans, bildande konst), att de andra 

professionsutbildningarna (jurist, läkare) visserligen använder liknande format, men att de där bara är ett av flera 

format för lärande och bedömning, samt att akademiska ämnen saknar liknande moment. Anthony jämför också 

med andra examinationsformer, den skrivna inlämningsuppgiften och sluttentamen, vilket låter henne identifiera 

både för och nackdelar med kritikgenomgången:

In sum, compared with the standard term paper or final exam, certain aspects of the design project – the
individual contact with the instructor, the comaraderie that forms among studio-mates,  the multiple
viewpoints that are offered about individual student work, and the rapidity with which feedback is given
– may be somewhat preferable. Each of these characteristics has a downside, however. When they are
taken to excess, the students can feel smothered by too much contact with students and instructors,
confused by the differences of opinion about his work, and shortchanged by the realization that weeks
worth of work are evaluated in only a few short minutes.107

Anthony är väl medveten om att kritikgenomgången måste förstå i sin kontext, studioundervisningen. Anthony

liknar studion vid ett klassrum i grundskolans lägre årskurser: varje student har sin egen arbetsbänk och plats, 

och undervisningen syftar inte bara till att förmedla ämneskunskaper, utan också värderingar och attityder.108 En 

stor skillnad, menar Anthony, är dock att medan grundskolans pedagogik betonar fördelarna med positiv 

förstärkning är den faktiska situationen på arkitekturskolorna oftast den motsatta, att de negativa omdömena 

dominerar.109 Studion kretsar kring den individuella prestationen, och blir därför präglad av konkurrens, menar 

Anthony.110 och tillägger att även om studiopedagogiken vid en första anblick kan tyckas vara samarbetsinriktad, 

är det en illusion, eftersom studenterna bedöms individuellt efter egen prestation, och inte efter kollektiv 

prestation. Perioden före en kritikgenomgång kännetecknas ofta av ett febrilt arbete i studion. (På engelska har 

för detta tillstånd det franska ordet charrette kommit att användas, efter den kärra som drogs mellan de olika 

ateljéerna i Paris för att hämta de, förhoppningsvis, färdiga studentarbetena till den slutna genomgången på École

des Beaux-Arts.) Under denna period försummar många studenter såväl sömn som regelbunden och 

näringsriktig kost för att maximera den tillgängliga arbetstiden inför deadline, inlämning.111 Sömnbrist, 

utmattning och följderna av dåliga matvanor kommer på detta sätt för många studenter att bli en naturlig del av 

kritikgenomgången, som ofta hålls i direkt anslutning till inlämningen.112 Samtidigt lägger ytterst få studenter tid 

på att förbereda sin muntliga presentation till kritikgenomgången, utan tiden läggs på ritningarna, modellerna och

skisserna som ska presenteras.113 Eftersom det är ett oerhört vanligt orosmoment att tala inför folk, kan en 

bidragande orsak till många studenters negativa känslor för kritikgenomgången vara att den muntliga 

presentationen inte förbereds.114 Detta är något som uppmuntras i studiopedagogiken, trots att den muntliga 

106 Ibid.
107 Anthony 2012 s. 14
108 Anthony 2012 s. 12 ”hidden curriculum”
109 Anthony 2012 s. 15
110 Anthony 2012 s. 16
111 Anthony 2012 s. 39
112 Ibid.
113 Anthony 2012 s. 39
114 Anthony 2012 s. 66
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presentationen tillmäts stor vikt både vid kritikgenomgången och i det senare yrkeslivet.115 Dessutom är det även 

regel att kritikerna bjuds in med kort framförhållning och ges liten möjilghet att förbereda sig.116 ”All this sounds 

like a prescription for disaster, and it often is.”117, kommenterar Anthony lakoniskt. Detta kännetecken för 

studiokulturen försvårar ytterligare kritikgenomgångens möjligheter att vara ett faktiskt lärandetillfälle.118 

Anthony menar att den kultur som är förknippad med studiopedagogiken uppmuntrar studenter att ”dygna” och

tillbringa all sin vakna tid i studion, samtidigt som den inte uppmuntrar dem att planera sin tid och sitt arbete.119 

Samtidigt finner Anthony indikationer på att denna kultur och kritikgenomgångarnas fokus på det negativa kan 

leda till att arkitektstudenter fullgör sin utbildning med sämre självförtroende än andra professioner, vilket hon 

kopplar till en då pågående debatt om professionens kris.120 

Kritikgenomgången som sådan tillskrivs enligt Anthony en uppsjö av syften. I Anthonys studie ansåg lärare att 

kritikgenomgången främst bör vara ett sätt att bedöma studenternas arbete med hjälp av utomstående kollegor, 

studenter att den främst bör vara ett tillfälle för att lära sig om gestaltning, och praktiserande arkitekter att den 

främst bör vara en övning i att sälja sin produkt.121 Utöver dessa syften tillskrivs kritikgenomgången också en 

uppsjö andra syften: simulera ett beställarmöte, härda studenterna inför den bistra verkligheten, vara en tydlig 

deadline, visa upp allas arbete, vara ett forum för diskussion och dialog, öva på muntlig framställan, stärka 

studenternas självförtroende, etc. Anthony konstaterar att inget av dessa syften uppfylls särskilt väl vid de allra 

flesta kritikgenomgångar.122 De olika deltagarna i kritikgenomgången – lärare, studenter, praktiserande arkitekter 

– har dessutom som grupper olika uppfattning om vad genomgångens syfte är eller bör vara.123 Och ingen av 

dem har egentligen rätt, eftersom inget av de angivna syftena uppfylls. Samtidigt kan de alla gå in i genomgången 

med så olika förväntningar eftersom syftet med enskilda kritikgenomgångar så sällan uttalas.124 Frågan för 

Anthony blir inte hur kritikgenomgången bör genomföras för att uppnå de syften de berörda parterna kommer 

överens om, utan för att kunna besvara den frågan måste först frågan om varför kritikgenomgången ska 

genomföras besvaras. Att kritikgenomgången kan ha många syften är ju bara en svaghet om deltagarna inte har 

en samsyn om vad kritikgenomgången ska uppnå.125

Anthony fann att negativa upplevelser av kritik hos studenterna inte huvudsakligen berodde på att 

återkopplingen studenterna fått var negativ som sådan. Snarare var problemet att negativ återkoppling gavs på ett

i regel mycket okänsligt sätt, och i för stora doser.126 Resultaten visade att en ”överväldigande majoritet” av 

kritiken som framfördes vid kritikgenomgångar var negativ, och att den ofta gavs ”på ett taktlöst och destruktivt 

sätt”, vilket inte fyller något pedagogiskt syfte.127 Dessutom innebar studenternas sårbarhet i kritikgenomgången 

och på utbildningen, att de tenderade att uppfatta även vad som för utomstående framstod som uppenbara 

personangrepp som allvarligt menade.128 En kritiker som exempelvis uttryckte att studenten borde överväga att 

115 Anthony 2012 s. 65
116 Anthony 2012 s. 123
117 Ibid.
118 Dana Cuff räknar charrette som ett av tre definierande kännetecken för arkitektutbildningen, tillsammans med crit 

(handledning, gruppgenomgång och kritikgenomgång)och studion. Cuff 1991 s. 118
119 Anthony 2012 s. 39f
120 Anthony 2012 s. 40
121 Anthony 2012 s. 30f
122 Anthony 2012 s. 30f
123 Anthony 2012 s. 40
124 Anthony 2012 s. 31f
125 Anthony 2012 s. 32
126 Anthony 2012 s. 33
127 Anthony 2012 s. 36
128 Ibid.
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byta utbildning kunde med detta avse att på så vis understryka att det av studenten presenterade arbetet inte 

levde upp till den nivå kritikern förväntade sig, men många studenter tog sådana kommentarer ad notam och 

övervägde på allvar att hoppa av utbildningen under flera dagar efteråt, eftersom en auktoritetsperson sagt att de 

inte var lämpade.129 Studenterna upplevde också att de lärde sig mer i den mindre formella 

handledningssituationen (desk crit) och i informella samtal med sina studiekamrater än vid 

kritikgenomgångarna.130 (Intressant nog hade de nästan lika svårt att definiera vad de lärt sig efter handledning 

som efter kritikgenomgång, och de var ofta frustrerade eller besvikna efter handledning, medan de hade lättast 

att definiera vad de lärt sig efter samtal med studiekamrater.131) Kritikgenomgången var den form som 

studenterna lärde sig minst av.132

Anthony ställer sig frågan om kritikgenomgången över huvud taget ska behållas, och kommer fram till att om 

den ska det, så måste den genomgå stora förändringar.133 Annars är det bättre att överge den till förmån för de 

alternativa format Anthony diskuterat i sin bok.134 Och det är inte tillräckligt att bara byta namn på företeelsen, 

från jury till review, critique eller presentation. Det tar visserligen bort domstolsliknelsen, men det viktiga är hur 

kritikgenomgångarna genomförs, och inte vad vi kallar dem.135 Formatets styrkor, som kan behållas och 

utvecklas, är att det kan inrymma en mångfald av synvinklar på gestaltande, och att det kan vara ett tillfälle för 

både studenter och kritiker att ge, ta emot och lära av konstruktiv återkoppling på eget och andras arbete.136 Å 

andra sidan:

”Aspects  that  must  be  eliminated  include  the  psychologically  destructive  and  sometimes  unethical
behavior  stemming  from  antagonism,  fear  boredom,  insensitivity  and  competition  –  all  of  which
promote unhealthy attitudes toward design practice.137

Övergripande förändringar av utbildningen måste också till. Anthony menar att studion måste bereda plats för 

andra kurser och ämnen, och andra sätt att lära sig om gestaltande.138 Teoretiska ämnen måste, enligt Anthony, 

ges högre prioritet inom arkitektutbildningen, inte minst om ett av syftena med utbildningen ska vara att 

möjliggöra en kvalificerad diskussion. Detta skulle också närma arkitektutbildningen de andra 

professionsutbildningarna, som Anthony menar har en rimligare balans mellan färdighetsträning och andra 

kunskaper.139 Anthony menar också att studioundervisningen bör varieras mer, det klassiska formatet med 

individuell handledning och konventionell kritikgenomgång kan bytas mot andra format av både pedagogiska 

och effektivitetsmässiga skäl. Fler format som undviker antagonistiska roller föreslås också få större plats, liksom 

grupparbeten. Detta vore att föredra inte bara ur en pedagogisk, utan även ur en ekonomisk aspekt, menar 

Anthony, och förutspår att de av henne föreslagna förändringarna skulle vara mindre kostsamma att genomföra, 

och mer effektiva för lärandet, än vad skolorna redan spenderar på att bjuda in erkända arkitekter att delta i 

129 Intressant nog finns det studier som tyder på att det motsatta gäller för återkoppling som rör själva det presenterade 
arbetet. Se Anthony 1987 s. 9. Kritikgenomgångens starka maktordning förefaller alltså förstärka personangrepp och 
konfrontativ debatt, medan den försvårar genuin dialog och lyssnande.

130 Anthony 2012 s. 35
131 Anthony 2012 s. 36
132 Anthony 2012 s. 40
133 Anthony 2012 s. 158
134 Se kap. 10 ss. 120-136 ”Alternatives to traditional design juries”
135 Athony 2012 s. 120
136 Anthony 2012 s. 158
137 Ibid.
138 Anthony 2012 s. 158, jfr Bergström 2014 s. 19
139 Ibid. s. 159
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undervisningen.140 Den av Anthony kritiserade konkurrensen (competition) i arkitektutbildningen, ses som grunden 

för kritikgenomgången.141 Anthony påpekar att det inte finns någon evidens för att konkurrens skulle vara 

välgörande för studenternas lärande eller prestation.142 Anthony diskuterar också det problematiska i att 

arkitekturen och arkitektutbildningen i så står utsträckning är en manligt dominerad miljö. Förebilder, såväl 

historiska som samtida, är nästan uteslutande män. Detta är dock bara en del av det större problem som 

Anthony benämner arkitekturens ”överlägsenhetskomplex”.143 Anthony illustrerar vad hon menar med ett citat 

av Diane Ghirardo:

Regularly  disparaged  are  clients  (they  do  not  understand  architecture);  the  public  (corrupted  by
consumerism); urban planners (number-crunchers with no taste); construction workers (no pride in their
craft); everyone who produces builidings in the absence of those three letters – AIA; and finally, almost
everyone who does wear AIA after their names.”144

(AIA är American Institute of Architects, arkitekternas yrkesorganisation i Förenta Staterna. I detta sammanhang

är motsvarande svenska förkortning MSA.) I brist på genuint självförtroende upphöjs disciplinen till ett slags 

hjältestatus med tolkningsföreträde, en skrattspegel av den frustration och maktlöshet många arkitekter känner i 

relation till byggbranschen. Denna heroisering i sin tur, kommer enligt Anthony från samma institution som en 

gång kritikgenomgången, nämligen École des Beaux-Arts. Anthony behandlar även kritikgenomgångens historia i

den amerikanska kontexten i början av sin bok, men behandlingen av det ämnet i historikdelen i föreliggande 

uppsats, stämmer i hög utsträckning överens med Anthonys, även om den bygger på andra källor, och möjligen 

är något mer precis. Arkitekten som i första hand konstnär, är ett paradigm som enligt Anthony lever kvar i 

yrkesrollen och utbildningen.145 Men fokuset på den individuella kreativiteten skapar en blind fläck för andra 

delar av praktiken, som är väsentliga för att den ska fungera. Idealet är alltid autonomi, men arkitektens 

konsultroll innebär ständig samverkan och samarbete med andra arkitekter såväl som med andra professioner. 

Att ett så daterat paradigm lever kvar när arkitektrollen i övrigt har förändrats så mycket, kan inte annat än 

orsaka problem. 

Anthonys studie har i skrivande stund nästan tre decennier på nacken, och visst finns det en del avsnitt som 

tveklöst är mindre relevanta idag än när de skrevs, i alla fall i en svensk kontext. Men mer slående är hur denna 

den mest omfattande studien av kritikgenomgången i arkitektutbildningen fortfarande är så relevant. 

Beskrivningen av kritikgenomgången är fortfarande i stora drag giltig, och Anthonys diskussion av 

föreställningen om arkitekten som konstnär, kritikgenomgångens förhållande till lärande, och studiokulturen 

likaså. Anthony visar också på en uppsjö av alternativa format för att redovisa eller avsluta en projektkurs.

Bernadette Blair, som den uppmärksamme läsaren känner igen från ett tidigare avsnitt, genomförde till sin 

doktorsavhandling en studie där hon observerade ett antal kritiktillfällen i sammanlagt sex kurser vid tre olika 

brittiska universitet och intervjuade deltagarna individuellt och i grupp.146 Utöver de ”vanliga” resultaten – 

exempelvis att stora grupper och rumsliga avstånd påverkade studentdeltagandet i genomgången negativt – fann 

Blair att det var mycket lite som tydde på att kritikgenomgången hade något värde ”as group learning through 

140 Anthony 2012 s. 161
141 Anthony 2012 s. 163
142 Ibid.
143 Anthony 2012 s. 166
144 Diane Ghirardo, ”Authenticity or Rambo Redux?”, Architectural Review, 185:1109, juli 1989, ss. 47-49, cit. i Anthony 

2012 s. 168
145 Anthony 2012 s. 166
146 Blair 2006a s. 84
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verbal feedback experience”.147 Blair uppmärksammar också negativ återkoppling som ett potentiellt problem. 

Studenternas självbild får betydelse för lärandet i så måtto att dåliga erfarenheter av kritikgenomgångar föder ett 

dåligt engagemang i kommande genomgångar, vilket inverkar menligt på lärandet. En ond cirkel. De intervjuade 

lärarna hade upplevt kritikgenomgången som ett problematiskt och jobbigt inslag under sin egen studietid, och 

var dessutom medvetna om att deras egna studenter upplevde den på samma sätt idag.148 Blair fann dock att 

kritikgenomgången trots detta föreföll ha bibehållits oförändrad av samma lärare som själva upplevt den som 

jobbig.149 Utöver denna paradox visade det sig också att studenterna i regel var mer eller mindre oemottagliga för 

återkoppling före, under och efter sin presentation, på grund av den stress de kände inför situationen.150 Många 

studenter uppgav också att de ”stängde av” under sina kamraters presentationer, på grund av trötthet, för långa 

genomgångar, eller  att de hade svårt att följa med i samtalet.151 Studenterna inbjöds heller inte, annat än med 

armbågen, att delta i återkopplingen på andra studenters arbeten.152 Istället uppfattades kritikgenomgången som 

något som helt enkelt måste gås igenom, vars enda positiva sida är att studenternas arbete samlas på ett och 

samma ställe så att alla kan se vad alla har gjort.153 Studenterna menade att seminarieformen var den mest lärorika

genomgångsformen, och lärarna var också de av uppfattningen att den formen var bättre för lärande än 

kritikgenomgången.154 Seminarieformen uppfattades också som mer relevant som förberedelse inför arbetslivet 

av vissa lärare, då den ansågs ha mer långtgående likheter med möten i arbetslivet än kritikgenomgången har.155 

Att kritikgenomgången trots denna enighet levde kvar oförändrad ansågs bero på att lärarna i och med ökade 

studentkullar och färre arbetstimmar inte upplevde sig ha möjlighet att byta ut kritikgenomgången, inom vilken 

det är möjligt att ”avverka” stora grupper på relativt kort tid, utan omfattande förberedelser eller efterarbete, mot

andra format.156 Att den fortfar att användas ”mot bättre vetande” kan alltså sannolikt delvis förklaras på 

organisatoriska grunder. Blairs övergripande slutsats är att vi vet för lite om kritikgenomgången, och att det vi vet

om den talar till dess nackdel. Därför måste vi, menar Blair omvärdera kritikgenomgångens genomförande och 

roll, och se till atteffektivt lärande verkligen sker och att alla studenter involveras.157

I sin avhandling redovisar Blair att ingen av de intervjuade studenterna uppfattade kritikgenomgången som en 

särskilt viktig ”lärandemiljö”.158 Balir tar också upp ett potentiellt problem med utvärderingen av gestaltande 

utbildningar över huvud taget. Eftersom dessa utbildningar är populära, och därmed svåra att komma in på, är en

stor andel av studenterna mycket motiverade och intresserade av ämnet. Därför kommer många studenter att 

prestera bra oavsett om utbildningen som sådan håller hög kvalitet eller inte.159 Det blir därför svårt att utvärdera 

i vilken utsträckning goda resultat beror på kvalitativ undervisning eller tillkommit trots bristande sådan. Att dessa 

utbildningar är så populära medför alltså en potentiell bias för utvärderandet av pedagogiska praktiker. Dessutom 
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fann hon indikationer på att lärare tenderade att undervisa på samma sätt som de själva en gång blivit 

undervisade, utan att ifrågasätta pedagogikens gilitighet.160

Helena Webster, docent vid den stora arkitekturskolan vid Oxford Brookes-universitetet i Storbritannien, har 

publicerat ett antal artiklar om kritikgenomgången. Artiklarna baseras på intervjuer gjorda med studenter och 

lärare före och efter kritikgenomgångar, samt observationer av genomgångarna och analys av skriftlig 

dokumentation. Dessutom innehåller varje artikel ett teoretiskt avsnitt, där Webster ”läser” sina resultat genom 

en teori av exempelvis Foucault, Bourdieu eller Schön. Ett viktigt begrepp för Webster är habitus, som hon 

hämtat från Bourdieu. Habitus är latin och betyder ursprungligen ”vana”, ”karaktär”, ”sinnestillstånd” och även 

”klädnad”, men har inom sociologin fått en specifik innebörd. Ordet används för att beteckna en grupps 

karakteristiska livsstil och smak.

Som utgångspunkt för att förstå kritikgenomgångens roll och funktion i dag har Webster ett historiskt 

perspektiv, och presenterar följande läsning: École des Beaux-Arts arkitektutbildning med sina ateliers och maîtres 

motsvarade det ännu äldre tillvägagångssättet med lärlingsskap.161 Det är här studiopedagogiken föds, och 

samtliga beståndsdelar härstammar härifrån, även om de till formen förändrats en hel del.162 Vissa skillnader 

uppstod dock gentemot lärlingsskapet, såsom att teoretisk kunskap förmedlades genom föreläsningar istället för 

uteslutande under arbetets gång, inte minst för att det var ett effektivare sätt att undervisa större grupper av 

blivande arkitekter.163 Den viktigaste skillnaden var hur studenternas arbeten bedömdes. Dels skulle 

studentprojekten inte bli byggda, dels krävdes i den akademiska kontexten som utbildningen nu blev en del av – 

då som nu en form av myndighetsutövande – ”rättvisa” och ”objektiva” metoder för bedömning. Istället för att 

enskilda mästare således bedömde sina lärlingars arbeten skapades jurysystemet, där en grupp ”experter” stod för

en kollektiv bedömning, efter att studentens ateljémästare presenterat arbetet. Denna bedömning skedde slutet, 

utan att studenterna närvarade. Först sedan betygssättningen var avklarad lämnade juryn rummet varpå 

studenterna fick tillträde. Ur detta har sedan dagens form utvecklats.

Trots en del tidigare studier164 hade inget djupare försök till en kritisk förståelse av kritikgenomgången gjorts.165

Webster följde 9 studenter och deras lärare, 3 från vardera år 1, 3 och 6 under en termin (10 veckor) vid en 

brittisk arkitekturskola.166 Hennes undersökning bekräftade slutsatser som dragits i andra studier, såsom att de 

flesta studenter har väldigt svårt att ta till sig återkoppling under kritikgenomgången p.g.a. stress och luddigt 

språkbruk.167 Såhär beskrev en student kritikgenomgången:

Basically, you pin up your work. Then you quickly talk about what your design is about, your strategy,
and then the reviewers usually butt in pointing out things that you have done wrong. Then it rolls from
there.  They  discuss  bits  and  pieces.  Sometimes  they  get  syuck  on  one  thing.  If  you  can’t  justify
something they are probably going to hang on to that piece. I don’t know if it’s to be evil or whether it’s
a learning thing – that we have to be able to justify.168

Och de genomgångar som Webster observerade följde huvudsakligen detta mönster, snarare än den mer 

strukturerade officiella beskrivningen av hur genomgångarna formellt ska genomföras. En viktig iakttagelse från 
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161 Webster 2005 s. 266
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observationerna av enskilda genomgångar var hur kritikerna vid de aktuella tillfällena inte bara uttryckte sig 

komplext, utan också genomgående använde sig av ett tydligt maktspråk gentemot studenterna, och hur detta 

resulterade i att studenterna passiviserades inom ramen för kritikgenomgången:

In addition to complex language, reviewers were observed using harsh judgemental language to students,
such as:‘that’s wrong’; ‘you can’t do that’; ‘that’s unacceptable’; ‘you obviously don’t understand’; ‘what
have you been doing all this time?’ Reviewers were invariably insistent that their notions were ‘correct’
and students ‘must’ follow their direction. All of the students interviewed could recall being regularly
upset or demoralized by a reviewer’s coercive and judgemental language. It is hardly surprising that the
students observed were generally very passive in their receipt of reviewers’  comments and that few
students asked clarification questions or entered into dialogue with the reviewers. They subsequently
reinforced the conclusions from the observations by explaining their passivity as the result of being
‘fearful of being made to look stupid in public’ or ‘just wanted to get [the review] over with’.169

Intressant nog var samtliga intervjuade lärare på det klara med att deras roll i kritikgenomgången var att 

kommentera studenternas intentioner med arbetet, att kommentera hur dessa realiserats i ritningar och modeller, 

att föreslå alternativa sätt att realisera dessa, eller att föreslå hur arbetet skulle kunna utvecklas.170 Istället alltså 

detta icke-samtal, där kritikerna genom att använda sitt övertag förstörde möjligheten till dialog. Detta innebar 

också att de uttalade syftena med kritikgenomgången, att vara ett tillfälle för kollektiv dialog och objektiv 

bedömning, knappast realiserades. Webster sökte därför andra förklaringar till kritikgenomgångens fortlevnad, 

och fann att den istället uppfyllde alla karakteristika för en övergångsrit. I så fall vore dess syfte, liksom andra 

initiationsriters, att legitimera de invigda som fullvärdiga medlemmar av en grupp, vilket hon också fann stöd för 

i sina resultat.171 En avgörande skillnad är dock att kritikgenomgångarna upprepas under en ganska lång följd av 

år, istället för att initiationen sker genom en engångshändelse. Websters förklaring av denna skillnad är att 

kritikgenomgången dels har denna legitimerande funktion, men att den samtidigt också är ett tillfälle där 

gruppens representanter – kritikerna – ”inpräntar” korrekta värderingar och uppfattningar.172 Genomgången är 

alltså både en inititationsrit och ett lärandetillfälle – men inte ett lärandetillfälle som berör arkitekturen så mycket 

som arkitekten:

The research findings suggest that the central theme of the reviews observed was not the assessment of
the explicit knowledge, understanding and skills specified in the curriculum; rather, the central theme
was the assessment,  or legitimization, of the students’  conceptual  thinking and its  objectification in
design  as  judged  against  the  reviewers’  personal  constructions  (as  representatives  of  the  field  of
architecture). Even at the earliest stage in their education students seemed to realize that the explicit
criteria for assessment were inextricably interwoven with other implicit criteria relating to notions of
aesthetic or architectural value. They also realized that it is a student’s ability to comply with the implicit
criteria that largely regulates success.173

Att kritikgenomgången har detta syfte förefaller dock enligt Webster att inverka menligt på dess pedagogiska 

utfall. Eftersom kritikerna huvudsakligen sysselsätter sig med att konstruera en diskurs för redan invigda, och att 

med denna som måttstock pröva studenternas anpassning till densamma, blir det mycket svårt att följa med i 

diskussionen som oinvigd. 

Reviewers appeared only interested in supporting the learning of the high-level, acculturated students: ’It
is much more interesting to review a good student’s work, because I can associate with the design
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problems the student is wrestling with, whereas the poor students just don’t have a clue, and probably
shouldn’t be on the course.’ This attitude, perhaps a result of the lack of training of architectural tutors
and reviewers, has the result of de-motivating the majority of students and leaving them without support
for their learning.174

Vidare kom Webster fram till att kritikgenomgången i sin nuvarande form premierade vissa typer av beteenden 

hos studenterna. De intervjuade studenterna hade genom trial and error kommit fram till att de som blivande 

arkitekter förväntades uppvisa ”confidence, assuredness, competence and artistic exuberance”175, och att ett 

uppfyllande av dessa förväntningar skulle medföra legitimering från kritikerna. Samtidigt var de på det klara med 

att ”mastery clearly involved ’playing’ but not necessarily believing in ’the game’”176. En annan del av det 

förväntade beteendet är att studenter ska synas godta kritikernas kommentarer under kritikgenomgången, oavsett

om de håller med eller inte, något som motiverades med att ”inte vilja göra bort sig”, ”inte vill riskera att bryta 

ihop inför kritikerna”; ”bara vilja få det överstökat” eller att helt torrt konstatera ”what’s the point because the 

reviewers are always right because they mark your work”177. Detta är nedslående nog ytterligare en mekanism 

som motverkar möjligheten till en dialog mellan studenter och kritiker, eller ens att studenterna ska lyssna ärligt 

på kritikernas utsagor. Kritikgenomgångens centrala roll i studiopedagogiken förklaras därmed som helt analog 

med lärarens roll i densamma; eftersom läraren är förebild för studenten är det också logiskt att 

kritikgenomgången har denna dubbla funktion av att de redan invigda, förebilderna, ger en uppvisning av de 

”rätta” uppfattningarna, samt bedömer studenternas framsteg och förhållande till dessa uppfattningar.178 Webster

konstaterar att medan kritikgenomgången förefaller vara mycket effektiv som redskap för denna ”ackulturering” 

av studenter ”it is surely questionable whether a pedagogy that is so insistent on the reproduction of particular 

paradigms can be equated with student-centred learning”179 och framkastar att det vore mer i samklang med 

studentcentrerat lärande att studenterna stöttas i att konstruera sina egna uppfattningar om arkitektur och 

arkitektrollen i en öppen och kritisk dialog, snarare än att anamma sina lärares. Inom studioparadigmet är 

studenten i stor utsträckning utlämnad till sina lärare, en situation som egentligen ger ett mycket litet utrymme 

för lärarens ego. Samtidigt finns det en lång tradition av ett mästar-lärlingförhållande och en idealisering av 

överarbete som i praktiken ger egot fritt spelrum. Återigen, det är inte den asymmetriska maktrelationen mellan 

lärare och student som är problemet, den återfinns i alla fält. Problemet är att undervisningens format och 

organisation utlämnar deltagarna, både studenter och lärare, till att reproducera rådande strukturer, på bekostnad 

av lärandets effektivitet.

Ett år senare gjorde Webster en ny och större studie av kritikgenomgången där hon följde år 1, 3 och 6 på en 

arkitekturskola under ett år.180 Hon observerade tre kritikgenomgångar i varje årskurs under året, och gjorde 

intervjuer med tre studenter före och efter varje genomgång, totalt 27 studenter. Hon intervjuade även nio 

kritiker från de aktuella genomgångarna. Denna studie möjliggjorde en djupare förståelse och förklaring av 

kritikgenomgången som ritual och dess förhållande till lärandet. Ett tydligt och anmärkningsvärt resultat var att 

varken studenters eller lärares bild av vad kritikgenomgången var och vad den skulle fylla för syften, stämde 

överens med de genomgångar som Webster observerade.181 Den allmänna bilden, hos både studenter och lärare, 
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var att kritikgenomgången var (eller skulle vara, för det fanns samtidigt en medvetenhet om bristerna) ett 

individuellt och kollektivt lärandetillfälle där studenterna kunde reflektera över sina arbeten tillsammans med 

erkänt kunniga lärare, medan Webster utifrån sina observationer och intervjuer kom fram till slutsatsen att det 

istället var en ritual som ”iscensatte makten/auktoriteten” hos lärarna/kritikerna (de färdiga, fullvärdiga 

arkitekterna).182 Detta skedde genom en uppsättning symboliska praktiker, varav en del iscensattes redan före 

själva genomgången. Så ser Webster exempelvis ”charretten”, tendensen till överarbete inför en 

kritikgenomgång, där många studenter ”dygnar”, alltså håller sig vakna även nattetid för att kunna arbeta mer 

med sina uppgifter, en eller flera nätter inför en kritikgenomgång, som en socialiseringsmekanism som inskärper 

en övertidskultur i de blivande arkitekterna, och en föreställning om arkitektprofessionen som ett ”kall” som ska 

sättas före det personliga välbefinnandet.183 De symboliska praktiker Webster identifierar under själva 

kritikgenomgången är: periodicitet, inte främst att kritikgenomgången är ett återkommande fenomen, utan att den 

är en del av arkitekturens och arkitektutbildningens ”folklore”, alltså minnen och traditioner; sammansättning 

(constituency), att en särskild grupp utses att vara kritiker, ofta personer som har en extern ställning relativt 

utbildningen, antingen praktiserande arkitekter eller lärare och akademiker från andra skolor eller studios, som på

detta sätt representerar ”the external architectural world” och således har auktoritet att legitimera 

studions/skolans arbete; rumslighet (spatiality), att rummet ges en formalitet genom att stolarna placeras i en 

solfjäderformation framför det arbete som ska diskuteras, och att kritikerna förutsätts sitta längst fram med 

ryggen mot övriga deltagare medan den presenterande studenten står, innebär dels att rummet riktas mot den 

enskilda studentens arbete, och mot kritikerna som ska bedöma det, dels att den implicita hierarkin som 

studenter och kritiker inordnas i tar rumsligt uttryck; koreografi, alla genomgångar följer samma mönster, att 

studenten presenterar varefter kritikerna svarar, och studenterna deltar i övrigt knappast i samtalet, som också 

ofta avslutas med att en kritiker ombeds sammanfatta dagens genomgångar, vilket allt sammantaget tillskriver 

kritikerna auktoriteten att bedöma studions arbete och sätta ramarna för diskursen; språk, att diskursen sker med 

särskilda ritade och muntliga ”koder” som en deltagare i en kritikgenomgång måste behärska för att kunna delta, 

och som särskilt kritikerna behärskar i och med att de i kraft av sin auktoritet sätter ramarna för denna diskurs.184 

Sammantaget menar Webster att dessa observationer pekar på att kritikgenomgången är en objektifiering av 

maktrelationen mellan kritiker och studenter, där de förra har en symbolisk makt som de senare saknar.185 Detta 

iscensättande möjliggör för kritikerna att utöva den makt de givits ”to judge student performance against, and 

steer student’s development towards, personal paradigms of disciplinary habitus”186. I denna starka struktur tycks 

det omöjligt för deltagarna att se klart. Således uppgav återigen samtliga lärare att deras roll var att ”support 

student learning through a reflective dialogue” medan Webster efter sina observationer kunde konstatera att ”the

reverse was generally true”.187 Det fanns dock talande undantag: 

For instance, almost without exception, critics were observed suppressing their symbolic power when
reviewing the work of the best students, those who already possessed an architectural habitus, or ’feeling

182 Webster 2006b s. 289
183 Webster 2006b s. 289 Detta är en praxis som knappast skulle uppfattas som legitim om inte genomgången som nav för 
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for  the game’  that  included particular  constructions of  knowledge, skills,  deportment,  linguistic and
graphic acuity, language, demeanour, deference and taste. These students were treated by the critics as
colleagues or co-researchers and they spent considerable time and  energy working with the students’
ideas with a view to developing a closer alignment between the design ‘idea’ and its ‘representation’. In
stark contrast many critics were seen to exercise their symbolic power with full force when reviewing the
work of the least  able students.  In these cases critics interrupted student presentations,  used harsh,
dismissive  language  such  as  ‘wrong’,  ‘bad’  ‘rubbish’,  ‘incompetent’,  and  were  highly  directive  both
verbally  and somatically.  In  one case a  critic  was observed ‘correcting’  the drawings of  a  thirdyear
student with a red pen. Clearly, in these cases the actions of the critics were primarily judgemental and
were unlikely to empower, motivate or help the reflective learning process of the students concerned. In
only a few instances, out of the sixty individual reviews observed, critics were seen to support weak
students through diagnostic questioning, the suggestion of tangible remedies and encouragement. These
caring critics tended to be academics who had spent time studying how students learn and who were
committed to supporting all  students in their learning. This was contrasted to other academics and
invited practitioner critics who were happy to declare that their primarily interest was in taking part in
conversations about design and the nature of architecture. For these critics their unofficial view was that
‘weak students were students who should not be studying architecture at all’.188

Konstruktionen av kritiken som dömande innebär alltså att de studenter som behöver mest stöd tenderar att få minst, 

och vice versa. Än mer oroande är de konsekvenser detta får för studenternas eget lärande. Många studenter upplevde 

att de inte kunde vara öppna med eventuella svårigheter de haft under arbetets gång, med sin lärandeprocess, eller i 

förståelsen av kritikernas kommentarer.189 Många studenter kände stort obehag och stress inför att delta i 

kritikgenomgångarna, vilket de flesta kritiker ansåg vara något som arkitekter måste kunna ”hantera i verkliga livet” 

och som drev studenterna att lägga manken till.190 Webster noterar att det finns pedagogisk forskning som tyder på att 

”anxiety provoking assessment encourages all levels of learners to adopt surface learning approaches”191, vilket ingen 

av de intervjuade kritikerna kände till. Även när kritikerna uppenbarligen avsåg att uppmuntra och stötta studenter 

gjorde de det oftast genom tydliga instruktioner, och de fokuserade genomgående på det gestaltade objektets kvaliteter

och brister snarare än studentens lärande.192 Detta ledde till att genomgångarna blev en följd av monologer snarare än 

den avsedda dialogen.

Det visade sig mycket riktigt att studenterna tog till en uppsättning olika taktiker för att ”klara” den upplevda 

bedömningen, taktiker som också de omöjliggjorde just den reflekterande dialog som kritikgenomgången skulle 

vara. Eftersom maktuppvisningen i kritikgenomgången inte är uttalad, är studenterna i stor utsträckning 

hänvisade till att lära sig hantera den genom trial and error. En vanlig strategi är att helt enkelt försöka arbeta mer 

inför en genomgång, en annan att identifiera hur man förväntas föra sig under sin presentation. Intressant nog, 

och i linje med tidigare studier193, kom Webster fram till att även om maktuppvisningen var för stark för att de 

flesta studenter skulle försöka utmana kritikernas anspråk på att sätta ramarna för diskursen, så avfärdade de 

flesta studenter kritikernas synpunkter efter att genomgången var över.194 Studenterna internaliserade alltså 

föreställningarna om arkitekturen som ett ”kall” och den därmed förknippade övertidskulturen, liksom de genom

trial and error vunna erfarenheterna om hur en arkitektförväntas föra sig, men värjde sig mot lärarnas uttalade 

diskurser om arkitektur.

Students repeatedly said that the judgemental formality of the jury ritual encouraged them to present
their work as confidently as possible and to ’be seen’ to understand the critics’ discourse and comments.

188 Webster 2006b s. 291
189 Webster 2006a s. 15f
190 Webster 2006a s. 13
191 Webster 2006a s. 13f
192 Webster 2006a s. 16f. Jfr Çıkiş & Çil 2009. Se även Till 2005 s. 2, Banham 1996 s. 294
193 Se Anthony 1987
194 Webster 2006b s. 292f
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Such strategies clearly negated the possibilities of deep, transformative learning because they suppressed
honest reflection, self-doubt and any admission of not knowing or not understanding.195

Men, ”compliance should not be mistaken for consent”196. Webster skilde på tre olika sätt som studenter förhöll 

sig till kritikernas anspråk – passivt samtycke, aktivt samtycke och aktivt motstånd – och samtliga innebar ett 

avfärdande av kritikernas diskurs.197 Det vanligaste förhållningssättet var passivt samtycke. Studenten hade då 

beslutat att det bästa sättet att ta sig igenom utbildningen vore att fokusera på ”surface learning” – att imitera och

följa instruktioner – snarare än att bygga sin egen förståelse av disciplinen. Som en följd av detta valde studenten 

att hålla sig passiv under kritikgenomgången, men synas samtycka till kritikernas kommentarer, för att på så sätt 

med minsta risk ”ta sig igenom” genomgången. Webster kommenterar: ”This attitude may seem cynical but in 

the absence of truly student-centred learning low-level learners often have few options.”198 De studenter som 

kunde karakteriseras som ”high-level learners” uppvisade istället aktivt samtycke, d.v.s. att de gick in i en 

konstruktiv dialog med kritikerna under genomgången. Även dessa studenter förhöll sig dock ”ironiskt” till den 

diskurs de deltog i. De såg på sitt deltagande i diskursen som ett pedagogiskt ”spel”, som gick ut på att omfatta 

studiolärarnas  personliga disciplinära habitus, oavsett om de trodde på den eller inte. Denna cyniska eller ironiska

inställning till trots, hade dessa studenter ett längre perspektiv på sitt lärande, där de avsåg att konstruera sin egen

habitus genom att ha ”provat på” olika lärares olika habitus. Slutligen var det ett ytterligt fåtal som gick i aktivt 

motstånd mot kritikernas auktoritet, antingen för att de inte förstod att kritikerna hade denna auktoritet, eller för 

att de njöt av att ifrågasätta auktoriteter, men beteendet var så sällsynt att Webster avstod från att dra några 

generella slutsatser om gemensamma motiv för de som utövade det. Dessa strategier uppfattade Webster som en

följd av, ett studenternas svar på, den maktuppvisning som kritikgenomgången var. Och om denna 

maktuppvisning i sig försvårade den dialog som alla var överens om var kritikgenomgångens syfte, bidrog 

studenternas svar ytterligare till att denna dialog omöjliggjordes. Men trots att samtliga dessa strategier innebar ett

avfärdande av den diskurs som kritikerna utövade, fann Webster att studenterna efter kritikgenomgången och 

efter avfärdandet ändå anammade många av de värderingar som diskursen innehöll.

