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Till dig som bokar vandringsutställningen  
”Bland takskägg och små hus!” 
 
Handledning till utställningen  
 
Vad är ett takskägg? Det är bara en av alla frågor du kan få svar på i Norrbottens museums 
nya egenproducerade utställning för barn. Arkitektur och byggande är, när man börjar nysta 
i det, ett nästan oändligt stort ämnesområde. Människans behov av tak över huvudet, det 
ändamålsenliga boendet och dessutom värdet av det estetiska – och hur tycke och smak har 
förändrats genom århundradena. Det väcker frågor som rör inte bara det konkreta husbygget 
utan även samhällsbyggande och stadsplanering. 
 
Utställningen vänder sig främst till barn mellan 6- 10 år och bjuder bl a på roliga husord, en 
konstig grej med väggar och golv i genomskärning och såklart ett mycket välkänt bygge - 
kojan under köksbordet! Dessutom väntar ett hundratal små hus: villor, höghus, affärer och 
skolor att planera en egen stad med. 
 
”I en stad finns det många olika hus. 
En del människor bor i höga hus 
med många lägenheter. 
En del människor bor i villor. 
En del hus har vi tillsammans 
exempelvis skolan, biblioteket, affären eller kyrkan. 
Någon bor nära skolan 
och någon annan kanske bor nära affären. 
 
I den här utställningen 
kan du ta reda på mer om 
olika typer av hus och 
hur man bygger hus. 
Du kan dessutom bygga en egen stad.” 
 
 
Målet med utställningen 
Målet med utställningen är att väcka besökarens intresse för huset som byggnad, samt ge och 
fördjupa kunskaper om dess arkitektur, byggmaterial och funktion. Den som inte tänkt så 
mycket på hus tidigare ska bli sugen på att gå hem och syna sitt eget - inifrån och ut- och 
dessutom kunna sätta ord på den nya kunskapen.  
 
 
 
Målgrupp 
Målgruppen är barn, främst mellan 6-10 år, samt deras familjer. 
 



Utställningens innehåll 
 
Läshörna och sittplatser 

 
Sittplatser och en öppen yta där det går att samla en mindre grupp. Litteratur om arkitektur 
och byggande där den intresserade kan läsa mer. Anpassat både för barn och vuxna. 
 
Arkitekturord 

 
På väggarna skyltar med arkitektur- och byggord som förklaras med bild och enkel text. 
Orden har valts både utifrån att de är lite ovanliga och roliga eller att de förklarar ngt från 
andra delar av utställningen. Ex: takskägg, spiktegel, burspråk, kolonn  
 
Liten arkitekturhistoria 

 
På väggen hänger vepor med serietecknad arkitekturhistoria. 
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Konstruktioner  
Ett hus kan se ut nästan hur som helst ändå är de flesta ganska lika – och det gäller världen 
över.  I många fall, både förr och idag, används främst det material som finns i närheten. Hur 
huset konstrueras beror på vilket material som används, och vilken form och storlek huset ska 
ha. 
 

 
Ett ”hus” med en salig blandning av material, stilar, konstruktioner, gammalt och nytt. 
 

 
Små modeller av timring och tältkåta, 
att provbygga själv.  
 

 
Kapla-stavar, 
att konstruera fantasifulla byggnader med. 
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Stadsplanering 
Städer världen över har genom tiderna planerats efter olika mönster – längs en huvudgata, 
som rutnät eller annat. Här får barnen själva planera ett stadsmönster efter eget huvud. Kan 
göras individuellt eller i grupp. Kan vara spontan lek eller en uppgift. 
 

Grå matta 3x3,5 m utgör själva byggytan. Drygt hundratal små hus i olika modeller; här 
finns höghus, punkthus, mindre och större villor, offentliga byggnader och material till gröna 
ytor, vattendrag, hockeyplan mm 
 
Kojan - den första egna bostaden 

 
Ett vanligt köksbord, ngt förhöjt för att få känslan av ”lite för stort”. Täckt med filt och duk 
för att det ska vara en rätt typisk koja. En blomma på bordet, köksklocka och almanacka 
bidrar till hemkänsla. Inne i kojan mattor och kuddar för mysighet, ficklampa och bok att 
skriva i.  
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Frågor och svar 
  
 
Arkitektur 
”Arkitektur är det vi ser- husen och deras rum med möbler och inredning, detaljer och 
dekorationer. Det är också gator och torg, trädgårdar och parker, stadsdelar och hela städer. 
Det är formerna och proportionerna hos byggnaderna och gaturummen. Det är materialen och 
färgerna på väggar, golv och tak, inne och ute, på de enskilda husen och på staden som 
helhet. Det är ljusen i rummen och byggnaderna. Det är den atmosfär som byggnaderna ger 
både i sig själva och till staden.” (Vardagens arkitektur, 2001, Jöran Lindvall/ Ann-Kristin 
Myrman) 
 
Vad betyder ordet arkitektur? 
Ordet arkitektur kommer från ett grekiskt ord som betyder byggnadskonst.  
 
 
 
Vad är ett hus? 
I uppslagsboken står det att ”ett hus är en uppbyggd konstruktion bestående av ett system av 
vågräta och lodräta ytor, som avgränsar ett slutet utrymme för boende, vistelse eller 
förvaring.” 
 
 
 
Vad arbetar en bebyggelseantikvarie med? 
En bebyggelseantikvarie arbetar med byggnader och miljöer runt om kring oss alla. Ibland 
vill personer ha råd om hur man kan renovera sitt gamla hus på bästa sätt, då kan 
bebyggelseantikvarien ge goda råd. Ibland kontrollerar hon viktiga hus, t ex ett 
byggnadsminne, för att se om det behöver renoveras eller skötas om på ett annat sätt.  
 
En bebyggelseantikvarie är bra på att se hur all bebyggelse hänger ihop, hon tittar inte bara 
på själva husen, utan också på allt som finns runt omkring husen som t ex ängar, parker, 
vägar eller parkeringar.  En bebyggelseantikvarie kan komma med synpunkter till 
kommunerna när en byggnad ska rivas eller när något nytt ska byggas. 
Bebyggelseantikvarien dokumenterar byggnader, hon beskriver och fotograferar – för att 
människor i framtiden ska kunna se och lära sig mera om hur vi har byggt, målat och vad vi 
har tyckt om för olika typer av hus, genom olika tider. 
 
 
 
Vad är en arkitekt? 
En arkitekt arbetar med att formge byggnader eller bebyggelse. De gör ritningar och 
modeller för att andra sedan ska kunna bygga precis som de vill ha det. En arkitekt måste 
tänka både på hur en byggnad ska se ut och på alla funktioner som ska finnas med. 
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Texter från utställningen 
 
Hus som har namn 
En del hus har ett namn eller kallas för något särskilt. Ibland är det arkitekten som har gett 
sin byggnad ett namn, ibland är det bara så att folk börjar ge sina egna ”smeknamn” till 
byggnader. Vet du om något hus som har ett namn eller ”smeknamn”? 
 
