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Mitt perspektiv 

Direkt efter avslutat exjobb (men dock utan examen) övergick jag till att plugga vidare till arkitekt och har 

sedan jobbat på några större arkitektkontor fram till pensionen 2012. Nyttan av V-åren ska ses i det 

perspektivet. Några reflektioner kring skillnaderna i utbildningen på V resp A har också kommit med. 

Nollningen  
På V-sektionen var nollningen givande på många sätt. Eftersom Teknisutbildningen i så stor utsträckning är 

gruppundervisning var det genialt att låta oss lära känna varandra direkt. Det skapade också kontakter med 

de äldre årskurserna. Efteråt anar man att kontakter med kursare och äldrekursare samt lärare och assistenter 

är en väsentlig del av inskolningen i en profession. Studentlivet utanför de direkta studierna känns också som 

en bra början på ett gott liv. Nollningen på A-sektionen var vagare och hade tagit intryck av tidsandan. Vi 

kallades inte för ”Nollor” utan ”Ettor” t.ex. 

Undervisningen 
Mycket av undervisningen, särskilt första två åren, dominerades av ”korvstoppning” och att öva sig på 

konventionell problemlösning. Tentorna läste man in genom att öva sig på gamla tentor. Vi uppmuntrades att 

lösa övningsuppgifterna genom att kopiera gamla lösningar. 

Jag kände omedelbart motstånd mot detta och försökte t.ex. läsa in litteraturen till Nationalekonomi på 

hösten i ettan i stället för att köpa kompendiet. Dels körde jag på tentan, dels grundlade jag en livslång 

skepsis mot de ekonomiska vetenskaperna. 

När vi skulle planera busstrafik i kommunikationsteknik försökte jag lansera ett annorlunda sätt att balansera 

hög- och lågtrafik som fick övningsassistenten att stönande be mig kopiera en ”vettig” lösning. (Min lösning 

har faktiskt använts av SL senare.)  

Föreläsningarna var ofta superteoretiska. De gav mig inget förutom att jag kände mig korkad. 

Räkneövningarna och diskussioner med övningsassistenterna upplevde jag som mycket mer givande. 

Nu efteråt måste jag nog inse nyttan av att studera andras lösningar på ett problem. Det bör dock ske på ett 

genomtänkt och reflekterande sätt. Jag tror att arkitekter i alla tider har hållit på med det genom att studera 

byggnader med hög arkitektonisk kvalitet.  

Vändpunkten 
Efter att ha tvivlat på min identitet som ingenjör och längtat efter en mer kreativitetsbefriande utbildning en 

tid träffade jag på Byggnadsföreningen Arne Jonsson Tillsammans med några KVSIF:ar hade jag sjungit 

låtar ur spexet Hemsöborna för gubbarna. Arne J var ju lärare i konstruktionslära på A-sektionen och 

berättade om hur han såg på arkitekters problemlösningsmetodik. Jag bestämde mig omedelbart för att byta 

bana och har inte ångrat det sedan. 

Arkitektutbildningen 
Åren efter 68-revolutionen var lärarna på A-sektionen över lag jätterädda för oss elever. Få lärare trodde på 

att de hade något att lära ut. Det som eventuellt räddade oss var teckningslärare och övningsassistenter. Vi 

ägnade den mesta tiden åt att lösa uppgifter, skissa samt redovisa idéer och lösningar på olika 

byggnadsproblem. Många av assistenterna var väldigt skickliga och pedagogiskt begåvade yrkesmän. Den 

konstnärliga delen av undervisningen fick teckningslärarna och några enstaka fantastiska assistenter hjälpa 

oss med. Den stora skillnaden jämfört med V-sektionen var nog att A-studenterna ständigt uppmuntrades att 

hitta nya vinklingar på uppgifterna. Tyvärr hade kvaliteten på kunskapsöverföringen inte hämtat sig efter 

revolten. 
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Nyttan 

Våren i ettan träffade jag en skolkamrats pappa som var VoV-byggare och chef för ett oljebolag. Han 

vittnade om att vår utbildning kunde leda till framstående poster lite var som helst. Iakttagelsen står sig. 

Vad har jag då haft för nytta av åren på V-sektionen? 

Strukturerad problemlösning 
Framgångsrik problemlösning tror jag bygger på en mix av galna uppslag och en väldigt strukturerad 

arbetsprocess. V-årens strukturerade problemlösningstragglande gav mig en bra grund. 

Matte och geometri 
Jag brukar halvt på skoj säga att den enda matte arkitekter behöver är trigonometri och procent. ( Nu har 

CAD minskat behovet av trigonometri). 

Allvarligt talat så tycker jag att matte inkl geometri är ett fantastiskt språk som hjälper en att hitta mönster 

och ordning i verklighetens kaos. Jag har haft mental nytta av matten på V. 

Byggnadsfysik och –teknik 
Byggnadsfysikens lagar kan man aldrig undkomma, hur mycket fräck design man än använder. Förmågan att 

föreställa sig byggnader både som rum och som hopfogade byggnadsdelar är fundamentalt för en arkitekt. 

Tänker man bara rum och ytor är det svårt att få ihop något som går att bygga. Jag har haft jätte-nytta av 

kunskaperna från V-undervisningen i mitt yrkesliv. 

Bygg-Ek-Org 
A-undervisningen hann på 70-talet inte med insikter i arkitektrollen i sitt sammanhang med projekterings- 

och byggprocesserna. Det är svårt och tar tid att i stället lära sig det som praktiserande arkitekt. V-

undervisningen lade en bra grund. Jag har också haft mycket nytta av att förstå hur man som beställare, 

projektledare m.fl. V-byggare ser på verksamheten. 

”Wetterbergeffekten” 
Någon enstaka gång har jag känt av ”Wetterbergeffekten”, dvs. kunder som fått nys om min bakgrund som 

V-byggare har börjat behandla mig mer respektfullt. Det irriterade mig samtidigt eftersom det nedvärderade 

mina arkitektkollegor. 

Två vita och en brun 
Långt efteråt insåg jag att våra nollegasquer egentligen var akademisk utbildning i att bevista taklagsfester. 

Det har haft nytta av många gånger. 