Yet, this fact does not deny the reality that all pedagogic encounters are located in social settings and
therefore the rules of encounter as well as the possible outcomes are bounded by this setting. In their
case study the students and critics were free to act  within the boundaries of the discursive field of
architecture. Thus, although the findings suggested that students had considerable freedom to accept,
negotiate or resist the critics’ directions after the juries, the way they chose to reconstruct their individual
identities was, in reality, conceptually and materially constrained by the  habitus  (the curriculum, rules,
regulations,  rituals,  spatial  configurations,  constituencies,  values  and  beliefs)  of  the  school  of
architecture.  Further,  the  fact  that  students  wanted  to  become  architects  provided  an  overarching
incentive for students to choose to acquire, or in some cases learn to imitate, the notions of architectural
habitus that were promoted by their teachers, critics and school.199

De nedslående resultaten av Websters studie är således att kritikgenomgångens starka format och ställning i 

studiopedagogiken också innebär att deltagarna i kritikgenomgången leds att agera på sätt som omöjliggör det 

kritikgenomgången är satt att uppnå.200 Studenterna uppfattade kritikgenomgången som en bedömning, och agerade 

därför på det sätt som de förväntade sig skulle ge dem ett ”gott omdöme” i bemärkelsen en positiv bedömning, och 

195 Webster 2006b s. 293
196 Ibid.
197 Webster 2006b s. 293f
198 Webster 2006b s. 294
199 Webster 2006b s. 294
200 Webster 2006a s. 18 ”Most significantly, it was clear that the design juries observed rarely produced the intended 

learning outcomes – i.e. individual and collective student reflective learning.”

33



behandlade därför i praktiken inte kritikgenomgången som ett lärandetillfälle. Lärarna och kritikerna å andra sidan, 

använde oftast, men inte alltid, sin symboliska makt i kritikgenomgången till att pådyvla studenterna sin egen 

uppfattning, sin egen habitus, och behandlade därför inte heller kritikgenomgången som ett lärandetillfälle. Eftersom 

lärarna/kritikerna i denna situation har både ett kunskapsmässigt övertag och den starka symboliska makten, kan en 

konstruktiv förändring, där kritikgenomgångens potential till dialog realiseras, endast komma till stånd genom att 

lärarna/kritikerna ändrar sitt utövande av denna makt.201 Detta förutsätter i sin tur och i första hand att 

missuppfattningen att kritikgenomgången i sin nuvarande form skulle vara ett lärandetillfälle annat än på papperet 

övervinns. I andra hand krävs att lärarna/kritikerna har kunskap om pedagogik och lärandeprocesser, så att de kan 

stödja studenterna i skapandet av egna uppfattningar om arkitektur, istället för att fylla ”’the empty vessels’ with pre-

determined architectural paradigms”.202 Webster menar dock att detta aktualiserar frågan om studiosystemets vara över

huvud taget, eftersom det i sig uppmuntrar studenter att ta efter sina lärare.

Webster gör en annan intressant observation i denna studie, och det är att kritikgenomgången till ytan har 

genomgått en förändring: För det första har examinationen av det gestaltade objektet som en representation av 

studentens lärande ersatts med idén om ”feedback” från experter för att stödja ”reflective learning” hos studenterna. 

För det andra har den exkluderande och ”privata” examinationen in camera ersatts med en offentlig och föregivet 

inkluderande genomgång.203 Även om denna officiella bild av kritikgenomgången är den förhärskande inom 

arkitetkutbildning idag, så tyder Websters resultat på att förändringen i själva verket är nog så ytlig, och att den enda 

skillnaden är egentligen att studenterna nu närvarar och passivt lyssnar till den i övrigt fortfarande privata och 

exkluderande examination som kritikerna ägnar sig åt. Examinationen fortlever således, medan dialogen uteblir.

Webster skisserar en ansats till en lösning i en av sina artiklar:

The design jury appears to be architectural education’s sacred cow. So, what is to be done? If, as the
research suggests, the sacred cow is terminally sick, then perhaps there is an opportunity to reritualize
and reinvigorate architectural education rather than to prescribe medication, as others have suggested.
[…] In architectural education, we know that the design studio promotes functional knowledge and
reflective  intelligence  and  also  that  students  are  more  likely  to  learn  in  environments  that  are
nonjudgmental, playful, cooperative, convivial, and purposeful. We also know that learning outcomes,
teaching, and assessment must align if students are to learn what we intend.204

Webster räknar sedan upp några av de förslag till alternativa ritualer som lärare och studenter föreslog när hon 

intervjuade dem, men är noga med att understryka att det knappast räcker att byta en ritual mot en annan, utan 

att problemen endast kan lösas om lärare och kritiker av olika slag reflekterar mer medvetet över sin symboliska 

makt gentemot studenterna: ”Only when experts begin to see themselves as colearners engaged in a collective 

project to continually question and reconstruct architectural discourse, rather than as prophets whose role is to 

convert students into disciples, will architectural education become truly student centered.”205

Websters underlag är begränsat till genomgångar vid en arkitekturskola under begränsade tidsperioder, vilket 

möjliggör en detaljerad och nyanserad analys av kritikgenomgångens praxis såväl som hur den upplevs. Däremot 

är det inte självklart att resultaten kan generaliseras, eller att de är giltiga ett drygt decennium senare. Det som gör

Websters resultat intressanta och beaktansvärda är att de i så stor utsträckning sammanfaller med övriga resultat 

inom samma fält (exempelvis de som redovisats av Cuff, Anthony, Wilkin och Blair), samtidigt som de ger en 

fördjupad förståelse av fenomenets bakgrund och praxis. Kritikgenomgången är också internationellt mycket 

201 Webster 2006b s. 295
202 Webster 2006b s. 295
203 Webster 2006a s. 17
204 Webster 2007 s. 26
205 Webster 2007 s. 26
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spridd inom just arkitekturundervisning, och även om det förekommer en del lokala variationer så talar de 

tidigare nämnda forskningsresultaten från både Storbritannien och Förenta Staterna (båda länderna dessutom 

tongivande för hur arkitektutbildningen formats i Sverige och västvärlden) för att kritikgenomgången bedrivs på 

ett mycket likartat sätt inom ramen för samma pedagogiska paradigm, studiopedagogiken.

Dessa studier visar alltså att kritikgenomgången i sin nuvarande form och kontext inte kan fungera som ett 

forum för dialog och ett kollektivt konstruerande av arkitektur och arkitektrollen, utan istället är en struktur som 

reproducerar etablerade föreställningar om dessa. Tragiskt nog beskrivs den oftast som att den gör det 

förstnämnda, vilket hindrar oss från att utveckla den till att göra det.206

2.4 Etnografisk observation
Ett svenskt forskningsprojekt, som har en egen ingång till ämnet i jämförelse med den övriga litteraturen, är ”Att

ge och ta kritik: Studier av kritikgenomgångar i arkitektutbildning”, som genomfördes vid Göteborgs Universitet 

2007-2010. Den egna ingången består i att fokusera på kritikgenomgångens ”interaktiva organisering”, och inte 

på dess ”potential eller problem”.207 Alltså att undersöka hur kritikgenomgången genomförs utifrån mycket 

detaljerade observationer. Här är alltså frågan om kritikgenomgångens effektivitet eller lämplighet underordnad, 

den betraktas istället som ett närmast etnografiskt faktum som forskarna har att studera. Även om detta är en 

tämligen unik ingång till ämnet, och de detaljerade studierna och analyserna av hur kritiken görs är ett 

fascinerande bidrag till forskningen, så är det inte helt korrekt att som Lymer påstå att ”critique itself, as a 

practical occasioned phenomenon, is curiously absent from the literature”208. Samtliga de författare som Lymer 

syftar på, Wilkin, Anthony, Blair och Webster, har baserat sina studier på både intervjuer och observationer. 

Däremot har det nog inte presenterats så detaljerade utdrag från kritikgenomgångar, med så detaljerad analys, 

tidigare.

Lymer är den enda nutida författaren som försöker sig på en heltäckande forskningsgenomgång.209 Hans 

diskussion av det jag kallat kombinerade studier förefaller dock aningen summarisk. Han konstaterar att dessa 

studiers metodologiska utgångspunkter, i kombination med den asymmetri som kännetecknar en 

utbildningssituation överhuvudtaget, leder författarna bakom dessa studier att karakterisera kritikgenomgången i 

första hand som en ritual.210 Han exemplifierar med tre av Websters studier211 och antyder att själva 

utgångspunkten innebär ett slags petitio principii: att ens analysera kritikgenomgången utifrån ett maktperspektiv 

utesluter opartiska observationer.212 Istället används observationerna, och resultaten överlag, för att verka för en 

”normativ” förändring av kritikgenomgångens praxis (practice). Problemet med en sådan läsning är emellertid 

Websters – och övrigas – uttalade utgångspunkt i det samtida pedagogiska paradigmet, studentcentrerat 

lärande.213 Den stora frågan för dessa studier är lärandet. Det är alltså frågan om effektivitet, eller kvalitet.214 Den 

diskursteoretiska maktanalysen hos Webster är endast en teoretisk modell för att förstå och förklara varför 

kritikgenomgången är så central i arkitektutbildningen, trots att i stort sett inga studenter enligt Webster uppfattar

206 Jfr Blair 2006b s. 100
207 Lindwall, Lymer & Ivarsson 2008 s. 200
208 Lymer 2010 s. 17
209 Lymer 2010 s. 47ff
210 Lymer 2010 s. 50f
211 Nämligen Webster 2005, 2006b, 2007
212 Lymer 2010 s. 51 (Denna invändning har f.ö. till viss del föregripits av Webster. Se Webster 2006b s. 287.)
213 Se ex. Webster 2006a s. 13, Ibid. s. 18, Idem 2006b s. 293, Wilkin 2000 s. 86, Blair 2006a s. 89
214 Något som även gäller för Anthonys studie, som initierade hela forskningsfältet om kritikgenomgången. Se ex. Anthony

1987 s. 3
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den som ett genuint lärandetillfälle, medan samtliga lärare hävdar att det är just det den är. Det är alltså inte för 

maktanalysens skull som förändringar i kritikgenomgångens praxis föreslås, utan för att söka lösa ett uppenbart 

effektivitetsproblem. Och det är onekligen ett stort problem för kritikgenomgångens legitimitet att det upplevda 

lärandet är så obefintligt, oavsett om studenterna faktiskt lär sig något av kritikgenomgången eller inte (vilket inte 

har studerats). Men effektivitetsaspekten diskuterar Lymer över huvud taget inte i samband med genomgången 

av de ”kritiska” kritikstudierna, och därför missar hans försiktiga avfärdande av deras metodologi målet 

fullständigt. Vidare ligger hans egen beskrivning av kritikgenomgången stundtals förbluffande nära just den 

beskrivning som de av honom kritiserade studierna förfäktar. Kritikgenomgången beskrivs exempelvis på ett 

ställe som en situation där studenterna kan visa att de förmår placera sina förslag ”within a disciplinary geography

of predecessors, contemporaries and traditions”215 och som kräver ”the active use of disciplinary perception, 

interpretation, and articulation”216. Detta är enligt mitt förmenande ett annat sätt att uttrycka det Webster (som är

den som huvudsakligen refereras av Lymer) menar med ”diskurs” och habitus, och Lymer återkommer till att 

arkitektutbildningen ”is situated within a space of discourse, representation, and inscription”217. Hans slutsater 

blir alltså i flera avseenden snarlika exempelvis Websters och Wilkins, men hans etnometodologiska 

utgångspunkter, så fruktbara för den detaljerade mikroanalysen av kritikgenomgångens praxis, förefaller hindra 

honom från att beskriva status quo i något annat än uppskattande termer. Han skriver därför in sig i den tradition 

som utgår ifrån Donald Schöns teori om studiobaserad undervisning,218 vars empiriska grunder och relevans har 

kritiserats utförligt av både Webster och Mewburn.219

Samtidigt finns det en medvetenhet om kritikgenomgångens roll som socialiseringsprocess, ett resultat som ansluter 

till de som rapporteras i de kritiskt/diskursiva studierna. Exempelvis beskrivs ”[y]rkets historia och tradition” som ” 

en ’grammatik’ inom vilken studenten förväntas uttrycka sig”.220 I en annan studie inom projektet identifieras 

kritikgenomgången som ”a rich site for the reproduction of architectural knowledge”221, och i en tredje som en del i 

studentens ”socialization into a specialized field of competence”222.

Icke desto mindre har det forskningsprojekt som Lymer var en del av kommit fram till flera intressanta 

analyser av kritikgenomgångens praxis på mikronivå. Särskilt intressant blir det när korta sekvenser ur enskilda 

kritikgenomgångar detaljstuderas med avseende på tal, gestik och representation. Här har ett ovedersägligt bidrag

till kunskapen om hur kritik genomförs, tillkommit. (Det är dock anmärkningsvärt, att även i denna genomsakliga

och neutrala återgivning av enskilda kritikgenomgångar, kritikerna så genomgående uttrycker sig nedlåtande 

och/eller ohyfsat mot studenterna, ignorerar vad de senare säger, använder sin auktoritativa roll för att styra 

samtalet etc.223) Vidare har det framkommit några intressanta förklaringar till varför kritikgenomgången ofta tycks

vara en negativ upplevelse för studenten, förklaringar som helt och hållet baseras på kritikgenomgångens praxis 

(och alltså inte på det Lymer kallar för externa förklaringar, som maktstrukturer224). Lindwall, Lymer och 

Ivarsson karakteriserar således kritikgenomgången som en hybrid aktivitet:

215 Lymer 2010 s. 70
216 Lymer 2010 s. 71
217 Lymer 2010 s. 78
218 Se Lymer 2010 s. 14f
219 Webster 2008, Mewburn 2010, se även Till 2005 s. 2f
220 Lindefelt, Lymer, Ivarsson & Lindwall s.a.
221 Lymer, Lindwall & Ivarsson 2011 s. 197
222 Lymer 2009 s. 167
223 Se exempelvis Lymer 2009 s. 163, Murphy, Ivarsson & Lymer 2012 s. 549, Lindwall, Lymer & Ivarsson 2008 s. 205ff
224 Lymer 2010 s. 51f
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Episoderna illustrerar hur studenterna behandlar kritikerns yttranden som bedömningar, och då främst
av summativ art. Kritikern handlar utifrån en delvis annan rational. Han använder studenternas projekt
för att för att göra generella poänger inför auditoriet. Här är det alltså snarare föreläsningens logik som
är i centrum, och som del av denna en formativ bedömning av studenternas arbete.225

Dessa olika ingångar för de olika deltagarna i kritikgenomgången leder till en ”spänning” mellan sätten de agerar i

situationen, och den har en ”inneboende instabilitet”.226 En instabilitet som är en följd av kritikerns/lärarens  

tolkningsföreträde och auktoritet i situationen:

Kritikern  kan  från  ett  yttrande  till  ett  annat  gå  från  bedömning  till  föreläsning.  Ibland  förväntas
studenter förklara sina val […] och ibland inte.227

Och det är kritikern som avgör vad som förväntas av de andra deltagarna. Exempelvis när det är dags att byta  

ämne:

Att inte möta studenternas blickar när de förklarar sig – och att göra detta på ett sätt som är tydligt för
studenterna – blir samtidigt ett sätt att nedprioritera ytterligare utvikningar kring ämnet till förmån för
nästa  punkt  på  kritikerns  agenda.  Även  om detta  skulle  kunna  uppfattas  som oartigt  är  det  också
kritikerns ansvar att hantera kritikgenomgångens givna tidsramar.228

Även bortsett från den uppenbara asymmetrin mellan studenternas och kritikerns position, innehåller 

kritikgenomgången till sin natur alltså en hybriditet. Deltagarna kan ha (och har) olika ingångar, samtalet växlar 

hastigt mellan sinsemellan mycket olika fokus, bedömningen är än summativ, än formativ, och situationen 

präglas av heuristik i den meningen att det sällan är uttalat vad syftet är i varje moment, utan att det förväntas av 

deltagarna att själva hantera detta:229

I likhet med andra hybrida aktiviteter […] skapar dessa subtila skiften, och de lika subtila sätten som de
hanteras på,  osäkerhet  och ibland frustration. I  fallet  kritik  gäller detta i  hög grad för  studenternas
position. De måste kunna hantera att de i vissa lägen är svarsskyldiga medan de i andra fall inte är det –
de måste i  vissa lägen låta kritikern använda deras projekt som exempel på någon poäng riktad till
auditoriet, i andra fall stå till svars för fel och brister i projektet.230

Utifrån de detaljerade analyserna av ett stort antal kritikgenomgångar står det alltså klart att det i 

kritikgenomgångens själva praxis, dess format, hur den görs, finns en källa till osäkerhet och frustration, som 

säkerligen kan förklara en del av att den så genomgående uppfattas som en negativ upplevelse av tillfrågade 

studenter i andra studier. Dessutom innehåller arkitekturämnet till sin natur en ytterligare komplexitet, som 

innebär ytterligare subtila skiften:

In  architecture,  the  physical  object  is  treated  as  a  rendering  of  something  else.  Thus,  assessment,
instruction, and professional vision alternate between scrutinizing this something else, an envisaged built
environment assessed for its qualities as an inhabited space, and the designed object constituting the
presentation.231

225 Lindwall, Lymer & Ivarsson 2008 s. 209 I det exempel författarna hänvisar till i detta citat var kritikern en man.
226 Ibid.
227 Ibid.
228 Ibid. s. 210
229 Jfr Lindefelt, Lymer, Ivarsson & Lindwall s.a.: ”Studenterna förväntas kunna hantera att de i vissa lägen är svarsskyldiga 

medan de i andra fall inte är det”
230 Lindwall, Lymer & Ivarsson 2008 s. 210
231 Lymer 2010 s. 78
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I övriga gestaltande ämnen återfinns detta förhållande – att den fysiska artefakten är en representation av en tänkt 

artefakt, som är lika mycket ämnets objekt – relativt  sällan, så arkitekturämnet besitter i och med representationens 

särskilda roll en ytterligare utmaning, som alltså ställs på sin spets i kritikgenomgången.

I detta forskningsprojekt är man inte intresserad av att svara på något annat än hur kritiken fungerar. I 

praktiken förkastas dock andra synsätt, och Lymers avhandling liksom flera av de andra artiklar som publicerats 

inom forskningsprojektet slutar också med ett slags “vilket skulle bevisas”-påstående där de förklarar hur kritiken

förenar allt som man behöver, allt man letade efter. Här ligger de farligt nära Schöns idealiserande läsning, och en

oförsiktig läsning av Lymer et al. skulle kunna ses som en stark legitimering av status quo. Emellertid faller detta 

på den summariska och otillräckliga behandlingen av de tidigare studierna, som avfärdas på förhand och alltför 

lättvindigt. Detta är förvisso i linje med det metodologiska ställningstagandet att endast intressera sig för 

kritikgenomgångens praxis, till skillnad från Schön.

2.5 Självhjälp
En intressant gren av litteraturen om kritikgenomgången är självhjälpsgenren.232 Envar som intresserar sig för 

fenomenet kritikgenomgång kommer att komma i kontakt med Rosie Parnells och Rachel Saras bok med det 

koncisa namnet The Crit.233 Boken riktar sig uttalat till arkitektstudenter, och består till stor del av förslag och råd 

för hur studenter ska få ut så mycket som möjligt av sin utbildning ”in the current system”234, med huvudfokus 

på kritikgenomgången som lärandetillfälle. Den innehåller dock även referenser till den begränsade forskning 

som fanns tillgänglig när den gavs ut (2007) och ett kapitel vardera om kritikgenomgångens bakgrund och dess 

framtid. Huvudsakligen utgår författarna dock från den studie som gjordes av Wilkin inom CUDES-projektet 

(Clients and Users in Design Education Study), och det är inga nya rön som presenteras. Tipsen om retorik och 

studieteknik finns i överflöd i andra, mer specialiserade böcker, men de delar som analyserar kritikgenomgången 

och föreslår andra sätt att undervisa i arkitektur är skarpa och konkreta.235 Även den osmakliga beskrivningen av 

kreativa utbildningars villkor – förväxlingen av dålig planering med inspiration och frihet – är träffsäker.236 

Liksom det märkliga i att arkitektstudenter aldrig övas i att tala inför folk, trots att det är ett nästan 

allmänmänskligt stressmoment, och att kritikgenomgången står och faller med det talade ordet.237 I vissa avsnitt 

romantiserar Parnell och Sara arkitektutbildningens baksidor, och bidrar till en mytologisering och legitimering 

av utbildningens historia,238 och emellanåt upprepas obetänksamt floskler som ”You can guide your review along 

the path that you would like it to take.”239 utan att läsaren får någon trovärdig förklaring till hur detta ska gå till. 

Men samtidigt innehåller The Crit också sådant som en enkel lista med tio korta frågor man bör ställa sig inför 

varje kritikgenomgång, som är ett utmärkt stöd i att börja förhålla sig kritiskt till kritikgenomgången över 

huvud,240 och en diskussion av olika sätt att se på lärande, som bör vara ett utmärkt diskussionsunderlag för såväl

studenter som lärare.241 I linje med de frågor som initierade CUDES-projektet och de slutsatser som det 

232 Man kunde invända att denna ovetenskapliga genre inte har att göra i en litteraturöversikt, men som de refererade 
verken undantagslöst är författade av personer med gedigen erfarenhet av att undervisa i arkitektur får denna genre 
sägas representera den ”kliniskt beprövade erfarenheten”, som annars inte finns beskriven i någon större utsträckning.

233 Parnell & Sara 2007
234 Parnell & Sara 2007 s. xv
235 Parnell & Sara 2007 s. 114ff
236 Parnell & Sara 2007 s. 40-44
237 Parnell & Sara 2007 s. 50
238 Parnell & Sara 2007 s. 26
239 Ibid. s. 71
240 Ibid. s. 28
241 Ibid. s. 100ff
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mynnade ut i,242 tar Parnell och Sara upp problematiken med att beställare och brukare är så frånvarande i 

arkitektutbildningen (och gestaltande utbildningar i allmänhet), och detta fenomens relation till att ”professions 

do not talk to each other”243 i byggbranschen. (Man kunde infoga att de även konstaterar att det verkar vara rätt 

dåligt bevänt med kommunikationen inom själva arkitektutbildningen, där nyblivna arkitekturstuderande oftast 

kastas in i sina första kritikgenomgångar utan vidare förklaring eller förberedelse, och att detta leder till en från 

början negativ inställning till kritikgenomgången.244) Den intressanta tesen, baserad på Wilkins forskning, är att 

kritikgenomgången i sin nuvarande utformning ”fuels an adversarial relationship between presenter and listener, 

leading critics to attack and students to defend”245, och att detta, genom professionens starka roll i utbildningens 

identitetsskapande, grundlägger en inställning som studenterna tar med sig i sitt framtida yrkesliv, vilken bidrar 

till arkitekternas distansering från beställare, brukare och övriga professioner i byggbranschen.246 

Sammanfattningsvis är det en rätt avskräckande bild av arkitektutbildningen som målas upp i denna 

självhjälpsbok.

Även Kathryn H Anthonys Design Juries on Trial innehåller flera självhjälpskapitel, både för studenter och lärare,

men har redan behandlats ovan.

2.6 Jämförande studier och studier av andra gestaltande utbildningar
Ytterligare ett brittiskt bidrag till kritikforskningen är en mindre studie av Marie och Grindle.247 

Kritikgenomgångar används ju även i andra utbildningar än arkitektutbildningen, och i denna studie jämförs hur 

kritikgenomgången går till i en arkitektutbildning med hur den går till på en konstskola. Utgångspunkten för 

studien, det som fångade författarnas intresse, var att kritikgenomgången (design review) föreföll vara ”a very high-

stakes event for students in Architecture compared to those in Fine Art, although the mode of review, and the 

practice of studio-based work, is common to both subjects.”248 På konstskolan var kritikgenomgångarna 

jämförelsevis kortare, och genomfördes i mindre grupper. Studenterna var också mer aktivt deltagande både i 

själva genomgången och i förberedelserna. Lärarna intog i större utsträckning en ”facilitativ” roll i 

kritikgenomgångarna på konstskolan, d.v.s. att de försökte hjälpa studenterna att förklara sina arbeten, medan 

lärarna vid arkitektutbildningen lade stor vikt vid att offentligt bedöma arbetenas kvalitet. Frågan författarna ställde

sig var följaktligen hur denna skillnad uppstod. Skillnaden som sådan är problematisk i och med att av författarna

intervjuade lärare vid den aktuella arkitektutbildningen ansåg att den stress som därigenom förbands med 

kritikgenomgången, hämmade studenternas förmåga att lyssna och ta in under genomgången, och att de därmed 

gick miste om ett viktigt lärandetillfälle. Vid den aktuella arkitekturskolan användes kritikgenomgången enbart 

som formativ bedömning. Betyg och en skriftlig bedömning av arbetets kvalitet gavs vid ett senare tillfälle, och 

Marie och Grindle drar därför slutsatsen att det lärande som äger rum vid en kritikgenomgång huvudsakligen är 

av diskursiv art: hur ser diskursen inom disciplinen ut, och vilka värderingar är öppna för förhandling? 

Kritikgenomgångens huvudsakliga syfte är alltså att studenterna ska ”engage in a professional dialogue about 

work”.249 Nedsatt förmåga att lyssna och ta in samtalet under genomgången är därför ett stort avbräck för hela 

242 Se Wilkin 2000
243 Parnell & Sara 2007 s. 134
244 Ibid.s . 135
245 Ibid. s. 135
246 Ibid. s. 137
247 Marie & Grindle 2013
248 Marie & Grindle 2013 (opaginerad)
249 Marie & Grindle 2013 (opaginerad)
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syftet med densamma. Marie och Grindle noterar vidare att ”one way in which students deal with the anxiety of 

undergoing a crit is by over-preparing their drawings and under-preparing their presentations”250. De kommer 

alltså till genomgången med dubbelt dåliga förutsättningar för att delta i samtalet: stressen och tröttheten 

hämmar förmågan att lyssna, och deras egen verbala presentation är oförberedd. 

Arkitekturlärarnas fokus på att bedöma arbetenas kvalitet anses också bidra till en diskurs där vissa 

arkitektoniska värderingar framstår som givna eller rentav absoluta. Detta kan i sig ytterligare förklara varför 

kritikgenomgångarna upplevs som mindre avslappnade inom arkitektutbildningen jämfört med konstskolan, där 

det var mer vedertaget att värderingar är subjektiva till sin natur. Kritikgenomgången förstorades också upp vid 

arkitekturskolan dels genom att den beskrevs just i termer av bedömning, och dels genom att studenterna 

uppmanades att be en kamrat att ta anteckningar under genomgången. Detta förekom i stort sett aldrig vid 

konstskolan, där den rumsliga organiseringen av genomgångarna också var mindre hierarkisk, och kritikerns roll 

som ”expert” var mer nedtonad.

Även Marie och Grindle uppehåller sig vid artefaktens roll i arkitetkutbildningen. Liksom Lymer visat är det 

fysiska objektet som presenteras vid kritikgenomgången (ritningen, modellen etc.) en representation av ett idealt 

objekt (den byggda miljön) som också det görs till föremål för samtalet.251 De fysiska objekten representerar de 

ideala genom att förhålla sig till en uppsättning disciplinära konventioner, vilket innebär att ”läsningen” av de 

ideala objekten genom de fysiska tenderar att vara ”privat”, d.v.s. förbehållen den som är van vid dessa 

konventioner, i större utsträckning än konstföremålen vid en kritikgenomgång på en konstskola, som oftast inte 

representerar något annat än sig själva.252 Vidare kan dessa konventioner variera mellan olika ”studios” på en 

arkitekturskola, så att de läses på ett sätt av deltagare från en studio, och på ett annat sätt av deltagare från en 

annan, medan den individuella upplevelsen av konstföremålet som sådant är central på konstskolan.

En annan studie, av Christine Percy, undersökte kritikgenomgångens roll i undervisningen i mode och grafisk 

design vid ett universitet i Storbritannien.253 Bakgrunden till studien var att lärarna vid universitet upplevde att 

den tidigare dominerande studiopedagogiken hade ersatts av någonting annat.254 Minskade resurser och ökade 

studentkullar innebar att universitetet inte längre tillhandahöll individuella arbetsplatser i ateljéerna, och 

studenterna behövde också i större utsträckning förvärvsarbeta vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå 

ihop. Parat med en teknisk utveckling som innebar att mycket av skolarbetet utfördes med specifik programvara, 

hade ateljén blivit en plats dit studenterna kom för individuell handledning när de själva planerat in den i sitt 

livspussel, inte en vardaglig arbetsplats. Istället skedde det mesta gestaltande skolarbetet i universitetets datorsalar

eller i studenternas hem. I denna nya ordning upplevde flera lärare att kritikgenomgången inte längre fungerade 

som avsett, som ”a key moment of critical debate and intervention”255 och som ett tillfälle att, i studions 

frånvaro, ”engage in a critical narrative on practice”256. Percy och hennes medarbetare observerade ett antal 

kritikgenomgångar, intervjuade deltagare i dessa, och kom fram till att det fanns två huvudsakliga hinder för att 

kritiken skulle kunna uppfylla de önskade målen.

För det första fann Percy en ”dissonans” mellan gestaltandet och sättet som kritikgenomgången utförs. 

Eftersom det rådde en samsyn om att gestaltandet är något man lär sig genom att praktisera det (through practice), 

250 Marie & Grindle 2013 (opaginerad)
251 Lymer 2010 s. 78
252 Marie & Grindle 2013 (opaginerad)
253 Percy u.å. [2003?]
254 Percy u.å. [2003?] s. 144
255 Ibid.
256 Ibid. s. 146
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var det problematiskt att påstå att kritikgenomgången, som nästan uteslutande är verbal, skulle bidra till 

kunskapen om gestaltandet. Och både studenter och lärare hade svårt att formulera teorierna som låg bakom 

deras praktik. Percy kom med andra ord fram till frågan: om gestaltning är något man lär sig genom praktiskt 

gestaltningsarbete, och kritikgenomgången inte är praktiskt gestaltningsarbete, hur ska kritikgenomgången bidra 

till att man lära sig gestaltning? Och omvänt:

If tacit learning can be understood to rely only on a subsidiary awareness of the theory and principles
that underpin a practice, then one might concede that whilst it might be possible for a student designer
to articulate a process it  might not be possible for him or her to be able to articulate why certain
decisions were taken in the production of a design outcome.257

Alltså, om gestaltning i stor utsträckning är en ”tyst” kunskap, hur ska den kunna kommuniceras i en 

kritikgenomgång? Percy fann också att den önskade kritiska diskussionen av gestaltningspraktiken uteblev vid de 

observerade kritikgenomgångarna, och att de snarare blev presentationer av arbetsprocessen och använda 

arbetsmetoder.258

För det andra fann Percy att kritikgenomgångens relation till bedömning och examination uteslöt verklig dialog

mellan lärare och studenter.259

The observations noted that whilst members of satff might demonstrate a sensitive empathy towards
their student’s creative practice, it is the authority of the members of satff that determine and dominate
the crit.260

Percy målar upp en i det stora hela nedslående bild av kritikgenomgångens samtida roll. Kritikgenomgången är 

ett verkningsfullt redskap för att studenterna ska ackultureras in i utbildningens narrativ, men samtidigt är den 

inte ett tillfälle där studenterna genom gestaltning kan visa upp vad de lärt sig.261 Att kritikgenomgången är så starkt

kopplad till bedömning och examination reducerar inte bara möjligheten till dialog, utan även studenternas 

möjlighet till självreflexion och analys.262 Därför har kritikgenomgången, enligt Percy, efter studiopedagogikens 

frånfälle, blivit en arena där lärarkollegiet tävlar i auktoritet.263 På grundval av denna dystra lägesbild är det inte 

förvånande att Percys rekommendation i slutändan blir att förändringsarbetet inte ska fokuseras så mycket på 

kritikgenomgången i sig, utan istället på en mer radikal omvärdering av gestaltningsundervisning över huvud 

taget, ”to allow ’design-as-discourse’ to be placed at the heart of the creative endeavour”.264 Studions död och de 

konsekvenser detta får för undervisningen är en högst relevant fråga även för arkitektutbildningen, särskilt mot 

bakgrund av den långa period av pressad ekonomi som karakteriserat flera av de svenska arkitektutbildningarna.

257 Ibid. Jfr Krupinska 2016 s. 134
258 Ibid. s. 147
259 Ibid. s. 148
260 Ibid. s. 149
261 Ibid. s 152
262 Ibid.
263 Ibid.
264 Ibid. s. 153
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3. Historik
Historien är en omistlig källa till varför sakernas tillstånd är som det är, men också en påminnelse om att detta 

tillstånd förändrats över tid, att vad som vid första anblicken kan tyckas vara evigt och oföränderligt i själva 

verket kan ha genomgått en mängd förändringar, och att det därför kan komma att förändras igen. I en diskurs 

som är så förknippad med autenticitet och därmed ursprunglighet är det också givet att hänvisningar till historien

används för att legitimera såväl ett bevarande av status quo som förändring. För att legitimera status quo beskrivs 

det rådande tillståndet som kontinuerligt eller rentav identiskt med det tillstånd som beskrivs i den legitimerande 

historieskrivning man hänvisar till. En återkommande trop för att legitimera förändring är idén om “reduktion” -

ett återförande till ursprunget eller kärnan. Här är greppet det omvända; det rådande tillståndet beskrivs här som 

diskontinuerligt med det legitimerande historiska tillståndet, och den föreslagna förändringen beskrivs som ett 

närmande, en återgång till det sanna tillståndet.

Vad gäller arkitektutbildningens historieskrivning finns det en stark tradition, en föreställning om utbildningens

historia, men också en kortare undersökning ger vid handen att bilden i själva verket är betydligt mycket mer 

mångtydig. Samtliga studier av kritikgenomgången och studiopedagogiken som jag tagit del av refererar den 

“traditionella” historieskrivningen, som mer eller mindre uteslutande fokuserar på den utbildning som bedrevs 

vid École des Beaux-Arts under andra halvan av 1800-talet. Enligt denna tradition grundläggs den moderna 

arkitektutbildningens samtliga beståndsdelar redan under denna period: ateljén/studion med dess speciella kultur,

kritiken/charretten, individuella projektarbeten/prisämnen, föreläsningar om teori och historia, samt lärare som 

samtidigt är framstående praktiker. Det kunde således framstå som att arkitektutbildningen alltid bedrivits på 

detta sätt, samtidigt som det emellanåt antyds att dessa beståndsdelar förändrats på olika sätt sedan 1800-talets 

slut.265 För vår undersökning är den kanske mest iögonenfallande förändringen den som kritikgenomgången gått 

igenom. Från att ha skett in camera, bakom lyckta dörrar, dit studenterna alltså inte hade tillträde, är det idag en 

central del av kritikgenomgången att den sker offentligt, och att studenten “försvarar” sitt eget projekt.266 En 

central fråga för vår undersökning blir hur denna radikala förändring kom till stånd. Den “traditionella” 

historieskrivning som oftast refereras har dessutom, oberoende av författarens nationalitet, en angloamerikansk 

slagsida; fokuset på Beaux-Artstraditionen tycks komma av att École des Beaux-Arts var idealet för 

arkitektutbildning i USA under den period då arkitekturskolorna där formerades inom universitet och 

teknologiska institut.267 En annan viktig fråga för vår undersökning är således i vilken utsträckning denna 

historieskrivning är giltig också för svenska förhållanden.

3.1 Den amerikanska utvecklingen – ett referat
Arkitektutbildningens historia i USA har på senare år tilldragit sig en del intresse och några titlar om detta ämne 

finns publicerade.268 En god grund för fortsatta historiska studier tycks finnas, och här ska därför endast kort 

refereras de huvudsakliga dragen i den amerikanska utbildningens utveckling. Fokus kommer istället ligga på den 

svenska historien, eftersom denna ännu inte tycks ha skrivits.

265 Se ex. Parnell, Rosie & Rachel Sara, The Crit: An architecture student’s handbook, Routledge 2007 s. 8
266 Ibid. s. 8
267 Jfr Madlen Simon, “Design Pedagogy: Changing Approaches to Teaching Design” ss. 276-285 i Ockman, Joan, & 

Rebecca Williamson (red.), Architecture school: Three centuries of educating architects in North America, MIT Press 2012, särskilt 
s. 276f

268 Ex. Joan, & Rebecca Williamson (red.), Architecture school: Three centuries of educating architects in North America, MIT Press 
2012
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Fram till ca 1850 fanns ingen formell arkitektutbildning i USA, utan reproduktionen var helt och hållet 

beroende av ett lärlingssystem.269 Från seklets mitt inrättas arkitektutbildningar på olika universitet och tekniska 

högskolor, vissa mer inspirerade av den franska Beaux-Artstraditionen, vissa mer influerade av den tysk-brittiska 

polytekniska traditionen.270 De amerikanska arkitekter som studerat vid École des Beaux-Arts åtnjuter stor 

prestige och inflytande och vid sekelskiftet  dominerar därför Beaux-Artstraditionen stort. Samtidigt skiljer sig de

amerikanska arkitekturskolorna på en avgörande punkt från École des Beaux-Arts - de är samtliga kopplade till 

ett universitet eller högskola. Den amerikanska arkitekturskolan karakteriseras därför av Beaux-

Artsundervisningens element - handledning, ateljéundervisning och en jury för kritik in camera - men som en 

institution inom ett universitet.271 De flesta arkitekturskolor använder som en del i sin undervisning de nationella 

tävlingsuppgifter som ställs av BAID, the Beaux-Arts Institute of Design, grundat av Society of Beaux-Arts 

Architects, amerikanska alumner från École des Beaux-Arts.272 Projektuppgifterna formuleras alltså inte av 

lärarna på skolorna, och saknar tomt och lokal anknytning. Jurydiskussionen som ligger till grund för 

bedömningen av projektarbetena kommer inte studenterna till del, utan den återkoppling från själva kritiktillfället

som ges, ges huvudsakligen i form av anteckningar, noteringar direkt på de presenterade ritningarna samt betyg. 

Detta system för kritik och undervisning är dominerande fram till mitten av 1900-talet.

Under 1930-talet emigrerar flera av de tongivande “mästarna” från Bauhausskolan i Tyskland till USA efter 

nazisternas maktövertagande.273 Beaux-Artsmodellen emulerades i den amerikanska traditionen för att legitimera 

de amerikanska arkitektutbildningarna, trots att de rent organisatoriskt och juridiskt skilde sig från den statliga 

examination som Beaux-Artsmodellen förutsatte. I den modernistiska eran upplevdes denna historiska 

kontinuitet istället som en belastning, och de delar av modellen som ansågs omoderna byttes ut, såsom 

ornamentiken, de monumentala prisämnena och den slutna kritikgenomgången. 1934 avskaffar Joseph Hudnut, 

då nybliven dekan på Columbia University School of Architecture, BAID:s nationella tävlingsuppgifter som en 

del av undervisningen, och han kommer tre år senare, då han rekryterats som dekan på den nybildade Harvard 

Graduate School of Design, att anställa Bauhausmästarna Walter Gropius och Marcel Breuer.274 Det finns 

indikationer på att offentlig kritik var ett vanligt inslag på Bauhaus275, och kanske är det i mötet mellan 

Bauhaustraditionen och den amerikanska pragmatismen som den moderna kritikgenomgången uppstår, för att 

slutligen, runt mitten av 1900-talet, bli det dominerande formatet i USA.276 Kunskapsläget kring 

kritikgenomgångens förändring är relativt skralt, och det skulle antagligen krävas en inte oansenlig efterforskning 

i de amerikanska arkitekturskolornas arkiv för att klargöra bakgrunden till förändringen. 1945 vet vi säkert att 

åtminstone Gropius’ Harvard Graduate School of Design tillämpade det som då kallades “Open Jury”, där 

studenten själv “försvarade” sitt projekt för en jury med flera kritiker.277 (Samma år släpper det alltmer 

marginaliserade BAID kraven på att deltagarna ska hålla sig till enbart historiska stilar i tävlingsuppgifterna – 

modernismen är numera också en tillåten stil! Några år senare byter BAID namn till National Institute for 

269 Simon i Ockman & Williamson 2012 s. 277
270 Simon i Ockman & Williamson 2012 s. 276
271 Kathryn H. Anthony, “Studio culture and student life: a world of its own”, ss. 396-401 i Ockman & Williamson 2012 s. 