Den lilla röda stugan i Kiruna 
 
1904 flyttade Nils Axel Sundqvist med familj, in i den lilla röda stugan. Stugan hade ett enda 
rum. Familjen bestod av föräldrarna och deras fem barn; Henning, Adida, Karin, Maria och 
Axel. Föräldrarna brukade sova i en utdragssäng och de fem barnen sov i lucksängen. 
Farbror Hugo brukade dessutom också bo i stugan. Farbror Hugo var bokbindare och hade 
sitt bokbinderi vid det ena fönstret i stugan, medan pappa Nils Axel som var skomakare och 
hade sitt skomakeri vid det andra fönstret.   
 
Stugan står fortfarande kvar i Kiruna. En del brukar kalla den för ”Marias stuga”, efter en av 
döttrarna i familjen medan andra kallar den för ”Danielssons” eller ”Skomakeriet” och ibland 
bara för ”den lilla röda stugan”. 
 
 
Tutti frutti-husen i Luleå 
 
Södra hamnen i Luleå användes, i slutet på 1800-talet, som hamn för lastfartyg. På mitten av 
1900-talet flyttades den tunga båttrafiken längre ut, men det finns fortfarande kvar en hamn 
får småbåtar.  
 
I början av 1990-talet byggdes ett nytt bostadsområde i Södra hamn.  Området har blivit 
mycket populärt att bo i. Husen ligger bara några meter från havet och ändå bara en kort 
promenad från centrum. I husen finns sammanlagt 295 lägenheter, varje lägenhet har 
inglasad balkong eller uteplats.  
 
Husen är vita men vissa detaljer på husen är ljust rosa, blått, orange, grönt och rött. Det är 
just alla dessa pastellfärger som gjorde att husen började kallas ”Tutti frutti- husen”. 
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Kan man flytta en hel stad? 
 
Kiruna stad byggdes för malmens skull. Malmkroppen ligger under berget Kirunavaara.  
Den sträcker sig snett ned i marken, en bit under själva staden.  
 
Ju mer malm man hämtar upp, desto fler och större håligheter blir det under jord. Det innebär 
att marken ovanför håligheterna riskerar att rasa ner. 
 
I Malmberget har detta redan hänt. En stor grop har bildats där marken har rasat in. Allt 
eftersom det rasar växer gropen. De människor som bor i närheten av gropen, har varit 
tvungna att lämna sina hus. En del har tagit med sina hus när de har flyttat.  
 
I Kiruna planerar man att flytta många av stadens hus. 
Det är många frågor att fundera över:  

 
Hur ska gatorna på den nya platsen se ut? 
Var ska vi ställa alla hus som vi flyttar?  
Kan man lasta upp ett hus på en lastbil och flytta det?  
Var är det bäst att bygga, om man börjar bygga ett nytt hus?  
Vad ska vi göra med den gamla kyrkan? Den har ju blivit vald till Sveriges vackraste 
byggnad. 
 
Staden Kiruna måste flyttas.  
Hur skulle du vilja bygga om din stad om den måste flyttas? 
 
 
Trähus och trånga gator (om stadsbranden i Luleå 1887) 
 
För hundrafemtio år sedan hade de flesta städer och byar i Sverige bara hus byggda i trä.  
Gatorna i städerna var smala, eftersom trafiken mest bestod av fotgängare eller hästskjutsar. 
Ofta stod husen mycket tätt. Om det började brinna var det mycket lätt för elden att sprida 
sig. 
 
Natten mellan den 10 och 11 juni 1887 började det brinna i Luleå. Det blåste ganska kraftigt 
och branden spred sig snabbt från hus till hus. Det slutade med att 18 kvarter med totalt 75 
gårdar brann ner. Ingen människa dog i branden.  
 
Skeppsredare Tegströms pigor hade värmt badvatten på kvällen i bagarstugan.  
När de senare rakade ur askan från kaminen följde troligen lite glöd med. Glöden låg och 
pyrde några timmar och vid midnatt hade elden tagit fart. Branden spred sig mycket snabbt.  
Efter femton minuter var hela kvarteret övertänt. Träbyggnaderna med spåntak tog snabbt 
eld.  
Soldaterna från Norrbottens fältjägarkår i Notviken försökte tillsammans med stadsborna att 
släcka elden med hjälp av vattensprutor.  
 
Efter branden fanns bara ett landskap av rykande aska, förkolnade bjälkar och 
skorstenspipor.  



Även den gamla träkyrkan brann upp, det var bara gråstensmurarna som stod kvar. 
Efter branden började en ny stad byggas upp. Det blev början till dagens Luleå, med bredare 
gator och symmetriska kvarter.  Nu ville man bygga en brandsäker stad. 
 
Har det brunnit i din stad någon gång? Ta reda på om det har brunnit någon gång i 
historien, för länge sedan? Vad hände? Hur mycket var det som brann? 
 
 
Om timmerhus 
I Sverige har vi byggt hus av timmer i många hundra år. När man timrar ett hus använder man 
oftast furu, d v s tall eller (gran). Först och främst tar man bort all bark från trädet. På den ena 
långsidan av stocken görs en liten urgröpning längs hela timret, s k långdrag. Detta gör att 
stockarna ligger tätare mot varandra och det blir lättare att hålla värmen i huset. Längst ut på 
stockens kortsidor, sågas eller huggs s k hak. Haken placeras i varandra. I hörnen på huset 
bildas då knutar som gör att timmerväggarna står stadigt ihop. Knutarna kan se ut på många 
olika sätt. I Sverige finns det 250-300 varianter.  
 
Timmermännens skrock 
 
När man timrade ett hus hade timmermännen många olika sätt att skaffa sig skydd mor 
oknytt eller ont av olika slag. T ex fick inga kvinnor komma till bygget medan männen 
arbetade där. Timmermännen tog alla chanser att få i sig något gott, så därför bådade det gott 
att tömma en kanna kaffe när varje viktig händelse i bygget var avklarad. När taket väl var på 
plats skulle förtäringen vara riklig. Än idag är det vanligt med en taklagsfest, för att fira att 
taket är på plats och att bygget snart är färdigt. Undrar om byggarbetarna idag tror på skrock? 
 
 
Olika typer av timmerknutar 
Hörnet på ett hus kallas ofta för knut, det kommer sig av att man förr ”knöt ihop stockarna” 
med varandra så att hörn bildades. Det finns många olika sätt att göra knutar på. 
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Dalaknut, 1600-talsknut, hästhuvudknut, sexkantsknut - olika namn på samma knut. 
 