396
272 Simon i Ockman & Williamson 2012 s. 277
273 Simon i Ockman & Williamson 2012 s. 279
274 Anthony i Ockman & Williamson 2012 s. 398
275 Flynn, Patrick: Critting the "crit" in the education of architects: from Bauhaus to Bolton Street, Dissertation, Dublin, Dublin 

Institute of Technology, 2005 s. 41
276 Anthony i Ockman & Williamson 2012 s. 399
277 Anthony i Ockman & Williamson 2012 s. 399
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Architectural Education, och är i fortsättningen noga med att inte knytas till någon specifik rörelse inom 

arkitekturen.)

William Wurster, som var dekan både på MITs och Berkeleys arkitekurskolor, berättar i ett föredrag från 1949, 

“New Directions in Architectural Education”278, om de förändringar av kritikgenomgången som han genomfört 

som dekan:

The climax of the process is the jury meeting when the student presents his problem. It is an open jury
with all students present. This does diminish the mystery and glamor, but it is a sounder process and the
whole event is viewed by students and staff alike a integral with the educational process.279

Wursters argument för att överge det tidigare Beaux-Artsparadigmet är att det inte ger utrymme för regionalism 

och annan anpassning efter specifika lokala förhållanden.280 Men redan här ser vi också hur Wurster beskriver 

kritiktillfället som sådant som en del av undervisningen, och inte bara som ett examinations/bedömningstillfälle. 

Han framhåller också vikten av att studenten utsätts för olika åsikter: 

Each student has two or more critics, which enables him to taste the chaos which will be his when he
meets the world.281

Wursters fru, Catherine Bauer, var arkitekt och tongivande i bostadsfrågan i USA under New Deal och hade 

tillbringat ett antal år i Europa under 1920- och 1930-talen, då hon hade lärt känna flera av den unga 

modernismens stora namn och studerat framför allt socialt bostadsbyggande. Det är sannolikt att hon haft en del

i att introducera den nya pedagogiken på den amerikanska kontinenten. Centralt i Bauers gärning var 

engagemanget i sociala frågor, och detta är också ett fokus som kommer in i arkitekturundervisningen i USA i 

stor skala vid denna tidpunkt. Men utöver att projektuppgifterna får en social och topografisk kontext samt att 

kritiken utförs i form av ett offentligt försvar, kvarstår i princip huvuddragen i Beaux-Artsmodellen, med 

ateljéundervisning/studios, individuell handledning och lärare som samtidigt är framstående praktiker. Genom 

efterkrigstiden tycks denna modell hålla i sig, och det är först i och med den sociologiska vändningen i 

Kalifornien under 70-talet som själva undervisningsmodellen blir föremål för något systematiskt intresse, och 

efter några mindre artiklar under 1980-talet publiceras 1991 de första studierna som utgör en “kritik av kritiken”, 

såsom Kathryn H. Anthonys Design Juries ocn Trial och Dana Cuffs bredare anlagda Architecture: the Story of Practice. 

(Under samma period, från 1970-talet och framåt går förstås modernismen in i en kris, och det starka Beaux-

Artsarvet dammas av igen, om än i ny skepnad.) Mot slutet av millenniet utgör litteraturen om kritik en liten och 

smal genre, men efter ett uppmärksammat fall år 2000 då en arkitektstudent omkommer i en bilolycka orsakad av

sömnbrist efter en kritikgenomgång tillsätter AIAS, American Institute of Architecture Students, en Studio 

Culture Task Force som ska utreda studiemiljön på arkitektutbildningarna i USA.282 Den rapport som släpps 

2002 innehåller en uppsättning värderingar som man hoppas ska bidra till en förändring av kritikgenomgångens 

inverkan på studiemiljön och kulturen på skolorna. 2004 blev ett villkor för ackreditering att skolan hade en 

skriftlig policy för studiokultur, och några år senare följdes det hela upp med en rapport som utmynnade i 

ytterligare rekommendationer och exempel på “best practice”.283 I sammandrag kan den amerikanska 

278 Wurster, William W., “New directions in architectural education”, Journal of Architectural Education (1947-1974), vol. 4, 
The Regional Meeting of the Southeastern Schools of Architecture s. 1-4, 1949

279 Wurster 1949 s. 4
280 Wurster 1949 s. 2f
281 Wurster 1949 s. 3
282 AIAS Studio Culture Task Force, The Redesign of Studio Culture, 2002 s. 7; Anthony s. 400
283 AIAS, Toward an Evolution of Studio Culture, 2008, s. 5
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utvecklingen alltså, mycket hårdraget, beskrivas som till formen en utbildning som fortfarande håller mycket av 

det gamla Beaux-Artsarvet levande, även om innehållet är annorlunda. Modernismen, som på sätt och vis var en 

parentes i ett sådant synsätt, har ändå lämnat efter sig den öppna kritikgenomgången och den geografiska och 

sociala kontexten som Beaux-Artsuppgifterna ofta saknade.

3.2 Meanwhile - in Sweden 1773-1945
För den svenska arkitektutbildningen saknas det strängt taget en historiografi. Det närmaste man kommer är 

kanske Björn Linns artikel “Arkitektutbildning och arkitektkunskap i Sverige” från 1990.284 Den håller sig dock 

på en nivå som är något för generell för att vara användbar för en analys av kritikgenomgången. Medan den 

amerikanska historiken kunde förmedlas i form av ett referat, kommer den svenska historiken att behöva vara 

mycket grundligare. För en uppgift av den här omfattningen har jag bedömt att det är rimligt att göra en 

avgränsning av källorna till tryckt material. Detta har inneburit att det till viss del kommit att bli en debattens 

historieskrivning. En stor del av texterna är publicerade i olika facktidningar som Arkitektur, Arkitekttidningen, 

Arkitekten etc. För en fullödig historik skulle otvetydigt arkivmaterial behöva konsulteras, men historiken är inte 

huvudintresset här. Följande historik skulle också kunna beskrivas som en trolig genealogi, emedan dess syfte 

varit att identifiera uppkomsten av den situation vi står inför idag. Det har således inte alltid varit helt nödvändigt

att avgöra wie es eigentlich gewesen ist, utan vissa luckor har fått lämnas för senare studier. Detta skulle alltså kunna 

betraktas som “preliminära anteckningar” till en egentlig historik.

Den svenska undervisningens historia skiljer sig på flera punkter från den amerikanska, även om ett mycket 

stort närmande har skett under de senaste decennierna. Visserligen har den svenska arkitektutbildningen sedan 

många år innehållit företeelser som kallades för projektarbeten och kritik, men de skilde sig på ett antal viktiga 

punkter från det begreppen avser idag. Arkitektutbildningen i Sverige börjar i egentlig mening med 

Konstakademiens Byggnadsskola, som inrättas 1773 i Stockholm.285 Den undervisning som bedrevs där var till 

formen snarlik den som bedrevs av École des Beaux-Arts i Paris med fokus på teckning, konsthistoria och 

kompositionsövningar, och omfattade knappast mer än någon handfull elever.286 Undervisningen fokuserades på 

de prisämnen, alltså tävlingar, som akademien ställde upp för varje läsår.287 

1876 sker en stor omorganisation där Konstakademiens Byggnadsskola blir en frivillig tvåårig 

påbyggnadsutbildning till den fyraåriga arkitektutbildningen, som i övrigt förläggs till den nyinrättade Tekniska 

Högskolan i Stockholm, tidigare Teknologiska Institutet. Här formas med tiden en utbildning av uttalat 

polyteknisk art, med fokus på tekniska aspekter av husbyggnad och frihandsteckning och modellering, som blir 

basen för all svensk arkitektutbildning tills Chalmers uppgraderas till högskola 1937.288 Arkitekturhistoria och 

stadsbyggnad kom också tidigt in som viktiga inslag i undervisningen, och arkitektstudenterna läste ämnen som 

matematik och tekniska basämnen delvis gemensamt med andra teknologer. Under 1900-talets första decennium 

förefaller en undervisningsform ha etablerats, som på det stora hela kvarstår med endast smärre förändringar 

genom båda världskrigen och det modernistiska genombrottet.289 1909 omfattade arkitektutbildningen omkring 

284 Linn 1990
285 Ola Svenle, Lära sig arkitektur av historien, Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för Arkitekturhistoria, 2009 s. 14. Se 

äv. Krupinska 2016 s. 30
286 Lindahl 1977 s. 2
287 Ibid.
288 Björn Linn, “Arkitektutbildning och arkitektkunskap i Sverige”, s. 70
289 Björn Linn, “Arkitektutbildning och arkitektkunskap i Sverige”, s. 70; Björn Linn, “Arkitektutbildning - yrkesskola eller 

högskola?”, s. 6
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20 ämnen och ytterligare två tillvalsämnen, alltsammans uppdelat i tre grova grupper: grundläggande tekniskt 

vetenskapliga ämnen som matematik, mineralogi, geologi, fysik, kemi, geodesi, maskinlära, beskrivande geometri 

och “linearritning”;. specifikt byggnadstekniska ämnen som byggnadsstatik och konstruktionslära; samt mer 

renodlade arkitekturämnen som husbyggnadskonst, arkitektur, indelat i formlära samt komposition med ritning, 

arkitekturhistoria, ornamentik, frihandsteckning och modellering.290

Formen var alltså stabil, men innehållet påverkades givetvis av tidens stora förändringar. Ett exempel på hur 

denna förändring ändå rymdes inom en struktur som enligt Linn gav ett intryck av stark kontinuitet under hela 

första halvan av 1900-talet, är de olika namnbyten – och, givetvis, innehållsmässiga förändringar – som ämnet 

“ornamentik” genomgick under samma period. På 1930-talet hette det “dekorativ konst”, senare 

“materialbehandling med formlära”, för att på 1950-talet heta endast “formlära”.291 Den praktiska formen var 

“en fast schemabunden undervisning, med en blandning av föreläsningar och övningar.”292 En stadig ökning av 

antalet utbildningsplatser skedde dock under denna period, från sekelskiftets två till fem studerande per årskull, 

till ungefär 25 studerande år 1944. Detta krävde också en ökning av lärartjänsterna, vilket löstes genom att 

professuren i arkitektur helt sonika fördubblades. 1944 var således Eskil Sundahl professor i Arkitektur I och 

290 Björn Linn, “Arkitektutbildning - yrkesskola eller högskola?”, s. 6; jfr Avdelning för arkitektur vid Tekniska Högskolan, 
Samlaren: visning av elevarbeten från Tekniska Högskolans Avdelning för arkitektur, s.l., 1959, s.p.

291 Björn Linn, “Arkitektutbildning och arkitektkunskap i Sverige”, s. 70; Björn Linn, “Arkitektutbildning - yrkesskola eller 
högskola?”, s. 7

292 Björn Linn, “Arkitektutbildning och arkitektkunskap i Sverige”, s. 70
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Nils Ahrbom professor i Arkitektur II.293 Samma år presenteras undervisningen i Byggmästaren, och Eskil Sundahl 

beskriver ett då ganska nytt inslag i undervisningen i år 2, grupparbetet kring en gestaltningsuppgift, som ska visa

sig få mycket stor betydelse för arkitektutbildningens fortsatta utveckling i Sverige.294 Härvidlag lyfts framförallt 

grupparbetets potential till diskussion om uppgiften fram som en styrka, även om Sundahl noterar att:

Då ju de studerandes erfarenhet och fackkunskaper på detta utbildningsstadium är tämligen begränsade,
har nog i allmänhet de tekniska detaljfrågorna fått stå något tillbaka för de principiella, som man för
övrigt närmat sig både med respekt och med oförvägenhet.295

Terminologin är med våra mått mätt kanhända något förvirrande. Idag benämns de flesta gestaltningsuppgifter

rätt och slätt som “projekt”, medan det i Sundahls och Ahrboms beskrivningar talas om “skissupggifter”, 

“programövningar”, “seminarieövningar”, eller helt sonika “övningar”.296 Mot bakgrund av den utveckling som 

komma skall, och vilken kommer att diskuteras i det följande, är det mycket som tyder på att detta är det första 

steget på en lång väg från den polytekniska arkitektutbildning som formades runt sekelskiftet, mot den 

arkitektutbildning som vi nu har. Även om gestaltningsuppgifter funnits med som en del av undervisningen hela 

tiden, så är det vid den här tiden vi finner de första beläggen för att dessa uppgifter får någon större och viktigare

roll i undervisningen, och då är det i form av grupparbeten. Det är rimligt att anta att gestaltningsuppgifterna 

tidigare varit mer integrerade i specifika ämnen som studenterna läste, även om ytterligare undersökningar skulle 

behövas för att med någon större säkerhet klarlägga arkitektutbildningens historia i Sverige.

3.3 Efterkrigstid och expansion, 1945-1980
Efter andra världskriget går arkitektutbildningen, sedan 1937 representerad både på KTH och CTH, in en 

expansiv utbyggnadsfas; 1957 dubbleras antalet arkitektstudenter på KTH från 36 till 72 per år, vilket också 

kräver en ny dubblering av professurerna.297 (Arkitekturskolan har alltså efter detta år två professorer i Arkitektur

I, och två professorer i Arkitektur II.) 1964 börjar arkitekturskolan vid Lunds Tekniska Högskola utbilda 

arkitekter, och året därpå tar landets tre arkitekturskolor tillsammans in knappt 200 studerande per år; 72 på 

KTH, samt 60 på vardera Lund och Chalmers. Detta år, 1965, presenteras KTH Arkitekturskolan i Arkitektur, 

och undervisningen sägs bedrivas i form av föreläsningar, seminarier och övningar, närmare bestämt 

programövningar i grupp.298 Här talas det också om “praktiskt arbete” eller praktiska övningar, alltså den 

närmaste motsvarigheten till våra dagars projekt, och dessa tycks utgöra en ganska stor del av undervisningen. 

Emellertid är de, som framgår av den lilla katalogen från en visning av “elevarbeten” på galleriet Samlaren, helt 

integrerade i sina respektive ämneskurser.299 En krokiteckning i kol från studierna i Frihandsteckning och 

modellering har således samma dignitet som en modell av en fågelstation på Öland från ämnet Arkitektur I, en 

karmstol utförd i Materialbehandling och formlära, eller en “hyreshusgrupp” från Arkitektur II och 

Stadsbyggnad.

293 “Exempel från arkitektutbildningen”, Byggmästaren 1944 nr 16 s. 291
294 Ibid.
295 “Exempel från arkitektutbildningen”, Byggmästaren 1944 nr 16 s. 291
296 “Exempel från arkitektutbildningen”, Byggmästaren 1944 nr 16 s. 291f
297 KTH Sektionen för arkitektur, Förslag till omorganisation av undervisning och forskning vid sektionen för arkitektur vid tekniska 

högskolan i Stockholm - A 68, 1969, s. 21; Björn Linn, “Arkitektutbildning och arkitektkunskap i Sverige”, s. 73
298 “Basic architectural training in Sweden - Arkitektutbildningen vid KTH”, Arkitektur, nr 6 ss. 189-200, 1965, s. 200
299 Avdelning för arkitektur vid Tekniska Högskolan, Samlaren: visning av elevarbeten från Tekniska Högskolans Avdelning för 

arkitektur, s.l., 1959, s.p.
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Några år senare, 1967, ökas intagningen ytterligare, från 72 studerande, till 90.300 Samma år rekommenderar den

statliga VAL-utredningen, om utbildningen vid linjerna för Väg- och vattenbyggnad, Arkitektur och Lantmäteri, 

att undervisningen vid dessa utbildningar ska bedrivas i projektform för att säkerställa kontinuerlig flexibilitet och

omprövning av utbildningen inför de förväntade fortsatta stora förändringarna av samhället och därmed av de 

professioner som befattar sig med utformningen av den fysiska miljön.301 Överlag är 60-talet ett decennium där 

utbildningen av arkitekter blir föremål för upprepade utredningar och omorganisationer. Det 

omorganisationsförslag som sektionen för arkitektur utarbetar 1968, i samband med utbildningsreformen A 68, 

skisserar en arkitektutbildning med nio parallella “enheter” à 10 studerande per år, och konstaterar att de ökade 

volymerna kräver tydligare mål och begränsningar.302 När omorganisationen genomförs följande år, går de 

dubblerade professurerna i Arkitektur I och II samt Stadsbyggnad (inalles sex professurer) upp i den nybildade 

institutionen för Arkitektur, tillsammans med lektoratet i Arkitekturhistoria.303 Men det är inte bara en 

samordning av parallella professurer, utan varje professur får sitt särskilda ämnesområde, sålunda blir de två 

professurerna i Stadsbyggnad en professur i Regional planering och en i Stadsbyggnad, de två professurerna i 

Arkitektur I blir en i Husbyggnad och en i Projekteringsmetodik, och de två professurerna i Arkitektur II blir en i

Sammansatta strukturer och en i Formlära. Dessutom inrättas en professur i Byggnadsfunktionslära.304

I de artiklar som publiceras om arkitektutbildningen 1944 och 1965 är tonen ganska oproblematisk. Det finns 

en oro för att arkitektutbildningen ska strömlinjeformas in ett rent naturvetenskapligt paradigm, på bekostnad av 

humanvetenskaperna som en följd av att utbildningen växer i storlek. Fram till 1970-talet är arkitektutbildningen 

till stor del en teoretisk utbildning, med ett stort antal specifika kurser, schemalagd undervisning, kurslitteratur 

och ofta skriftliga tentamina.305 Men detta ska komma att ändras.

1970 flyttar A-sektionen in i det nybyggda, numer legendariska och mytomspunna huset på Östermalmsgatan 

26, som ska komma att bli synonymt med KTH Arkitektur fram till nästa flytt, 2015.306 Här samlas, för första 

gången sedan seklets början, hela arkitektutbildningen med alla tillhörande avdelningar och ämnen i en och 

samma byggnad, strax efter att denna utbildning också samlats på ett organisatoriskt plan. Om 60-talets 

diskussion främst inriktat sig på att hantera frågan om arkitektutbildningens ökade omfattning, är den diskussion 

som uppkommer under 70-talet betydligt mer kritisk och problematisk. Riksrevisionsverket kritiserar i en rapport

1972 utbildningen för att ha problem med oklara mål, och dålig kontakt mellan utbildning och forskning,307 och 

när utbildningen nästa gång presenteras i en facktidskrift, denna gång i Arkitekttidningen 1976, beskrivs 

undervisningen på KTHA som “motsägelsefull och splittrad”.308 Den alltjämt fyraåriga utbildningen har nu två 

inriktningar: husbyggnad och samhällsbyggnad, varav den senare har två ytterligare inriktningar: stadsbyggnad 

och regional planering, vilken senare inriktning KTH är ensamt om i landet så länge denna inriktning existerar.309 

300 KTH Sektionen för arkitektur, Förslag till omorganisation av undervisning och forskning vid sektionen för arkitektur vid tekniska 
högskolan i Stockholm - A 68, 1969, s. 21

301 Finn Werne, “Professionen, grundutbildningen och arkitekturforskningen - ett bidrag till debatten”, Tidskrift för 
arkitekturforskning, vol. 3 nr 1-2 ss. 134-159, 1990, s. 142

302 KTH Sektionen för arkitektur, Förslag till omorganisation av undervisning och forskning vid sektionen för arkitektur vid tekniska 
högskolan i Stockholm - A 68, 1969, s. 21f

303 Jaan Pannel, “Rekonstruktion av utvecklingen av KTHs institutioner fram till skolbildningen 2005”, KTH 2008
304 Ibid.
305 Werne 1990 s. 140
306 Engström, Johan, Antikvarisk förundersökning: F.d. lärarinneseminariet: Riddaren 6, 2012, s. 6
307 Finn Werne, “Professionen, grundutbildningen och arkitekturforskningen - ett bidrag till debatten”, Tidskrift för 

arkitekturforskning, vol. 3 nr 1-2 ss. 134-159, 1990, s. 142
308 Örjan Svane, “Arkitektutbildning på KTH”, Arkitekttidningen, nr 9 1976, s. 4-5
309 A presentation of the School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm, s.a. [1988?] s. 7
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Två sistaårsstudenter skriver en artikel i samma nummer (f.öv. ett temanummer om utbildningen) och vill betona

den potentiella problematiken i att ha individuell betygssättning när så stor del av undervisningen bedrivs i form 

av grupparbeten.310 Det är inte en kritik av grupparbetsformen, utan snarare av betygssättningen, ty rubriken är 

“Samarbete befrämjar utbildningskvaliteten”, och de betonar vidare hur önskvärt det vore att projekten i så liten 

utsträckning som möjligt “stördes” av kurser och andra delar av undervisningen.

Ett år senare, 1977, mindre än tio år efter den förra reformen, A 68, införs en ny kursplan, och samma år 

fastställer riksdagen en ny utbildningsplan för arkitektlinjen.311 Detta innebär också det slutliga genomslaget för 

den projektorienterade undervisningen, där projekten inte är deluppgifter i enskilda ämnen, utan, närmast 

tvärtom, ämnenas olika föreläsningar och seminarier kommer in som delar av eller stöd till de integrerade 

projekten.312 Då har denna undervisningsform prövats på samtliga skolor under ett antal år.313 Värt att komma 

ihåg är att “Projektarbete äger nästan undantagslöst rum i grupp.”314 vid denna tid:

“Att projekten skall utföras i grupp är ett starkt önskemål, men inte ett krav. I praktiken är det dock
ytterst sällan studerande försöker sig på projektarbete ensamma.315

Finn Werne, gammal chalmerist och sedermera lärare och forskare vid såväl Chalmers som LTH, beskriver 

bakgrunden till denna omställning av undervisningsstrukturen som en del av den motrörelse mot 

funktionalismen och de stora projekten som genomsyrade 1970-talet. Den utgjorde, enligt Werne, ett försök att 

erhålla en arkitektutbildning som var mer samhällsvetenskapligt och arkitekturhistoriskt förankrad, och inte 

enbart tekniskt-naturvetenskapligt förankrad.316 Han skriver:

Ett av de viktigaste argumenten för en omläggning av studierna var att vi som studenter på 60-talet
upplevde att vi inte fick tillräckligt relevant teoretisk skolning och bildning i relation till de uppgifter som
vi  skulle  ta  itu  med.  Arkitektutbildningen  hade  i  Sverige  en  gång  i  tiden  förlagts  till  de  tekniska
högskolorna  bland annat  i  det  uttalade syftet  att  utbildningen  skulle  vila  på en vetenskaplig  grund.
Denna vetenskapliga grund var emellertid präglad av ett tekniskt och naturvetenskapligt synsätt vars
relevans vi ifrågasatte med utgångspunkt från arkitektyrkets förändringar alltsedan 1930- och 40-talet.
Arkitektens  uppgifter  berörde  enligt  vår  uppfattning  lika  mycket  eller  kanske  i  högre  grad
samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska frågor.317

Om Werne målar upp en bild av en förändring sporrad av ett motstånd från “vänster”, eller utifrån ett socialt 

perspektiv, ger Björn Linn, KTH-alumn, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, och flitig 

skribent i arkitektutbildningsfrågan under 1980-talet en delvis annan bild. Linn beskriver det huvudsakligen som 

att det var en strävan efter “större realism”, det vill säga att närmare “simulera verkliga bebyggelsesituationer” än 

programuppgifterna gjort.318 Om Werne anser att förändringen drevs av ett motstånd mot funktionalismen, så 

kom den sig enligt Linn närmast av en då aktuell osäkerhet om arkitektrollen då och i framtiden. De delar båda 

uppfattningen att omläggningen var ett försök att stärka inslagen av samhällsvetenskap och samhällsengagemang 

310 Kri Bennström & Mats Ohlin, “Samarbete befrämjar utbildningskvaliteten”, Arkitekttidningen, nr 9 1976, s. 5
311 Bessman, Mona & Lena Villner, Två rapporter om arkitektutbildningen: Mötet med arkitektur: Lärarnas roll i projektundervisningen,

Rapport från det Pedagogiska utvecklingsarbetet vid KTH 1987:60, 1987, s. 27; A presentation of the School of Architecture, 
Royal Institute of Technology, Stockholm, s.a. [1988?] s. 17

312 Werne 1990 s. 141; Linn 1990 s. 73; Linn 1991 s. 8. Jfr Krupinska 2016 s. 183, Krupinska 2014 s. 172
313 Werne 1990 s. 140; Linn 1990 s. 73
314 Glassel, Staffan & Göran Hakfors, Projektorienterad undervisning vid arkitektursektionen, Rapport TRITA-EDU-014, Januari 

1977 s. 13
315 Glassel & Hakfors 1977 s. 17
316 Werne 1990 s. 141, 148
317 Werne 1990 s. 141
318 Linn 1990, s. 73; Linn 1991 s. 8
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i arkitektutbildningen. Linn och Werne är också rörande överens om att den helhjärtade satsningen på 

projektorienterad, problembaserad undervisning, trots goda möjligheter, i praktiken blev ett misslyckande, och 

att arkitektutbildningen efter dess införande av olika anledningar försämrades i samband med detta.319 Werne är 

av uppfattningen att reformen missförstods och motarbetades från början, samtidigt som 80-talet innebar 

kraftiga nedskärningar i resurstilldelningen till arkitektutbildningen i Sverige.320 Ännu 1976 kan professor Sven 

Thiberg vid KTH skriva att arkitektutbildningen i Sverige, i jämförelse med övriga Europa, har gott om 

resurser.321 Den situation som det i våra dagar ofta klagats på, att arkitektutbildningen är underfinansierad, 

åtminstone i jämförelse med andra design- och konstutbildningar, eller med motsvarande utbildningar i våra 

nordiska grannländer, tycks alltså ha grundlagts genom de stora nedskärningarna på 1980-talet.322 Linn å sin sida, 

menar snarare att misslyckandet huvudsakligen är en följd av att projektundervisningen infördes utan att man 

först hade definierat det problem som införandet skulle lösa,323 vilket han härleder till en bristande teori om 

arkitektens kunskap.324 Han går här in på en längre redogörelse för det han kallar en additiv modell för kunskap, 

och vilket han ser som den huvudsakliga grunden för att det, enligt hans mening325 inte heller har gått att 

tillfredsställande integrera utbildning och forskning inom högskoleutbildningen av arkitekter i Sverige. Det senare

är en diskussion som är nog så viktig, men som inte kan behandlas här.

3.4 Den kontinuerliga krisen, 1980-2000
Om 1960-talet var ett decennium av organisatoriska diskussioner, och 70-talet ett decennium av radikala 

förändringar som dynamiska svar på en intern pedagogisk och innehållsmässig kris, så var det följande decenniet 

ett årtionde av brist. Det ganska nyligen inrättade systemet med projektorienterad undervisning, ett 

resurskrävande arbetssätt, fick nu anpassas till ett ekonomiskt läge som Werne beskriver som 

“demoraliserande”.326 Oavsett hur man ställer sig till den projektorienterade undervisningen, eller andra 

ideologiska sidor av myntet, är det ett mycket intressant historiskt faktum att varken Lund eller KTH egentligen 

lyckades genomföra de ålagda nedskärningarna. Således hade dessa båda arkitekturskolor betydande underskott i 

sin ekonomi flera år in på det nya millenniet.327 Däremot hade man på KTH lyckats minska antalet 

utbildningsplatser, från att ha antagit 90 studenter varje år i början av 70-talet, tog man 1984 in 55 “elever” till år 

1.328

När tidskriften Arkitektur gör ett besök på skolan 1983, ges läsaren ett intryck av en utbildning mer eller 

mindre i upplösning, en trop som ska bli alltför vanlig i pressen under de följande två decennierna.329 Den 

319 Werne 1990 s. 142; Linn 1990 s. 73f; Linn 1991 s. 4, 8
320 Werne 1990 s. 142
321 Sven Thiberg, “Utbildningen skall inte ge ett färdigt och fullständigt resultat”, Arkitekttidningen, nr 12 1976, s 5-6
322 Jfr Werne, Finn, “Befria utbildningarna från teknokraterna”, Arkitekten, nr 3 2005 s. 52-53; Bodin, Anders, “Inledare”, 

Arkitekttidningen, nr 5 s. 4, 1999; Silén, Marianne, “‘Skolstatusen i nivå med Rumäniens”, Byggindustrin, nr 4 s. 10, 2005; 
Jensfelt, Annika, “‘De får en djävligt bra utbildning’”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2003, etc.

323 Linn 1991 s. 8
324 Linn 1990 s. 72ff. Jfr Bergström 2014 s. 15
325 Ex. Werne är av en annan mening här, se Werne 1990 s. 147.
326 Werne 1990 s. 148
327 Werne, Finn, “Befria utbildningarna från teknokraterna”, Arkitekten, nr 3 2005 s. 52-53; Hermele, Bernt, 

“Arkitekturskolan går med vinst”, Dagens Nyheter 2004-12-30; Hermele, Bernt, “Envälde och jäv urholkar elitbygget”, 
Dagens Nyheter., 2004-12-10; Silén, Marianne, “Framtiden räddas genom kostnadsdisciplin”, Byggindustrin, nr 4 s. 10, 2005;
Hallemar, Dan, “Lund på knä”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2005

328 Bessman, Mona & Lena Villner, Två rapporter om arkitektutbildningen: Mötet med arkitektur: Lärarnas roll i projektundervisningen,
Rapport från det Pedagogiska utvecklingsarbetet vid KTH 1987:60, 1987, s. 18; jfr Arkitektutbildning - Högskoleverkets 
utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 24

329 Hultin, Olof, “‘Man kan inte hinna allt på fyra år…’”,  Arkitektur, nr 3 s. 3-6, 8-15, 1983
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krisartade ekonomin, de upprepade omorganisationerna (och fler skulle de bli!), och en frihet vars baksida är 

obefintlig kunskapskontroll räknas upp som graverande, snudd på skandalösa omständigheter. Av artikeln kan 

man också utläsa att årskurserna i den fyraåriga utbildningen utgör självständiga pedagogiska enheter, och att inga

(!) professorer undervisar i grundutbildningen. En utredning av Universitets- och Högskoleämbetet samma år 

konstaterar att undervisningen lider av en bristande vetenskaplig grund och att “inga samband” finns mellan 

praktik, utbildning och forskning.330 Under detta årtionde företas ett antal studieresor till USA och Storbritannien

för att initiera ett utbyte av studenter men framför allt av forskare och forskarstuderande. Det är inte minst den 

gryende CAD-teknikens utveckling som man vill följa.331 Ronald Colven och Lena Villner åker på en rundtur till 

brittiska arkitektskolor 1987, och publicerar en rapport på engelska, för att den ska kunna distribueras också till 

de besökta skolorna.332 Resan är uppenbarligen influerad av ett utbyte där lärare från Bartlett har undervisat på 

KTHA läsåret 85/86333 och avslutas med en uppmaning att framställa en publikation på engelska för att 

presentera KTHA för utländska besökare och andra internationella intressenter. Detta görs också; något eller 

några år senare föreligger den lilla charmiga A presentation of the School of Architecture334, ett häfte som kortfattat 

redogör för skolans organisation, utbildningsfilosofi, grundutbildning, forskning och framtidsplaner. Den 

projektbaserade undervisningen lyfts fram som en viktig del av utbildningen, men i något mer varsamma ordalag 

än tidigare..335 Som ett nedslag i och en ögonblicksbild av skolan vid denna tid, runt 1990, kan det vara intressant 

att dröja en stund vid denna publikation.

Arkitekturskolan är alltjämt en fristående institution inom KTH, med relativt stor självständighet; förutom 

finansiering och personaltillsättning bestämmer man det mesta själv.336 Den utbildning man bedriver beskriver 

man så här:

Although the School of Architecture belongs to a technical university  its educational  principles
cannot be said to be primarily technical nor do they belong to the Beaux Art tradition. Instead they
are based on three criteria: art, technique and social science. The latter factor includes humanistic
sciences. The aim is to combine art and technique with a scientific knowledge of history, social
systems  and  people.  The  School  of  Architecture  also  deviates  from  most  other  schools  of
architecture in that research and research education is as important an activity as the training of
architects. The educational principles at the School of Architecture are furthermore distinguished
by being based on what is called “project education” (see below).337

Man har 1988 antagit mål för skolan, mål som huvudsakligen innebär att tillgodose samhällets behov av 

arkitekter och forskning, men också att vara ett forum för debatt i plan- och byggfrågor.338 Gestaltningsprocessen

sägs vara basen för professionen, och tumregeln är att övningen av “praktiska gestaltningsfärdigheter” inte ska 

understiga 50 procent av kursplanen.339 Denna övning utgörs huvudsakligen av arbete i projektform,340 och att 

330 Werne 1990 s. 144
331 Friis, Eva, Rapport: Resa i USA hösten 1983, Projekteringsmetodik, Tekniska Högskolan, Stockholm, Institutionsrapport 

nr 9-1983; Friis, Eva, Reserapport USA 1990: Uppföljning av samarbete i USA och Canada, KTH Institutionen för Arkitektur,
Projekteringsmetodik, 1990; Colven, Ronald & Lena Villner, The possibilities of exchange: An exploratory visit to schools of 
architecture in England, Scotland and Wales, The School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm 1987

332 Colven & Villner 1987
333 Colven & Villner 1987 s. 18
334 A presentation of the School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm, s.a. [1988?]
335 A presentation of the School of Architecture s. 11
336 A presentation of the School of Architecture s. 8
337 A presentation of the School of Architecture s. 7
338 A presentation of the School of Architecture s. 8
339 A presentation of the School of Architecture s. 11
340 A presentation of the School of Architecture, se diagrammen på s. 12f
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döma av bilderna på elevarbeten är projekten nu huvudsakligen individuella åtaganden, alltså en helomvändning 

gentemot den ursprungliga implementeringen av den projektorienterade undervisningen drygt tio år tidigare.341 

På det sättet påminner de kanske mer om de klassiska programuppgifter den projektorienterade undervisningen 

avsågs ersätta.342 Emellertid har man hållit fast vid samma målbeskrivning för den projektorienterade 

undervisningen, och den innebär huvudsakligen verklighetsförankring i utbildningen, alltså att utbildningen har 

likhet med yrkespraktiken. Integration av olika ämnen ses som mer likt arbetssituationen på ett arkitektkontor, en 

beskrivning av utbildningen som lustigt nog återfinns redan i slutet på 50-talet, men då på en arkitekturskola som

formellt lever kvar i det tidiga 1900-talets utbildningsplan:

Undervisningen i de fem arkitekturämnena sker genom föreläsningar och med praktiska övningar,
utförda under former, som i stor utsträckning liknar sättet för arbete på ett arkitektkontor eller i en
konstnärs ateljé. Övningarna, oftast i form av skisser eller modeller, utföras på skolans ritsalar och
verkstäder.343

På samma sätt motiveras nu också att valet av projektuppgifter utifrån aktuella frågor och byggprojekt möjliggör 

möten med “the actual clients, authorities and users involved”.344 Även 70-talsidén om att utbildningsformens 

syfte är att studenten själv ska vara med och utforma sin egen analys och problemställning repeteras. Det noteras

i förbigående att det avslutande examensarbetet, det sista halvåret på den nu fyra och ett halvt år långa 

utbildningen, “normalt” tar mer tid att fullborda än de tre månader som är avsatta.345 En nyordning vars 

betydelse nog inte ska underskattas är också det då pågående experimentet med individuella intagningsprov, 

vilket senare permanentas i form av “arkitektprovet”. Fram tills nu har arkitektutbildningen endast gått att söka 

på betyg från gymnasiet (dock möjliga att spetsa med relevant yrkeserfarenhet), vilket parat med det höga 

söktrycket på 12-15 sökande per plats, innebär att huvudsakligen studenter med högsta betyg antas (4.6-4.8 i snitt

1985-88).346 Men “this traditional system for admittance is not believed to give sufficient emphasis to skills 

required for the architect profession”347, således blir en tredjedel av platserna på utbildningen möjliga att söka 

även för studenter med särskilda konstnärliga färdigheter utan toppbetyg. Det verkar som att flera av den nutida 

arkitektutbildningens fundamenta således är på plats inför 1990-talets fortsatta karusell av ekonomisk kris och 

omorganisationer.

Werne och Linn, som båda publicerar varsin längre artikel i ett temanummer om utbildning av tidskriften för 

Nordisk Arkitekturforskning, nr 1-2 1990, ger båda intressanta beskrivningar av utbildningens förändringar 

under de föregående decennierna. Av särskilt intresse för en historik är deras ögonblicksbild av tillståndet 1990. 

Werne:

Arkitektutbildningen, som före utbildningsreformen omkring 1970, kunde liknas vid en nostalgisk
lanthandel  där  man  kunde  få  lite  av  varje  ur  ett  föråldrat  sortiment,  kan  idag  liknas  vid  en
“stormarknad”  där  arkitektstudenterna  utan  pengar  gått  vilse  bland  hyllorna.  Den  som  aldrig
tillägnat sig grundliga kunskaper inom något område är inte heller i  besittning av den ”kritiska
apparat” som behövs för att orientera sig i det stora utbud av information, forskningsrapporter,

341 A presentation of the School of Architecture s. 15ff
342 Jfr Linn 1991 s. 8
343 Avdelning för arkitektur vid Tekniska Högskolan, Samlaren: visning av elevarbeten från Tekniska Högskolans Avdelning för 

arkitektur, s.l., 1959 [paginering saknas]
344 A presentation of the School of Architecture s. 17f
345 A presentation of the School of Architecture s. 14
346 A presentation of the School of Architecture s. 18
347 A presentation of the School of Architecture s. 19
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artiklar, uppfattningar och -ismer, även om gedigna kunskaper finns tillgängliga i den omedelbara
omgivningen.348

Werne menar att utbildningen är alltför ytlig, vilket hämmar kunskapsuppbyggnaden. Han betonar behovet av ett

kritiskt förhållningssätt, och att ett sådant inte kan uppstå i det epistemologiska “vakuum” han uppfattar den 

dåtida utbildningen som. Hans problembeskrivning kan beskrivas som att det franska “akademiparadigmet”, som

bygger på tradering av färdigheter, i arkitektutbildningen kolliderar med universitetsparadigmet, som bygger på 

produktion av kunskap.349 Linn är inne på ett liknande spår: kunskapsmodellen är bristfällig.350 En epistemologi, 

en kunskap om kunskapen, som en grund att bygga på, saknas. Och det är inte fråga om att låna in metoder från 

andra discipliner, det har redan prövats i bostadsforskningen, med följden att behovet av en egen 

kunskapsmodell för arkitekturen marginaliserades än mer.351 Den inslagna vägen, projektundervisningen, har 

misslyckats emedan den inte förhåller sig till detta problem, som Linn ser som mer fundamentalt. Och den stora 

friheten som detta upplägg innebär är inte heller alltid befordrande för kreativiteten, tvärtom är begränsningar en

förutsättning för att tidigt komma igång med den kreativa processen.352 Dessutom:

Den nuvarande konstruktionen av projekt och kurser är ytterligt svåröverskådlig och känslig för
triviala friktioner.  Den kräver mycket tid och energi  för sin tillämpning.  Svåra arbetssituationer
uppstår speciellt för dem som ska förena forskning och undervisning - forskningen tenderar att
komma  i  kläm  för  undervisningens  skull,  eftersom  personalen  för  den  senare  är
underdimensionerad. [...] Eleverna möts av ett projekt- och kursutbud, där olika avdelningar med
reklamartade  formuleringar  söker  locka  deltagare.  Trots  valbarheten  finns  alltid  ett  “trial-and-
error”-moment kvar för eleverna, eftersom de inte vet förrän efteråt om de fick vad de föreställde
sig. [...] I efterhand kan luckor i nödvändiga grundkunskaper visa sig, därför att lapptäcket av kurser
och projekt varit ofullständigt.353

Otillräckliga resurser är förvisso ett stort problem, men överskådligheten och transparensen skulle inte bli 

bättre med enbart mer resurser, avslutar Linn. Så modellen har inneboende problem.

1990-talet präglas i en mening av en likriktning av arkitektutbildningen på KTH; i decenniets början avskaffas 

de två inriktningarna regional planering och stadsbyggnad. Eftersom dessa inriktningar utgjorde två av de tre 

valbara specialiseringar som erbjöds under utbildningens sista två år, innebär detta att samtliga avgångsstudenter 

nu tillhör ett och samma enhetliga program. (Den kvarvarande inriktningen hette husbyggnad.) Till detta 

kommer en ökning av antalet studieplatser, och en ökning av antalet utbytesstudenter. Och söktrycket är stort, 

upp till 20 sökande per plats.354 (Arkitektur gör 1990 ånyo ett temanummer om arkitektutbildningen, men de 

huvudsakliga bidragen är kåserier av två gästprofessorer, en norsk och en dansk, och de beskriver stämningar 

mer än sakförhållanden.355) Skolans självständighet upplevs också hotad i och med den stora omorganisation som

KTH genomför 1993, “KTH 2000”. Omorganisationen innebär för arkitekturskolans del att densamma ska 

inordnas i en fakultet tillsammans med utbildningarna för Väg- och vattenbyggnad samt Lantmäteri, den s.k. 

ALV-fakulteten.356

348 Werne 1990 s. 148f
349 Werne 1990 s. 145, 149
350 Linn 1990 s. 74
351 Ibid. s. 75
352 Linn 1991 s. 8
353 Linn 1990 s. 74
354 Ågren, Ingegärd, “Utbilda arkitekter - är det möjligt?”, Arkitekttidningen, nr 2 s. 9-10, 1991
355 Se ex. Thiis-Evensen, Thomas, “Mot en ny helhet”, Arkitektur, nr 3 s. 6-7, 1990
356 Rebecka Tarschys, “Elevkritik mot ny organisation”, DN 1992-10-02
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Det finns nästan inget publicerat material som behandlar åren i mitten av 1990-talet, men 1998 ger KTH 

Arkitektur ut sin första årsbok, ett studentinitiativ. Här presenteras studentprojekt från de tre första årskurserna, 

som redan här i viss utsträckning utgör en “basutbildning”, och studentprojekt från de nio olika ämnena (som 

närmast motsvarar den uppdelning i studios vi har idag357) och professorerna i respektive ämne inleder varje 

avsnitt med en kort text. (Utom professorn i stadsbyggnad, Kai Wartiainen, som inte skriver någonting i 

årsboken.) Ämnena är i stort sett desamma som efter den stora omorganisationen 1969 (A 68); “Sammansatta 

strukturer” har åter bytt namn till Arkitektur, Byggnadsfunktionslära har ersatts av Bebyggelseanalys, och 

Arkitekturhistoria har upphöjts från lektorat till professur.358 Utöver detta har professurer i Belysningslära och 

Konstruktionslära inrättats. 

Jan Henriksson, professor i Arkitektur, medverkar i årsboken i en märklig text, som ger ett rättframt, men inte 

särskilt bearbetat intryck. Henriksson beskriver sin bild av att undervisa i arkitektur, och beskriver utbildningens 

innehåll med en triad: “knowledge of art, craftsmanship and building technology”359. En jämförelse med den tio 

år äldre triaden som fick beskriva utbildningen i A presentation of the School of Architecture ger vid handen att 

humanvetenskaperna fått stryka på foten (däremot antyds att större intresse läggs vid humaniora). Och det kan 

vara representativt för den förändrade syn på professionen och arkitekturforskningen som rådde vid denna tid. 

Den modernistiska arkitekturforskningen med sin sociologiska metodologi, genomgick en veritabel 

avvecklingsfas under 1980-talet.360 Under samma period hade arkitektrollen genomgått stora förändringar, vilket 

ledde till försök att återuppfinna eller återta denna roll. Thordis Arrhenius har i en uppsats beskrivit det som två 

tendenser inom 1990-talets arkitektutbildning: rekonstruktion, med tyngdpunkt på traditionella arkitektoniska 

färdigheter, och dekonstruktion, med tyngdpunkt på ett experimenterande sökande efter nya gestaltningsmetoder 

och verksamhetsfält.361 Samtidigt, för att återgå till Henrikssons text, finns det en antydan till en motsägelse i att 

Henrikssons beskrivning inte är särskilt generös mot arkitekter. Arkitektens professionella färdighet är enligt 

Henriksson att kunna kommunicera med “lekmän och hantverkare” samt att använda sunt förnuft. Arkitektur 

ägnar sig åt praktiska problem, rumslig organisation är det ena, användning av material det andra. Henriksson 

säger sig dessutom sällan bjuda in arkitekter som föreläsare och gästlärare, utan föredrar konstnärer och 

filosofer.362 Han hoppas också att ingen av hans studenter någonsin ska bli en “kommersiell” arkitekt: “Success 

can so easily corrupt the personality.”363 Årsboken ger i övrigt intryck av att grupparbetsformen definitivt har 

avlidit. Studenterna arbetar med individuella projekt, och sitter i enheter om ca 20 studenter på en professor. 

Projekten är långa, ofta tre månader i de högre årskurserna, som ett examensarbete.364 Tidigare under 1990-talet 

har skolan också beslutat att examensarbetet ska bli ett mer självständigt arbete, för att det ska visa att studenten 

kan slutföra ett projekt på egen hand. “[D]et är ju det arkitektjobbet går ut på”.365 Dessutom kommer det att 

bedömas av en inbjuden jury, vilket också genomförs några år senare.366

357 Jfr Krupinska 2014 s. 172, Idem 2016 s. 183
358 Årsbok Yearbook 1997/98, KTH Arkitektur, Stockholm 1998; Pannel, Jaan, “Rekonstruktion av utvecklingen av KTHs 

institutioner fram till skolbildningen 2005”, KTH 2008
359 Årsbok Yearbook 1997/98, KTH Arkitektur, Stockholm 1998 s. 16
360 Rosenberg, Frida, “Science for Architecture: Designing Architectural Research in Post-War Sweden”, Footprint Spring 

2012 ss. 97-112, s. 105, Jfr Linn 1990 s. 75
361 Arrhenius, Thordis, “Arkitekturens kris, en pedagogisk kris?”, Nordisk arkitekturforskning, 1995:4 ss. 119-131, s. 128f
362 Årsbok Yearbook 1997/98, KTH Arkitektur, Stockholm 1998 s. 17
363 Årsbok Yearbook 1997/98, KTH Arkitektur, Stockholm 1998 s. 17
364 Årsbok Yearbook 1997/98, KTH Arkitektur, Stockholm 1998 s. 17
365 Persson, Kerstin, “Planering och professorer på tapeten vid SAR-debatt om arkitektutbildning”, Arkitekttidningen, nr 3 s.

16, 1991 Jfr Cuff 1991 s. 251
366 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 124
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Skolans ekonomi är under denna period ännu inte stabiliserad efter 80-talets nedskärningar. KTH gör en 

jämförelse med grannländernas arkitektutbildningar och liknande designutbildningar i Sverige, och kommer fram 

till att det per student räknat, läggs ungefär dubbelt så mycket pengar på en arkitektstudent i Norge och 

Danmark, medan det rentav läggs 3 respektive 4 gånger så mycket på design- och konststuderande i Sverige. Men

medelstilldelningen har arkitekturskolan ingen kontroll över, så de ekonomiska besvären söker man lösa genom 

accelererade omorganisationer. 1997 delar man upp sig i två institutioner, bara för att två år senare slå sig ihop 

igen.367 Samtidigt presenteras Högskoleverkets stora utvärdering av arkitektutbildningarna, där KTHA får kritik 

för sin oklara organisation.368

3.5 Arkitektur eller revolution? 2000-2005
Att skriva om åren efter millennieskiftet på KTH Arkitekturskolan är inte oproblematiskt, särskilt inte för en 

som inte själv upplevt det skedda. Händelserna ligger så pass nära i det förflutna, och många personer som idag 

är verksamma vid skolan och i arkitektkåren var med om omställningen som lärare eller studenter, eller deltog i 

diskussionerna kring den. Minnesbilder och förklaringar kommer av naturliga skäl att divergera, och dessutom 

var situationen bitvis infekterad, vilket uppmärksammades i såväl fackpress som dagspress.369 Men det vore enligt

min uppfattning omöjligt att beskriva en historik över utbildningen utan att åtminstone försöka sammanfatta 

denna period, eftersom utbildningen i den form den har idag i så stor utsträckning tycks gå tillbaka på de 

reformer som gjordes då. Därvidlag har historiken även för denna period kommit att baseras på skriftligt och 

publicerat material, det spår som verksamheten vid skolan lämnat efter sig i offentligheten. Som det följaktligen 

innebär att flera källtexter är nyhetstexter eller publicerade i samband med skolans omnämnande i 

nyhetsrapportering, finns det en viss slagsida åt det negativa och kritiska. I samtal om utbildningen på skolan kan 

man ännu komma in på händelserna under denna tid, men muntliga utsagor, anekdoter, av detta slag har 

begränsat historiskt värde för etablerandet av grundläggande historik, varför jag valt att inskränka mig till tryckta 

källor. (Det vore dock, onekligen, intressant att göra en större historisk studie av det inträffade, och därvid 

intervjua flera av de som var med om omställningen. Inte minst torde intervjuande vara nödvändig metod 

emedan den skriftliga dokumentationen från perioden tycks vara bristfällig. Eftersom händelserna ligger så nära i 

tiden är antagligen så gott som samtliga nyckelpersoner fortfarande i livet, och många av dem ännu verksamma.) 

Om sedan denna min historik kan leda någon till att anmäla avvikande uppfattningar och presentera egna 

resultat, vore det enbart till gagn för fortsatta undersökningar.

Sammanslagningen av de båda arkitekturinstitutionerna innebar också att den resulterande institutionen, 

Arkitekturskolan, bröts ut ur ALV-fakulteten och på nytt blev en självständig enhet.370 Ett omfattande 

förändringsarbete inom skolan sattes också igång, sanktionerat av KTH:s rektor, som, i strid med praxis, utser 

den nya dekanen för arkitekturskolan, Staffan Henriksson. Henriksson har undervisat på skolan tidigare, och 

utses nu, förutom till dekan för den nya skolan, även till programansvarig, prefekt, gästprofessor och ordförande 

367 Pannel, Jaan, “Rekonstruktion av utvecklingen av KTHs institutioner fram till skolbildningen 2005”, KTH 2008; 
Persson, Kerstin, “KTH-As organisation: en institution för alla”, Arkitekttidningen, nr 5 s. 6, 1999; Persson, Kerstin, 
“Två institutioner blir en på KTH-A”, Arkitekttidningen, nr 5 s. 7, 1999

368 Sachs, Joen, Uppföljning av 1998/99 års utvärdering av svensk arkitektutbildning, Högskoleverket 2003 s. 29
369 Jfr Hermele, Bernt, “Envälde och jäv urholkar elitbygget”, Dagens Nyheter., 2004-12-10; Hermele, Bernt, 

“Arkitekturskolan går med vinst”, Dagens Nyheter 2004-12-30; Jensfelt, Annika, “KTH-studenterna rasande: Hård kritik 
mot Arkitekturskolan”, Arkitekten, nr 8 s. 4-6, 2003; Jensfelt, Annika, “‘Studenterna har anledning att vara missnöjda’”, 
Arkitekten, nr 8 s. 7-8, 2003, Jensfelt, Annika, “‘De får en djävligt bra utbildning’”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2003

370 Sachs 2003 s. 29
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i arkitekturskolans nya styrelse.371 Det förefaller vara en dynamisk tid, men också konfliktfylld. Hela 

grundutbildningen genomgår stora förändringar på kort tid, och en ny utbildningsplan utarbetas och 

implementeras löpande.372 

Den uttalade målsättningen för skolans nya ledning är att skapa en arkitektutbildning som ska kunna mäta sig 

med de bästa i världen.373 Även om det inte är lika uttalat är det sannolikt att man med “de bästa i världen” 

främst menar de angloamerikanska prestigeskolorna som Harvard, Cornell, Berkeley, AA, Bartlett etc. och att 

sättet att mäta sig med dessa är att införa en undervisning som är influerad av den amerikanska traditionen. Den 

nya utbildningsplanen, som den träder fram under förändringsarbetets gång, är starkt studiobaserad, och med 

avseende på upplägget likartad från årskurs till årskurs.374 Den absoluta merparten av undervisningen utgörs av 

individuella projektarbeten, i vilka färdighetsträning och vissa föreläsningar integreras.375 Studion består av 20-25 

studenter, med ett permanent lärarlag bestående av två arkitekter på deltid (motsvarande en heltidstjänst 

tillsammans), samt en eller två konstnärer och en konstruktör på ett mindre antal timmar.376 Lärarlaget, och 

huvudsakligen då ateljéföreståndaren, d.v.s. den ena arkitekten, formulerar den enskilda studions upplägg och 

uppgifter med stor självständighet inom ramen för de allmänt hållna kursbeskrivningarna för respektive årskurs. 

Studioläraren är också både handledare och examinator, och ofta även kritiker. På det övergripande planet lägger 

den nya utbildningsplanen stor vikt vid en uppsättning “centrala arkitektoniska begrepp”, där varje projektkurs 

kopplas till några av dessa, såsom “Sammansättning - geometri - skala”, eller “Landskap - struktur - rörelse”.377

Reformen mottas till en början mycket positivt av studenter på utbildningen, men med tiden leder bristande 

transparens i besluts- och rekryteringsprocesser, icke-fungerande administration, och att skolans tidigare 

problem, såsom de slitna lokalerna på Östermalmsgatan, i många fall lämnas helt olösta, till att ledningen får 

utstå kritik, vilket uppmärksammas i såväl fackpress som dagstidningar.378 Rapporteringen är bitvis tendentiös, 

men utbildningsreformen som sådan får inte utstå någon större kritik, istället gäller det bristen på finansiering 

eller att själva genomförandet av förändringarna inte förankrats utanför skolans ledning.379

Det nya upplägget för också med sig en förändrad personalstruktur: under ett år tillsätts inte mindre än 40 nya 

lärartjänster, “huvudsakligen yngre, praktiskt verksamma arkitekter” som anställs på “treåriga 

deltidsförordnanden” för att hålla i den nya utbildningen.380 Denna förändring genomförs för att få större 

kontinuitet i undervisningen än tidigare, men får ändå kritik av Högskoleverkets utredare Joen Sachs:

Ett väsentligt problem i den nya basutbildningen är en följd av att i stort sett samtliga de lärare som
är  är  verksamma  i  kärnverksamheten  där,  är  förordnade  på  deltid  och  inte  är  involverade  i
verksamheten  i  övrigt.  Detta  försvårar  utvecklingen  av  en  långsiktigt  fungerande  kontinuerlig
utbildningskultur, där erfarenheter tas till vara och kollektiv kunskap utvecklas.381

371 Jensfelt, Annika, “‘De får en djävligt bra utbildning’”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2003; Hermele, Bernt, “Envälde och jäv 
urholkar elitbygget”, Dagens Nyheter., 2004-12-10

372 Sachs 2003 s. 30
373 Sachs 2003 s. 34; Hermele, Bernt, “Envälde och jäv urholkar elitbygget”, Dagens Nyheter., 2004-12-10
374 Sachs 2003 s. 32
375 Sachs 2003 s. 31
376 Sachs 2003 s. 31f
377 Sachs 2003 s. 32
378 Sachs 2003 s. 30f; Hermele, Bernt, “Envälde och jäv urholkar elitbygget”, Dagens Nyheter., 2004-12-10; Jensfelt, Annika, 

“KTH-studenterna rasande: Hård kritik mot Arkitekturskolan”, Arkitekten, nr 8 s. 4-6, 2003
379 Sachs 2003 s. 34
380 Sachs 2003 s. 30
381 Sachs 2003 s. 34
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Sachs menar att en lösning skulle kunna vara att komplettera med tillsvidareanställda lärare och forskare, för att 

uppnå kontinuitet och en större mångfald i kollegiet. En tidigare utredning konstaterar att KTHA 1999 hade 

avsevärt lägre andel tillsvidareanställda lärare än de två andra arkitektskolorna, så den nya tjänstestrukturen kan 

ses som ett steg i rätt riktning, men inte ett tillräckligt stort sådant.382 I grunden är Sachs positiv till det “starka 

och krävande pedagogiska konceptet”, men menar att man från skolans ledning inte har någon plan för hur 

resurserna på sikt ska kunna räcka till att behålla det.383 I efterhand ser det aningen märkligt ut; man kunde tänka 

sig att de extraordinära befogenheter som samlades i en enda persons händer, dekan Staffan Henriksson, skulle 

ha varit en följd av att han utsetts att lösa de ekonomiska och organisatoriska problem som skolan dragits med i 

tjugotalet år, men så var inte fallet. Istället genomförs, med rektor Anders Flodströms goda minne, en reform av 

utbildningen som innebär ännu större utgifter, medan de organisatoriska problemen lämnas därhän.384 (En 

liknande utveckling, med en stor, resurskrävande och ofinansierad satsning på utbildningen, med skolledningens 

goda minne, ägde intressant nog rum vid arkitekturskolan vid LTH under samma tid.385) Samtidigt har skolan i en

tidigare utredning, 1999, ansetts befinna sig i en situation där de organisatoriska bekymren helt överskuggade 

diskussionerna om en nödvändig förnyelse av utbildningen.386 En återkommande diskussion om att höja 

ersättningsbeloppet för arkitektstuderande kan möjligtvis ha spelat in här, men kontentan blir till slut att KTH 

Arkitekturskolan spelar med pengar som man inte har, varför rektor ställer skolan under tvångsförvaltning från 

april 2004, och en ny prefekt utses för att se till att budgeten stabiliseras.387

Utöver de ekonomiska problemen, menar utredaren Joen Sachs att det kraftigt ökade intaget – 113 antagna år 

2002, nästan 30 fler än 1998 – tillsammans med ökningen av utbytesstudenter med varierande förkunskaper, 

leder till en försämring av utbildningskvaliteten.388 Han gör också tillägget att det är väldigt svårt att utvärdera 

utbildningen dels då den är mitt uppe i en förändringsprocess, men också för att det saknas dokumentation. 

Dekanen å sin sida betonar vikten av att hålla isär den nya satsningen på utbildningen från de problem som 

skolan dragits med i decennier, och menar sig redan se en kvalitetshöjning i elevernas arbeten.389 Henriksson har i

samma intervju, 2003, sagt att han ser sitt uppdrag som ett femårigt förändringsarbete, och lämnar också 

uppdragen vid KTHA under 2005. (Han utses följande år till rektor för arkitekturskolan i Aarhus, där han 

efterträder Peter Kjaer, som i sin tur 2009 utses till den förste rektorn för den nystartade arkitekturskolan i 

Umeå.) Samma år beslutar KTH också att Arkitekturskolan åter ska samordnas med 

Samhällsbyggnadsutbildningen, d.v.s. gamla L- och V-sektionerna, i ABE-skolan, School of Architecture and the 

Built Environment. Organisationshistoriskt påminner detta upplägg alltså starkt om den struktur som rådde före 

Arkitekturskolans självständighet år 2000, då den ingick som en del i ALV-fakulteten, fakulteten för Arkitektur, 

Lantmäteri och Väg- och vattenbyggnad.390 Fem år av reformer, utspel, konflikter och skandalskriverier är till 

ända.

382 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 72
383 Sachs 2003 s. 34
384 Sachs 2003 s. 30 
385 Hallemar, Dan, “Lund på knä”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2005.
386 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 105
387 Hermele, Bernt, “Arkitekturskolan på väg mot konkurs”, Dagens Nyheter, 2004-12-09; Silén, Marianne, “Framtiden 

räddas genom kostnadsdisciplin”, Byggindustrin, nr 4 s. 10, 2005
388 Jensfelt, Annika, “‘Studenterna har anledning att vara missnöjda’”, Arkitekten, nr 8 s. 7-8, 2003
389 Jensfelt, Annika, “‘De får en djävligt bra utbildning’”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2003
390 Pannel, Jaan, “Rekonstruktion av utvecklingen av KTHs institutioner fram till skolbildningen 2005”, KTH 2008; Silén, 

Marianne, “Framtiden räddas genom kostnadsdisciplin”, Byggindustrin, nr 4 s. 10, 2005
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3.6 Samtid, 2005-2017
2005 ger KTHA ut en årsbok, synbarligen den första sedan 1997/98 års årsbok. Här sammanfattas och beskrivs i

allmänna ordalag den nya utbildningen, så som den då ser ut. Målet är fortfarande att utbildningen “skall 

utvecklas till att bli en av de ledande i världen”.391 Grundutbildningen är nu femårig, d.v.s. förberedd för 

Bolognaprocessen, med en treårig basutbildning och en tvåårig fördjupning. Modellen innebär självständiga 

läsårsvisa enheter, i sin tur indelade i studios på ca 20 studenter, med egna lärarlag som tar fram egna upplägg. 

Utbildningsplanen är en blandning av projektkurser som bedrivs huvudsakligen i form av ritsalsarbete och 

teoretiska kurser som bedrivs huvudsakligen med föreläsningar och seminarier, med tonvikt på projektkurserna. 

(Ungefär tre fjärdedelar av poängen är fördelade på projektkurser, och en fjärdedel på teoretiska ämnen. Enda 

undantaget är tredje året, då samtliga poäng fördelas på projektkurser.) Samtliga år inleds med en “crash course” 

för att skapa en gemensam begreppsapparat att utgå ifrån under resten av året, särskilt betydelsefull är denna kurs

i ettan. Kurserna avslutas med läsårsvisa kritikgenomgångar och individuella portföljgenomgångar. Diskussion 

och användande av arkitektoniska begrepp fortsätter att vara en viktig del av undervisningen. Det fjärde året ges 

på engelska och är ett “utbytesår”, d.v.s. studenter på KTHA rekommenderas att förlägga eventuelle 

utbytesstudier till detta år, och KTHA tar huvudsakligen in utbytesstudenter från utländska skolor till detta 

läsår.392 Det femte året ges på svenska och avslutas med ett terminslångt examensarbete som presenteras för en 

“invited international jury”393 Eftersom läsåret ges på svenska ska kritiken framföras på svenska “eller annat 

nordiskt språk”, så det internationella inslaget lär vara begränsat till Skandinavien.394

En reviderad utbildningsplan införs från och med läsåret 2011/12, men med smärre modifieringar är det den 

utbildningsmodell som beskrivs 2005 som följs på KTH Arkitekturskolan även idag (2017).395 Även 

organisationsformen är i stort sett oförändrad. Sedan 2007 är utbildningen, liksom övriga utbildningar vid KTH, 

Bolognaapassad, så att basutbildningen utgör ett treårigt kandidatprogram, och fördjupningsutbildningen ett 

tvåårigt masterprogram.396 Till skillnad mot den arkitektutbildning som gavs fram till slutet av 1900-talet, bygger 

examinationen på arkitektutbildningen på KTH idag i så liten grad på “traditionella tentamina” att särskilda 

tentamensveckor inte alls förekommer.397 Betygssystemet vid KTH är en sjugradig skala F till A, men även här 

skiljer arkitektutbildningen ut sig genom att endast ha betygen “pass” eller “fail”. Detta har dock varierat en del 

genom åren, i perioder har exempelvis examensarbetena, både för kandidat- och masterexamen, följt det 

sjugradiga systemet. 2010 antogs 109 studenter, med i snitt 6 sökande per plats.398 Ca 40% antas på vardera 

gymnasiebetyg och på resultat på arkitektprovet, resterande 20% antas på högskoleprovsreultat. Läsåret 2015/16 

var det första som gavs i den nya byggnaden på Osquars backe 5.

KTH Arkitekturskolan har idag uttalat anammat det kritiskt dekonstruktiva synsättet som Thordis Arrhenius 

beskriver i “Arkitekturens kris, en pedagogisk kris?”.399 Skolan vill, beträffande masternivån, d.v.s. år 4 och 5, 

betona att “de olika studiorna kan ses som forskningsplattformar med olika inriktningar som genererar relevant 

och excellent ämnesutveckling”400. Samtidigt är det en variation och ett experimenterande inom en strikt form; 

391 Arkitekturskolan: Årsbok 2005 s. 12
392 Ibid. s. 90
393 Ibid. s. 14
394 Ibid. s. 118
395 KTH, Utbildningsplan för Arkitektutbildning antagna fr o m HT11
396 Arkitekturskolan: Årsbok 2006-2007 - School of Architecture: Yearbook 2006-2007, KTH Arkitekturskolan 2005 s. 11
397 KTH, Utbildningsplan för Arkitektutbildning antagna fr o m HT11
398 Självvärdering s. 32
399 Thordis Arrhenius, ”Arkitekturens kris, en pedagogisk kris?”, Nordisk arkitekturforskning, 1995:4 ss. 119-131, s. 128f
400 Självvärdering s. 19
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liksom utbildningen beskrevs 1965 handlar det om en progression genom årskurserna i komplexitet, inte i 

metod.401

3.7 Kritiken genom tiderna
Vad kan vi då veta om kritikgenomgångens öden och betydelse genom denna historia? Om källäget var ansträngt

när det gällde en översiktlig historik över arkitektutbildningen i allmänhet, så har det varit hart när omöjligt att 

hitta annat än anekdotiskt material om kritiken specifikt. Utifrån det anekdotiska materialet kan vi dock 

konstruera en mosaik som, även om den är skadad av tidens tand, låter oss ana helheten. Till att börja med, 

måste konstateras att detta försök till rekonstruktion av kritikgenomgångens historia vid KTH Arkitektur, av 

naturliga skäl fokuserar på just kritikgenomgången. Det vore av stort intresse att också diskutera den individuella 

handledningens – “desk crit” – roll i arkitektutbildningen, men den gränsdragningen är redan gjord.

Om bedömningen av elevarbeten vid Konstakademiens Byggnadsskola finns det några anekdoter. En är att 

professor Grundström markerade elevarbeten med utropstecken, och ju längre utropstecknet var, desto bättre 

var arbetet.402 En annan att professor Bloms muntliga anmärkningar vid inlämningen av arbetena till 

pristävlingarna i regel avfärdades av eleverna, varpå han avstod från fler anmärkningar.403 Undervisningen vid 

Byggnadsskolan verkar ha haft vissa likheter med dagens studioundervisning. Fredrik Wilhelm Scholander 

beskriver exempelvis hur ”herrarna” under 1830-talet undervisades fyra timmar i veckan, och i övrigt arbetade på

egen hand, vilket bland annat ”ledde till bataljer med linealerna” mellan de olika ritsalarna.404 Erik Lallerstedt drar

sig till minnes en ”klisternatt” (motsvarande charrette) 50 år senare, på 1880-talet, där  eleverna står ”vid sina 

ritbräden utarbetade, nästan grågröna av nattvak” och som ”stingsliga, dödströtta varelser”.405

Även om arkitektutbildningen flyttades till den nybildade Tekniska Högskolan i akt och mening att den skulle 

bli en utbildning efter polytekniska, naturvetenskapliga linjer, är det svårt att tänka sig att en del traditioner och 

värderingar inte följde med från Konstakademiens Byggnadsskola.406 Om inte annat så var ju professorerna i 

början i regel tidigare elever från den senare skolan. Vi vet att de studerande vid arkitektursektionen, åtminstone i

de högre årskurserna, hängde sina alster för kritik i vestibulen till avdelningen för arkitektur, vid den så kallade 

Tessingården, en mindre gård i anslutning till den stora “Borggården” i KTHs mitt.407 Detta förfarande lär ha ägt 

rum under den tid avdelningen för arkitektur huserade här, d.v.s. från 1917 till slutet på 1950-talet. I vestibulen, 

som består av två kryssvälvda skepp, finns ett öppningsbart smidesgaller, bakom vilket arbetena hängdes, men 

hur själva kritiken förrättades framgår inte. Sannolikt skulle det behövas omfattande arkivstudier för att komma 

till klarhet i tillvägagångssättet. Det kan emellertid antas att professorn (senare professorerna) agerade kritiker, 

och att denne korrigerade eller indikerade med markeringar på de upphängda ritningarna och skisserna. Den 

verkligt intressanta frågan är om de studerande närvarade under tiden, eller om de, som vid Beaux-Arts, släpptes 

in först sedan den egentliga kritikgenomgången hade avslutats.

En indikation på hur “kritik” kan ha gått till finner vi i artikeln i Arkitektur från 1944. Tyvärr nämns bara ordet 

kritik, och det framgår inte hur den görs.408 Däremot kallas beskrivningen av det presenterade projektet, en 

401 Ibid. s. 26; jfr “Basic architectural training in Sweden - Arkitektutbildningen vid KTH”, Arkitektur, nr 6 ss. 189-200, 
1965, Krupinska 2016 s. 118

402 Lindahl 1977 s. 13
403 Lindahl 1977s. 5
404 Lindahl 1977 s. 4
405 Lindahl 1977 s. 13
406 Lindahl 1977 s. 11
407 Linn 1990 s. 65
408 “Exempel från arkitektutbildningen”, Byggmästaren 1944 nr 16 s. 291f
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sportstuga, för “kort försvar”, vilket möjligen tyder på att projektet vid något tillfälle “försvarats”. En gissning är 

att det huvudsakligen försvarats vid de seminarieövningar som professor Eskil Sundahl beskriver i den inledande 

texten.409 Om så var fallet är det ett exempel på offentlig kritik. Det ska dock kommas ihåg att de projekt som 

gjordes inom dessa övningar gjordes som grupparbeten, så det handlar i så fall inte om ett individuellt försvar. 

Ett fotografi hos Stockholms Stadsmuseum av den kände fotografen Lennart af Petersens från åren runt 1960, 

ger i alla fall svar på hur en kritikgenomgång kunde gå till vid den tiden. På bilden ser vi en genomgång i 

ljusgården på Riddargatan 5, f.d. Högre lärarinneseminariet, där arkitektutbildningens lägre årskurser huserade 

1959-1970. Vid första anblicken ter sig situationen identisk med dagens, en offentlig genomgång, men några 

viktiga skillnader kan ändå fastslås. Det bör ha varit så att de studerande hängde upp sina respektive arbeten, 

409 Sundahl, Eskil, “KTH 2:a årskursen”, Byggmästaren, nr 16 1944, s. 291
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Fig. 2: Kritik på Riddargatan 5. Ca 1960 Fotograf Lennart af Petersens (SSMFA035593S)



oavsett om de var individuella eller grupparbeten, längs med omgången i ljusgården. Presentationen bestod helt 

av det hängda materialet, och hade ingen muntlig del. Vid själva genomgången bör professorn ha gått från arbete

till arbete, med penna i hand och, i ett slags peripatetisk seminarieform, fällt några kommentarer om de arbeten 

som bedömdes relevanta att ta upp. En del arbeten kommenterades mer, andra mindre. En del säkert inte alls. 

Olika professorer hade olika prioriteringar, men det är rimligt att anta att åtminstone en utgångspunkt bör ha 

varit att kommentera arbeten som kunde tänkas ha en instruktiv potential, d.v.s. som de närvarande studenterna 

kunde tänkas lära sig något av att de kommenterades. Ofta var de presenterade projekten anonyma, även om det 

kan ha varit relativt lätt att identifiera upphovsperson i det förhållandevis intima sammanhang som 

arkitektutbildningen bör ha utgjort vid denna tid. Å andra sidan deltog inte alltid professorerna i handledningen i 

någon större utsträckning, då denna uppgift lämnades åt assistenter. I det tryckta material som finns att tillgå från

denna tid, d.v.s. utställningsbroschyren från Samlaren, nämns att de studerandes arbeten “bedömes och kritiseras 

av lärarna och ger ofta anledning till fruktbärande diskussioner elever emellan”410 vilket styrker uppfattningen att 

det vid detta tillfälle rörde sig om en envägskommunikation från lärare till student. Säkerligen kunde någon 

enstaka fråga ställas, som vid en föreläsning eller ett seminarium, men någon dialog, som väl eftersträvas idag, var

det sannolikt inte frågan om.

410 Avdelning för arkitektur vid Tekniska Högskolan, Samlaren: visning av elevarbeten från Tekniska Högskolans Avdelning för 
arkitektur, s.l., 1959, s.p.
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I Arkitekturskolans arkiv återfinns ett mindre antal diabilder från ett kritiktillfälle 1968. Diabilderna är märkta 

“A3S”, så det bör röra sig om tredje årskursens stadsbyggnadsinriktning.411 I linje med att grupparbetet då 

dominerade projektarbetsformen, förefaller det vara stadsbyggnadsprojekt som utförts i grupper om tre till fyra 

studenter. Även om det är svårt att avgöra med säkerhet, så förefaller det på samtliga bilder vara lärare som står 

framme vid presentationerna, och det är en serie av presentationer som behandlas, så det förefaller rimligt att 

anta att kritikgenomgången här förlöpte på samma sätt som på Riddargatan ett knappt decennium tidigare.

I en rapport om projektorienterad undervisning från KTH från 1977, nämns åter begreppet kritik. 

Projektarbeten äger vid denna tid nästan uteslutande rum i grupp, och “utvärdering och slutkritik” nämns.412 Det 

står i stort sett inget om hur den genomfördes, men i den del av rapporten som refererar studenternas 

utvärdering av kursen framgår det att slutkritiken mer eller mindre uteblev.413 Detta kan nu vara en tillspetsad 

formulering från studenternas sida. Sannolikt var det svårt för lärarna vid arkitekturskolan (som det hade varit för

vem som helst) att efter avslutat projekt ge en återkoppling som skulle kunna stå i paritet med att ha arbetat, ofta 

på plats i en mindre kommun, i en grupp om sex studerande, med ett planeringsprojekt i nästan ett år. 1976 

omnämns kritiken i en artikel skriven av en student vid LTH:

En mycket viktig förutsättning för att kunna skapa en aktiv elev är att bryta ner konstellationen
lärare-elev i den form där läraren alltid har övertaget och kan förtrycka en elev vid behov eller efter
behag, kan styra eleven godtyckligt och vid kritiken uppträda som enväldig domare. (...) Kritik sker
regelbundet inom gruppen. Den kritiken har stor chans att bli ärligare och mer inträngande än den
som vanligtvist ges vid slutinlämningen (och som det ofta klagas på).414

Intressant här är dels den mycket skarpa kritiken av lärarens fullständiga övertag vid kritiken. Detta övertag kan 

ju tänkas som än mer påtagligt än idag, om man förutsätter att studenterna inte förväntades tala under 

kritiktillfället. Dels är uppskattningen av grupparbetet av intresse, att denna form av “peer review” anses kunna 

bli mer givande än den “officiella” slutkritiken. Det finns också en antydan om att slutkritiken sällan anses 

uppfylla de förväntningar studenterna har.

Efter resorna till USA och Storbritannien

uppmärksammas åtminstone i viss utsträckning

kritikgenomgångens form på de skolor man besökt.

Det understryks att kritiken är offentlig, och att minst

två lärare “ger” slutkritiken för varje läsår.415 Detta kan

möjligen ha styrkt kollegiet vid KTHA i att behålla den

offentliga kritiken även när projekten gick över från att

ha gjorts i grupp till att bli individuella. Möjligen ser vi

här ett slags motrörelse; tidigare har en studentgrupps

arbete kritiserats av en enskild kritiker, nu kritiserar

flera kritiker en students arbete, i linje med William

411 Anders Bergström, lektor vid KTH Arkitekturskolan, har varit mig behjälplig i att ta fram detta bildmaterial, och har 
även identifierat lokalen på bilderna som utställningssalen i den byggnad på dåvarande Styffevägen - nu Teknikringen 
72-76 - som uppfördes 1955-57 efter professor Nils Ahrboms ritningar för A- och V-sektionerna. Här huserade de 
högre årskurserna, där stadsbyggnadsinriktningen ingick.

412 Glassel & Hakfors 1977 s. 16
413 Ibid. s. 47
414 Staffan Lindholm, “En direkt fortsättning av gymnasiet”, Arkitekttidningen, nr 9 1976, s.10
415 Colven & Villner 1987 s. 13
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Wursters idéer från 40-talet. 1995 börjar man med en extern jury på examensgenomgångarna.416 Detta var något 

som beslutats redan 1991.417 Ett ytterligare steg mot ett slags pluralism kan utläsas i den tidigare refererade texten

av Jan Henriksson i årsboken från 1998. Henriksson skriver att han sällan bjuder in andra lärare vid skolan eller 

andra arkitekter som kritiker (eller föreläsare eller seminarieledare, för den delen) utan att föredrar personer 

utifrån.418 Olika slags konstnärer och “naturligtvis” filosofer prioriteras. Detta skulle kunna vara en del av 

uppkomsten av en tradition av att ha externa kritiker. Denna tradition lever i så fall starkt på Arkitekturskolan i 

senare tid. När den nya utbildningsplanen presenteras i årsboken 2005, betonas särskilt att man till slutkritiken 

för examensarbetena håller sig med en “invited international jury”.419 Årsboken ger oss också två små glimtar av 

att man vid denna tid på ett medvetet sätt arbetar med kritikgenomgångens roll i utbildningen. Den ena är att det

i beskrivningen av “crash course”-en för årskurs ett tydligt konstateras att kursen bl.a. syftar till att 

“avdramatisera kritiktillfället”.420 Årsboken innehåller också ett intressant feltryck, som förtjänar att citeras i sin 

helhet:

project at any given point (such as for critiques). Group critiques are an opportunity for us all to
develop our thoughts and ideas together and to discuss what architecture can be. By providing
critiques on a weekly basis in the beginning, I hope that we can make critiques less dramatic and be
a common forum for developing and discussing projects.421

Feltrycket kommer förmodligen från en kursbeskrivning eller motsvarande, sådan som den delats ut till 

studenterna, och har vid sammanredigeringen av årsboken halkat med, om än i stympad form. Det är emellertid 

möjligt att utläsa dels den redan uttalade målsättningen om att avdramatisera kritiktillfället, dels hur detta ska gå 

till. Det handlar uppenbarligen om att bygga upp en vana att ha kritikgenomgångar. Genom att ha 

kritikgenomgång en gång i veckan i början, ska studenterna vänja sig vid formatet, som de kan tänkas vara ovana 

vid. Kritikgenomgången tillskrivs här också två syften: att utveckla och diskutera projekt, samt att diskutera vad 

arkitektur kan vara. Att man från skolans sida väljer att arbeta för att avdramatisera kritiktillfället, tyder på att 

man anser att dessa syften riskerar att hindras om kritiken lämnas utan åtgärd. Specifikt om kritikgenomgångarna

av studenter upplevs som dramatiska. Det är välkänt att inlärningsförmågan blir nedsatt av stress. Det är också 

välkänt att “att tala inför folk” hör till de företeelser som flest människor känner olust inför. Alltså är det 

sannolikt att det är denna olust man har försökt att betvinga genom tillvänjning. Det ligger också i tiden att 

problematisera kritikgenomgången; AIAS rapport om studiokultur släpptes tre år tidigare, och Helena Webster 

publicerade detta år en av sina första artiklar om sin intervju- och observationsstudie av kritikgenomgången på en

skola i Storbritannien.422

Till de återkommande utvärderingar som Högskoleverket genomförde, sammanställde skolorna så kallade 

självvärderingar. Den mest aktuella är den för perioden 2011-2014. Den tar också upp en del om bakgrunden till 

kritikgenomgångens starka roll i utbildningen på KTHA. “Kritiken” beskrivs som ett “tillfälle att 

medvetandegöra och artikulera sina erfarenheter” och som “den gängse bedömningsform som tillämpas på 

416 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 124
417 Persson, Kerstin, “Planering och professorer på tapeten vid SAR-debatt om arkitektutbildning”, Arkitekttidningen, nr 3 s.