Denna knut är effektiv och vacker. Den kan förekomma både på runt och bilat timmer.  
Knutskallarna kan ha olika utseenden, beroende på halsningen. Knuten kräver noggrannhet 
och gott handlag med verktygen. Varianter av knuten förekommer på äldre timrade 
byggnader i Norrbotten. 
 
Konstruktion:  
Knuten har över- och underhak med lutande sidor. I överhaket utformas en tröskel, som tätar 
och stabilisera stockarna.  
 
De lutande sidorna medför att den inte gistnar även om virket är rått. Det är viktigt att det 
finns sjunkmån i både knut och tröskel. Annars kan överliggande stock sjunka ner. För att 
förbättra tätheten, huggs ett drevspår in i urtagets insida. 
 
 
Hakknut 
 
Hakknuten är en mycket stabil och tät knut, som kan variera i utseende och konstruktion. 
Knuten har ofta använts i byggnader där det ställdes stora krav på täthet, såsom i bostadshus, 
fähus med mera.  Knuten som saknar knutända var idealisk, om byggnaden skulle 
brädfordras. För att knuten ska bli tät görs urhak för drevning. 
 
Konstruktion: 
Hakknuten är en så kallad slätknut i vilken det kilformade urtaget och toppen håller 
stockarna på plats. 
 
 
Hundhalsknut 
 
Hundhalsknuten används i byggnader av rundtimmer. Förmodligen är den det äldsta 
byggnadssättet.  
 
Den här typen av knut har inte varit så vanlig under de senaste årtiondena då den är 
svårarbetad med såg och yxa. Med motorsågen underlättades arbetet med att göra 
hundhalsknuten och den har åter kommit i bruk. I Norrbotten förekommer hundhalsknuten på 
t ex äldre lador, skogskojor och vindskydd. 
 
Konstruktion: 
Hundhalsknuten har enbart underhak. Urtaget utformas så att det bildar en urskålning inne i 
knuten. Detta gör att isoleringsmaterialet får ett större utrymme. 
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Rak dubbelspårig knut – ladknut 
 
Ladknuten är vanligt förekommande och används framförallt till bilat timmer, men ibland 
även till rundtimmer. Knuten är relativt enkel att göra och är kanske den vanligaste 
förekommande i våra timrade byggnader.  
 
Denna knut blir mycket tät om den görs med omsorg. Drevning med mossa eller linblånor  
kan läggas i knuten, i sjunkmånen. På grund av de vertikala sidorna kan den dock gistna vid 
torkning, varför torrt timmer bör användas.  
 
Konstruktion:  
Knuten är rak och dubbelskårig, med över- och underhak och kan göras med eller utan 
tröskel. Tröskeln är placerad mitt i knuten och den görs för att få en tätare och vridstyvare 
knut. Tröskeln kan förskjutas mot endera sidan. Urfasningen görs oftast mot insidan för att 
undvika att vatten samlas i en ficka på utsidan. 
 
 
Om hur samerna bodde förr 
Förr bodde samerna i kåtor. Idag används de mest som tillfälliga bostäder för exempevis 
renskötare. Det finns flera olika typer av kåtor: den skogssamiska timmerkåtan, 
torvkåtan, den flyttbara bågstångskåtan samt klykstångskåtan.  
  
Ordet kåta kommer från det samiska ordet goahti. 
 
För att de skulle kunna flytta till nya betesmarker med sina renar behövde de bostäder som 
lätt kunde packas ihop och sedan sättas upp igen. 
 
I vintervistet bodde man oftast i fasta kåtor, som inte gick att flytta. Kåtorna byggdes upp på 
de platser som utnyttjades för renarnas vinterbete.  
 
Klykstångskåtan 
Tältkåtan med klykor är nog den mest ursprungliga kåta-modellen. Den finns också hos 
andra folkslag, som samojeder och indianer. Den här kåtan är enkel att sätta upp och den står 
också stadigt vid storm. Tältkåta heter lavvo på samiska. 
  
Stängerna måste vara ganska långa och därför blir de också tunga. För att inte behöva flytta 
omkring med den tunga klykstångskåtan gjorde man ofta färdiga stänger som  lämnades kvar 
vid olika visten. Det var bara tältduken man tog med, när man flyttade vidare. 
 
Klykstångskåtan byggs så här: 
Tre stänger med klykor överst ställs upp mot varandra. Klykorna gör att stängerna hakar fast 
i varandra och står stadigt. Runt klykstängerna placeras stänger utan klykor. På dem spänner 
man upp tältduken. 
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Bågstångskåtan 
 
Bågstångskåtan tillverkas av två par böjda träd som fästs ihop längst upp så att det bildas  
två stora bågar. Bågarna ställs mitt emot varandra. Mellan dem fästs två raka stänger  
för att de ska stå stadigt. Runt den ställningen placeras fler stänger som håller upp tältduken.  
 
Tältduken kan vara gjord av skinn, vadmal (ett ylletyg), vävda ranor eller tältduk.   
 
Man kan välja att göra kåtan mindre eller större genom att ställa bågarna närmare alternativt 
en längre bit ifrån varandra. 
 
 
Timmerkåtan 
 
I skogslandet är det lätt att hitta trävirke. Därför har det varit vanligt att där bygga  
upp rejäla timmerkåtor. Man har använt trä från gran och tall. 
 
En timmerkåta byggs så här: Först läggs timmer i en fyrkant, sexkant eller åttakant på 
marken. Sedan timrar man upp några lager för att få en låg vägg.  
Resten av timret ställs rakt upp, på högkant. Längst upp på taket lämnas ett rökhål.  
 
Ovanpå timmerstockarna läggs ett lager näver för att det ska bli tätt.  För att inte nävret ska 
ramla lös ställs ännu ett lager med stockar ovanpå. 
 
 
Torvkåtan 
 
En torvkåta är en fast kåta. Den har varit vanligast i fjälltrakterna, där det är ont om trävirke.  
Stommen i en torvkåta är likadan som i en bågstångskåta. Två par träd böjs och fästs 
vid varandra så att det blir två bågar. Bågarna ställs mitt emot varandra. Mellan dem fästs två 
raka stänger så att bygget blir stadigt.  
 
Runt stommen placeras stänger av fjällbjörk. Stängerna täcks av stora näverark. Ovanpå 
nävret läggs tjocka lager av torv.  
 
Det är lättast om varje torvbit har samma form som en stor tegelsten. Hela kåtan blir lite 
kupolformad och ser nästan ut som en ”jordigloo”.  
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Frågor och svar i utställningen 
I utställningen finns några frågekort, med både frågor och svar. Testa dig själv eller någon 
annan. Här kan du läsa frågorna från utställningen och dessutom några extra frågor. Fyll 
gärna på med ännu fler frågor och svar. 
 
Vad är armeringsjärn? 
 
Orden armé och armering kommer båda från det latinska ordet för vapen. 
Armering betyder att man förstärker ett material, så att det ska hålla bättre. 
 
Armerad betong är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen i Sverige idag. 
Det är betong som har förstärkts med ett nät eller stänger av stål: armeringsjärn. 
 
Ofta kan man se armeringsjärn på byggplatser. Ibland ser det ut som en skog av järnpinnar, 
som sticker upp ur den gjutna betongen. 
 
 
Vad är betong? 
 
Betong är en blandning av cement, sand och vatten. Betong är ett av våra vanligaste 
byggnadsmaterial. Den är stark och hållbar och den kan gjutas i formar 
Ibland gjuter man hela stommar till hus. Man kan göra broar och vägar av betong.  
Men också avloppsrör och trädgårdskrukor. 
 
Betong användes redan under antiken. Den gjordes då av naturlig aska från vulkaner. 
Romarna använde betong när de byggde till exempel badhus och akvedukter. 
 
 
Vad är cement? 
 
Cement tillverkas genom att kalksten mals till ett fint pulver tillsammans med sand eller lera. 
Det malda materialet värms upp i en lång lutande ugn till 1400 grader. Materialet smälter då 
och klumpar ihop sig till kulor. De brända cementkulorna kyls och mals sedan tillsammans 
med lite gips till färdig cement. När cementen blandas med vatten startar en kemisk reaktion 
som innebär att det bildas en förening mellan cementen och vattnet. Cementen hårdnar 
samtidigt som den blir varm.   
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Varför är blå hus ovanliga i Sverige? 
 
Blå pigment att blanda färg med var det länge väldigt svårt att få tag på. 
Därför var blå färg också mycket dyr.  
 
Den blå färgen användes ibland till dekorationer inomhus på slott eller herrgårdar. 
Mycket sällan användes den utomhus på fasader. 
 
Det har lett till att blå hus aldrig blivit en tradition. Nuförtiden är det lätt att tillverka blå färg, 
men det är fortfarande en ovanlig färg på hus. 
 
 
Hjärtväggen - har den med arkitektur att göra? 
 
Hjärtväggen är den bärande väggen inne i ett hus. Den går i husets längdriktning. 
Man kan också säga att den är parallell med ytterväggarna.   
 
Tillsammans bär hjärtväggen och ytterväggarna tyngden av det som ligger ovanför, 
bjälklagen. När hjärtväggen är murad, kan den också kallas hjärtmur. 
 
 
Vilka material används vid ett husbygge? 
 
Vilka olika material som används vid ett husbygge beror på olika saker. Till exempel vilken 
sorts hus som ska byggas och vilket klimat det är på platsen. Här är några exempel. Kan du 
komma på fler? 
 
Trä, sten, betong, cement, tegel, jord, halm, hö, kvistar, gräs, plast, glas, aluminium, plåt, 
papper, cellulosa, järn, lera, gummi. 
 
 
I Sverige är det vanligt med röda hus. Hur kommer det sig? 
 
Röd färg har länge varit lätt att blanda till. Därför har den inte varit så dyr att köpa. I Sverige 
är Falu rödfärg den mest kända färgen att måla hus med. Namnet har färgen fått därför att 
den tillverkas vid Falu koppargruva. Det är mest järnoxid som gör färgen röd. 
 
Under 1600- och 1700-talen var det främst de rika som målade sina hus. I mitten av 1800-
talet blev den röda färgen vanlig också på landsbygden. Den röda stugan med vita knutar har 
nästan blivit en symbol för Sverige.  
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Vad är Falu rödfärg? 
 
Egentligen är Falu rödfärg ett jordpigment av järnoxid med innehåll av bl a silikater av 
aluminium, zink, koppar och bly. Pigmenten började tillverka vid Falu koppargruva redan 
1616 som en biprodukt av kopparbrytningen. Kopparfattig malm som lagts i högar och vittrat 
har bildat s k rödmull, som innehåller järnockra och kiselsyra. Rödmullen siktas, tvättas, 
slammas, torkas och bränns. Därefter mals och förpackas pigmenten för tillverkning av 
färdig färg hos färgfabrikanter. Färgen är en slamfärg bestående av vetemjöl eller rågmjöl 
som kokats i vatten tillsammans med pigmentet och järnsulfat. Förr tillsattes ofta sillake, 
fiskolja eller tranolja. Numera tillsätts alltid linolja. Färgen har en viss träbevarande effekt, 
den är vattenspädbar samt fuktgenomsläpplig. Den målade väggen ”andas”, vilket försvårar 
att röta och mögel bildas. 
 
 
Vad är en tätort? 
 
En tätort är en plats där det bor minst 200 invånare och där det är högst 200 meter mellan 
husen. Ett område med mest sommar hus eller stugor räknas inte som tätort. I Sverige finns 
det nästan 2000 tätorter. Ca 84 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter. 
 
 
Vad betyder glesbygd? 
 
Glesbygd är ett stort område där det inte lever så många människor och där befolkningen bor 
utspritt. Ofta är det lång väg till skola, affär eller arbetsplatser. Ca 16 procent av Sveriges 
befolkning bor i glesbygd. 
 
 
När byggdes världens första skyskrapa? 
 
1885 blev Home Insurance Building färdig. Det var en kontorsbyggnad i Chicago, USA. Den 
brukar kallas världens första skyskrapa. Huset var 55 m hög och hade tio våningsplan. Det 
låter kanske inte så högt. Ett vanligt svenskt höghus har ofta tio våningar. 
 
I en skyskrapa bärs väggarna upp av järn eller stål.  Tidigare hade man murat högre hus med 
sten. Men stenmurar är mycket tunga. Med den lätta metallstommen kunde man nu bygga 
högre än förut. 
 
Home Insurance Building revs 1931. Samma år blev en känd amerikansk byggnad färdig: 
Empire State Building i New York. Den var då 381 m hög. Länge var det världens högsta 
hus. Sen dess har skyskraporna blivit högre och högre. I staden Dubai på Arabiska halvön, 
byggs just nu ett hus som blir nästan en kilometer högt! 
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Vad är ett vindöga? 
Vindöga är ett gammalt svenskt och samnordiskt ord. Ett vindöga var en mindre öppning 
eller glugg med en trälucka som kunde fällas igen. Numera kallar vi sådana gluggar för 
fönster.  
 
I början av 1700-talet fanns flera glasbruk i Sverige. Där blåste man glas som blev till rutor.  
Då blev det vanligt med fönsterglas i gluggarna. Från början var fönsterglasen väldigt små. 
Större fönster fogades ihop av många små glasrutor. 
 
Omkring 1920 började man maskintillverka glasrutor. Då blev det möjligt att ha ett fönster 
som bestod av en enda stor och tunn glasruta. 
 