16, 1991
418 Årsbok Yearbook 1997/98, KTH Arkitektur, Stockholm 1998 s. 17
419 Arkitekturskolan: Årsbok 2005 s. 12
420 Ibid. s. 28
421 Ibid. s. 53
422 AIAS Studio Culture Task Force, The Redesign of Studio Culture, 2002; Webster, Helena, “The architectural review: A 

study of ritual, acculturation and reproduction in architectural education”, Arts & Humanities in Higher Education, vol. 
4(3) ss. 265-282, 2005
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arkitekturskolor världen över”.423 Den beskrivs också på andra ställen i dokumentet som “beprövad”.424 Skolan 

har under flera år arbetat med att utveckla kritiken till ett “verksamt pedagogiskt verktyg”.425 Formen beskrivs 

som ett “stöd för att studenterna ska reflektera kring det egna arbetet”, och större kritiktillfällen, som 

examensdagarna ger ett “pedagogiskt utbyte” mellan lärarna i programmet, och ett tillfälle att debattera 

arkitekturämnet och -yrket.426 För att få ut det mesta har man formulerat olika upplägg för kritikgenomgång; de 

exempel som tas upp är “pin-up i ritsalen, delkritik med andra lärarlag, slutkritik med externa gäster”. Utifrån 

denna beskrivning handlar de olika uppläggen alltså inte så mycket om olika format så mycket som olika storlek 

på evenemanget, olika dignitet. Samtliga av exemplen är ju variationer av den “kanoniska” kritikgenomgångens 

form:

Basically,  you pin up your work. Then you quickly talk  about what your design is  about,  your
strategy, and then the reviewers usually butt in pointing out things that you have done wrong. Then
it rolls from there [...] If you can’t justify something they are probably going to hang on to that
piece. I don’t know if it’s to be evil or whether it’s a learning thing - that we have to be able to
justify.427

En annan viktig aspekt är att även om kritiken är ett viktigt “stöd” också för examinatorns/lärarens bedömning, 

har man valt att separera examinationen från kritiktillfället.428 Detta för att “uppmuntra att studenterna 

medverkar i en kvalificerad arkitekturdiskussion”. Man är alltså medveten om risken för att studenterna anammar

ett säkerhetsbeteende om kritiktillfälle och bedömning sker simultant. Samtidigt innebär ju detta att den externa 

bedömningen vid kritiktillfället inte är en bedömning, utan snarare en rekommendation till examinator, en del av 

underlaget för bedömning.

Mycket av självvärderingen handlar om examensarbetet, eftersom detta arkiveras och sedan utgör ett viktigt 

underlag för de som utvärderar och bedömer utbildningens kvalitet. Så här kan det låta:

Vi konstaterar att våra examensarbeten följer generella konventioner nationellt och internationellt
avseende  arkitekturprojekt,  där  vetenskapliga  referenser,  explicit  framhållande  av  jämförbara
projekt,  explicit  framhållande  av  kunskapsdimensionen  i  projektet,  inte  är  regel  utan  snarare
undantag.  Istället  visar  arkitekter  sin  kompetens genom att  presentera  ett  riktigt  väl  genomfört
projekt, vilket testas mot kunniga kritiker i jurysituationen. Det bör påpekas att det i denna slags
bedömning är möjligt att avslöja om projektet inte är väl underbyggt kunskapsmässigt.429

Dessvärre går självvärderingen inte in närmare på hur det vore möjligt att i kritiksituationen “avslöja” om ett 

projekt är väl underbyggt. Några sidor längre fram nämns att vissa kunskaper i teori och arkitekturhistoria 

bedöms efter att lärarna under kritiktillfället ställt “särskilda kontrollfrågor”. (Ibid. s. 16) Intressantast är kanske 

ändå hur medveten man är om den egna utbildningens särart. En återkommande formulering är att det 

arkiverade materialet som de externa bedömarna granskar bara är en liten del av det material som lärarna på 

skolan haft tillgång till vid sin bedömning. (Många gånger blir därför också de externa bedömarnas slutsats att de 

utifrån det arkiverade materialet inte kan bedöma huruvida utbildningen lever upp till de ställda målen eller inte.)

423 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014: Självvärdering KTH Arkitektur, Utvärderingsärende reg.nr 643-707-12, s. 3
424 Självvärdering s. 11
425 Självvärdering s. 4 Det är intressant att självvärderingen upprätthåller distinktionen mellan kritikgenomgången som 

bedömningsform och som pedagogiskt verktyg. Att den är den gängse bedömningsformen innebär uppenbarligen inte 
att den redan är ett ”verksamt pedagogiskt verktyg”.

426 Ibid.
427 Webster 2005 s. 272
428 Självvärdering s. 4
429 Självvärdering s. 14
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Kritiken tas också upp som ett tillfälle för studenterna att uppvisa att de uppfyller lärandemålet om att “visa 

förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning”, då de “engageras att kommentera 

och diskutera varandras projekt”.430 Apropå “olika sammansättning” kan nämnas att av lärarna på 

arkitekturskolan läsåret 2012/13 var det 2 av 76 som inte hade arkitektexamen eller motsvarande.431 Även 

sammanställningen över inbjudna “industrirepresentanter” domineras av arkitekter. Av 197 inbjudna sådana, var 

endast 19 konstnärer eller författare. En påtaglig omsvängning gentemot Jan Henrikssons policy på 1990-talet. 

2014 genomfördes en workshop inom kollegiet på Arkitekturskolan, för att utbyta erfarenheter av att bedöma 

studenters projekt. Denna workshop resulterade så småningom i det lilla häftet kritik, en rapport av Sara Vall.432 

Rapporten tar upp tre huvudtemata och avslutas med ett längre “idébibliotek” med olika metoder för 

bedömning/presentation/kritik. De tre temata är syfte, format samt förberedelser, instruktioner och rutiner. Det 

står klart att utformningen av kritikgenomgången, valet av “format”, är avhängigt dess syfte. Det skulle kunna 

sammanfattas i tre frågor: Varför ska vi ha detta bedömningstillfälle? Hur ska vi genomföra det för att uppnå 

detta syfte? Hur ser vi till att alla medverkande har samma uppfattning om syfte och genomförande? Det är ett 

matnyttigt och idérikt häfte, som sammanställer flera av ståndpunkterna från exempelvis Parnell & Saras The Crit 

och Wilkins “Reviewing the Review”.

3.8 Sammanfattande diskussion av historiken
Utifrån den historik som här sammanställts och presenterat, gör jag följande läsning: arkitektutbildningens 

historia i Sverige är mer komplex än vi trott - och mer komplicerad än den amerikanska utvecklingen. 

Arkitektutbildningen har under 1900-talet oscillerat mellan olika paradigm: polyteknisk, Beaux- Arts/Bauhaus 

och ett som kan beskrivas som yrkesförberedande. En egen tradition utvecklades i samband med 

funktionalismen, starkt influerat av Bauhaus, men med en i grunden polyteknisk utbildningsplan. Denna såg ut 

att vara på väg att utvecklas till ett eget paradigm, baserat på stora, ämnesintegrerade grupparbeten, men 

övergavs till förmån för den “internationella” d.v.s. angloamerikanska studiomodellen under den postmoderna 

reaktionen mot 70-talets förändringar.433 Samhället som helhet genomgick en radikal omsvängning i 

motkulturens kölvatten, i Sverige närmast förkroppsligat i kärnkraftomröstningen 1980. Det modernistiska 

projektet och den svenska socialdemokratin befanns kritiserad från såväl vänster som höger, och dess legitimitet 

eroderades snabbt. Arkitekterna hade som modernistiskt avantgarde intagit en teknokratisk förgrundsposition i 

samhällsbygget och systemtänkandet, och gick ur omsvängningen med sargat självförtroende, arbetslöshet efter 

miljonprogrammets slut, och en ambivalent inställning från “vanligt folk”. Dessutom hade arkitekterna 

marginaliserats i själva byggprocessen.434

430 Ibid. s. 23
431 Ibid. s. 30
432 Vall, Sara, kritik, Arkitekturskolan, KTH 2014
433 Detta kan också ses som ett närmande till de förhållanden som råder i vår omedelbara omgivning. I Arkitektutbildning - 

Högskoleverkets utredning och utvärdering som kom 1999 rekommenderar bedömargruppen exempelvis att de svenska 
arkitektutbildningarna bör jämföras med andra nordiska arkitektutbildningar, snarare än med andra utbildningar på 
tekniska högskolor i Sverige. I Köpenhamn hör arkitektskolan till Konstakademien, medan den i Aarhus ursprungligen 
är en avknoppning från skolan i Köpenhamn, men numera är en fristående skola validerad av RIBA, den brittiska 
arkitektorganisationen. Arkitekturskolan i Oslo är också fristående och har ett ursprung inom en konstfackskola, medan
utbildningen i Trondheim, liksom den svenska har ett polytekniskt ursprung. Bergens Arkitekturskola är privat och 
fristående och följer en egen inriktning, men kan väl närmast placeras i det angloamerikanska facket. I Helsing- och 
Tammerfors hör arkitektutbildningarna till tekniska universitet, medan den i Uleåborg förefaller ha varit mer 
självständig innan den knöts till universitetet på samma ort.

434 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 25
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Avslutningsvis skulle jag vilja uppmärksamma några teman som återkommit i diskursen om arkitektutbildning i

Sverige. Utifrån dessa teman har olika förändringar eller ett bevarande av status quo legitimerats; det är i stor 

utsträckning på detta sätt det offentliga samtalet om arkitektutbildningen förts.

Ett tema som är synnerligen relevant för utbildningens upplägg, och som också återkommit under hela 

efterkrigstiden, är att vi kan och ska inte utbilda färdiga arkitekter.435 Studenterna blir alltså inte färdiga arkitekter, det 

krävs något mer, och detta är yrkeserfarenhet. (Detta gör det dock inte mindre viktigt att definiera och ta 

ställning till vad studenten ska lära sig under utbildningen.) Till detta hör också det som var svensk 

arkitektutbildnings särdrag, att se “arkitektur som en bred och sammansatt disciplin” vilket i sin tur medförde en 

uppsplittring av utbildningen i ett stort antal delämnen, snarare än den internationellt mer förhärskande 

tendensen, som är att betrakta arkitektur som en specialkunskap.436 Detta för oss in på det andra temat, som 

gäller just synen på utbildningen. Vi kan kalla det helhet och splittring - bredd och djup där dessa två motsatspar 

använts för att beskriva situationen i utbildningen. Än är utbildningen för splittrad och man ropar på helhet, än 

är helheten för ytlig, och man ropar på specialkunskaper och fördjupning.437 Hit skulle jag vilja föra även 

diskussionen om utbildningslängd.438 Länge var utbildningen fyraårig, vilket var kortare än många jämförbara 

utbildningar i andra länder men också kortare än andra jämförbara utbildningar i Sverige. Historiskt förklaras väl 

detta till viss del av att studierna vid KTH ursprungligen sågs som en grundkurs inför de avslutande tvååriga 

studierna på Konstakademien. Under efterkrigstiden höjs med jämna mellanrum röster om att utbildningen bör 

förlängas för att få in allt det nödvändiga stoffet. Ironiskt nog kom denna förlängning slutligen till stånd av helt 

andra orsaker - Bolognaprocessen - när pendeln väl svängt över helt till det “integrerade” synsättet, där de 

specialiserade ämnena inte längre finns kvar. I detta tema - helhet och splittring - bredd och djup - placerar sig 

egentligen hela utvecklingen av arkitektutbildningen sedan 60-talet. De integrerade projekten skulle råda bot på 

det gymnasiala upplägget med små ämneskurser som tenterades av var för sig, utan uppenbart samband med 

varandra. Och i den ideologiska förlängningen av detta synsätt avskaffas slutligen ämnesavdelningarna helt i 

omorganisationen år 2000.439 Formen som skulle integrera disparata specialkunskaper blir nu istället 

undervisningens huvudsakliga innehåll, en träning i arkitektonisk gestaltning. Och denna träning är högst 

väsentlig utifrån den studerade diskursen; studioparadigmet idag, och ritsalsundervisningen förr, beskrivs 

genomgående som en simulering av praktiken, av utövandet av professionen.440 Å andra sidan inställer sig då frågan 

hur trogen denna simulering egentligen är, och med vilken måttstock detta ska avgöras. Och: yrkeserfarenhet får 

man väl bäst i yrkeslivet?441 Att studioparadigmet så starkt tematiserar den individuella gestaltningsträningen kan 

istället ses som en strategi för att legitimera professionen. Anders Bergström har föreslagit att Magali Sarfatti 

Larsons begrepp “overtraining” skulle kunna användas för att förstå varför arkitektutbildningen i så hög grad 

435 Lindström, Sune, “Arkitekternas utbildning”, Byggmästaren, nr 16 1944, s. 283-284; Thiberg, Sven, “Utbildningen skall 
inte ge ett färdigt och fullständigt resultat”, Arkitekttidningen, nr 12 1976, s 5-6; Hultin, Olof, “‘Man kan inte hinna allt på
fyra år…’”,  Arkitektur, nr 3 s. 3-6, 8-15, 1983; Ågren, Ingegärd, “Utbilda arkitekter - är det möjligt?”, Arkitekttidningen, 
nr 2 s. 9-10, 1991; Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 66, 
90

436 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 59
437 Thiis-Evensen, Thomas, “Mot en ny helhet”, Arkitektur, nr 3 s. 6-7, 1990; Lindholm, Staffan “En direkt fortsättning av 

gymnasiet”, Arkitekttidningen, nr 9 1976, s.10; Svane, Örjan, “Arkitektutbildning på KTH”, Arkitekttidningen, nr 9 1976, s.
4-5

438 Werne 1990; Hultin 1983; Lindström, Sune, “Arkitekternas utbildning”, Byggmästaren, nr 16 1944, s. 283-284
439 Kerstin Persson, “KTH-As organisation: en institution för alla”, AT 1999-5, s. 6
440 Självvärdering s. 27; Samlaren 1959 s.p.; Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering s. 149
441 Lindström 1944
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fokuserar på träning av färdigheter som inte självklart är överförbara på den framtida yrkespraktiken.442 

Paradoxalt nog är det alltså utbildningsformen som är det som primärt definierar arkitektens yrkesidentitet, 

snarare än någon viss specialkompetens, vilket är fallet inom andra professioner. 

Det ligger nära till hands att tro att den långa traditionen av yrkesverksamma lärare, framstående praktiker, 

också är ett uttryck för denna mer strikt yrkesförberedande syn på utbildningen, som går i en annan riktning än 

den bildningstradition som universitetet är sprunget ur. Och den tekniska högskolan är ju sedan många år 

formellt likställd med ett universitet, och har med tiden gått mer och mer i den riktningen. (Jag väljer här att 

undvika begreppet “akademisk”, eftersom den akademiska traditionen inom arkitektutbildningen snarare 

refererar till den franska Beaux-Artsmodellen, som är en annan tradition, närmast med konsthantverksrötter, än 

den akademiska tradition som finns inom universitetsvärlden, som närmast går tillbaka på skolastiken.) Samtidigt 

kan ju en arkitekts praktik se ut på många olika sätt: det finns många olika slags arkitekter. Tidigare hanterades detta 

genom att studenterna kunde välja att inrikta sig på husbyggnad, stadsbyggnad, regional planering o.s.v. genom 

att gå särskilda, formaliserade inriktningar. Detta har sedan ersatts med en enhetlig utbildningsgång för alla, men 

som ska tillåta individuell specialisering inom ramen för de kurser som ges. Det är emellertid svårt att se hur 

specialistkunskaper ska kunna bedömas och utvärderas med säkerhet i en utbildning med ett generalistiskt 

upplägg. Kvaliteten är då helt beroende av de enskilda studenternas och lärarnas kompetens.

I relation till detta ställer jag temat skala. Det finns i historien en tendens att hela tiden söka behålla en viss 

skala på utbildningsformen, även sedan de faktiska studentvolymerna ökat. I begynnelsen var det en professor på

två till fem studerande, och när antalet studenter ökade hanterades detta genom att en parallell 

undervisningsenhet inrättades. Professurerna dubblerades, helt enkelt. När ökningen fortsatte, dubblerades 

organisationen igen, och vid 1960-talets slut fanns det således tre parallella arkitektutbildningar inom 

Arkitekturskolan, var och en med sina två professorer. Det finns en kraft som verkar för att en 

undervisningsenhet ska ligga mellan 15 och 30 studerande, idealt mellan 20 och 25. Denna tendens går igen i våra

dagars studiosystem. Vi skulle kunna likställa det med att det i basutbildningen finns, i regel, fem parallella 

studios i varje årskurs. I masterprogrammet är det tio eller elva paralleller, men där samsas ju studenter från både 

fjärde och femte året i samma studios, så det landar åter på samma ungefärliga antal studenter per 

undervisningsenhet. Trots alla de förändringar som ägt rum under utbildningens historia, har alltså formatet i 

detta avseende bevarats, åtminstone med avseende på skala. Detta är naturligtvis inte något alldeles mystiskt. 

Visserligen förväntar vi oss något större enheter av grundskollärare, så att man skulle kunna tänka sig att 

enheterna skulle kunna vara än större med vuxna studerande. Men skalan är beprövad och gängse. Däremot 

inställer sig frågan om pedagogiken skulle klara en annan skala. Om den inte gör det är frågan om det är dags att 

se över den pedagogiska modellen. Att försäkra sig om att den inte är en kvarleva från en tid vi sedan länge 

lämnat. De ökade studentkullarna inom arkitektutbildningen kan här paradoxalt nog ha bidragit till att lärare i 

tidsnöd föredrar kritikgenomgången framför andra bedömningsformer.443 Och om skalan relateras till idén om 

simuleringen av praktiken, så kompliceras bilden ytterligare av att arkitektbranschen i Sverige jämfört med andra 

länder centraliserades till ett mindre antal stora arkitektkontor under 1960-talet, och det är en bild som delvis 

gäller än idag, inte minst under rådande högkonjunktur, när kontoren växer till höger och vänster.444 Eller är 

detta den fasta punkt som behövs för att förflytta jorden? Som arkitekter vinnlägger vi oss ju om vår kreativitet 

442 Bergström, Anders, “Architecture and the rise of practice in education”, Architectural Theory Review, 19:1, ss. 10-22, 2014 
s. 19

443 Jfr Blair 2006a s. 93
444 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 88
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och vana att ifrågasätta invanda föreställningar, men det verkar sämre bevänt med det i relation till vår egen 

utbildning, trots att det är en utbildning både för och av arkitekter. Och vi som är vana att diskutera både form 

och innehåll vad gäller arkitekturen, verkar ha märkligt svårt att experimentera med annat än innehållet i det här 

fallet. Trots att form kanske är vår specialitet.

Omställningen från 70-talets hybridmodell med integrerande grupprojekt till den samtida studiomodellen 

underlättades sannolikt av att de grundläggande begreppen var gemensamma för de båda modellerna. Samma ord 

- olika innebörd. Sålunda betecknade ordet “projekt” i den förra ett längre grupparbete med självständig 

problemformulering och tydlig lokal förankring, vilket ofta förefaller ha resulterat i ganska praktiska 

frågeställningar. I den senare modellen betecknar samma ord något som mer påminner om den gamla 

programövningen: ett individuellt gestaltningsprojekt utifrån ett givet program, där problemet alltså är givet, och 

en lösning ska presenteras. Även begreppet “kritik” var gemensamt. Den förra modellens kritik hade oftare en 

föreläsningsliknande form där en lärare talade om gruppernas arbeten, medan den senare modellen kom att 

inbegripa att den enskilda studenten själv presenterar och “försvarar” sitt eget projekt inför en grupp av kritiker. 

Spänningen mellan grupparbete och individuellt arbete i utbildningen är sammanflätad med idén om arkitekten: 

om tyngdpunkten läggs på arkitekten som enskild upphovsperson, eller som “en i laget”: antingen en bland flera 

arkitekter, eller arkitekt bland andra professioner. Projekten är individuella idag, med mycket få undantag. 

Samtidigt har Dana Cuff i sin Architecture: the Story of Practice argumenterat för att yrkeslivet, som utbildningen ska 

förbereda för, inte alls är så individualiserat.445 Här är det istället grundläggande att kunna samarbeta i 

designprocessen.

Det finns också en dynamik vad gäller utbildningens relation till samhället i övrigt; man är inom arkitektkåren 

medveten om utbildningens särart.446 Alla som ger sig in i diskussionen tycks vara överens om att 

arkitektutbildningen inte kan bedrivas på samma sätt som exempelvis en ingenjörsutbildning.447 Ofta paras 

medvetenheten om denna särart med en upplevelse av att andra professioner och discipliner “inte förstår” detta. 

Man känner sig således tvingad att försvara utbildningen, inte minst inom den tekniska högskolan man tillhör. 

Därför blir den institutionella och organisatoriska självständigheten en viktig fråga, ibland viktigare än frågan om 

själva utbildningen.448 KTH Arkitekturskolan har ju också i denna bemärkelse “oscillerat” mellan att vara en 

självständig skola med en renodlad arkitektverksamhet och att vara en del av en större organisation. Idag är 

skolan organisatoriskt en del av ABE-skolan, samtidigt som utbytet mellan utbildningarna på arkitekturskolan 

och samhällsbyggnadsskolan förefaller vara mycket litet. Diskussionen om självständighet vävs också samman 

med ett annat spår, nämligen tillhörighet. Inte minst när det ska argumenteras för större tilldelning av resurser.449 

Intressant nog hör arkitektutbildningarna alltjämt till de tekniska högskolorna, och har en resurstilldelning och en

studentvolym som ligger närmare övriga utbildningar vid dessa, samtidigt som man i flera avseenden under 

åtskilliga decennier bedrivit en undervisning som tycks ligga närmare den vid svenska konstnärliga utbildningar.450

Trots att man inte har resurserna håller man alltså kvar vid en undervisningsform som utvecklades under helt 

445 Cuff 1991 s. 1-4, 13, 251
446 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 59
447 Lindström, Sune, “Arkitekternas utbildning”, Byggmästaren, nr 16 1944, s. 283-284; Giertz, Lars Magnus, “Den högre 

tekniska undervisningen”, Byggmästaren, nr 16 1944, s. 285-290; Werne, Finn, “Befria utbildningarna från teknokraterna”,
Arkitekten, nr 3 2005 s. 52-53; Krupinska, Jadwiga, “Ingenjörer, se och lär!” (http://arkitekten.se/debatt/ingenjorer-se-
och-lar/) (2017-03-30)

448 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 105
449 Jensfelt, Annika, “‘De får en djävligt bra utbildning’”, Arkitekten, nr 8 s. 8-9, 2003; Werne 2005
450 Sachs 2003 s. 34
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andra omständigheter, med mycket små årskurser och enstaka lärare. Det om något tyder på att övertygelsen, 

eller bristen på alternativ, är stor.451

Paradigmets legitimitet illustreras också av att många föreslagna förändringar beskrivs som reduktioner - alltså ett

“återförande” till det ursprungliga eller det autentiska. Således beskriver såväl Högskoleverkets bedömargrupp 

1999, som arkitekturskolans ledning 2003, de förändringar som genomförts under tiden som ett återförande till 

“arkitekturämnets kärna”.452 Samtidigt pekar man på att ett särmärke för svensk arkitektutbildning var den i ett 

internationellt jämförande perspektiv starka forskningen vid arkitekturskolorna. Här, skriver man, finns “en unik 

potential för att utveckla en forskningsanknuten arkitekturpedagogik”.453 Jag vill påstå att denna potential ännu är

vilande.

Ett annat tema som blir tydligt i historieskrivandet är hur texten är det som lever kvar när de talade orden har 

tystnat. Ett särdrag för arkitektutbildningen är att den i så stor utsträckning - nästan uteslutande - litar till talad 

återkoppling. Denna omständighet gör det svårt att gå tillbaka och värdera utsagor och påståenden med nya 

ögon, och den kritiska analysen är ofta enklare att göra med en text framför sig, än i ett pågående samtal. Det 

talade och det skrivna ordet gör olika saker, och det skrivna ordet skulle kunna ta större plats i 

arkitektutbildningen.

451 Jfr Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 111f
452 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 137; Sachs 2003 s. 32
453 Arkitektutbildning - Högskoleverkets utredning och utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R s. 19
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4. Intervjustudie
I detta avsnitt kommer studiens resultatet av intervjuerna att presenteras utifrån de teman som identifierades 

under analysen. Resultat och analys av resultatet kommer att ske sida vid sida. Jag har valt att inte dela upp 

resultat och analys på två skilda avsnitt, eftersom redan tematiseringen av materialet och val av citat innebär att 

en analys inleds. Informanternas utsagor kommer att markeras som citat, och jag kommer vara tydlig när jag 

refererar till intervjuerna. Det kommer därmed också att framgå vilka delar som utgör analys. Detta avsnitt följs 

sedan av en avslutande diskussion, där resultatet analyseras mer övergripande. Inom behandlingen av varje tema 

har relevanta citat från intervjuerna valts ut.

Under analysen identifierades följande teman i materialet;

➢ Svårigheter och fallgropar

➢ Syften och mål

➢ Det var värre förr

➢ Hur man gör kritik

➢ Förväntningar och föreställningar

➢ Professionen och utbildningen

➢ Skala och storlek

➢ Deltagarnas roller

➢ Att tänka runt kritikgenomgången

4.1 Svårigheter och fallgropar
Informanterna uttryckte att kritikgenomgången som aktivitet hade många fallgropar. De talade ofta om enskilda 

kritikgenomgångar i termer av att de ”gick fel” och att ett antal variabler kunde innebära ”problem i den här 

formen”. En variabel som ansågs påverka möjligheten till att kritikgenomgången blev ”bra” var deltagarnas 

kroppsliga mående. Särskilt lyftes sömnbrist hos studenterna fram som ett vanligt hinder.

En superbanal sak är  ju då sömnen. Det har ju varit  ett  problem som förstört  kritiktillfället  under
massvis med år. Men vi har ju jobbat aktivt med att tänka på när deadlinen är för uppladdning, och det
har ju också varit en väldigt sån hygienfaktor som: När är det? Det påverkar hela lärtillfället. Det är
liksom inte lönt att påstå att det är ett lärtillfälle när folk nästan kräks alltså. På riktigt. De mår illa. (I2)

I citatet ovan framgår att informanten identifierat en strategi för att motverka sömnbristen, nämligen att lägga 

tidpunkten då arbetet inför kritikgenomgången ska vara avslutat, deadline eller inlämning, tillräckligt långt före 

kritikgenomgången för att studenterna ska hinna sova före genomgången. Samtliga informanter kopplade på olika sätt 

sömnbristen till charrette-företeelsen, att studenterna avstår från att sova för att kunna arbeta fler timmar med sina 

uppgifter under de sista dagarna och nätterna före kritikgenomgången. Såsom i följande citat:

Just för att det också är kopplat ibland till att någon till och med inte har sovit på 24 timmar inför ett
sådant tillfälle utan har suttit och knåpat med en modell eller något. (I1)

Vidare talade informanterna också om att förhållandet mellan lärare och studenter ofta leder till att 

kritikgenomgången får en viss form eller går åt ett visst håll. En informant beskrev det exempelvis som att 
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”traditionell pin-up” (alltså att det material studenten ska presentera ”nålas upp”, hängs på väggen) ”lätt blir 

mansplaining med ryggen mot publiken”, vilket jag tolkar som att lärarna/kritikerna diskuterar studentens arbete 

på ett sätt som inte realiserar syftet med kritikgenomgången. Det framgår också av ordvalet att detta sågs som 

negativt, vilket jag tolkar som att lärandet här sätts påundantag. Samma informant menade också att vad samtalet 

under genomgången kom att handla om påverkades ”ganska mycket av attityd”, alltså av studentens attityd. En 

student som framstod som säker och som en ”besserwisser” kunde därmed oftare råka ut för en kritiker som 

”fortsätter banka”, jämfört med en student som framstod som osäker eller nervös.454 Samtidigt talade 

informanterna om samtalet under kritikgenomgången som något som inte alltid stod i relation till studentens 

arbete, såsom i följande citat:

Det finns något slags progressiv utvecklingen i arkitekturen som... den rör ju sig hela tiden och när du
petar på… som fält som är lite obekvämt, så kan det också väcka en kritisk diskussion. Däremot så är
det ju väldigt svårt som när du tar emot sådan här live-feedback att tolka det. (I1)

Studenten kunde alltså uppleva diskussionen som irrelevant eller negativ, när det enligt informanterna istället 

handlade om att diskussionen lämnat det enskilda studentarbetet och nu fortlöpte på ett generellt plan, och 

behandlade en intressant frågeställning av bredare relevans, om än inte för det specifika arbetet som nominellt 

var under diskussion. Det är uppenbart att kritikerna i en sådan syn på företeelsen har fullständig makt över hur 

samtalet ska föras. Snarare än att problematisera att samtalet blir irrelevant för studenten, problematiserar 

informanterna studentens förståelse av situationen. Det kan vara svårt för en student ” att förstå det som kanske 

är självklart för en lärare”, eller ”svårt att tolka”. En annan aspekt på lärarnas/kritikernas makt över 

kritikgenomgången är hur informanterna talar om genomgångarnas syfte. Det är genomgående 

lärarens/kritikerns ansvar och uppgift att avgöra dels vad den enskilda kritikgenomgången har för syfte, men 

också hur den ska genomföras för att detta syfte ska uppnås. Det är således upp till läraren/kritikern att 

bestämma huruvida studenterna behöver informeras om syftet i förväg, liksom om hur tid och rum ska 

disponeras under genomgången.

Det är i alla fall någonting som alltid är gott för lärtillfället. Att man liksom vet att... Eh, ja... Det finns
någon som har tänkt, och, hoppas vi, läraren. (I2)

En annan informant beskriver behovet av att 

…alla på något sätt har samma information från början så att det blir tydligt och inga överraskningar för
någon, särskilt inte för studenten ifråga. Det har ju hänt många gånger att det blir fel. Såklart. (I3)

Här är svaren naturligtvis färgade av att informanterna i sin yrkesroll på skolan har eller har haft just det formella 

ansvaret för hur kritikgenomgångar ska genomföras. Men det är ändå betecknande att läraren/kritikern tillmäts 

så stor makt över samtalet och genomgångens struktur, och att informanterna hela tiden beskriver 

lärarperspektivet på genomgången som det som egentligen hände, medan studentens perspektiv istället reduceras

till att inte förstå vad som hände, eller i alla fall att inte förstå det på rätt sätt. Detta innebär inte att informanterna

underkänner studenternas upplevelser av kritikgenomgången, men däremot att de tar kritikerns parti.

De talar också om att kritikgenomgången har vissa begränsningar. Exempelvis frågar sig två informanter om 

det fungerar att behandla texter i en kritikgenomgång. De talar också om att nervositet kan hämma vissa 

454 Webster observerade det motsatta förhållandet. Se Webster 2005 s. 275

71



studenters möjligheter att få ut något av kritikgenomgången, och att det därför kan krävas vissa anpassade format

i särskilda fall. 

En annan svårighet med kritikgenomgångar som informanterna tog upp var att upplevelsen av dem är så 

subjektiv. Kritikgenomgången beskrevs som ”organisk” och ”intuitiv”. De talade också om hur samma arbete 

kunde bedömas olika av olika bedömare, utifrån olika syn på arkitektur, och att det kunde innebära onödig 

frustration för studenterna.

Det  här  var  bara  på  slutkritiken  var  liksom,  supermycket  snöades  in,  så  här  petkritik,  som många
exjobbskritiker kan göra. Snurra lite, hitta en svag punkt och började prata om ett stag och om det
verkligen inte finns och, jättemycket liksom bara negativa invändningar och så där. Studenten fick sedan
pris för exjobbet så att det var ju liksom oklanderligt ett bra arbete. (I1)

Det är anmärkningsvärt att informanten kvalificerar anekdoten genom bisatsen ”som många exjobbskritiker kan 

göra”. Utifrån sammanhanget framgick det att informanten uppfattade det som att kritikern ”gick” in för att hitta 

brister, och således hade uppfattat ordet ”kritisera” i dess vardagliga innebörd. Samtliga informanter uttryckte också 

att en fallgrop med kritikgenomgången var just kritiker som ”var för på”, ”oprofessionella” eller ”fortsatte banka”. De 

lade därför stor vikt vid att välja ut och bjuda in kritiker som ”var bra personer socialt också” och inte endast kunniga. 

Jag tolkar det som en del av den vikt informanterna tillmätte ”samtalet”, men också som ett sätt att minimera risken 

för att personangrepp eller andra brott mot skolans policy skulle ske.

En annan informant berättade att subjektiviteten gjorde det svårt att utvärdera och vidareutveckla 

kritikgenomgången, det fanns inte så mycket att ta fasta på.

Det  intressanta  är  att  alla  kritikgenomgångar  är  både  bra  och  misslyckade,  om  du  frågar  olika
medlemmar. Om du frågar läraren så kan en lärare säga: "den är bra" och en lärare som var med säga
"den var dålig". Och kanske... ja, hälften av studenterna tyckte det var en väldigt bra kritikgenomgång,
och hälften kommer direkt efteråt och säger: "Alltså, det var helt misslyckat." (I2)

Samtliga informanter uttryckte att det var svårt att utifrån återkopplingen om kritikgenomgångar komma fram till

hur de skulle kunna förbättras. De upplevde att ”samma struktur” för genomgångarna kunde få helt olika, ibland 

motsatta resultat. Också i de fall kritikgenomgången hade upplevts som lyckad var det svårt att dra några 

slutsatser om varför. 

Vi säger att studenterna tycker det är jättebra, och då är det intressant att tänka ”men varför gjorde de
det?” Var det för att det var en fin show, en fin dialog, var det riktigt bra kommentarer? Var det sakligt?
Var det... och det är ju någonting. Jag tycker det är jätteintressant för man vill ju också ha in en bredd av
många olika sorters, liksom kritiker, någon som är väldigt… Så man kan säga: Hur säkerställer man då
att den enskilda studenten faktiskt får någonting? Nej men det här väldigt breda systemet, det är inte helt
lätt. (I2)

Informanterna uttryckte också en viss resignation inför sina möjligheter som lärare att påverka 

kritikgenomgången i positiv riktning. Dels för att utvärderingen av enskilda tillfällen gav så motstridiga resultat, 

dels för att det som ”fungerat” vid ett tillfälle kunde visa sig katastrofalt vid ett annat. Detta beskrevs som 

oundvikligt, som att det låg i sakens natur, vilket är ett sätt att legitimera kritikgenomgången.

Jag tror att jag har upplevt de toppar och dalar som jag nog ändå tror att vi aldrig kan bli av med helt.
Den här skillnaden mellan när det klaffar och när det blev: ”Nja, sådär. Ärligt talat, det här var ju inte så
bra.” Jag tror att vi i det här… Med den här informella fluffigheten i det, tror jag att det inte riktigt går
att planera bort en sådan pendelrörelse. Jag tror man får lära sig att deala med den. (I1)
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Informanten identifierar svårigheter i kritikgenomgången, men föreslår inte att de ska avhjälpas, utan att deltagarna ska

”lära sig att deala med” dem. Genomgående talade informanterna om kritikgenomgången som något självklart och 

givet, som man hade att genomföra och förhålla sig till, men som inte egentligen ifrågasattes, trots att de var väl 

medvetna om dess olika svårigheter. Informanterna berättade att de arbetat mycket med kritikgenomgången, för att få 

den att fungera, och att det förekom en hel del, huvudsakligen informell, diskussion om den inom lärarkollegiet. En 

informant beskrev att kritikgenomgångar ofta utvärderas informellt redan samma dag.

Det brukar ofta vara så: man har kritik och så får man käka lunch. Och då sitter man ofta och pratar om
kritiken: ”Och det där gjorde vi så.” Och det där blir ett slags informell utvärdering av både projekt och
själva situationen. Sedan kanske ingen skriver ner det. (I3)

Informanterna tycks alltså uppfatta det som att kritikgenomgången visserligen har vissa brister, men inte behöver

ifrågasättas eller diskuteras kritiskt på ett mer fundamentalt plan. Liksom kritikgenomgången beskrivs som  ett 

”intuitivt” eller ”live” tillfälle, där det som sägs sägs i stunden, beskriver de även sitt eget arbete med att utveckla 

kritikgenomgångarna på skolan som präglat av samma subjektivitet och osäkerhet. Jag tolkar det som att 

informanterna etablerar en koppling mellan det informella och det subjektiva i sina resonemang. Möjligen ser de 

också denna subjektivitet som en faktor som gör att det resonemang eller samtal som förs inte behöver eller är 

värt att nedteckna. En del av utsagorna tyder också på att informanterna väljer att distansera sig ifrån eller tona 

ned kritikgenomgången.

4.2 Syften och mål
Flera av informanterna uttryckte att kritikgenomgångens upplägg var beroende av vilket syfte läraren hade med 

genomgången. De uttryckte också att ”olika människor har då olika syn på vad kritiktillfället är”. Informanterna 

beskrev samtidigt kritikgenomgången som en företeelse med många olika syften. 

Men jag vet inte. Jag tycker att det finns, som sagt, väldigt många olika funktioner med det här. En
festlig avslutning, en formell...  ett sätt för lärare att lära känna varandra, ett sätt för oss att bjuda in
gäster, ett sätt för studenter att se varandras arbeten, ett sätt för årskursen att ha någon så här, kollektiv
massa. Och det är ju så här... Och ett examinerande tillfälle. Så att det är ju det som gör det. (I1)

Två av informanterna kopplade syftet även till hur kritikgenomgången benämndes. Den ena menade att 

benämningen”kritik” kunde ”skapa tonvikt på kritiska åsikter, snarare än själva samtalet som sådant” och 

föredrog att kalla det för ”genomgång” istället. Informanten såg alltså benämningen som ett sätt att påverka 

kritikgenomgångens fokus. Den andra informanten underströk istället vikten av att ett namnbyte också innebar 

ett byte av upplägg.

Men jag tycker det är väldigt viktigt att man då kommunicerar det innan så man inte säger ”Ja vi tycker
det är viktigt att ha en dialog.” och så sätter man sig längst fram, nackarna emot och sen bara kör man
och tävlar om ordet där, det är typ kass. Det finns ingen poäng med det. Bättre att säga då: ”Det här
kommer bli  en  ultrahierarkisk  genomgång.  Vi  kommer  köra  så:  vi  lägger  fokus  på  de två  här  och
studenten.” (I2)

De två informanterna uttrycker alltså två olika strategier för hur benämningar kan användas i förhållande till 

kritikgenomgången. Den ena menar att benämningen i sig kan användas för att uppnå en förändring, medan den andra

menar att förändringen sitter i genomförandet snarare än i benämningen.
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Ett viktigt syfte som alla informanter tar upp är att kritikgenomgången ska vara ett lärandetillfälle. Lärandet i 

kritikgenomgången relateras av informanterna till det samtal som utspelas under genomgången, samtalet mellan 

student och lärare/kritiker. 