Se dig omkring nästa gång du är ute och går. 
Hur många olika typer av fönster ser du?  
Vilka fönster är gamla och vilka är moderna, tror du? 
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”K- märkt” 
Byggnader och miljöer som bedöms ha ett speciellt kulturvärde skyddas på olika sätt. 
Huvudsakligen sker detta genom Kulturminneslagen (KML) och Plan- och bygglagen (PBL). 
De olika skyddsformerna samlas idag under begreppet ”K-märkt”. 
 
Kulturminneslagen 
 
Byggnadsminnen och kyrkor byggda före 1940 samt särskilt utpekade yngre kyrkor skyddas 
genom Kulturminneslagen. 
 
 
Plan- och bygglagen 
 
Kommuner ansvara enligt PBL för samhällets fysiska planering och därmed för hur den 
byggda miljön skall utvecklas och bevaras. I PBL finns planeringsverktyg som på olika 
nivåer reglerar markanvändningen. 

• Översiktsplaner  
I översiktsplanen redovisar kommunen hur riksintressen samt den byggda miljön skall 
tillgodoses och utvecklas.  

• Detaljplaner 
Skydd i detaljplan är det starkaste kommunala redskapet för att värna kulturhistoriskt 
intressanta miljöer och byggnader, främst genom förvansknings- och rivningsförbud. 
I detaljplanen kan kommunen bestämma om det ska finnas särskilda krav för t ex rivningar, 
tillbyggnader, material eller om man får byta färg på byggnaderna. 
 
 
Miljöbalken 
 
Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas enligt Miljöbalken. Miljöbalken kräver 
miljökonsekvensbeskrivning inför planering av vissa typer av bebyggelse och annan 
exploatering.  Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera, beskriva och bedöma 
verksamhetens effekter på bland annat kulturmiljön. 
Kulturreservat tillkom som skyddsform av värdefulla, kulturpräglade landskap 1999. 
Länsstyrelsen beslutar om bildande av reservat och kan ge bidrag till upprätthållandet av 
dessa.  Ex. Gallejaur  
 
 
Världsarv 
 
Världsarv är kultur- eller naturminne så värdefulla att de är en angelägenhet för hela 
mänskligheten: platser, orter, miljöer eller objekt som på unika sätt vittnar om jordens och 
människans historia. Sverige har 14 världsarv, varav tre i Norrbotten: Gammelstads kyrkby, 
Laponia och Strüwes meridianbåge.  
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Byggnadsminnen 
 
”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingå i 
ett synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. 
Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, 
trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.” (KML 3 kap 1§)  
 
Byggnadsminne är det starkaste skydd en byggnad eller en bebyggelsemiljö kan ha i Sverige. 
Objekt som pekas ut som byggnadsminnen anses ofta ha ett ur nationellt perspektiv högt 
värde.  
 
 
Byggnadsminnen i Norrbotten 
Läs gärna mer om de olika byggnadsminnena på länsstyrelsen i Norrbottens hemsida:  
http://www.bd.lst.se/kultur_bebygg/default.aspx?propID=10003955 
 
Arvidsjaur 
Lappstaden 
Nils Johan Larssons dalplats i Moskosel 
Hängengården i Glommersträsk 
Torpet Granberget 
 
Boden 
Laxholmens fiskeplats i Edefors 
Sommarstuga i Vittjärv 
Det fd ålderdomshemmet i Harads 
Stationshuset i Boden 
Regementsområdet vid artilleriregementet AB 
 
Haparanda 
Forslundsgården i Nedre Vojakkala 
Gamla tingshuset 
Stationshuset i Haparanda 
 
Jokkmokk 
Bio Norden 
Porjus kraftstation 
Vaisaluokta gamla kyrkkåta 
Bomyrberget 
 
Kalix 
Englundsgården 
 
 
 
 
 

http://www.bd.lst.se/kultur_bebygg/default.aspx?propID=10003955
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Kiruna 
Hjalmar Lundbohmsgården 
Kiruna stadshus 
Hyresfastigheten Jerusalem 
Stationshuset i Kiruna 
 
Luleå 
Bergströmskagården 
Folkets Hus (BM- förklaring hävdes 2003 eftersom det brann ner) 
Vita Duvan 
Massamagasinen i Karlshäll 
Pontusbadet 
 
Piteå 
Rådhuset 
Jävre turiststation 
 
Älvsbyn 
Jägmästarkontoret 
 
Överkalix 
Martingården i Nybyn 
Rikti-Dokkas nybygge 
 
Övertorneå 
Röda Kvarn 
 
 
Litteratur i utställningen 
Arkitekturens mästerverk, Neil Stevenson, Albert Bonnier, 1999 
Arkitektritade hus från hela världen, Francisco Asensio Cerver, Köln Könemann, 2001 
Hela huset, Anna Bengtsson, Alfabeta, 2007 
En stad genom tiderna, Steve Noon, Philip Steele, Bonnier Carlsen, 2005 
En gata genom tiderna, Steve Noon, Anne Millard, Bonnier Carlsen, 1999 
Mulle Meck berättar om hus, George Johansson, Natur & Kultur, 2003 
Hattstugan, Elsa Beskow, Bonnier Carlsen, 1994 
Mormor är arkitekt, Anna Rizzon, Byggförlaget, 2004 
Se huset, Kerstin Nilsson, Natur & Kultur, 1998 
Se där, en stad, Sonja Hulth, Rabén&Sjögren, 1987/1999 
Gula huset, Carlsen 
En symfoni av betong Shopping 50 år 1955-2005, Gunnel Vidén, Norrporten, 2005 
Klipp till ett hus, bygg flera, Lotta Silferhielm, Berhgs förlag AB, 2000 
Kom in i huset Så funkar det, Johanna von Horn, Jonas Burman, Natur och Kultur, 2006 
Du skulle se mitt hus, Lund/Kellog, Alla Barns Bokklubb 
Vilka hus! Vilka hus? Modern arkitektur i Norrbotten, Norrbottens museum, 2007 
Handbok i ladrestaurering, Ingemar Sjölund, Vanja Lövgren, Norrbottens museum, 2004 
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Förslag på visning i utställningen ”Bland Takskägg och små hus” 
 
Samla gruppen i en ring på golvet, förslagsvis vid den grå, runda mattan. 

• Låt utgångspunkten alltid vara gruppens förkunskaper. För att orientera sig om 
gruppens tankar, idéer och kunskaper är det en fördel att inleda med att ställa frågor. 
Tänk på att ställa öppna frågor dvs frågor som alla har möjlighet att svara ”rätt” på. Då 
får samtliga i gruppen samma möjlighet att delta i samtalet, man behöver inte ha 
någon som helst ”expertkunskap”. Det är stor skillnad på frågan ”Vilken färg tror du 
är den vanligaste på hus?” jämfört med frågan ”Vilken färg är den vanligaste på hus? 

 
Vad är ett hus? 

• Inled med att hälsa eleverna välkomna till ”detektivskolan - en skola för blivande 
husdetektiver”. Ge exempel på vilka detektiv- och spanarknep de kommer att få lära 
sig och förklara att de kommer vara expert på att ”spana in hus” när de är färdiga.  För 
grupper med lite yngre barn har det passat bra att inleda med frågan ”om de vill bli 
riktiga detektiver”, dvs ”husdetektiver”. När gruppen sedan samstämmigt svarat ja, så 
börjar arbetet med de första ”detektivuppgifterna”, nämligen med att ta reda vad ett 
hus är för något. 

 
• Med hjälp av ett A3ark och en penna, skissar pedagogen upp exakt de detaljer som 

barnen efterhand räknar upp, varken mer eller mindre. Ställ gärna följdfrågor om du 
inte förstår exakt vad de menar.  

 Exempelvis:  
 Hur ska ett fönster se ut?   

 Vad behövs det för att något ska vara ett hus?  
 Vad måste finnas på ett hus? 
 Vilken färg är fin/ful på ett hus? 
 Vilken färg är vanligast på hus? 
 Vilka material kan väggarna vara gjorda av? 
 
Punkterna nedan har vi arbetat med i lite varierande ordning. En del av punkterna har fungerat 
som reserv i fall eleverna har varit äldre och orkar lyssna lite längre alternativt om gruppen 
har varit mer vetgirig. För grupper med barn mellan 4 och 8 år har vi begränsat ”pratet” till ca 
20 minuter, därefter har de varit sugna på att sätta igång att leka själva. 
 

•  Husord  
 Titta på bilderna med de olika husorden: Portal, Burspråk, Taknock, Takskägg 

Kan ni några andra ”husord”? Diskutera gemensamt, vilka hus kan man räkna som 
”husord”? 
 

• Titta gemensamt på veporna med den tecknade arkitekturhistorian. För sedan en 
gemensam diskussion kring varför husen skiljer sig i utseende mellan tex. Afrika och 
Sverige. (ex: Vilka material har man tillgång till?) 

 
• Ett bra knep är att ”förvandla” delar av faktainnehållet till ”sagor”. Så fort man anger 

tonen för att en berättelse är på gång, t ex ”En gång för länge sedan var alla hus i 
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Sverige ofta grå”, så lystrar gruppen på ett helt annat sätt. Blanda gärna ditt berättande 
med faktapresentation och ”sagor”. 

 
• Berättelser som visar olika sätt att bo 

 Tuttifrutti- husen (visa bilden på väggen) 
 Lilla röda stuga (visa bilden på väggen) 
 Tältkåta (visa den lilla kåtan) 
 

• Berättelsen om Falu rödfärg (läs mer om det på s. 15-16 och s. 24 i handledningen) 
 

• Titta på tältkåtan, prata om hur den är byggd och vem som brukar använda en sådan 
bostad samt varför. Visa ur man kan provbygga tältkåtan samt även den lilla 
timringsmodellen. Om det finns tid, berätta gärna om att det var trädets längd som 
bestämde storleken på timmerhusen förr i tiden. Visa eventuellt också modellerna med 
olika typer av timmerknutar i naturlig storlek. 

 
• Visa ”mitt allra först hus” dvs kojan. Prata om vad som kan vara spännande med en 

koja. Om det finns tid, fråga barnen vad de brukar göra i kojor.  
 

• Prata om Världen högsta hus som ligger i Dubai och är 818 meter högt. Jämför med 
det kanske mer kända Eiffeltornet i Paris som är 324 meter högt. Sveriges högsta hus 
är Turning torso i Malmö, det är 190 meter högt. Visa ungefär hur högt det huset är 
jämfört med de två andra (ca 2/3 av Eiffeltornets höjd). Vilket hus tror du är det 
högsta i din kommun? ( Här behöver man inte servera något svar/facit, det kan vara 
bra att gruppen får gå iväg med den funderingen i huvudet. Ganska säkert kommer de 
att fundera vidare på vilket hus det kan vara som är det allra högsta, när de vid något 
tillfälle vandrar omkring i sin stad/kommun.) 

  
• Sist av allt passar det bra att visa hur barnen tillsammans kan bygga upp sin egen stad. 

De kan välja ut de byggnader som de själva vill ha med. Betona vikten av samarbete, 
för att få en stad som alla är nöjda med.  Om tid finns kan man inspirera genom att 
berätta om Kiruna och/eller Malmberget som tvingas ”flytta” sin stad. Kan man flytta 
en hel stad? Hur gör man? 

 
• Repetera gärna, innan du avslutar, vad som finns att göra i utställningen: 

 Världens högsta hus - Burj Dubai. 
 Kaplastavar - bygga skojigt, fint, högt, lågt. 

Provtimra med den lilla timmer modellen. 
Läsa böcker, kanske inne i kojan. 

 Undersök ”det kluriga huset/manicken”. 
 Och som sagt, bygga en stad tillsammans. 
 

• Nu får de leka och utforska utställningen på egen hand! 
 

• För de äldre eleverna kan det vara en fördel att avsluta med en återsamling, när de är 
färdiga med stadsbyggandet. (Detta för att det ska bli ett seriöst arbete från elevernas 
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sida och att de verkligen anstränger sig att samarbeta.) Samtala om hur staden blev och 
varför det blev som det blev. Var det lätt eller svårt? Vad blev bra/dåligt?   

 
Manus till dramatisering 
Vid några tillfällen genomförde vi en liten dramatisering för de lite yngre, i utställningen. 
Dramat handlar om ett litet hus som har tappat bort sitt takskägg. Fröken Vindöga, som är 
expert på hus, blir inkallad. Tillsammans hittar Fröken Vindöga och Lilla Huset nya 
husdetaljer och lär sig lite mer om hus. 
 
Rollista: Detektiven Fröken Vindöga samt Lilla Huset 
Tidsåtgång: ca 20 minuter 
 
Rekvisita: 
Fröken Vindöga: 

• Detektivkläder 
• Olika förstoringsglas och ett tomteskägg i en handväska 
• Ett brev 
• Stora glasögon 
• Frågemakapär (med bandspelare gömd inuti) Inspelat meddelande om vad ett takskägg 

är för något. (kan lånas från Norrbottens museum) 
 
Lilla Huset: 

• Stort ”kartonghus” att trä över sig(kan lånas från Norrbottens museum) 
• En svart hatt, som föreställer skorstenen. 
• Snöre med knutar 

 
”Det försvunna takskägget! Fröken Vindöga och Lilla Huset löser en gåta.” 
Frk Vindöga: Fröken Vindöga snokar omkring, med förstoringsglaset i högsta hugg. Hon 
berättar att hon fått ett brev, där någon, hon vet inte riktigt vem ber om hjälp. Hon frågar om 
något av barnen har skrivit brevet. (Läser upp brevet) ”Jag efterlyser hjälp av någon som är 
expert på hus, mitt takskägg är försvunnet…” Frk Vindöga fortsätter med att försöka övertyga 
barnen om vilken fantastisk detektiv hon verkligen är, hon visar upp alla sina 
förstorningsglas. 
 