Och det är det som kritiksituationen har, som när det är som bäst, har kapacitet att göra. Det är att skapa
ett slags samtal – eftersom det sällan är en person – ett slags samtal som kan liksom hitta och identifiera
någonting som ingen, varken kanske student eller handledare riktigt hade tänkt på eller riktigt hade sett,
eller  också  då  gärna  som  jag  tycker  kan  vara  svårt  men  som  jag  försöker  med  ofta,  att  också
kontextualisera och jämföra arbetena med varandra . ”Ja, men Kim har gjort det här och du har gjort det
här.” och det liksom... läsa ihop saker med varandra och hitta en vinkel eller inriktning eller nånting som
är såhär genuint ett lärotillfälle liksom. (I1)

Informanten betonar här vikten av att något nytt sägs om studentens arbete för att det ska bli ett ”genuint 

lärotillfälle”. Informanterna specificerar inte närmare vad det är för lärande eller hur detta lärande går till. Min 

tolkning är att de har vissa svårigheter att artikulera det tydligare än att det står i relation till just samtalet. En av 

informanterna, som ser kritikgenomgången ”som ett lärtillfälle”, beskriver dock samtalet och lärandet som separata:

Och syftet är ju ett lärtillfälle då du ska lära dig någonting och du ska [delta] i en dialog och kunna svara
på frågor och du ska kunna… du ska kunna diskutera det du har gjort. På något sätt. Annars kunde man
ju likväl bara lämnat in det tycker jag. Stämpla det och så är det godkänt eller icke godkänt. (I2)

Informanten beskriver här att studenten å ena sidan ska lära sig någonting, å andra sidan också ska delta i 

samtalet. Ändå inkluderas just deltagandet i samtalet i begreppet ”lärtillfälle”, så jag tolkar det som att även denna

informant kopplar lärandet till samtalet. Informanten ser också lärandet som en nödvändig förutsättning för att 

kritikgenomgången ska ha varit värd att genomföra.

En annan informant jämförde kritikgenomgången med en presentation för en beställare i yrkeslivet, varvid 

informanten anmärkte att ”det där läranderesultatet finns ju inte mycket” i kundmötet, eftersom det sällan ställs 

”den typen av kritiska frågor” i det sammanhanget. Jag tolkar också detta som att informanten gör en koppling 

mellan återkoppling från kritikern i form av frågor eller påståenden som på olika sätt utmanar studentens förståelse av 

det egna arbetet. Samma informant hade också varit inbjuden som gästkritiker på en annan skola, där slutkritiken 

huvudsakligen var en uppvisning av de färdiga arbetena. Hela bedömningen hade skett tidigare vid ett separat 

tillfälle, varför gästkritikerna hade order om att endast ställa frågor och komma med positiva uttalanden under 

genomgången. Eftersom studenterna redan hade examinerats ombads gästkritikerna att endast ta upp negativa 

synpunkter efteråt, med ansvarig lärare. 

När det inte fanns den där lilla laddningen ändå, av att det också  är en bedömning… Även om den
bedömningen inte spelar roll för om du får pass eller fail, så är det en bedömning. Det gjorde ju så att
jag tyckte att det var riktigt trötta ”Bra jobbat!”-genomgångar, rakt av. Så det skapade ju, tyckte jag, inget
spännande lärandetillfälle heller. (I1)

Informanten kopplar alltså lärandet till bedömningen, och menade också att ”det är ju inte heller riktigt en kritik, då” 

om det det inte samtidigt sker en bedömning. Jag anser att denna koppling är intressant, då jag ser den som en 

uppfattning om att kritikgenomgången dels skulle förena formativ och summativ bedömning, dels att lärandet som 

sådant skulle vara beroende av just bedömningen. I övriga utsagor håller informanterna, såväl denna som de andra, 

vanligtvis isär lärandet och bedömningen/examinationen. De understryker också att kritikgenomgången endast är en 

del av underlaget för bedömning/examination. Mycket av bedömningen är redan gjord innan studenten går upp för att

presentera, i och med att studentens studiolärare/handledare har följt arbetet kontinuerligt under kursen. Samma 
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informant som uttryckte att bedömningen på sätt och vis var nödvändig för lärandet under kritikgenomgången 

uttryckte således att kritikgenomgången egentligen inte skulle behövas för examinationen:

Examination tror jag egentligen inte att kritiken behövs för. Jag skulle kunna examinera utan att ha den
formen av kritik men det öppnar ju upp möjligheten för en dialog med omvärlden, alltså genom att
kunna bjuda in gäster och ha det formellt sådär och det blir liksom en liten form av väl formell och i
bästa fall ett slags festligt tillfälle. (I1)

Istället lyfter informanten fram helt andra kvaliteter, som inte uppenbart kopplar till pedagogiska ställningstaganden. 

Informanten har dock även uttryckt just samtalets betydelse för lärandet. En annan informant uttrycker en liknande 

ståndpunkt: att ett utbildningsår skulle kunna genomföras helt utan kritikgenomgångar, och istället ersättas med 

skriftlig återkoppling. Den tredje informanten tonar ned bedömningens betydelse i kritikgenomgången.

Sen kan det ha att göra med utvärdering och sånt också. Men det är oftast ändå inte det viktiga, men det
är såklart en komponent också. (I3)

Bedömningen som sker under kritikgenomgången kopplas också ihop med återkopplingen till studenterna. 

Informanterna sätter nära nog likhetstecken mellan bedömning och återkoppling när begreppen syftar på 

kritikgenomgången.

Men det är ju också en slags ”instant feedback” då, feedbacktillfälle, som vi gör nu då, ganska mycket
gör ”live”. Studenterna… Lärarna bedömer offentligt, ”live”, i stunden. (I1)

Återkopplingen är alltså lärarens/kritikerns bidrag till samtalet under kritikgenomgången. Detta samtal ska enligt 

informanterna vara en dialog, samtidigt som det också ska vara spontant (eller ”live”, som i citatet ovan). En av 

informanterna uttryckte att spontaniteten i samtalet hade ett värde i sig, och att kritikgenomgången skulle kunna 

förlora på att samtalet styrdes för mycket, till exempel genom att kopplas till lärandemålen.

Men då kan jag tycka att ett för "mallat" samtal, eftersom det handlar om så kort tid, kan också skapa en
ganska yxig typ situation som inte når de där topparna, kanske slår bort de där dalarna också. När man
kopplar det till... Det finns poänger i att låta det flyta lite. (I1)

Informanterna uttrycker också att kritikgenomgången är ”bra” om samtalet är ”givande för studenten”, alltså om 

det berör ämnen och spörsmål som har relevans för det studenten arbetat med under kursen. Möjligheten till ett 

givande samtal ses som större om samtalet är en dialog, ”snarare än en envägskommunikation” från lärare till 

student. En strategi för att få till en fungerande dialog är det tidigare nämnda valet av benämning, samt att 

informera i förväg om syfte och tillvägagångssätt. En av informanterna lyfter fram vikten av god ton.

Jag tycker det är väldigt viktigt att ha det trevligt, att det är, alla ska ha respekt för varandra och någon
form av generositet, eller, ja, man tar varandra på allvar, att det är en trevlig, juste ton. Det tycker jag är
viktigt. (I3)

En annan informant lyfter också fram att ”man kan skapa någon sorts trygghet i rummet” för att förbättra 

lärandet. Informanterna uttrycker också att det är önskvärt om inte bara den presenterande studenten och 

lärarna/kritikerna deltar i samtalet, utan att även ”publiken”, alltså de studenter som redan har presenterat eller 

väntar på sin tur, deltar i samtalet. En informant beklagar att publiken inte deltar i samtalet och föreslår att det 

har med den rumsliga organisationen att göra.

Det där tycker jag är en brist och det är inte lätt att förstå, om man tittar på hela publiken, de som inte
presenterar: Hur är de delaktiga? Och rent rumsligt – och vi är ändå arkitekter och det är intressant att
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titta på rumsligheten – sitter publiken där och [man] pratar med ryggen mot alla andra och det är inte
speciellt bra. Det var en gång i trean, då gjorde vi så. Den som pratar ställer sig upp och riktar sig till alla,
det är elegant, då är hela rummet med. (I3)

Informanten lyfter här fram riktning, vart den talande är riktad, som en viktig aspekt för att få fler att delat i 

samtalet. I diskussionen om den icke-deltagande publiken ligger implicit ett antagande om att den som inte deltar

i samtalet inte heller lär sig i samma utsträckning. Jag kopplar detta antagande till en föreställning om att 

deltagande i samtalet innebär en form av träning eller övning. Informanterna talar om att ett syfte med 

kritikgenomgången är just att öva på ”muntlig framställan”, och en av informanterna kopplar denna övning och 

behovet av denna färdighet till behov i det framtida yrkeslivet.

Så vi måste kunna litegrann om allt, i princip. Och då blir det väldigt viktigt att kunna kommunicera med
alla de här grupperna och kunden och tidningar om vad det är för nånting och det känns det som att det
inte tränas speciellt mycket på. Och då är ju ändå, liksom kritiktillfället är ju ändå... Det är ju en liten
sådan träning. Att göra presentation kommer du göra hela yrkeslivet. Men vi har inte artikulerat det; det
finns ingen kurs, tror jag, i presentationsteknik eller såna aspekter av arkitektyrket. Det skulle man kunna
titta mera på, tror jag. (I3)

Samtidigt uttrycker informanterna att denna färdighet inte är något som tränas systematiskt eller ”artikuleras”, 

utan endast sker som en del av kritikgenomgången. Samtidigt uttrycker informanterna att ämnet för själva 

samtalet ofta är hur studentens projekt kan utvecklas vidare. Vid en mittgenomgång, alltså en kritikgenomgång 

efter halva kursen, är det givet att återkopplingen huvudsakligen kommer att handla om vad återstoden av kursen

ska ägnas åt. Men även vid en slutgenomgång är återkopplingen ofta hypotetiskt framåtsyftande.

Så mittgenomgången är ju sådär proaktiv, medans avslutningen är mer sammanfattande. Det är väldigt
ofta så: ”Hade du haft mer tid att jobba, så…” Så att… Eller: ”Om det här skulle byggts, så…” Det är
en spekulation framåt även i slutgenomgångarna. (I1)

Samtalet som informanterna beskriver handlar uteslutande om studentens presenterade arbete, om projektet. 

Projektet behandlas ur en arkitektonisk synvinkel genom den framåtsyftande spekulationen. Jag menar att valet 

att betrakta ett formellt sett avslutat arkitekturprojekt som något som ska ”tas vidare” är ett uttryck för samma 

syn på arbete som resulterar i charrette-företeelsen. Kritikgenomgången motiverar enligt informanterna också 

studenterna att prestera, ett förhållande som också kan relateras till synen på arbete. När så också fortsatt arbete 

är utgångspunkten för en stor del av samtalet under genomgången menar jag att kritikgenomgången på detta sätt 

har en avgörande del i charrette-företeelsen. Informanterna talar också om hur kritikgenomgången är både piska 

och morot. Den är en ”anspänning”, men den kan också vara ”peppande” och fungera som ett slags målbild för 

studenterna under kursen.

4.3 Det var värre förr
Informanterna jämförde ofta kritikgenomgången på KTH Arkitekturskolan idag med hur kritikgenomgångar 

genomfördes förr i tiden och/eller på andra skolor. De beskriver genomgående hur kritikgenomgången var värre 

förr, eller är värre utomlands. ”Andra” kritikgenomgångar karakteriseras av striktare hierarkier, en hårdare ton, 

och mindre tydlig eller rentav godtycklig struktur.

En av informanterna jämför med sin egen studietid, vid en annan svensk arkitekturskola, och beskriver att det 

var accepterat att kritikernas utlåtanden i viss utsträckning uppfattades som kränkande eller provocerande.

76



Och det tror jag skiljer sig mycket år 2017 mot bara -97 när jag gick, säger vi, 20 år, vilken ton som är
okej. Det är väldigt mycket mer… Ja, jag ska säga att det förekommer ganska mycket självcensur, i hur
du… Eller, många är ganska måna om att inte säga något som uppfattas som kränkande, provocerande
eller personangrepp. (I1)

Situationen idag på KTH Arkitekturskolan beskrivs först med det starka ordet ”självcensur”, men mildras sedan 

till att många lärare tänker på hur det de säger kan uppfattas. Informanten menar att den hårda ton som ”var 

okej” för 20 år sedan, idag betraktas som ”fullständigt oacceptabel”, och inte längre förekommer.

Sedan har jag varit med om en del kritiker som har varit, idag, fullständigt oacceptabla, alltså, så där va?
Renodlat, liksom. Som jag ändå säger inte längre förekommer, riktigt. Och de personerna behöver jag ju
inte namnge, men det var ju så där, bara släppa liksom projektet och bara vända sig till personen: prata
om att ”Vi har misslyckats med dig i skolan, har inte lyckats tända den här lampan.” och du vet, så.
”Man ser på dig att du är inte är intresserad av det här.” Du vet så. (I1)

Just personangreppet, eller att prata om studenten istället för projektet, konstrueras som illegitimt i diskursen om

kritikgenomgången. Den hårda tonen kopplas också till studenternas stress och nervositet inför 

kritikgenomgången, som följaktligen beskrivs som mer stressade och mer nervösa än idag på KTHA.

När folk liksom var så rädda att de liksom svimmade eller. Så var det ju, jag minns ju. Det har jag ju
aldrig sett sedan, men det har ju blivit mer och mer avskalat och nertonat. (I2)

Kritikgenomgången beskrivs ha genomgått en utveckling där den blivit mer ”avskalad och nedtonad”, och det 

antyds att det är just för att motverka den stress och nervositet som kritikgenomgången tidigare associerats med. 

Informanterna menar att det är en strävan som i så fall burit frukt.

Här på skolan tycker jag att det har blivit mycket bättre, och justare kritiktillfällen. Men jag har ju inte
varit med på alla så jag kan inte svara för alla men de jag har sett att, de senaste 5-10 åren varit en positiv
utveckling. (I3)

Även strukturen och organisationen runt genomgången anses påverka studenternas stress och nervositet. Samma

informant beskriver att kritikgenomgången tidigare ansågs utgöra hela grunden för examination, men att så inte 

längre är fallet.

Och det är ju någonting som varit en vanföreställning tidigare på något sätt att man liksom “ja, det är
kritiken”. Men det är liksom, ja det är ett sätt att diskutera det här. (I2)

Istället lyfts fram hur kritikgenomgången idag bara är ett av flera underlag för bedömning. En strukturell aspekt 

som också bidrar till stress och nervositet är hur tiden fram till kritikgenomgången schemalagts. Informanten 

beskriver hur inlämningen av studentens arbete tidigare sammanföll med kritikgenomgången, vilket innebar att 

studenterna ofta stannade uppe och arbetade på projektet hela natten inför presentationen.

Så var det liksom för längesen. Jag tyckte det var ganska tragiskt, jag kände mig väldigt ledsen liksom
över att vi inte hade brutit den kulturen. Den är osund, mycket osund. (I2)

Att det var värre förr tycks vara ett återkommande påstående, såväl i mina intervjuer, som i mer informella 

samtal med personer som genomgått arkitektutbildning. Det är också ett resultat som uppnåtts i vissa andra 

studier. Detta är ett vanligt om än svagt legitimerande av situationen som den är idag. Genom att på olika sätt 

antyda eller konstatera att det har blivit bättre framstår nuläget som positivt och mer legitimt. Det är dock endast

bättre i jämförelse med en tidigare situation, vars kvalitet vi i övrigt inte får veta något substantiellt om. I själva 
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verket vore det konstigt om det inte var värre förr. Ett ständigt förbättringsarbete är en självklar del av varje 

fungerande organisations självhygien. Men det mer problematiska med sådana uttalanden är att de tenderar att på

olika sätt förringa bristerna i den nuvarande situationen, utan att bidra till en konstruktiv diskussion om hur dessa

ska avhjälpas. Samtalet kommer så i bästa fall att handla om historiska förändringar som lett fram till nuläget, och

inte till ytterligare förslag på förändring och förbättring. Som en av mina informanter uttryckte det: 

Men jag tycker det är farligt det där när det blir... Jag är lite kritisk till när folk sitter med sina gamla
studentupplevelser och liksom tar fasta på dem. Det är ju liksom nya tider nu, glöm den skiten och bara
liksom akta dig för att romantisera det för mycket. Hur du sov på golvet. Vi gjorde alla det men det går
ju vidare. Så det tänker jag: vi har ingen aning om hur det är att vara student nu. (I2)

4.5 Hur man gör kritik
När informanterna ska beskriva kritikgenomgången, hur den går till, hänvisar de alla till ett slags 

”standardförfarande” som en av informanterna beskriver såhär:

Ändå vill jag hävda att det finns ett slags standardförfarande som är väldigt, väldigt vanligt. Så finns det
olika varianter såklart också. Man har ju en bestämd tid och då brukar den vara uppdelad ungefär liksom
i två och en halv moment. Först presenterar studenten sitt projekt med en fjärdedel, en tredjedel av den
totala tiden eller nånting sånt. Sen kommer frågor och det är innan kritikern går ut; frågor om man har
uppfattat rätt; alla ska ha klart för sig hur det funkar. Sen börjar diskussionen och då börjar nån såklart
säga nånting och sen går man varvet runt och sen kan man fortsätta så ett antal varv och det roligaste är
om det blir en dialog, att inte alla kritiker börjar på sin egen tråd. Det är ändå det vanligaste att det blir
så. Man säger sin grej som man har upptäckt och det är liksom gott nog men om det blir en dialog om
samma frågor, då kan det bli intressant, och självklart om studenten också deltar i den här dialogen. Och
det brukar bli en nummer fyra då: en slags summering på slutet; det här har vi nu dragit fram av det här
projektet. (I3)

Informanterna kontrasterar sedan detta standardförfarande mot ”olika varianter” som kan förekomma. Det är 

dock uppenbart att standardförfarandet är intimt förknippat med själva begreppet ”kritikgenomgång”, och att 

det därför uttrycks som den ena polen i en dikotomi där ”alla andra” sätt att genomföra en kritikgenomgång 

utgör den andra polen. Eftersom det finns ett så tydligt förfarande som är det gängse framstår den i själva verket 

ytterst heterogena gruppen av andra sätt att genomföra en kritikgenomgång som avvikelser eller experiment, men

inte fullt ut som seriösa alternativ till standardförfarandet. Intressant nog uttrycker informanterna att 

standardförfarandet har väl kända brister, samt att det ofta väljs slentrianmässigt. Även i en del fall där lärare 

bestämt att kritikgenomgången ska genomföras på ett ”annat” slår standardförfarandet igenom. Det 

slentrianmässiga i valet av standardförfarandet kan också medföra att ingen information går ut i förväg om hur 

kritikgenomgången ska genomföras, utan att ett slags ”business as usual”-attityd råder.

Oklart vad som ska hända. Och oklart hur det ska fördelas, och man kan ju känna sig extremt obekväm i
en sådan situation. Men också uttråkad: ”Jaha, då är det det igen. Folk ska haspla ur sig diverse saker och
[…] hela dagen. Och så ska de personerna haspla ur sig någonting tillbaka." Det är ju kass, alltså. (I2)

En av informanterna kopplar standardförfarandets genomslag till att kritikgenomgången är så återkommande i 

alla projektkurser och alla årskurser under utbildningens fem år. Enskilda experiment och avvikelser får inget 

genomslag i helhetsbilden av kritikgenomgången.

Något som jag har tänkt mycket på på sistone är ju det här... åren. Att de är så lika. Åren är liksom... får
sin gilla gång. Och det hade varit ganska intressant att säga att man har en... "På ett sätt jobbar vi de
första två åren. Sedan släpper vi det!" Alltså, det hade varit så... Jag vet inte, jag kan ha helt fel, men
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ibland blir det så... Det blir så likt. Jag kan känna att man kan bli trött på det. Både som lärare och
student. Framför allt som student. (I2)

Samtidigt framhålls standardförfarandet som ett givet faktum. Det är det förfarandet man måste förhålla sig till 

också när man vill göra på annat sätt.

Och då skrev jag på kvällen: ”Jamen så här går... fungerar standardkritik. A till Ö. Det här ska man
liksom veta. Så här går det nästan alltid till i min erfarenhet i alla fall. Och det får man förhålla sig till.”
(I3)

Samma informant framhåller att standardförfarandet är något man måste ”tänka på så att det blir rätt, och att 

ingen känner sig förfördelad”. Standardförfarandet framställs alltså som det vedertagna sättet att göra det på, och

legitimeras också genom att det upprätthåller något slags rättvisa. Det framstår också i någon mening som ett 

säkert kort, och alla avvikelser som osäkra.

En annan informant återkommer till samtalets viktiga roll, och talar om att strukturens vikt.

Men för att skapa bra förutsättningar för kritiksamtalet så är det ganska viktigt med just struktur. (I1)

Strukturen, att kritikgenomgången har en tydlig uppläggning med tider och rumslig konfiguration, början och 

slut, samt specificerade moment som sak gås igenom, sägs alltså vara viktig för att få till ett bra samtal. Men 

samma informant talar också om svårigheten med att få till ett bra samtal om strukturen är alltför rigid.

Ett samtal börjar med något och slutar med något annat; det får pågå så länge det pågår och det är
högljutt och det är många med. Om det är det man vill  åt,  då är den här likabehandlingen, att alla
studenter ska få 25 minuter var, det förstör ju det. Likabehandlingen och rättvisan är ett hinder för det
optimala, roliga samtalet. (I1)

Informanten har tidigare i intervjun uttryckt att det är viktigt med likabehandling vad avser den tid som varje 

enskild kritikgenomgång får ta, delvis eftersom det är omöjligt att garantera någon rättvisa i genomgången i 

övrigt, men kanske främst för att studenterna ska kunna vara förberedda när det är deras tur. Informanten 

beskriver här hur realiseringen av ett syfte med kritikgenomgången, ”det optimala samtalet”, står i konflikt med 

likabehandlingen. Samtidigt konstrueras likabehandlingen och ”det optimala samtalet” som ömsesidigt 

uteslutande. Eftersom det är i samtalet det lärande som ska ske i kritikgenomgången tänks äga rum, framstår den 

valda strategin, att med struktur och likabehandling förbättra potentialen för lärande genom att minska stress och

nervositet, som tveeggad, om strukturen i sig minskar potentialen för lärande.

4.6 Förväntningar och föreställningar
Ett tema som informanterna tar upp är studenternas förväntningar och föreställningar om kritikgenomgången. 

Informanterna uttrycker alla att studenterna lägger för stor vikt vid själva genomgången, att den inte är så viktig 

som de menar att studenterna tror. En informant uttrycker att studenternas förväntningar i sig kan vara en orsak 

till stress eller negativa upplevelser av kritikgenomgången. Informanten föreslår istället en mer likgiltig inställning.

Jag tycker kanske att den bästa inställningen skulle vara att det kan bli bra, det kan också bli rätt blasé,
liksom. (I1)

Jag tolkar detta som att informanten menar att detta är en mer realistisk förväntning på kritikgenomgången, 

vilket tillskriver kritikgenomgången en oförutsägbarhet. Det är bara från en ”bra” kritikgenomgång som 

studenten kan ”få” något, inte från en ”blasé”.
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En annan informant uttrycker att studenternas fokus på kritikgenomgången leder till att de fokuserar mindre 

på andra moment i undervisningen, och att det också är en anledning till att lärarna arbetat med att tona ned 

kritikgenomgången.

Det är någonting, det blir så otroligt mycket fokus på det fast vi jobbar med alla de här grejerna. (I2)

En annan informant talar om studenternas oro som ”onödig”, men menar samtidigt att det är ”oundvikligt” att 

”det blir väldigt personligt” vid kritikgenomgångarna, vilket leder till nervositet. Återigen är det genomgående 

utifrån lärarens/kritikerns perspektiv studenternas upplevelser värderas. Även om informanterna är medvetna 

om studenternas upplevelser – för det är de – är svaret ofta att utdefiniera dem som felaktiga, ”onödiga” eller att 

studenterna ”inte har förstått”. Ofta med stor medkänsla, men med bibehållet problemformuleringsprivilegium. 

Jag menar att detta belyser maktrelationen mellan lärare och studenter i kritikgenomgången, som helt och hållet 

definieras av lärarnas/kritikernas totala grepp om situationen.

Informanterna menar också att studenterna fokuserar för mycket på att få ”bra kritik”, det vill säga att få 

beröm för sitt arbete, vilket informanterna menar är ”inte superviktigt” eller ”är lite skeptisk till”. Informanterna 

uttrycker att studenternas fokus på att bli bedömda tar uppmärksamhet från lärandet under kritikgenomgången. 

Jag tolkar det som att lärarna anser att det lever kvar en föreställning hos studenterna om att kritikgenomgången 

huvudsakligen är ett bedömningstillfälle, medan lärarna huvudsakligen betraktar det som ett lärandetillfälle. Att 

delar av samtalet skulle tas i anspråk av ”beröm” ser informanterna som oväsentligt. Detta är särskilt intressant 

som flera av informanterna tar upp att de känner till vikten av positiv återkoppling för ett effektivt lärande. I 

någon mening skiljer alltså informanterna på samtalet under kritikgenomgången och lärandet.

4.7 Professionen och utbildningen
I samtalen med informanterna är ett annat tema hur utbildningen av arkitekter förhåller sig till professionen. En 

informant jämför kritikgenomgången med olika former av återkoppling i arbetslivet. Informanten noterar att det 

inte är lika formellt i arbetslivet, även om interna kritikgenomgångar förekommer på vissa arbetsplatser. 

Informanten menar också att man ”blir ju kanske inte korsförhörd och lika omfattande utsatt för en sådan här 

kritisk diskussion, om du säg, presenterar för en beställare”. Kritikgenomgången som formellt sammanhang 

kopplas alltså till utbildningen, det är där den förekommer. ”Korsförhöret” och den ”kritiska diskussionen” 

kopplas också av informanten till lärandet. Jag tolkar det som att informanten ser ”korsförhöret” och den kritiska

diskussionen som en förutsättning för lärande i kritikgenomgången.

En annan informant tar istället upp vilka kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och jämför med utbildningens 

innehåll.

Det var så här, enkäter man skulle fylla i. Du vet, jag fyllde i den. Jag bara: ”Ingen jag känner – ingen jag
känner kan alla de här grejerna!” Det var liksom tusen grejer man skulle kunna. Jag bara: ”Det här är typ
helt omöjligt!” Det var det, det var det, det var det. Alla de här programmen, man bara: ”Näe. Näe.
Alltså näe. Det här är inte det vi ska… Vi kan inte se till att de kan allt det här.” (I2)

Informanten hade två olika invändningar mot kraven på kunskaper. Den ena var att det helt enkelt var för 

omfattande för att kunna inrymmas i utbildningen. Den andra var att kunskaperna var alltför specifika, och att 

arkitektutbildningen istället måste ta höjd för att ”en arkitekt kan ju vara på massa sätt”. Informanten menade att 

det finns en föreställning om att arkitekter ska starta ett eget kontor.
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Alltså det är ju väldigt… lätt att säga att alla ska leva i… alla ska starta kontor. För det är ju intressant,
för bilden är fortfarande liksom: Du ska driva kontor. Det ska gärna vara två sköna typer. (I2)

Denna idealbild stämde illa med verkligheten och arbetsmarknaden enligt informanten. Samtidigt menade sig 

informanten se en förändring. Även om idealet med det lilla kontoret levde kvar, hade många studenter på senare

tid uttryckt att de snarare skulle söka sig till stora kontor, och därför efterfrågat kunskaper i vissa specifika 

verktyg, huvudsakligen datorprogram, som kopplades till arbete på större kontor. Informanten spekulerade i om 

det kunde bero på att studenterna idag upplevde en större ekonomisk osäkerhet än tidigare, och därför sökte sig 

till mindre riskfyllda arbetsplatser.

Den tredje informanten talade om utbildningen och professionen utifrån en syn på arkitekten som en som 

syntetiserar kunskaper. Syntetiserandet som sådant upplevdes viktigare än de enskilda specialkunskaperna:

Vårt yrke är att kunna massor av olika saker, olika ämnen, och sen kunna syntetisera det på nåt sätt. Vad
man då egentligen tränar sig i är att vara arkitekt och tänka som en arkitekt, och det är det som är
viktigast. Att kunna alla de här delarna, det går inte att kunna. Ingen kan lära sig allt det där idag. Det
kanske man kunde för 50 år sen men det finns inget som är att man kan helheten på det sättet. Det är
alltid nåt nytt  eller  kunskapslucka nånstans.  Men att  tänka som arkitekt,  att  kunna hantera  den här
helheten, det är faktiskt det vi gör i 5 år här, och då är det att prata med varandra och vi förstår… Det är
något slags formation av en kultur på gott och ont och det tror jag är nödvändigt för att vi ska kunna
göra vårt jobb och kunna prata med varandra. (I3)

Syntetiserandet av ofullständiga kunskaper beskrivs här som arkitektens specialkunskap eller -kompetens. Detta 

är innebörden i att ”tänka som en arkitekt”. Och informanten beskriver att för att bygga den här 

specialkompetensen krävs ett mått av slutenhet inom disciplinen. Här beskrivs hur det primära är att arkitekter 

förstår varandra, och att slutenheten är nödvändig för att denna kommunikation ska bli möjlig. Jag tolkar det 

som att informanten beskriver en socialiseringsprocess, där en student socialiseras in i diskursen om arkitektur 

och professionen. Informanten återkommer till denna beskrivning, och menar att slutenheten medför en distans 

till alla människor som inte är arkitekter, men att det samtidigt är ”viktigt att vi behåller vår professionalism på 

det sättet att vi kan utföra ett yrke på det sättet som formeras av oss”. Informanten uttrycker här ett behov av 

professionell och disciplinär autonomi för att arkitektrollen ska vara möjlig. Informanten tar också upp hur den 

arkitektkultur som formeras hela tiden är stadd i utveckling, att nya arkitekter ifrågasätter det som de etablerade 

håller för sant. Detta beskrivs som positivt.

Det är väldigt positivt att det är så. Nån form av revoltkänsla vill man ju ha ändå. (I3)

Jag tolkar det som att informanten uttrycker att det finns ett utrymme för studenter och nyblivna arkitekter att 

delta i diskursen. Informanten uttrycker dock att det finns en skillnad mellan formerandet av en kultur i 

utbildningen och i yrkeslivet. Som ett exempel tar informanten upp att det faktum att lärarna på utbildningen är 

yrkesverksamma parallellt med undervisningen inte nödvändigtvis innebär att utbildningen blir mer yrkesinriktad.

Deras erfarenhet ses som viktig, men:

Men det är, utbildningen, liksom egen märklig aktivitet som är nåt annat. Vi lär oss saker som har
att göra med arkitektutbildning. Om vi inte hade det skulle vi få en annan typ av arkitekter ändå.
(I3)

Samtidigt har informanten svårt att definiera arkitektrollen närmare och tar upp det som ett problem.
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Vi är ändå ett märkligt släkte och som är svårt att definiera. Det är ju ett stort problem i vårt yrke. Vi kan
prata om det som konstnärlig aspekt. Javisst, det är en konstnärlig sida men vi är inte konstnärer. Och vi
är inte prak…Vi är ju arkitekter. Att förklara det är inte ens för oss helt lätt. (I3)

Arkitektrollen beskrivs här som något givet, som inte kan definieras närmare, vare sig i termer av andra yrken 

eller i termer av specifika kunskaper. 

4.8 Skala och storlek
Informanterna relaterar utbildningens storlek till svårigheterna med kritikgenomgången. Informanterna är 

medvetna om att utbildningen i en avlägsen dåtid var mindre, med färre studenter, men har ingen egen 

erfarenhet av detta. De är medvetna om att det har skett en ökning av antalet studenter under de senaste 

decennierna. En av informanterna relaterar även skolans lokaler till svårigheterna med kritikgenomgången. 

Informanten menar att lokalsituationen i den nya skolbyggnaden lett till att alla studenter i högre utsträckning än 

tidigare måste presentera på samma sätt, med samma antal skärmar, i samma rum etc. En annan informant 

menar att själva det faktum att det är så många studenter som deltar gör att en mindre andel kommer att vara 

missnöjda varje gång.

Tyvärr så upplever jag att det går ju inte med mig som har så stor skala – 95 pers – det är ju absolut tio
studenter varje gång som tycker att det här var meningslöst; "pratade inte om det jag hade jobbat med",
"kom in på en massa sidospår" eller, i värsta fall då "pratade om helt irrelevanta andra saker" som ju
tyvärr händer. (I1)

Informanten underkänner här inte studenternas upplevelser, utan som jag tolkar det hänför informanten 

misslyckandet till kritikgenomgångens fallgropar och oförutsägbarhet. Även för lärarna/kritikerna innebär de 

stora studentantalen långa dagar där det är svårt och tröttande att hålla fokus och ge kvalitativ återkoppling.

Och det  är  ju också...  Det  glömmer ju många bort,  det är ju faktiskt  rätt  så,  det är en utmanande
situation även för den som ska sitta och vara smart och bedöma. Att sitta och leverera, ofta under den
omfattningen som det är... Att sitta och leverera smarta synpunkter en hel dag, det är ju också en rätt
utmattande situation; och svårt att hålla skärpan hela tiden. (I1)

Intressant nog beskrivs här kritikgenomgången inte som den dialog eller det samtal som annars är den brukliga 

beskrivningen av hur en önskvärd kritikgenomgång ska gå till. Istället beskrivs hur kritikern ska ”sitta och vara smart 

och bedöma” respektive ”sitta och leverera smarta synpunkter en hel dag”. Här beskrivs alltså kritikgenomgången som

betydligt mer ensidig, och alltså i linje med informanternas berättelser om ej önskvärda utfall. En annan informant tar

också upp svårigheten i att välja bra kritiker när det krävs så många kritiker till varje kritikgenomgång eftersom 

det är så många studenter som deltar. Det blir då svårt för läraren som planerar kritikgenomgången att fylla alla 

kritikerstolar med kritiker som kan leva upp till lärarens ambition.

4.9 Deltagarnas roller
Informanterna talar om hur deltagarna i kritikgenomgången, alltså studenter och lärare/kritiker, har olika roller 

att spela, olika förväntningar på sig. Kritikernas roll är att utöva sitt omdöme, medan studenterna huvudsakligen 

fullgör sin del genom att ha arbetat hårt med sitt projekt. En kritiker som tar för lång tid på sig att komma in i 

samtalet, eller inte förstår förutsättningarna, stämplas som oprofessionell. En informant uppger sig ofta byta till 

ett mer generellt samtalsämne i fall när studenten som presenterar ”inte kommit så långt” och beskriver det som 

”lite mesigt, så här”. En stor del av kritikgenomgångens utfall tillmäts kritikerns förmåga.
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Jag  tror  att  man  kan  utveckla  det,  men  det  bästa  är  såhär:  ha  pålästa,  vana  kritiker  som vet  vad
studenterna håller på med, vad de vill ha för feedback, och som har något att komma med; då blir det
liksom en bra kritik. Eller, en bättre. (I1)

”Vana” och att ”ha något att komma med” är två viktiga egenskaper som jag kopplar till omdömesförmågan. 

Kritikern förväntas genom sin omdömesförmåga kunna bidra med relevant återkoppling i samtalet.

Studenterna förväntas istället ha arbetat hårt med sina projekt, ”ha gjort sitt arbete, så man har något att prata 

kring”. Informanterna tar upp charette-företeelsen – studenterna ser, trots tidigarelagda inlämningar, 

kritikgenomgången som den slutgiltiga deadline:n. Studenterna förväntas också kunna presentera sitt projekt på 

ett koncist och fullödigt sätt, samt delta i samtalet. Den muntliga presentationen och till viss del deltagandet i 

samtalet beskrivs som studenternas viktigaste uppgifter under själva kritikgenomgången. En informant beskriver 

det som ett ”kontrakt”: ”nu måste jag tänka på att jag formulerar något och sedan så ska det vara tydligt när jag 

är klar.” Samma informant beskriver själva det att ”säga någonting”, också som publik, som något önskvärt.

Informanterna ser det också som studentens skyldighet att lyssna på det kritikerna säger, och inte i första hand 

försvara sig eller sitt arbete. En informant beskriver det som en avgörande punkt där kritikgenomgången kan 

misslyckas.

Studenten kan ju vara defensiv och inte gå in i en dialog utan vill bara försvara sitt arbete, snarare än att
diskutera vad det handlar om. (I3)

Informanten menar dock att det defensiva, som förstör dialogen, inte ska förväxlas med att försvara sig vid 

personangrepp eller kränkningar. En annan informant menade att det var en svår balansgång som student, och 

att förhållningssättet till kritikernas kommentarer bör vara balanserat. Informanten exemplifierade med sitt eget 

förhållningssätt under ett utbytesår.

Det var bara: "Don’t give a shit, faktiskt." Och då blev man ju självständig av det. Men det är ju också en
tyken stil: ”Jag bryr mig inte om vad du säger!” Då förstör man ju samtalet. Det blir ingen dialog. Det är
en balansgång igen där. (I1)

Informanten menade också att lärarnas/kritikernas hierarkiska övertag kunde bidra till en defensiv attityd hos 

studenterna. En annan informant uttryckte att återkopplingen ibland gick till studenten när den kanske snarare 

borde ha gått till läraren, som ju har gjort kursupplägget och handlett studenten.

Kritikerns roll belyses också av följande citat:

Och där har vi någon gång prövat också, vi har renodlat sagt: "Nu har vi roller här: good cop, bad cop."
Och lite spela teater; men jag vet, att nu är jag på det här humöret, nu ska jag bara hitta fel på ditt
projekt; du vet det innan, det handlar inte om dig; utan det ar min roll här; och kanske pedagogiskt att
det skulle ibland kunna vara lite förlösande att man har, tänka mer så. (I1)

Detta citat visar att kritikerns roll ses som neutral i standardförfarandet, så att en specificering av en roll, 

exempelvis ”bad cop”, framstår som en förändring eller avvikelse. (Det är också signifikant att informanten 

nämner som exempel just en roll där kritikern ska hitta brister.)

4.10 Att tänka runt kritikgenomgången
Två av informanterna tog upp hur man skulle göra om man inte hade en kritikgenomgång. Den ena beskrev det i

termer av att något då skulle saknas.
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Och jag skulle nog känna att det vore ju rätt märkligt att studenterna […] slutar bara: ”Tjoffsan hejsan!
Här lämnar jag in ett  par ark till  dig,  så får du säga sedan om det var pass eller fail,  så går jag på
semester.” Jag hade nog tyckt att det känts lite konstigt att inte ha nån riktig, formell slutkritik med
gäster. Alltså, jag tycker att det är… Men det är ju en vanesak liksom. (I1)

Beskrivningen ”att studenterna slutar bara” antyder att det är något som saknas, och kritikgenomgången beskrivs 

längre fram i citatet som ”riktig”. Avsaknaden av en kritikgenomgång framstår som illegitim genom användandet av 

ordet ”märkligt” och ”konstigt”. Det är också betecknande att det är en känsla som informanten ger uttryck för. Även 

den andra informanten uttrycker sig på ett liknande sätt, men lanserar också ett tankeexperiment: 

Men tänk så här: Vad händer om vi inte har kritik? I årskurs fyra?
Mm. Det är ju superintressant.
Vad händer? Alltså, på riktigt. Vad är det som gör dig som en bättre arkitekt under årskurs fyra och fem?
(I2)

Initialt har informanten svårt att beskriva scenariot, och spekulerar om att det kan bero på att kritikgenomgången

är den dominerande formen för redovisning på skolan. Informanten föreslår sedan skriftlig återkoppling som ett 

alternativ till kritikgenomgången. Informanten för också ett resonemang om att det är märkligt att en kreativ 

utbildning är så likartad i det avseendet att alla kurser examineras med någon form av kritikgenomgång.

Ja,  det är någonting som jag tror man skulle kunna tjäna på det, på något sätt att  - jag menar inte
ekonomiskt då - utan att man skulle kunna vinna... Men hur man skulle kunna vinna - det är väl att inte
det är så likt. Det blir ju nästan som att man har... allt som det är samma... Jamen, är det inte konstigt: Vi
tycker vi är väldigt kreativa, all vi vi som går här, alla vi som är här, och ändå har vi samma... Alltså vi
gör ju olika... Jag hör ju nya ”styles” på kritik hela tiden, men jag tänker att det skulle vara intressant att
säga att under ett helt år har vi ingen sådan. Vi säger det: ”Hela... Under fyran har vi inte kritik på det
sättet. Vi har inga genomgångar.” Men vad gör vi då? (I2)

Informanten tror inte att någon annan skulle vara intresserad av att genomföra en sådan förändring, och säger 

också att de gånger informanten har föreslagit ändringar i eller avvikelser från det gängse förfarandet, så har 

studenterna gjort motstånd.

Men då känner man liksom det är inte lärarna som är mest konservativa, utan då blir det ju en massa:
"Jaha? Nähä?" Studenterna vill absolut inte. De vill inte ha det här. (I2)

Jag tolkar det som att kritikgenomgångens stora legitimitet, också hos studenterna, gör att en lärare på egen hand 

har svårt att göra avsteg från den gängse formen.
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5. Diskussion – kritikgenomgångens ”misrepresentation”
Som tema för den avslutande och sammanfattande diskussionen har jag valt begreppet ”misrepresentation”. 

Utifrån de undersökningar jag företagit har jag funnit att det begreppet stämmer väl överens med 

kritikgenomgången i den diskurs jag har studerat. Å ena sidan finns det en medvetenhet om bristerna i formatet 

kritikgenomgång. Å andra sidan tillmäts kritikgenomgången stor legitimitet inom diskursen. Jag menar att denna 

legitimitet kan hänföras till tre grunder; de syften som tillmäts den, den historiska kontinuitet som tillskrivs den, 

samt disciplinens autonomidiskurs. Min undersökning har kommit fram till att dessa legitimitetsgrunder är 

problematiska, vilket kommer att diskuteras i det följande.

5.1 Misrepresentation av syften och utfall
Eftersom en av anledningarna till att använda kritikgenomgången är just det faktum att den är (eller uppfattas) 

globalt vedertagen inom disciplinen, är det inte särskilt långsökt att anta att den utförs och legitimeras snarlikt på 

olika lärosäten. Jag kommer därför att diskutera mina resultat i relation till resultaten från de tidigare studier som 

gjorts i ämnet.

Utifrån intervjustudien framstår kritikgenomgången som en lärarcentrerad aktivitet. Ramarna bestäms helt och 

hållet av lärarna/kritikerna, och dessa har makten över samtalet. Detta kan vara en följd av urvalet i 

intervjustudien, men samtidigt kvarstår att informanterna tillhör den grupp som har både den formella makten 

över kritikgenomgången, som lärare, och den symboliska makten i kritikgenomgången.455 Dessutom är ett sådant 

resultat i linje med tidigare studiers resultat.456 I intervjustudien identifierar också informanterna defensiva 

beteenden som ett hinder för att kritikgenomgången ska bli lyckad, vilket tidigare identifierats i studier av 

Webster och Anthony.457

Av intervjustudien framgår också att det kan finnas en motsättning i att i kritikgenomgången kombinera idén 

om individuell återkoppling med idén om kollektivt deltagande i lärandet. Målsättningen att det som sägs under 

genomgången ska vara specifikt avpassat och relevant för den enskilda studenten kan stå i konflikt med 

målsättningen att alla närvarande ska delta i samtalet, och lära sig av varandra. 

Det finns en väl etablerad diskurs om hur kritikgenomgången görs – vilket domineras fullständigt av 

”standardförfarandet” – och dess problem och brister. Problem och brister sammanfaller ofta med de resultat 

som fåtts i olika studier. Men diskursen förefaller inte innehålla någon djupare diskussion om varför 

kritikgenomgången lider av dessa problem, utan de tillskrivs vanligen enskilda deltagare. Kritikgenomgången är 

alltså ett etablerat samtalsämne inom diskursen, men tillmäts för stor legitimitet för att bli föremål för en kritisk 

granskning. Samtidigt markerar informanterna en viss distans till kritikgenomgången, genom sin resignation inför

dess oförutsägbarhet. Även om inte kritikgenomgången inte utsätts för en kritisk diskussion får den utstå en del 

kritik i intervjuerna. Informanterna ironiserar också emellanåt över kritikgenomgången, liksom över svårigheten 

att definiera arkitektrollen eller arkitektutbildningen, vilket jag också tolkar som ett sätt att markera distans till 

företeelserna. Också om vi zoomar ut en nivå, så har studenterna i regel många gånger fler handledningstimmar 

under en kurs än vad de har kritikgenomgångar i någon form. Kritikgenomgången tar alltså tidsmässig lite plats i 

undervisningen. 

455 Jfr Webster 2006b s. 289f
456 Percy u.å. [2003?] s. 149, Blair 2006a s. 91, Blair 2006b s. 101, Cuff 1991 s. 126, Webster 2005 s. 172
457 Anthony 1987 s. 9, Webster 2006b 296f
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Kritikgenomgången tillskrivs många olika syften, men det är inte tydligt hur dessa ska realiseras på ett 

tillfredsställande sätt i ”standardförfarandet”. Samtalen om kritikgenomgångens syfte kommer många gånger in 

på förfarandet, men hur syftet ska uppnås är inte samma sak som syftet. Dessa resultat ansluter också till 

Lindwall, Lymer och Ivarssons förståelse av kritikgenomgången som en hybrid aktivitet, och den frustration 

detta innebär för studenterna.458 Växlandet mellan formativ och summativ bedömning, samt mellan individuell 

återkoppling och föreläsning kräver av studenten att vederbörande förstår vilket modus som gäller i varje 

ögonblick.

Det syfte som informanterna tillmäter störst betydelse är lärandet, men de har svårt att specificera vad det är 

för slags lärande och hur det ska gå till.459 Blair nämner att det inte är unikt för arkitektutbildningen, utan att det 

gäller inom högre utbildning generellt, att många av de som undervisar har svårt att förklara eller motivera sin 

undervisning.460 Frågan som gäller kritikgenomgången är om den är ett genuint lärandetillfälle. Blair påpekar: 

”Feedback can only be valid if further learning takes place”461 och menar att kritikgenomgången här kan 

ifrågasättas.462 Blair noterar vidare:

Feedback needs to be given in as positive and constructive form and environment as possible,  and
comments and feedback should always be constructively critical.463

Flera studier pekar på att studenter inte lär sig något av kritikgenomgången.464 Det förefaller alltså tvivelaktigt att 

detta syfte skulle realiseras. 

Informanterna lade stor vikt likabehandling vad gäller kritikgenomgångens tidsliga och materiella 

förutsättningar. Samtidigt var de på det klara med att det inte gick att garantera något vad gällde själva samtalet. 

Tidigare studier har också visat på denna oförutsägbarhet465 och en tendens att missgynna svaga studenter medan

starka studenter gynnas.466 Samtidigt har man på KTH Arkitekturskolan valt att separera examination från 

kritikgenomgången, vilket problematiserar informanternas legitimeringar av kritikgenomgången som rättvis (m.a.p. 

tilldelning) och rättssäker (genom sin offentlighet). Eftersom det är examinationen som är den formella 

maktutövningen. 

Informanterna uttrycker att det kan vara svårt för studenter att förstå eller ta emot den återkoppling som 

lärarna/kritikerna ger. Tidigare studier har visat att sättet återkoppling ges på är avgörande för hur den tas emot. 

Anthony fann exempelvis att negativ återkoppling i sig inte var destruktiv, men att den ofta gavs på ett 

destruktivt sätt.467 Webster observerade liknande resultat.468

Lärandet i kritikgenomgången problematiseras också av de slutsatser som Percy drog, nämligen att det finns en

”dissonans” mellan föreställningen om learning-by-doing i gestaltningsutbildningar, och kritikgenomgångens 

verbala natur.469 Det lärande som sker i studion förefaller alltså vara av ett helt annat slag än det som sker i 

kritikgenomgången. Eftersom studion är ryggraden i arkitektutbildningen, och kritikgenomgången sedan många 

458 Lindwall, Lymer & Ivarsson 2008 s. 209 
459 Jfr Wilkin 2000
460 Blair  2006b s. 105
461 Blair 2006b s. 105
462 Blair 2006b s. 106
463 Blair 2006b s. 98
464 Anthony 2012, Webster 2005, Webster 2006a, Webster 2006b, Webster 2007, Blair 2006a
465 Wilkin 2000 s. 87
466 Webster 2006b s. 291
467 Anthony 2012 s. 36
468 Webster 2005 s. 272
469 Percy u.å. [2003?] s. 146
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år en till studion länkad examinations- och undervisningsform, är det problematiskt att kritikgenomgången går på

tvärs med studion. En reviderad förståelse av studion som en konkurrensinriktad arbetsform, sådan som den 

föreslås av exempelvis Anthony, skulle harmoniera mer med vår förståelse av kritikgenomgången och dess fokus 

på den individuella prestationen.470 Studioparadigmet som sådant innehåller en spänning mellan studentens 

ansvar för sitt eget lärande och de defensiva strategier som identifierats av Webster och Anthony.471 Mewburn 

har också visat på en tendens att underkänna de förkunskaper studenten har med sig in i studion, vilket 

problematiserar föreställningen om bredd och mångfald som en central del i lärandet i arkitekturutbildningen.472 

Informanterna uttrycker frågor kring kritikgenomgångens gränser. De frågar sig vilka media som låter sig 

behandlas i kritikgenomgången, lyfter den muntliga presentationens vikt för att ett projekt ska kunna förstås och 

diskuteras, samt frågar sig hur samtalet påverkas av attityd och liknande.473 Jag menar att kritikgenomgångens 

gränser effektuerar gränserna för ett arkitekturprojekt. Det som inte kan göras rättvisa inom den situation som är

kritikgenomgången, framstår som ovidkommande eller överflödigt för projektet i fråga, och för ett ögonblick, för

arkitekturämnet självt.

Websters undersökningar har visat att lärare och studenter som grupper har olika bild av kritikgenomgången, 

och att båda grupperna har bristfälliga bilder.474 Kritikgenomgången kvarstår dock som det beprövade sättet att 

examinera. Den fylls med sitt otal syften, och mycket av oförutsägbarheten i formatet läggs över på studenten. 

Utifrån informanternas perspektiv kan visserligen kritikgenomgången misslyckas på grund av att kritikern inte 

sköter sin del, men i övrigt och för det mesta läggs ansvaret på studenterna. Studenterna förstår inte 

sammanhanget eller omständigheterna för den återkoppling de upplever som meningslös eller irrelevant, eller de 

förmår inte ta emot den. Läraren/kritikern besitter problemformuleringsprivilegiet i kritikgenomgången, vilket 

förstärks av att läraren i studioparadigmet också fungerar som en förebildsgestalt att imitera.

Slutligen, det tydligast uttalade syftet med kritikgenomgången var lärande genom deltagande i en dialog. Men 

upplägget, med sina rigida tider och tydliga riktadhet och hierarki, liksom bedömningen, inbjuder inte till en 

dialog mellan lärare/kritiker och student. Är kritikgenomgången en fungerande del av strävan att skapa en 

”kultur som tillåter och erbjuder en stor bredd av åsikter och förhållningssätt, som skapar en fruktbar miljö för 

nya tankar och visioner”475?

Som Anthony identifierat är det sällan tydligt eller uttalat vad syftet med kritikgenomgången är.476 Om vi 

accepterar bilden av att kritikgenomgången kommer till oss från Beaux-Arts-traditionen, kan de förändringar 

som kommit därefter, beskrivas som olika försök att ”uppdatera” formatet. Avanonymiseringen och övergången 

till offentlig kritik, stämplandet som ett lärandetillfälle, namnbyten (från crit/kritik till review/genomgång), idén 

om rättvisa och likvärdighet, alla försök till uppdateringar utgår från frågan hur man kan genomföra 

kritikgenomgången så att den fungerar. Däremot verkar man sällan ha frågat sig varför man ska ha 

kritikgenomgångar. Kritikgenomgångens praxis verkar vara ett hinder för utvärdering och diskussion av dess 

syfte.

Sedan Anthonys studie genomfördes har ansatser gjorts för att förändra kulturen vid arkitektutbildningarna. 

Stress och arbetsmiljö har diskuterats och åtgärder har vidtagits. Möjligen har en viss förbättring kommit till 

470 Anthony 2012 s. 16
471 Anthony 1987 s. 9, Webster 2006b 296f
472 Mewburn 2010 s. 370 Jfr Love 2003
473 Jfr Blair 2006b s. 106
474 Webster 2006b s. 289, Idem. 2006a s. 9
475 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014: Självvärdering KTH Arkitektur, (Utvärderingsärende reg.nr 643-707-12) s. 2
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stånd, men situationen är på många sätt fortfarande lik den Anthony beskriver från 1980-talet i Förenta Staterna. 

Man har försökt åtgärda studiokulturen, men inte studion som sådan. Studions starka roll som socialiseringsmiljö

bör också innebära att den reproduceras mer eller mindre automatiskt. Den har blivit den huvudsakliga markören

för arkitektens utbildning. Det som återstår att ändra är då kritikgenomgången, och om detta inte hjälper, får 

man ändra på den bakomliggande organisationen.

Givet de genomgående nedslående resultaten av de studier som gjorts om kritikgenomgången, och det faktum 

att den i så liten utsträckning har förändrats, kan antas att de som är ansvariga för arkitektutbildningen antingen 

inte känner till dessa studier och de rekommendationer som de resulterat i, eller att kritikgenomgången i den 

existerande organisationen i arkitektutbildningen har en roll som av organisatoriska skäl svårligen låter sig ersättas

eller förändras i den riktning som är önskvärd i pedagogiskt hänseende. En möjlig förklaring av det senare slaget 

skulle kunna vara den ökade genomströmningen på utbildningen.477 Kritikgenomgången är schematekniskt ett 

effektivt moment, som inte kräver särskilt mycket för- eller efterarbete (som inte ändå skulle ha gjorts, såsom 

resultatrapportering och betygssättning), och som på en begränsad tid gör det möjligt att bedöma ett stort antal 

studenters arbete. Om återkoppling istället skulle ges skriftligt, som flera av de som studerat kritikgenomgången 

föreslår, skulle det innebära ett stort merarbete, som utbildningsorganisationen kanske inte är beredd att 

genomföra. Att den nutida kritikgenomgångens genomslag i Sverige sammanfaller med en period av 

nedskärningar i arkitektutbildningen styrker också en sådan förklaring. Detta tycks dock inte kunna vara en 

tillräcklig legitimitetsskapande faktor i den diskurs som analyserats i denna studie. En sådan nödvändighet är 

alltså extern i förhållande till diskursen, och därför problematisk.

De samlade resultaten tyder på att kritikgenomgången bör förstås som en sammansättning av sinsemellan 

motstridiga skeenden och syften. Å ena sidan en bedömning, å andra sidan en dialog, ett kollektivt konstruerande av 

disciplinens diskurs, ett samtal. Sammansättningen verkar högst olycklig: den makt som auktoriteten att bedöma 

(examinera) innebär, utesluter ett samtal på lika villkor, och samtalet blir därför, som vi sett, inautentiskt.

Vi kan också förstå kritikgenomgången som en blandning av återkoppling och bedömning. 

Sammanblandningen av återkoppling och bedömning är problematisk eftersom den inrymmer en grundläggande 

motsättning. Återkoppling kan vara subjektiv, heuristisk och endast behandla de delar som bedöms vara 

relevanta för lärandesituationen. Bedömning bör följa i förväg givna och kommunicerade kriterier, vara skriftlig 

och uttömmande behandla alla delar som var givna. De är kort sagt väldigt svåra att förena. 

Legitimerandet av kritikgenomgången utifrån dessa disparata syften blir problematisk. Det förefaller vara så att 

kritikgenomgångens existens har föregått dess essens – att denna ritual, denna institution har fyllts med nya 

syften vartefter de gamla har ifrågasatts. Det finns inga uppföljningsmöjligheter, och heller ingen artikulerad idé 

om vad som är bra kritik. Det är inte klarlagt hur den ska vara ett lärandetillfälle. Den mest trovärdiga tolkningen, 

d.v.s. som sannolikt kan uppfylla sitt uttalade syfte, är – ironiskt nog – den ”diskursiva” tolkningen av 

kritikgenomgången som en ritual eller initiationsrit. Och i en sådan förståelse måste den bevaras.

5.1.1 Identifierade motiv – en diskussion

Wilkin identifierade följande motiv för kritikgenomgången i sin studie: träna på att tala inför folk, träna på att tala

om sitt arbete, simulera ett ”möte” eller annan situation i yrkeslivet, vara ett exempel på ett kvalificerat samtal om

arkitektur (att lära av), återkoppling, individuell bedömning, kollektiv bedömning/bedömning av studion, lära av 

varandra, samt visa på en mångfald av uppfattningar och åsikter om arkitektur.478 Ett stort problem med de 

477 Jfr Blair 2006a s. 92f
478 Wilkin 2000
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motiv som handlar om olika slags lärande är att kritikgenomgången orsakar stress hos de flesta studenter, och att 

stress hämmar lärande. De motiv som handlar om lärande, d.v.s. de allra flesta, skulle alltså sannolikt kunna 

uppnås bättre i ett mindre laddat format. 

Den träning i att tala inför folk som kritikgenomgången erbjuder är huvudsakligen ineffektiv, eftersom den 

sker under stor stress, oftast med minimala förberedelser, och det är svårt att urskilja responsen på den muntliga 

presentationen från responsen på projektet i övrigt. Frågan är också hur väl skickade arkitekter är att undervisa i 

retorik. Om målet är att studenterna ska träna sig i att tala inför folk skulle det vara mer effektivt att ha en separat

träning i retorik, som inte är kombinerad med bedömning av ett projektarbete.

Liknande förhåller det sig med träningen i att tala om sitt arbete. Dels är det svårt att urskilja responsen på 

projektet i övrigt från responsen på den muntliga presentationen, och dels vore det bättre om detta övades vid 

ett mindre laddat tillfälle. Om målet är att studenterna ska träna på att tala om sitt arbete skulle också detta 

moment kunna separeras och göras i mindre laddade sammanhang, exempelvis som en ”peer review”, en 

studentgenomgång med en diskussion mellan studenter, eller vid handledning.

Motivet att kritikgenomgången skulle simulera en situation i yrkeslivet är mycket svagt. Det förefaller vara en 

mycket bristfällig simulering, vars värde i så fall kan ifrågasättas. En presentation för enbart andra arkitekter tycks

inte vara en vidare vanlig situation i yrkeslivet. Enligt uppgift använder sig åtminstone vissa arkitektkontor en 

form av intern kritikgenomgång, men vore snarare mer angeläget att simulera exempelvis ett möte med en 

beställare eller brukare, en stadsbyggnadssituation eller liknande. Sådana simuleringar kan med fördel göras i 

form av rollspel eller i samverkan med andra institutioner i samhället.

Oaktat huruvida syftet att kritikgenomgången ska fungera som ett pedagogiskt exempel på ett kvalificerat 

samtal om arkitektur uppfylls eller inte, påverkas även detta motiv av att lärandet hämmas av den stress som 

kritikgenomgången för med sig. Det vore alltså att föredra om detta samtal ägde rum under mindre laddade 

former. Det skulle exempelvis kunna göras i form av panelsamtal med inbjudna gäster, eller som ett akademiskt 

seminarium.

Kritikgenomgången som återkoppling är problematisk av samma orsak. De flesta studenter uppger sig inte 

komma ihåg den återkoppling de får. Flera studier har också visat att återkopplingen tenderar att vara negativ 

eller rentav destruktiv.479 Om återkopplingen ska vara givande måste den bli mer mottaglig. Den skulle 

förmodligen kunna effektiviserar om den gavs enskilt. Skriftlig återkoppling skulle förmodligen lösa många av 

problemen. Det skulle innebära att återkopplingen kunde utformas under mindre impulsiva former, och att den 

skulle behöva vara mer förberedd. Studenten skulle också kunna läsa den i en mindre laddad situation, och inte 

heller behöva vara defensiv för att inte ”tappa ansiktet” i kritikgenomgångens dramaturgi.

Om syftet är individuell bedömning skulle sådan kunna göras betydligt enklare och möjligen även rättvisare om

den gjordes enskilt efter inlämning. Den skulle då också kunna anonymiseras, vilket ytterligare skulle kunna 

stärka rättvisan. 

Om syftet är kollektiv bedömning, eller bedömning av olika studiors prestationer, eller jämförande bedömning,

skulle också detta kunna förenklas enligt föregående stycke. Om bedömningen ska tjäna som exempel eller 

inspiration för studenterna, alltså att ett effektivt lärande ska kunna äga rum, skulle resultatet kunna presenteras i 

form av en utställning med eller utan promenade, och/eller en sammanfattande föreläsning, efter de enskilda 

överläggningarna.

479 Anthony 2012 s. 33, Webster 2006b s. 291
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Att studenterna ska lära av varandra hämmas också av att kritikgenomgången är så laddad. Om ett samtal eller 

en diskussion eftersträvas kunde studentdrivna genomgångar eventuellt vara bättre ur en lärandeaspekt. 

Syftet att visa på en mångfald av uppfattningar och åsikter om arkitektur tycks särdeles problematiskt. Utöver 

att stressen innebär att studenterna sannolikt har svårt att ta till sig denna mångfald, är det svårt att se hur ett 

format där samtliga deltagare nästan undantagslöst är arkitekter eller blivande arkitekter ska kunna erbjuda en 

genuin mångfald. Det finns en inomdisciplinär spridning, förvisso, men den får sägas vara snäv i förhållande till 

de infallsvinklar som personer med andra bakgrunder och intressen skulle kunna tillhandahålla. Den byggda 

miljön är ju knappast en angelägenhet enbart för arkitekter. (Sedan kan man givetvis anse att arkitektutbildningen

ska vara en plats för inomdisciplinär diskussion, men frågan är om begreppet ”mångfald” verkligen har täckning i

en sådan diskussion.)

Den fråga som inställer sig efter att ha gått igenom de uppräknade motiven för kritikgenomgången, är om 

kombinationen av alla dessa disparata syften väger tyngre än det faktum att de skulle kunna uppnås bättre vart 

och ett för sig.480

I intervjuerna som gjordes inom ramen för föreliggande studie framkom ytterligare sex motiv till eller syften med

kritikgenomgången, utöver de åtta som identifierats av Wilkin. Dessa var: att tillhandahålla ett kvalificerat samtal 

om disciplinen som studenterna kunde delta i eller lyssna till; att utgöra ett tydligt och motiverande avslut för 

arbetet under kursen, antingen som morot eller piska; att utgöra en öppning mot världen utanför skolan; att 

bedömningen sker offentligt och därmed i någon mening ”rättssäkert”; att det är en tradition; samt att 

studenterna efterfrågar det.

Samtidigt var samtliga informanter medvetna om att dessa syften sällan realiserades. Samtalen under 

kritikgenomgångarna upplevdes endast undantagsvis som kvalificerade eller givande, och studenterna deltog 

sällan i samtalet. Kritikgenomgången utgjorde visserligen en deadline för studenterna, men det var vanligt att 

studenterna arbetade in i absolut sista stund med sina projekt, så att de var illa skickade att få ut något av själva 

kritikgenomgången. Den stress, utmattning och besvikelse som många studenter upplever i samband med en 

kritikgenomgång var också välbekant. Kritikgenomgången verkade alltså i ytterst få fall fungera som en morot, 

utan snarare i så fall som en piska eller bara en faktisk tidpunkt då det var dags att avsluta arbetet. I den mån 

kritikgenomgången kan sägas utgöra en öppning mot världen utanför skolan var det tydligt att det framför allt 

handlade om arkitektvärlden utanför skolan, och då i form av några inbjudna arkitekter som gästkritiker. 

Förvisso viktigt, men en något snäv definition av begreppet omvärld. Trots kritikgenomgångens offentlighet var 

samtliga informanter på det klara med att kritikgenomgången aldrig kan förutsägas. Det som en deltagare 

upplever som givande kan en annan uppleva som fullständigt meningslöst. De enskilda kritikernas förkunskaper 

och intressen innebär också att olika studentprojekt med nödvändighet får återkoppling av varierande relevans, 

och liknande förhåller det sig med kritikernas möjlighet att bedöma olika arbeten. Att något är en tradition anser 

jag inte i sig vara ett legitimt motiv, särskilt när företeelsen har så många problematiska och negativa aspekter. 

Det är heller inget giltigt syfte i pedagogiskt hänseende. Traditioner har dock ofta stark legitimitet som ritualer. 

Då återstår en förståelse av företeelsen som en form av initiationsrit, vilket ändå innebär ett syfte utanför själva 

traditionaliteten. Det intressantaste svaret var enligt min mening att kritikgenomgången var något som 

efterfrågades av studenterna själva. Detta skulle var mycket intressant att undersöka i en framtida studie. 

Informanterna tog själva upp att det i någon mening var svårt att tänka bortom kritikgenomgången. Den 

480 Jfr Anthony 2012 s. 32
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uppfattades som ett så starkt format att det var svårt att föreställa sig en annan ”riktig” avslutning på en 

projektkurs. Kanske kan denna förklaring utsträckas även till studenterna. Givet kritikgenomgångens 

dominerande ställning i undervisningen på KTH Arkitekturskolan och även globalt inom arkitekturundervisning,

har andra format, även om de då och då provas, inget av den tradition, rutin och vana som kritikgenomgången 

har.

5.2 Misrepresentation av historien
I diskursen om kritikgenomgången beskrivs den ofta som kontinuerlig. Den har alltid funnits och varit intimt 

förknippad med arkitektutbildningen. Historiken visar att den snarare tillkommit rätt sent i sin nuvarande form, 

inte minst i en svensk kontext. Historien som legitimitetsgrund blir därför problematisk.

Det är anmärkningsvärt att kritikgenomgången, som en så central del av arkitektutbildningen, saknar en 

ordentlig historik. Än mer anmärkningsvärt att det inte finns en historik över utbildningen av arkitekter i Sverige.

Jag menar att det faktum att vi saknar en historik för dessa fenomen gör oss försvagade i så måtto att de minskar 

våra möjligheter att utsätta den föreliggande situationen för en kritik. Eftersom en kritik alltid måste ta sin 

utgångspunkt i en specifik företeelse, blir företeelsens historia, som begåvat den med de karakteristika som gjort 

den till den specifika företeelsen vi vill kritisera, av central betydelse för att vi ska kunna förstå den.

Inte minst blir en sådan historik grundläggande för en fortsatt undersökning av kritikgenomgången. Den 

svenska historiken skiljer sig på helt avgörande punkter från den angloamerikanska, men utan att dessa skillnader 

är omedelbart avläsbara utifrån den undervisning som bedrivs i respektive kontext idag. Dock så förefaller flera 

av de utmaningar som svensk arkitektutbildning står inför idag ha djupa historiska rötter, såsom kopplingen 

mellan forskning och utbildning, relationen mellan pedagogik och resurstilldelning samt frågan om 

arkitekturdisciplinens kunskapsparadigm. Därför blir även en central aktivitet som kritikgenomgången en del i 

dessa historiska överväganden. Eftersom tidigare studier har visat på olika former av ”misrepresentation”481, 

d.v.s. felaktiga eller problematiska föreställningar om kritikgenomgången och de egna pedagogiska principerna, 

kan det vara intressant att titta närmare också på historiografin, eller rättare, avsaknaden av en sådan. Inte minst 

emedan tradition och ”precedent” är starka legitimitetsskapande faktorer, och i någon mening ”internaliserade” i 

fenomenet självt.482 Historiken kan alltså dels ge en fördjupad förståelse av utbildningens form idag, men också 

vara ett redskap för ett ifrågasättande av traditioner och bruk.

Enligt Thordis Arrhenius kan två huvudsakliga tendenser urskiljas bland arkitektutbildningarna i den 

angloamerikanska kontexten, en som söker rekonstruera arkitektrollen genom att fokusera på vad man ser som 

arkitektens huvudsakliga färdigheter, formgivandet i en situation som påminner om den “verkliga” 

projekteringen, och en som söker dekonstruera arkitektrollen genom att experimentera med “nya” metoder och 

verktyg, med skolan som ett forum för det experimenterande som ska omdefiniera yrkesrollen.483 I en svensk 

kontext kan dessa båda tendenser sägas rymmas inom samma utbildning. Intressant nog verkar 

kritikgenomgången stå stark oavsett vilken tendens som dominerar. Jag menar att detta har en historisk 

förklaring. Auktoriteten över omdömet, som garanterar professionens autonomi, har behållits oförändrad genom

kritikgenomgångens utveckling. 

Dana Cuff kritiserade 1991 individualismen i arkitektutbildningen i USA, eftersom hon menade att arbetet som

arkitekt främst karakteriserades av samarbete. Den svenska arkitektutbildningen tycks dock ha genomgått en 

481 Webster 2006b s. 289, Idem. 2006a s. 9, Werne 1990 s. 142
482 Webster 2006b s. 290
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närmast motsatt utveckling mot den Cuff propagerade för. Från att ha dominerats av grupparbeten och 

ämneskurser har arkitektutbildningen nu formats till en nästan helt projektintegrerad utbildning, där det allra 

mesta av arbetet görs individuellt. Arkitektutbildningen kan sägas ha genomgått en närmast motsatt rörelse 

jämfört med undervisning i Sverige i stort. Grupparbeten, som var dominerande i arkitektundervisningen vid 

KTH i många decennier, förekommer mycket sparsamt sedan studioundervisningen ”renodlades” på 1990-talet. 

Denna undervisningsform har istället blivit vanligare i grund- och gymnasieskola under samma tid. Om studion 

uppfattas som analog med ett klassrum, har arkitektutbildningen till sin struktur större likhet med grundskolans 

lägre årskurser, än med exempelvis gymnasieskolans mångfald av olika ”kurser” och avsaknad av en fast plast för

eleven/studenten.

Den långa utvecklingen mot större studentkullar har också inneburit att rekryteringen av lärare måst breddas. 

Följaktligen kallas lärarna inte längre för ”mästare” som en gång på både Beaux-Arts och Bauhaus. Det är alltså 

inte riktigt så att det gamla studioparadigmet gjort comeback, istället är det frågan om ett nytt, anpassat paradigm:

det nya studioparadigmet. Lärarna är inte längre mästare, de är inte sällan nyligen utexaminerade från samma 

utbildning som de nu ska bedriva.484 Men det gamla studioparadigmets begränsning kvarstår: lärarna kan bara lära

ut det de kan. Frågan är hur utbildningens legitimitet påverkas av en sådan ”av-elitisering”.

Det nya studioparadigmet kännetecknas vidare av att lärarna formar undervisningen i hög grad. En och samma

lärare är inte sällan också föreläsare, handledare, kritiker och examinator, utöver att också formulera kursens 

upplägg och kriterier. Dessutom arbetar läraren i regel som arkitekt utanför skolans värld. Det är milt uttryckt en 

krävande uppgift att vara lärare vid arkitektutbildningen. 

Mellan de olika studiorna är det närmast vattentäta skott. Studior kommer och går. Vissa varar i årtionden, med

modifikationer, andra bara i enstaka läsår. Någon kontinuerlig kunskapsuppbyggnad på skolan som helhet är det 

inte fråga om (däremot kan enskilda lärare s.a.s. bilda skola) utan det är snarare ett slags konstnärlig 

forskningsverksamhet.

5.3 Misrepresentation av disciplinen och utbildningen
Kathryn H. Anthony menar att utbildningen av arkitekter ”promotes unhealthy attitudes toward design 

practice”485. Central i hennes förståelse av hur dessa ohälsosamma attityder uppstår, är naturligtvis 

kritikgenomgången. Och en viktig fråga för studiet av kritikgenomgången är hur dess format påverkar 

arkitekturen i bredare bemärkelse. Det är naturligtvis en ytterligt komplex fråga, men utifrån den undersöknings 

om redan är gjord kan några anmärkningar sannolikt göras. Enligt Wilkin är kritikgenomgången exempelvis ett 

dåligt format för beställar- och brukarperspektiv, eftersom deltagarna är arkitekter eller blivande arkitekter.486 

Den sortens perspektiv representeras alltså inte på kritikgenomgången. Flera studier har pekat på att de defensiva

strategier som arkitekter tillägnar sig under utbildningen, huvudsakligen kopplade till kritikgenomgången, också 

kan begränsa eller på andra sätt påverka arkitekter i interaktionen med andra professioner och aktörer.487 

Anthony menar också att paternalismen i studioparadigmet uppmuntrar studenterna att söka sig till sina lärare 

och kritiker för kritik, istället för att utveckla denna förmåga hos sig själva.488 Anthony menar vidare att den 

484 Jfr ”Tema: Utbildningen”, Arkitektur 1990:3 s. 2
485 Anthony 2012 s. 158
486 Wilkin 2000 s. 89
487 Parnell & Sara 2007 s. 135, Anthony 2012 s. 166
488 Anthony 2012 s. 165
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frustration som kritikgenomgången ger upphov till hos studenterna sedan ger dålig självkänsla och dåligt 

självförtroende i yrkesrollen.489

Sedan Dana Cuff drev tesen att utbildningen kunde påverka praktiken, har detta synsätt slagit igenom på bred 

front. Utbildningen av arkitekter riktar sig mot idén om praktiken som ett mål. Anders Bergström har beskrivit 

hur detta medfört ett fokus på studioformen i utbildningen, som en form som antas simulera väsentliga delar av 

praktiken.490 Detta fokus medför i sin tur att utbildningen får en tyngdpunkt på ”traditionella” kunskaper och 

färdigheter, vilket närmare granskat antyder en bild av arkitekturens eller arkitektens ”essens” som motsvarar 

gestaltning och idégenerering i tidiga skeden av ett projekt. Ett fokus på en idé om kärnkompetens istället för på 

en idé om balans kommer sannolikt alltid att ledan till ett åtminstone implicit svar på frågan vad denna 

kärnkompetens är. Alltså: vad är arkitektur/en arkitekt? Om utbildningen strävar efter en simulering av en ideal 

praktik, är det en ganska dyster idealbild som antyds, med överarbete, kreativ ångest, dåligt planerad arbetstid 

och bristfällig information och struktur.

Utbildningen kan i en sådan förståelse ses som ett sätt att påverka yrkets status.491 Under flera decennier efter 

1970-talet beklagades i Sverige att arkitekterna förlorat i status och inflytande. Idag tycks yrkets status ha ökat. 

Frågan är om utbildningens förändringar under samma tid har ett finger med i spelet, eller om det enbart är 

konjunkturerna som avgör. Thordis Arrhenius argumenterar 1995 för att arkitektens svaga roll i den svenska 

samhällsdebatten åtminstone delvis är en följd av att de “kritiska forum pedagogiken [...] skapat” på 

arkitekturskolor i andra länder, här saknas.492 I ett större sammanhang ser Arrhenius en marginalisering av 

arkitekturfrågor i stort, och en “obefintlig” kritisk diskurs. Förvisso har en hel del hänt på de dryga två decennier 

som gått sedan Arrhenius’ text publicerades, men även om den kritiska diskursen nu finns, så är den otvetydigt 

marginaliserad. Det spår vi slagit in på i Sverige är design- och formgivarspåret.493 Att framhålla god design och 

god arkitektur i smakfulla fotografier. I denna mittfåra är det ont om plats för den kritiska arkitekturdiskursen. 

Det har klagats över att svenska arkitekter inte skriver, och ansatsen finns där i Arrhenius text också; 

arkitekturskolan som kritiskt forum kan alstra en kritisk diskurs även här, och detta kan i sin tur vara en del i att 

återerövra arkitekturens plats i samhällsdebatten, men det förutsätter att experimenterandet inte stannar vid 

stilistiska övningar där formal komplexitet misstas för intellektuell komplexitet.494

489 Anthony 2012 s. 40
490 Bergström 2014 s. 19
491 Bergström 2014 s. 19
492 Arrhenius 1995 129f
493 Kommodifiering av det gestaltade objektet, och av gestaltningen som sådan, är en ofrånkomlig del av objektets kontext 

i vår tid (och sedan länge). I denna kommodifiering återfinns hela raden av politiska och ideologiska ställningstaganden, 
som det gestaltande subjektet naturligtvis inte behöver göra, men som är en del av den “sociala” kontexten. Det står det
gestaltande subjektet fritt att välja att bortse från detta, men det är ett olyckligt misstag om det utelämnas omedvetet, 
eller i en falsk och onyttig föreställning om att gestaltandet är “fritt” från sådana aspekter. En sådan autonomi kan vara 
ett grepp eller ett verktyg, men innebär alltid en έποχη, ett parentetiserande, ett medvetet bortväljande av aspekter som 
vi kommer att behöva hantera. Arkitekten behöver inte förfäkta en instrumentell syn på arkitektur, det kapitalistiska 
systemet kommer i praktiken att behandla arkitektur på ett instrumentellt sätt, särskilt om arkitekter inte själva förhåller 
sig på ett medvetet kritiskt sätt till det egna skapandet. Kanske har det också bidragit till den upplevda marginaliseringen
av arkitekturen i Sverige att dess egna förespråkare, eller de som borde vara förespråkare, själva reducerat den till en 
vara. Jag menar här alltså inte att arkitekter inte ska ta betalt för sina tjänster, utan att marginaliseringen är en följd av att
arkitekturen reducerats till kostnad och ekonomiskt värde, att det är dessa värderingar som återkommer i 
samhällsdebatten om arkitektur. I ett historiskt perspektiv finns det en inneboende motsättning mellan modernismens 
funktions- och produktionstekniska utgångspunkter och dess revolutionära anspråk. Modernismen förespråkar en 
anpassning av gestaltandet till den redan rådande produktionsstrukturen (ibland en fetishisering, rentav) Möjligen 
innebär den en revolution av stilen/smaken, men samtidigt en anpassning till tekniken och det ekonomiska systemet, 
som sätter de revolutionära, samhällsomstörtande anspråken i fråga.
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Ett arkitekturprojekt som en student vid en arkitektutbildning gör kan ha många olika syften. Det kan 

exempelvis syfta till att studenten ska lära sig en specifik kunskap eller färdighet, vara ett statement i en 

konstnärlig eller politisk diskussion, demonstrera en färdighet eller kunskap (uppfylla ett kriterium), visa att 

studenten kan färdigställa en professionell slutprodukt, eller undersöka/kritisera/diskutera en fråga eller ett 

problem. Ett grundläggande problem i studiopedagogiken, som är särskilt uttalat i kritikgenomgången, är 

konflikten mellan lärande och bedömning. Läraren är samtidigt ”co-learner”/coach och examinator, tillspetsat 

uttryckt. I kritikgenomgången ställs detta på sin spets, oavsett om det formella bedömningstillfället är separerat 

från genomgången eller inte, eftersom genomgången i praktiken utgör en mycket stor del av underlaget för 

bedömning. Vi kan kalla det för ”presentationens paradox”: ska studenten berätta om sin lärandeprocess eller ska

vederbörande sälja in sin slutprodukt? Uttryckt annorlunda: Är kritikgenomgången verkligen en reflektiv, 

dialogisk lärandesituation, eller är det ett bedömningstillfälle där studenten säljer sitt resultat? Problemet ligger i 

att läraren som den som examinerar studentens arbete i och med detta har ett övertag som studenten inte kan 

bortse ifrån. Maktordningens problematik ska inte missförstås som att maktordningen som sådan ska upplösas. 