”Jag vet vad en dörr är för något, jag vet vad ett tak är och jag vet att man kan använda hus till 
många olika saker. Man kan gå in i hus, man kan gå ut ur hus, man kan sova i hus… 
 
”…för att inte tala om FÖNSTER- det är mitt absoluta expertområde!” 
(Viskar fram lite kunskap om fönster, som om det var jättehemliga uppgifter). 
 ”Det finns gamla fönster med små glasrutor, det var ju innan de uppfann stora maskiner som 
kunde göra större glasrutor. Fönster med en enda riktigt stor glasruta, de är väldigt moderna. 
Att göra så stora glasrutor till ett fönster kräver en riktigt stor maskin…” 
 
”Apropå det så har jag skaffat mig nya glasögon. Det är glasögon med stora rutor, stora och 
moderna rutor. Jag vänder mig om och tar på dem, så får ni bli överraskade av hur moderna 
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de är!” (Går en bit bort och vänder sig om, medan hon byter glasögon. Denna manöver är till 
för att Lilla Huset ska veta när det är dags att kliva in.) 
 
(Lilla Huset anländer…) 
Lilla Huset kommer in, småsnyftar och beklagar sig, först lite för sig själv, tittar sedan upp 
och upptäcker alla barn och börjar då förklara sitt problem för dem. 
 
Lilla Huset: ”Jag är ett hus, men det känns som om jag ändå inte vet någonting om HUS och 
dessutom (snyftar till) verkar jag ha tappat bort mitt takskägg…” 
 
Lilla Huset fortsätter: ”Jag har skrivit ett brev till en Husexpert, en som skulle kunna hjälpa 
mig med alla mina problem, men jag vet inte om brevet har kommit fram, det kanske inte 
finns någon som kan hjälpa mig…” 
 
Frk Vindöga: (skrockar högt från hörnet där hon gömt sig när hon såg Huset komma in) 
”Åhå, är det du som är brevskrivaren? Ett litet hus minsann!” (Hon går fram till huset, tar ett 
varv runt det för att liksom spana in det ordentlig.) ”Ja, då är det väl bara att sätta igång!” 
 
Lilla Huset: Sätta igång? Med vadå?? 
 
Frk Vindöga: ”Att göra det som ska göras och söka det som ska sökas förstås.” (Sträcker 
märkvärdigt på ryggen) ”Jag är till din tjänst! Låt mig presentera mig själv. Världens bästa 
husdetektiv, om jag får säga det själv. Jag kan lära dig allt jag kan om hus! Vi kan börja med 
din färg. Vet du egentligen varför små hus som du ofta är röda?”  
 
Lilla Huset: ”Nja, för att vi vill vara fina, kanske? Jag tycker att röd är en fin färg, eller så 
kanske det är för att jag gillar ketchup så mycket?” 
 
Frk Vindöga: (Skrattar till) ”Nej, men nu tror jag verkligen måste berätta ett och annat för 
dig! Det är ju en viktig, gammal historia.” ”För länge sedan var de flesta hus här i Sverige helt 
omålade, bara träfärgade, ja -trähusen blev ju gråare och gråare med åren. Kungen tyckte att 
det såg så fattigt och trist ut med alla grå hus, så han bestämde att alla skulle vara tvungna att 
måla sina hus, så att det skulle se lite finare ut runt om i landet.”  
”Men vi har inte råd att måla vårt hus, var det många som sa, det är för dyrt med färg, vad det 
många som sa…”  
 
”Då kom man på att det fanns en gruva i Falun, där de grävde efter kopparmalm. Runt 
omkring gruvan samlades mycket stendamm från malmen, i stora högar. En del hade lärt sig 
att om man tog koppardammet och blandade ut det med vatten och lite annat, så fick man en 
fin rödfärg. Eftersom man hämtade denna blandning från Falun kallade man färgen för FALU 
RÖDFÄRG.” 
 
”En del hade inte ens råd att skaffa sig dammfärgen eller rättare sagt slamfärgen från Falun, så 
de kunde ändå inte måla sitt hus, trots att den färgen var så billig. Då kom man på en smart 
sak. De fattigaste kunde få låna lite färg som blivit över när grannen hade målat sitt hus, och 
så kunde de måla lite av huset. De målade de bara en enda sida , det var den sida av huset som 
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vätte ut mot vägen. De andra sidorna målades inte, men det såg ingen, eftersom de sidorna 
stod riktade mot skogen.” 
 
”En gång var det några rika som hade fått tag på en finare färg, en linoljefärg. Linoljefärgen 
var alltid i ljusa fina nyanser, exempelvis ljusgult. När de satte igång och måla sitt hus gult var 
det många som tittade avundsjukt. De sa till varandra att, de där måste ju vara väldigt rika, de 
har nog mycket pengar eftersom de har råd att måla sitt hus GULT!” 
 
Lilla Huset: ”Jaha, så det är därför som Gula Huset alltid ska vara så märkvärdigt och retas 
med mig. Gula huset sa en gång till mig, att: Du vet väl inte ens var du har dina egna knutar! 
Det värsta är, att jag inte har en aning om var jag har mina knutar, så nu har jag börjat knyta 
några knutar… men, jag vet inte hur många jag ska knyta.”(Visar upp ett rep/snöre med 
knutar.) 
 
Frk Vindöga: (Stönar lite alt. håller på att skratta ihjäl sig, över Lilla Husets okunskap) 
”Knutar! Det är ju samma sak som Hörn. Vänta lite så ska jag visa.” (Demonstrerar med 
hjälp av de stora timmerknutarna alt. lilla timmerhuset hur man bygger ihop ett hus.) ”Man 
liksom knyter ihop stockarna med varandra och då kallas varje hörn för en knut.” 
 
Lilla Huset: (Glada utrop) ”Ha, ha. Då har ju jag har faktiskt flera knutar… (vänder sig mot 
barnen) Kan ni hjälp mig och räkna efter hur många knutar jag har??” 
 
(När Lilla huset fått hjälp med att räkna sina knutar, är hon lite mallig och frågar barnen hur 
många knutar de har?) 
 
Frk Vindöga: (Harklar sig) ”Men Lilla Hus, de där har ju inga knutar, de är ju människor…” 
 
Lilla Huset: ”Ja, just det ja! Jag kanske kan fråga dem om de har sett mitt försvunna 
takskägg! Har någon av er sett det?” 
 