Om vi vill hålla fast vid idén om bedömning som skolan som institution är oupplösligt förbunden med, 

examination, ja själva vår idé om utbildning (och jag tycker vi borde hålla fast vid den, åtminstone tills vidare), så 

förutsätter vi denna maktordning där bedömarna/lärarna har makten att bedöma studentens prestationer. 

Däremot vore det olyckligt om vi helt bortsåg ifrån att denna maktordning påverkar förutsättningarna för ett 

öppet samtal. (Allt du säger kan komma att användas emot dig.) Så, problematiken ligger inte så mycket i 

maktordningen som sådan, utan i dess konsekvenser. Det är således inte oproblematiskt att beskriva 

kritikgenomgången som ett lärandetillfälle utan att beakta maktordningens roll och inverkan. Även om den 

formella examinationen separerats från kritiktillfället är det ändå underlag för denna examination, och deltagarnas

relation innehåller fortfarande samma maktobalans.

5.3.1 Avsaknaden av en teori

Liknande de underlag till en diskussion om kritikgenomgången som tidigare lagts fram av Blythman, Orr och 

Blair, Anthony, samt Parnell och Sara, är det ”teoretiska ramverk” för kritik i studioundervisning som föreslås av 

Oh, Ishizaki, Gross och Do.495 Oh m.fl. pekar på baksidan med att de flesta studiolärare samtidigt är 

praktiserande arkitekter: samtidigt som de bidrar med stor och konkret erfarenhet av att arbeta som arkitekter, är 

deras pedagogik ofta baserad på den egna studietidens upplevelser, och de har inte sällan svårt att förklara sina 

tillvägagångssätt eller vilka tillvägagångssätt som passar olika situationer.496 Författarnas mål är därför att etablera 

ett begreppsligt ramverk för att underlätta en sådan förklaring.497 På sikt vill de med ramverket bidra till 

byggandet av en teori eller förståelse för kritik i gestaltningsundervisning. De intresserar sig här inte enbart för 

den mer formella kritikgenomgången, utan inbegriper i begreppet ”kritik” (critiquing) även handledning och till 

viss del även helt informell återkoppling. Eftersom de intresserar sig för den teoretiska nivån, av samtalet om 

kritiken, om kritikens teoribyggnad, inskränker sig deras empiri till en litteraturgenomgång.498 De föreslår sedan 

ett teoretiskt ramverk, en uppsättning begrepp (faktorer) som ska underlätta en fördjupad och förtydligad 

diskussion om kritik.499 Litteraturgenomgången tjänar på sätt och vis som en inventering, härifrån hämtas alla de 

494 Arrhenius 1995 s. 130; Till 2005 s. 3.  För ett delvis omvänt perspektiv på utbildningens roll, där relationen mellan 
utbildning och arkitektpraktik problematiseras se Bergström 2014 s. 18f och Till 2009 s. 17

495 Oh m.fl. 2013
496 Oh m.fl. 2013 s. 303
497 Oh m.fl. 2013 s. 321
498 Oh m.fl. 2013 s. 304
499 Se även Anthony 2012 s. 122f
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olika begrepp som Oh, Ishizaki, Gross och Do systematiserar och relaterar till varandra. Själva ramverkets ena 

del består av det författarna kallar ”methods”, alltså lärarnas tillvägagångssätt, vilka är: olika ”typer” av eller 

”settings” för kritik (genomgång, handledning etc.), relationen mellan lärare och student (mästar-lärling, brukare-

arkitekt, jämlike), kommunikationsmodaliteter (tal, skrift, ritning/teckning/bild, gestik, kombinerade modaliteter,

digital), ”delivery types” (utvärdera, tolka, demonstrera alternativa lösningar, uppmärksamma på problem eller 

strategier, beskriva byggda exempel eller liknelser) och ”delivery”, alltså hur återkopplingen uttrycks (röststyrka, 

kroppspråk, intonation etc.). Den andra delen kallar de för ”conditions”, kritikens kontext, vilka är: 

gestaltningsfaser (design phases), individuella skillnader mellan studenter, studenters förkunskaper och erfarenheter,

”student response types” (tänkare, lyssnare, skeptiker, följare, feltolkare och bekräftade), gestaltningsartefakter 

(ex. modell, ritning, skiss etc.) och lärandemål. En målsättning med ramverket är att formalisera pedagogiken i 

gestaltande utbildningar i  högre utsträckning.500 Mål och syfte med kritiken i undervisningen är centralt att ta 

med i planeringen av undervisningen, och det finns studier från andra discipliner som visar att lärandet förbättras

om studenterna känner till syftet och tanken bakom lärarens metoder.501 När studenterna är medvetna om 

pedagogikens syften och metoder kan de vara mer mottagliga och aktiva i sitt lärande. (Intressant nog går detta 

på tvärs emot den vanligt förekommande metoden ”crash course” vars syfte är inte sällan att göra rent hus med 

nya studenters upplevda ”fördomar” om gestaltning och arkitektur.502) Tanken är alltså att när lärarna, med hjälp 

av ramverket, kan beskriva sin pedagogik på ett mer noggrant vis, inte bara kan tydliggöra den för sig själva, utan 

även för studenterna.

5.3.2 Kritiken av Schön

Donald Schöns teori om ”reflective practice” och designstudion som ett mönster för yrkesutbildningar över 

huvud taget, utgick ifrån en del av resultaten i AES, och har varit oerhört betydelsefull för det fortsatta 

legitimerandet av studiopedagogiken.503 Samtidigt intresserade sig Schön huvudsakligen för 

handledningssituationen (desk crit eller tutorial) i studiopedagogiken, och teorin blir därför väl snäv. Helena 

Webster menar sålunda att Schön missar dels att lärande äger rum också utanför den formella pedagogiska 

situationen, dels att lärandet i studion inte endast sker på ett rent kognitivt plan, utan att det också inbegriper 

sådana saker som smak och identitetsbyggande.504 Dessutom menar Webster att Schöns teori har avgörande 

metodologiska brister: Schön bygger sin teori på en återgivning av ett handledningstillfälle mellan läraren Mr 

Quist och studenten Petra, baserad på en rapport ursprungligen publicerad i AES, och utifrån denna återgivning 

drar Schön slutsatsen att Petra lärde sig ”korrekt” yrkesagerande genom ”telling and listening” och 

”demonstration and imitation”.505 Webster kommenterar:

However,  these  conclusions  should  be  considered  as  rather  suspect,  firstly  because  Schön’s
methodology lacks validity and secondly because the evidence does not support the conclusions.  In
reality, Schön had no primary data that confirmed what, if anything, Petra learnt from her tutorial with
Mr Quist.506

500 Oh m.fl. 2013 s. 318
501 Oh m.fl. 2013 s. 320
502 Jfr Love 2003, Sachs 2003 s. 31, Arkitekturskolan: Årsbok 2005 s. 22
503 Bergström 2014 s. 16, Mewburn 2010 s. 371
504 Webster 2008 s. 68
505 Webster 2008 s. 69
506 Webster 2008 s. 69
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Webster ser även Schöns teori som en variant på det förlegade synsättet att läraren ”överför” kunskap till 

studenten.507 Webster är också kritisk till att Schön lyfter fram designstudion som ”a paradigm for liberal self-

development”508 när forskning har visat att där finns ”tight control, coercion and molding”509. Föreställning och 

verklighet stämmer alltså illa överens i Schöns beskrivning. Webster har i tidigare studier visat på ”a high degree 

of misrecognition among architectural educators”510, en felaktig eller bristande förståelse av hur undervisningen 

fungerar. Föreställning och verklighet stämmer alltså illa överens även inom utbildningen, vilket sannolikt 

åtminstone delvis kan förklaras av att Schöns teori under en lång och formativ period varit mycket inflytelserik. 

Enligt Webster upphöjde Schön studion till föredöme, men beskrev den på ett begränsat och okritiskt sätt.511 

Denna beskrivning och upphöjelse passade de som undervisar i arkitektur alltför väl, eftersom den i grunden inte

pekade på någon förändring, utan kunde användas för att  legitimera status quo och även en ökning av 

studioundervisningens andel av utbildningens tid och resurser.512 Att arkitektutbildningen således ”fick” en teori 

på 1980-talet, innebar intressant nog inte en impuls till utveckling eller förändring av den traditionella och 

säregna pedagogiken, utan en legitimering av densamma. Teorin kom på sätt och vis utifrån, Schön var filosof, 

och legitimeringen blev sannolikt starkare just för att den var extern, alltså inte kom inifrån disciplinen själv.

 En annan anglofon forskare, Inger Mewburn vid RMIT i Melbourne i Australien, har gått igenom materialet i 

AES som Schön använde för att bygga sin teori, och kommit fram till att bilden som framträder i det rikare 

materialet är mycket mer nyanserad och problematisk än den bild som Schön målar upp.513 Det framgår 

exempelvis att Petra hade en bakgrund som matematiklärare på gymnasiet, och därför hade ett högst medvetet 

och aktivt förhållningssätt till sitt eget lärande och till sina lärares metoder.514 I Schöns bild är emellertid Petras 

bidrag till samtalet i stor utsträckning utraderade, vilket bidrar till föreställningen om studenten som en tabula 

rasa, alltså att de kunskaper som studenten tar med sig in i arkitektutbildningen inte skulle vara giltiga.515 Detta 

synsätt stärker i sin tur föreställningen om arkitekturen som en självreproducerande och statisk disciplin, där 

socialiseringsprocessen går ut på att inpränta de ”rätta”, de arkitektoniska uppfattningarna i de som ska invigas. 

Mewburns slutsats blir att Schöns teori framför allt fyller en funktion för att förstå det egna gestaltandet, men att 

den som pedagogisk grund är alltför simpel.516 

Även mer uppskattande forskare, som Oh, Ishizaki, Gross och Do, som menar att Schön i sin The Design 

Studio: An exploration of its traditions and potentials från 1985 ”provides the best portrayal of design critiquing to 

date”517, menar att Schöns teori ”does not provide a sufficiently detailed account of critiquing in design”518. 

Denna slutsats gäller då alla former av kritik, från handledningen till den formella juryn. Vidare menar Oh, 

Ishizaki, Gross och Do att det saknas en teori för kritik i gestaltande undervisning över huvud taget.519

507 Webster 2008 s. 69
508 Webster 2008 s. 71
509 Ibid.
510 Ibid. Jfr äv. Webster 2006b
511 Webster 2008 s. 72
512 Bergström 2014 s. 15f, Till 2005 s. 2f
513 Mewburn 2010 s. 367ff
514 Mewburn 2010 s. 368
515 Mewburn 2010 s. 370
516 Mewburn 2010 s. 377
517 Oh m.fl. 2013 s. 304
518 Oh m.fl. 2013 s. 305
519 Oh m.fl. 2013 s. 304
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5.4 Omdöme och autenticitet
Utifrån det insamlade materialet är det uppenbart att de påståenden som används för att legitimera 

kritikgenomgången saknar täckning inom den egna diskursen och vid en närmare granskning undergräver 

kritiken som undervisningsform. Lika uppenbart är det att kritikgenomgången åtnjuter en mycket stark ställning i

det rådande studioparadigmet, och att det i stor utsträckning saknas legitima alternativ. Min poäng är inte att 

kritikgenomgången är dålig, utan att vi som sysslar med den, studenter som lärare och kritiker, har en 

problematisk och bristfällig bild av den. Det i sin tur gör det svårt för oss att ta tag i de problem som vi också 

identifierar, trots vår bristfälliga bild.

Jag vill därför avslutningsvis undersöka om det kan finnas en annan förklaring eller legitimitetsgrund. Studierna

har visat på bristande överensstämmelse mellan idé och verklighet. De har också visat att en idé om omdöme är 

starkt förknippad med kritikgenomgången. Jag menar att denna idé om omdöme är central för 

arkitekturdisciplinen. Vi återkallar Krupinskas ord om omdömet och utbildningens mål:

The task  of  the  ’apprentice’  or  student  is  then  to  learn  to  be  his  or  her  own  critic;  to  acquire  a
dynamically thinking professional judgment and confidence.520

Även Anthony understryker omdömesförmågans vikt i yrkesrollen.521 Och det är ett viktigt och uttalat mål med 

arkitektutbildningen även på KTH Arkitekturskolan522 Omdömet är alltså centralt för definitionen av arkitekten, 

en definition som varit förbluffande konstant genom historien. Här är jag enbart intresserad av vad man kan 

kalla den interna definitionen av arkitekten, nämligen hur skrået eller professionen definieras och definierar sig 

självt, samt hur denna definition reproduceras.

Essensen av definitionen är enligt min uppfattning att arkitekten är den som besitter det omdöme som krävs för att 

kritisera den arkitektoniska artefakten (byggnaden, ritningen etc.) d.v.s. bedöma dess autenticitet, dess sanning. 

Definitionen är på ett sätt cirkulär, i och med att arkitekten också är den som framställer artefakten. Att vara 

definierad på detta sätt för med sig en rad konsekvenser för professionens autonomi och hur den kan förhålla sig

som disciplin till andra discipliner. Cirkeldefinitionen innebär en radikal obestämbarhet som leder till en mängd 

oklarheter om vad arkitekturen som verksamhet ”egentligen” är. Men innan vi går in på dessa följder är det på 

sin plats att diskutera själva autenticitetsbegreppet. Här kan Adrian Fortys redogörelse för sanningsbegreppet 

vara behjälplig.523 Forty benar upp sanningsbegreppet i den moderna arkitektoniska diskursen i tre olika spår, 

men understryker att de ofta går i varandra.524 (Jag utelämnar här hans redogörelse för renässansens 

sanningsbegrepp, som snarast används om det riktiga avbildandet av naturen.) Forty menar att det talats om 

expressiv, strukturell samt historisk sanning; expressiv sanning innebär att det verket uttrycker motsvaras av de 

intentioner som upphovspersonerna hade med verket, strukturell dito att byggnadsverkets bärande struktur är 

tydligt avläsbar vid betraktandet av byggnaden, historisk sanning slutligen att verket är ett uttryck för den 

historiska kontext inom vilken det tillkom. Det expressiva och historiska sanningsbegreppet kan ses som 

variationer av varandra, med den skillnaden att subjektiviteten i det förra rotas i upphovspersonerna, medan den 

i det andra rotas i betraktarens historieuppfattning. Bägge är naturligtvis subjektiva. Om vi bortser från 

svårigheten att utröna upphovspersonernas intentioner vid tillämpandet av ett expressivt sanningsbegrepp, 

520 Krupinska 2014 s 172
521 Anthony 2012 s. 165
522 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014: Självvärdering KTH Arkitektur, (Utvärderingsärende reg.nr 643-707-12) ”På 

avancerad nivå syftar programmet till en fördjupning som skapar förutsättning för att utveckla en omdömesförmåga.”
523 Adrian Forty: Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, Thames & Hudson, London 2012 s. 289-303
524 Ibid. s. 289
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kvarstår ändå det omöjliga i att nå något annat än en subjektiv uppskattning av huruvida dessa manifesteras i 

verket. Vad gäller det historiska sanningsbegreppet är vi hänvisade till att sätta upp ett antal premisser baserade 

på mer eller mindre subjektiva bedömningar och värderingar: Vad är egentligen kännetecknande för den aktuella 

historiska kontexten? Vad menar vi i detta fall med en överensstämmelse? Det strukturella sanningsbegreppet, i 

sin tur, lider av samma subjektiva problematik: huruvida betraktaren kan avläsa den bärande strukturen som 

bärande struktur bestäms av ett antal faktorer som ligger utanför det aktuella byggnadsverket, såsom 

förkunskaper, intresse etc. Vi har alltså att göra med ett sanningsbegrepp som är synnerligen tvetydigt och 

befinner sig långt från någon möjlighet till objektiv sanning eller det som i dagligt tal lite slarvigt brukar kallas för 

kunskap eller fakta. Detta är nu inte något nytt för arkitekturdisciplinen, men det är ändå värt att understryka när 

ett begrepp används på ett annat sätt än i vardagsspråket, eftersom det annars lätt uppstår en viss förvirring kring

vad språkets egentliga objekt är. Försök att hantera detta har gjorts från många håll, och mest relevant för 

arkitekturens vidkommande är kanske estetiken, som sträcker sig från försök till ett koherent vetenskapligt 

system för estetiska omdömen till ren fenomenologisk analys av upplevelsen av ett objekt. Den kantianska tesen 

om det rena smakomdömets avsaknad av intresse är ett exempel på strävan efter autenticitet i estetiken; för att 

smakomdömet ska vara autentiskt, d.v.s. endast beröra den rena upplevelsen av objektet, får det inte påverkas av 

något utöver den rena upplevelsen.525 Liksom autenticitetsbegreppet förutsätter sanningsbegreppet också en 

överensstämmelse, någonting är sant eller autentiskt endast om det uppfattas stämma överens med det som det 

”beskriver” (den eviga korrespondensteorin). På samma sätt finns det stora ”överlappningar” mellan 

sanningsbegreppet som det diskuteras av Forty och det autenticitetsbegrepp som föreliggande uppsats befattar 

sig med. Man skulle i stort sett kunna byta ut ”sanning” mot autenticitet i vart och ett av de tre fallen Forty tar 

upp. 

5.4.1 Omdömets historia

Intressant nog finner man en direkt parallell till min definition av arkitekten i den aristoteliska metoden.526 

Aristoteles menar att man ska söka svar på sin fråga bland experterna, och helst bland de experter som av andra 

experter anses mest lämpade. Här ville man ju säga att experten är expert just i kraft av sin kunskap, han besitter 

en kunskap med ett bestämt innehåll. Men Aristoteles lämnar i sin kunskapssyn utrymme också för andra typer 

av kunskap än bara den teoretiska, faktakunskapen, episteme. Han menar att det utöver denna också finns en 

erfarenhetskunskap, techne, och en omdömeskunskap, phronesis. Jag skulle vilja se arkitektyrket som ett av de få 

yrken där man i vår tid ännu håller fast vid detta kunskapsideal, denna kunskapsform. För att kontextualisera 

omdömesförmågan historiskt kommer jag nu att diskutera dess roll hos tre ikoniska arkitekter och teoretiker 

inom arkitekturdisciplinen.

Arkitekturteorin sägs oftast börja med Vitruvius De architectura, och första meningen i första bokens första 

kapitel slår fast att

En arkitekt skall ha kunskaper och lärdom inom många olika områden, eftersom det är han som bedömer
alla de andra konstnärernas skapelser i en byggnad.527

I denna portalmening gör alltså det arkitektoniska omdömet entré, och det är sedan främst i de första kapitlen, 

som befattar sig just med arkitekten och dennes utbildning, som det arkitektoniska omdömet gör sig påmint. 

525 Immanuel Kant: Kritik av omdömeskraften, övers. S.-O. Wallenstein, Thales, Stockholm 2003 s. 204 [58]. Kants exempel är
just en byggnad.

526 Se ex. Topica 100b18
527 Marcus Vitruvius Pollio: Om arkitektur, övers. B. Dalgren, Dymlings, Stockholm 2009 s. 4, min kursivering
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Bland annat diskuterar Vitruvius arkitektens behov av allmänbildning, han måste veta lite om mycket, non multum 

sed multa, något som även idag tycks gälla för arkitekten. Vidare tar han upp begreppet decor som kan tjäna som ett

utmärkt exempel på en teori om överensstämmelse och autenticitet, och som dessutom kommer att plockas upp 

längre fram i arkitekturhistorien.

Decor är det felfria utseende som uppnåtts när ett verk är sakkunnigt konstruerat med beprövade
komponenter. Den härrör från föreskrifter, på grekiska tematismoi, från hävd eller från naturen.528

Vi kan här förenklat beskriva decor som en överensstämmelse mellan byggnad och konventionens krav. 

Vitruvius delar upp begreppet och skriver att decor ”härrör från föreskrifter, […] från hävd eller från naturen”, 

men det är uppenbart att det i vart och ett av fallen är frågan om sociala konventioner.529

Om vi för ett ögonblick tillåter oss att bortse från vad Vitruvius faktiskt skriver, så att säga själva 

innehållet, och istället studerar mekanismen i hans framställning, det normativa draget, ser vi att decor och 

exempelvis den berömda vitruvianska triaden utilitas, firmitas, venustas kan läsas som ett tidigt exempel på hur det 

arkitektoniska omdömet definieras.530 Det kommer an på arkitekten att bedöma huruvida dessa kvaliteter är 

förefintliga i det granskade projektet, samt att se till att de förverkligas i de egna projekten. Ett hopp framåt i 

tiden på pass 1500 år för oss till Albertis traktat, den första vi har kvar efter Vitruvius, De re aedificatoria.531 Alberti 

är ju i mycket av en annan uppfattning än Vitruvius, men en parallell återfinns i hans begrepp om decorum, det 

passande.

The greatest glory in the art of building is to have a good sense of what is appropriate. For to build is a
matter of necessity; to build conveniently is a product of both necessity and utility; to build something
praised by the magnificent, yet not rejected by the frugal, is the province only of an artist of experience,
wisdom and thorough deliberation.532

För Alberti är arkitekturens springande punkt att lösa uppgiften på ett passande sätt, givet de sociala och 

naturliga förutsättningarna. För att kunna lösa uppgiften och tillfredsställande kunna uppfylla de krav som 

konventionen ställer, måste arkitekten besitta både erfarenhet, kunskap och ett gott omdöme. Slutligen är det 

även här fråga om en överensstämmelse, mellan konvention och verk. Begreppet återkommer sedan i Vignolas 

Regola (1562), Palladios Quattro libri (1570) och Scamozzis Idea (1615).533

Om vi bortser från den rent kulturhistoriska kontinuiteten i konvenansen, eller dess kulturella funktion över 

huvud taget, kan vi inskränka oss till att betrakta hur den hos Alberti, liksom hos Vitruvius, definierar arkitekten. 

Inte direkt, på så sätt att arkitekten är reducerad till att efterapa konventionen, men indirekt på så sätt att den 

arkitektoniska kvaliteten bedöms av yrkesmannens specialiserade omdöme, och detta, menar jag, definierar också

yrkesmannen.

Ett ytterligare hopp, denna gång endast i runda slängar 500 år framåt från Alberti, tar oss till den modernistiska

rörelsens barndom och glansdagar. Le Corbusiers antologi Vers une architecture innehåller dock många 

tillbakablickar till antiken såväl som till andra äldre perioder.534 Le Corbusier är kanske ett atypiskt exempel, han 

528 Ibid. s. 12
529 Ibid. s. 14
530 Ibid. s. 15
531 Leon Battista Alberti: On the Art of Building in Ten Books [De re aedificatoria], övers. Rykwert m.fl., MIT Press, Cambridge 

(Mass.) & London 1988 
532 Ibid. s. 315 (min kursiv) Decorum är här översatt med ”what is appropriate”.
533 Jfr Olle Svedberg, ”Om ändamålsenligheten”, Tidskrift för arkitekturforskning, vol. 3 nr 1-2 ss. 77-99, 1990
534 Jfr ex. Le Corbusier: Toward an Architecture, övers. J. Goodman, Frances Lincoln Ltd, London 2008 s. 115, 180, 185, 

195ff, 224ff, 234ff etc.
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är på sätt och vis klassicist, eller i alla fall estetiskt besläktad med de uppfattningar som framfördes av exempelvis

Winckelmann, även om dessa återkommande idéer tar sig något annorlunda uttryck hos honom. Särskilt relevant 

är kanske avståndstagandet från all klasssicerande arkitektur kombinerad med det samtidiga hyllandet av den 

klassiska grekiska och romerska arkitekturen, samt upphöjandet av denna till rättesnöre för de geometriska 

operationer som ska ge upphov till den ”ingenjörsestetik” som är hans tids egentliga arkitektur.535 

Argumentationen följer återigen samma enkla schema; det finns en estetik som är den rätta, och det är upp till 

arkitekten att fatta sina beslut i överensstämmelse med tidens krav. Sedan komplicerar Le Corbusier det hela en 

aning när han hävdar att de modernistiska idealen inte bara är de rätta för hans samtid, utan också absoluta och 

eviga.536

Hur samtida en viss arkitekturyttring egentligen är, vad vi skulle kunna kalla dess ”samtidighet”, är ett 

genomgående drag i den historieskrivning som modernisterna ägnar sig åt i rättfärdigandet av det modernistiska 

projektet. Enligt Charles Jencks, som i sin uppsats History as myth skriver under inflytande av Karl Poppers 

definition av historicismen med utgångspunkt i Hegels dialektik, innebär detta att de modernistiska 

historieskrivarna (på ett vis som påminner om den historiska materialismens manér) menar sig kunna avgöra 

stilars och artefakters giltighet utifrån ett kriterium om överensstämmelse med samtidens givna historiska 

bestämning.537 Framför allt angrips historikern Nikolaus Pevsners läsning av arkitekturhistorien och hans 

avståndstagande från expressionism på föregivet objektiva grunder. Jencks menar istället att det handlar om 

subjektiva bedömningar av moralisk art, grundade i Pevsners egna åsikter, som här får ta skepnad av objektiva 

omdömen.538 Slutmeningen i hans vittfamnande genomgång av arkitekturhistorieskrivningen under 1900-talet 

sammanfattar Jencks ståndpunkt klart och tydligt:

Architects make architecture, historians make history and what they both make is myth.539

Bakom arkitekturkritiken på föregivet objektiva och moraliska grunder finns inget annat än kritikerns och 

historikens egna övertygelser och fördomar. Det skapar en ”dialektik” där det som utdefinierats av en 

historiker/kritiker lyfts fram av nästa, och så vidare i en på stället stampande, subjektiv diskurs, eller myt, för att 

använda Jencks ord.

En ytterligare Pevsnerkritiker är David Watkin, som ägnar en hel bok med namnet Architecture and morality åt att

reda ut just kopplingen mellan moral och arkitektoniska omdömen.540 Det verkar ju intuitivt rimligt att man inom

arkitekturdiskursen och diskussionen av arkitektoniska artefakter ska kunna komma med motiverade 

värdeomdömen, men enligt Watkin är det felaktigt att tillskriva dessa estetiska omdömen en moralisk grund.541 

Likväl lever detta språkbruk alltjämt kvar inom disciplinen, vilket han också själv påpekar, även om det 

omformulerats och kanske mjukats upp något.542 Hur som helst har detta kriterium för en artefakts autenticitet 

avfärdats i den seriösa diskussionen, och arkitekten måste således söka sig någon annanstans för att hitta något 

mer beständigt att bygga sin definition på. 

535 Jfr ibid. s. 86f, 94f 
536 Ibid. s. 133
537 Charles Jencks: ”History as myth” i Charles Jencks och George Baird (utg.): Meaning in Architecture, Barrie & Jenkins, 

London 1970 s. 244-265
538 Ibid. s. 252
539 Ibid. s. 265
540 David Watkin: Morality and Architecture Revisited, John Murray Ltd, London 2001
541 Ibid. s. 5
542 Ibid. s. 14
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5.4.2 Omdöme och autonomi

Jeremy Till är i sin bok Architecture depends inne på en liknande tanke som den jag förfäktar i denna uppsats och 

det är från följande passage jag fått uppslaget och inspirationen till den cirkulära definitionen av professionen:

The only  way to avoid the apparent  loss of authority as  one moves along the line from expert  to
building is to reel in that final link in the chain, that of the exposed building, and to situate it in a closed
loop: the expert defines the profession which orders practice which produces buildings which in turn
define the knowledge of the expert. The means of achieving this closure is to limit the architectural
knowledge to those aspects that are controllable by architects.543

Till menar att detta skapar en cirkulär definition av professionen, vilket garanterar disciplinen en upplevd 

autonomi. Men han menar också att denna trygghet är falsk, den praktik som verkar inom ramarna för denna 

autonomi kommer undantagslöst att falla offer för just det man sökt utesluta.544 Mitt bidrag till denna förståelse 

av professionen är analysen av omdömet som gemensam nämnare för denna cirkulära definition genom 

historien. I ett samhälle som bygger på en arbetsdelning som blir alltmer förfinad ter sig sålunda arkitekturens 

krympande kunskapssfär som en naturlig konsekvens, i och med att olika tekniska discipliner ständigt avknoppas.

När de blir för specialiserade kan de inte längre omfattas av arkitektens generella expertis: omdömet.

För att ytterligare illustrera hur denna autonomiprocess fungerar är det passande att jämföra med den italienske

filosofen Giorgio Agambens läsning av Foucault. I sin essä What is an apparatus? diskuterar han Foucaults 

begrepp dispositif (en. apparatus) och definierar det på följande sätt:

a. It is a heterogeneous set that includes virtually anything, linguistic and nonlinguistic, under the same
heading: discourses, institutions, buildings, laws, police measures, philosophical propositions, and so on.
The apparatus itself is the network that is established between these elements.
b. The apparatus always has a concrete strategic function and is always located in a power relation.
c. As such, it appears at the intersection of power relations and relations of knowledge.545

Agamben slår fast att ”apparaten” negerar det ursprungliga subjektet i det att ett nytt subjekt sätts inom ramen för 

apparaten/apparaterna, och att detta var en kraftfull process för sättandet av upplevt meningsfulla subjekt då 

apparatens upplevdes som meningsfull, exempelvis i Europa under kristendomens framväxt, då deltagande i den 

nya religionen var en stor sak för de troende.546 Han menar dock att vi för närvarande befinner oss i en situation 

där apparaternas objekt inte upplevs som lika meningsfulla (man frestas att säga att dagens konsumtion inte är 

inriktad på det transcendenta), och att de nya subjekt som apparaterna sätter därigenom blir tomma, vilket driver 

på ett deltagande i ytterligare apparater i jakt på mening i tillvaron.547 Och kanske är denna tomhet, som 

Agamben antyder, mer kännbar i vår tid – som han karakteriserar som senkapitalistisk – än det tidigare varit. 

Agamben menar att det är denna avsaknad av vision bakom apparaten, denna tomhet, som resulterat i dagens 

politiska situation, som han menar karakteriseras av en apparatens självförvaltande mållöshet.548 Av politik, som 

tidigare förutsatte subjekt och identiteter, har blivit ett självuppehållande system, sitt eget ändamål. Oaktat man 

ger Agamben rätt eller fel i tolkningen av samtiden är apparaten ändå en belysande jämförelse med den ”apparat”

vars mål är arkitekturens autonomi. 

543 Jeremy Till: Architecture Depends, MIT Press, Cambridge (Mass.) & London 2009 s. 155
544 Ibid. s. 156
545 Giorgio Agamben: What is an Apparatus? and other Essays, övers. D. Kishik och S. Pedatella, Stanford University Press, 

Stanford 2009 s. 2f
546 Ibid. s. 20
547 Ibid. s. 21
548 Ibid. s. 22
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Av ovanstående historiska stickprov hoppas jag ha pekat på det sannolika i att denna autonomiprocess 

förekommit genom hela arkitekturhistorien. Vi ser genomgående hur arkitektur ska vara ”på riktigt”, ”passande”,

”ren”, ”rationell”, att det hela tiden funnits en ”standard” (för att låna Le Corbusiers uttryck) för att bedöma 

arkitektur och utifrån vilken man talar om arkitekturen som process och praktik, och att argumenten 

oupphörligen återfaller i att peka på behovet av denna överensstämmelse, denna autenticitet. Likaledes kunde 

man tänka sig en skissartad genomgång av professionens förhållande till ”användaren” genom historien; 

”brukare”, ”kund”, ”medborgare”, ”uppdragsgivare”, ”folk”, ”nationalanda” etc. För vem eller vad anser man sig

bygga, och hur påverkar detta gestaltningen och bedömandet? Det faktum att de enskilda ”standarderna” för 

bedömningen av verkens autenticitet genom historien varierat kan i det hänseende vi här intresserar oss för göra 

detsamma; mönstret är genomgående.

En cirkulär definition av disciplinen innebär dock i en mening att den också är ”tom”. Utmaningen för 

disciplinen blir att omvandla denna tomhet till en frihet, och inte till en tvångströja där disciplinen för en tillvaro i

ständig ångest för kontingens. Om autonomin kan bli en möjlighet att välja och skapa kontingenser kan 

autonomin istället vändas till en positivitet.

5.5 Avslutning
Som vi har sett är kritikgenomgången problematisk inte bara till sitt genomförande, utan till själva sitt format. 

Enda sättet att utvärdera kritikgenomgången är att göra en enkätundersökning eller intervjuundersökning bland 

deltagarna, och dessas upplevelser skiljer sig från varandra, men också från de iakttagelser som en observatör 

gjort vid samma tillfälle. (Vi är här naturligtvis inte intresserade av att fastslå objektivt hur kritikgenomgången 

var, utan nöjer oss med att ha identifierat att det inte verkar gå att finna någon sådan objektivitet, alltså att 

kritikgenomgången inte går att utvärdera utöver den individuella upplevelsen, vad avser lärandet.) Just denna 

egenskap har dock, vill jag påstå, ironiskt och paradoxalt nog, varit en bidragande faktor till att 

kritikgenomgången hållits vid liv i en generation nu. Kritikgenomgången är till sitt format så ”elastisk” (eller 

diffus) att den kan tillskrivas de lärandemål som för tillfället gäller, fyllas med det innehåll som önskas, just för att

den undflyr varje närmare precisering och utvärdering.

Jag har argumenterat för att arkitekturen som disciplin själv karakteriseras av samma undflyende, och det kan 

tyckas att en sådan, på sätt och vis analog, form för examination därför vore passande. Och mitt svar är att den 

skulle kunnat vara det, men att den då måste användas med samma medvetet instrumentella och kritiska 

förhållningssätt som arkitekter måste ha till disciplinen, om denna tvetydighet ska ge den autonomi den strävar 

till, denna position att fylla med mening och innehåll, och från vilken disciplinen kan bli en plattform för positivt 

inflytande, och inte endast en tomhet för att söka fly verklighetens ofrånkomlighet. Men min slutsats är att 

kritikgenomgången idag snarare är en stagnerad kvarleva av ett paradigm som inte var genomreflekterat till att 

börja med.
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5.5.1 Ytterligare studier

I historiskt hänseende anser jag det vara högst angeläget att en ordentlig historik över arkitektutbildningen i 

Sverige sammanställs. Av särskilt intresse vore att studera undervisningsmetoderna. Förhoppningsvis kan 

arkivforskning i KTH Arkitekturskolans arkiv bidra till detta.

Vad gäller kritikgenomgången anser jag att det vore önskvärt med fler studier i en svensk kontext, och oavsett 

kontext, att det görs fler stora studier. Eftersom det gjorts ett antal intervjustudier vore det önskvärt om det 

gjordes fler observationsstudier.

Få jämförande studier har gjorts, och de som har gjorts har huvudsakligen fokuserat på kritikgenomgången på 

konstskolor, eller inom olika formgivningsutbildningar, såsom grafisk design och mode. Vissa beröringspunkter 

med musikerutbildningars ”masterclass”-format finns (det offentliga uppträdandet, ”live feedback”, inbjudna 

auktoriteter, skräckhistorier), och förhållandet till ”case”-metodiken inom medicinska och juridiska utbildningar 

vore också värd att studera jämförande.
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6. Tack
Jag har många personer att tacka för olika bidrag under arbetet med denna uppsats. Till att börja med mina 

anonyma informanter (ni vet vilka ni är). Jag har förstått att man inte bör tacka sina handledare, eftersom de bara

gör sitt jobb, men eftersom jag är rätt säker på att det egentligen inte är hennes jobb att handleda mig vill jag 

tacka min huvudhandledare för den senare delen av arbetet, Helen Runting, i alla fall, vars knivskarpa frågor och 

kommentarer har tvingat mig att dra texten mycket längre än jag från början hade avsett. Bland övriga anställda 

på KTH Arkitekturskolan vill jag särskilt tacka: Anders Bergström, som utöver flera värdefulla samtal också varit 

behjälplig med både litteraturförslag och arkivmaterial; Weronica Ronnefalk, som lät sig intervjuas om ett 

hopplöst stort och svårt ämne ur alla möjliga vinklar; och Per Fransson, som vid några viktiga tillfällen fällt några

stöttande ord så att jag vågade fortsätta. Johanna Tuulse, de få exjobbsluncher vi lyckades få till var precis den 

rätta blandningen av belöning och blåslampa. Fredrika Wennström, vi har båda både stört och stöttat varandra 

under arbetets gång, men jag hade inte velat vara utan våra ändlösa samtal. Gustav Knochenhauer, det är i våra 

samtal gnället över utbildningens förtretligheter för första gången blev kritik. Jag vill också tacka alla andra 

kursare som jag haft givande diskussioner och samtal med om det här ämnet under åren på utbildningen. Jag vill 

tacka min äldsta vän, Nadia Moberg, för våra ovärderliga samtal om våra respektive fält, även om jag inte har 

lyckats använda din expertis inom diskursanalys. Jag är särskilt tacksam mot min morfar, Kai Blomqvist, som 

ställde ett av sina arbetsrum till mitt förfogande, vilket har varit avgörande för att jag skulle kunna slutföra 

arbetet, och som bidragit med viktig återkoppling och hjälp. Avslutningsvis kan jag aldrig nog tacka min fru 

Adina, som är den som utan tvekat slitit mest för att denna uppsats skulle bli klar.
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7. Källförteckning
Högskolelag (SFS 1992:1434)

Högskoleförordning (SFS 1993:100)

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm 2002

Projektbeskrivning “Professionell kompetens i utbildningspraktiker: Kritikgenomgångens pedagogik” 
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Bilaga 1: Intervjufrågor

Berätta (fritt) om kritikgenomgången! Vad innebär en kritikgenomgång? Hur går den till?

Vad är studenternas roll i kritikgenomgången?

Vad är kritikernas/lärarnas roll i kritikgenomgången?

Du har upplevt kritikgenomgången både som student och lärare. Hur har din upplevelse av kritikgenomgången 

varit i dessa olika roller?

Vad är syftet med kritikgenomgången?

Uppfyller den detta syfte? Hur kan uppfyllelsen kontrolleras?

Vad är en lyckad kritikgenomgång?

Hur kan en kritikgenomgång misslyckas? Vad är en misslyckad kritikgenomgång?

Hur upplever du att kritikgenomgången förhåller sig till arkitektutbildningens mål och pedagogik?

Hur upplever du att kritikgenomgången riktar sig mot arkitektens kärnkompetens?

Hur upplever du att arkitekturskolans och organisation påverkar eller påverkas av undervisningen?

Hur upplever du förhållandet mellan utbildning och yrkesliv/praktik? 
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Bilaga 2: Forskningsetiskt statement

Hanteringen av intervjuerna ska följa Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Följande gäller därför för intervjuerna:

Syftet med intervjuerna är att studera lärares vid KTH Arkitekturskolan uppfattningar om kritikgenomgången 

som en del av pedagogiken vid KTHA. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. 

Resultatet kommer att utgöra en del av en uppsats som skrivs inom ramen för ett examensarbete i arkitektur 

under vårterminen 2017.

Deltagande i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas av deltagaren.

Uppgifterna kommer att anonymiseras före publicering, så att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av 

utomstående.

Insamlade uppgifter kommer endast användas för forskningsändamål.
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