Frk Vindöga: Takskägg? Kan det vara ett sån´t här du saknar? (Gräver fram ett tomteskägg 
ur handväskan) 
 
Lilla Huset: Ja, det kanske det är! Tror du att det där skägget passar på mitt tak? 
 
Frk Vindöga: (Provar skägget på Lilla husets tak, det glider dock ner på golvet. De 
konstaterar gemensamt att det passar lite dåligt.) ”Hur ser ditt takskägg ut, egentligen? 
 
Lilla Huset: ”Jag vet inte.” 
 
Frk Vindöga: ”Du förstår, det är LIIITE svårt att hjälpa dig med att leta ditt takskägg om du 
inte ens vet hur det ser ut! 
 
Lilla Huset: Men, du säger ju att du vet ALLT om hus! 
 
Frk Vindöga: ”Om hus ja, men inte om skägg eller rakapparater och sån´t!”  
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”Men du, (skiner upp) jag har en idé! Jag har med mig min frågemakapär. (visar den gröna 
väskan, där en bandspelar finns gömd inuti) Man ställer en fråga som man vill ha svar på, in i 
luren, och efter en stund så kommer svaret.”. 
 
Frk Vindöga: (Tar upp luren och säger tydligt sin fråga.) ”HUR SER ETT TAKSKÄGG 
UT?” (väntar med spänning) 
(Vid manövern smyger Frk Vindöga obemärkt handen in i väskan och trycker på 
playknappen. En röst hörs ur väskan: TAKSKÄGG ÄR DEN DELEN AV TAKET, LÄNGST 
NER, SOM STICKER UT EN BIT UTANFÖR VÄGGARNA!)  
 
Frk Vindöga : (Ser mkt belåten ut) Tittar på Lilla huset och säger sedan ”Vänta, vänta, vänta 
lite nu…! Ditt takskägg är ju inte alls försvunnet. Du har ju det med dig!” 
(Pekar/visar/förklarar vad rösten just sagt) 
 
Lilla Huset: (glada tillrop/gör kanske ett litet dansskutt eller nå´t) 
”Jag har fyra knutar, ett tak och en, två takskägg! Vad säger ni om det? 
(vänder sig till Frk Vindöga) Hur ska jag kunna tacka dig?” 
(vänder sig till barnen) ”Jag vet, jag tycker att vi ger Frk Vindöga en stor applåd, hon måste 
ju vara världens bästa detektiv…” 
 
Frk Vindöga: (bockar malligt och skryter lite till) 
 
Lilla Huset: ”Nu ska jag gå iväg till Gula huset och berätta att jag faktiskt har knutar och 
takskägg…” 
 
Frk Vindöga säger hej då till huset och meddelar barnen att de får sitta kvar en liten stund. 
Därefter tar hon av sig hatten och glasögonen och går ur roll.  
 
Pedagogen/fd Frk Vindöga avslutar med att mkt kortfattat berätta för barnen om vad kan 
göra och leka med i utställningen. Till exempel att krypa in i kojan, läsa böcker, bygga torn 
med kaplastavarna eller hjälpas åt att bygga en stor stad. 
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Tips och idéer till dig som vill arbeta vidare kring bebyggelse och 
arkitektur i skolan. 
 
Samtal kring hus 
 
Inled med frågor för att locka till samtal, ställ gärna följdfrågor. 
Vilken färg tycker du är fin alternativt ful på ett hus? 
Finns det någon färg som är vanligare än andra? 
Vilka olika material kan ytterväggar dvs fasader vara gjorda av? 
Vad kan man använda hus till? 
Vilka hus är viktigast? 
Kan ett hus se ut hur som helst? 
 
 
Vad måste finnas på ett hus? 
 
Skissa allt det som eleverna räknar upp. Använd ett stort pappersark, så att alla ser tydligt.  
Exempelvis tak, väggar, golv och fönster. Detta kan vara bra som inledning på att arbete 
kring hus och byggnader. Eleverna ges möjlighet att fundera på detaljer som verkar så 
självklara att man inte ens tänker eller noterar det.  Exempel på frågor att fundera på: Hur ser 
egentligen fönster ut? Var någonstans på huset ska fönstren på ett hus placeras? Ska taket 
vara platt eller ska det ritas som ”en triangel”? Varför? Ska det finnas en skorsten på taket? 
Måste alla hus ha en skorsten?  
 
 
Språkverktyg för arbete med bebyggelse och arkitektur 
 
För att kunna beskriva en byggnad eller en plats för någon behöver du hjälp av lämpliga ord. 
Det kan vara en bra idé att inleda ett arbete med att titta på ett hus, ta gärna hjälp av olika 
bilder. Samtala med eleverna om vilka ord som kan beskriva hur det aktuella huset eller 
platsen ser ut. Skriv ner alla förslag på stora blad, som sedan hängs upp i klassrummet. Detta 
blir er gemensamma ordbank och språkverktyg för att kunna beskriva och förstå. Exempel på 
ord: Hård, platt, blank, skrovlig, omålad, kantig, asymmetrisk, symetrisk, proportionell, 
utsmyckad och lummig.   
 
 
Ta reda på nya ord som handlar om byggnader och hus! 
 
Exempel på ord: Panel, fasad, spröjs, fönsterfoder, dörrkarm, vindskiva, taknock, takskägg, 
burspråk, tegel, husknut, snickarglädje, valv och portal. Vad tror du att orden betyder? Ställ 
en öppen fråga till klassen, så att alla har möjlighet att fundera på vad de tror och sedan 
”svara rätt”. Låt därefter eleverna leta efter fakta och ta redan på om deras teorier stämmer. 
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Berömda byggnader  
 
I världen: Eiffeltornet (324 m högt), Taj Mahal, Vasilijkatedralen, Pyramiderna, Burj Dubai 
(818 m högt), Taipei, Empire State Building, Lutande tornet i Pisa, Notre Dame    
I Sverige: Kaknästornet, Globen, Turning Torso (190 m högt, 57 våningar), Kiruna kyrka 
 
Leta fakta om olika byggnader.  
Exempel på frågeställningar: 
Var ligger byggnaden? 
När byggdes den? Vem är arkitekten? 
Hur hög är byggnaden? 
Hur länge tog det att bygga?  
 
Vilka byggnader tror du är mest speciella eller mest kända i din kommun? 
Vilka byggnader är speciella eller kända i Norrbotten? Vad är det som gör byggnaden 
speciell? 
 
 
Vad finns i en stad? 
 
I en stad finns en rad olika gemensamma rum och offentliga byggnader? Vad innebär det, 
tror du? Ge exempel på olika gemensamma/offentliga byggnader? Vad används de till? Vilka 
tycker du är viktigast? Finns det någon gemensam/offentlig byggnad som du saknar? 
 
Parker, lekparker, badstränder är exempel på gemensamma rum. Vilka ”möbler” finns i en 
park eller en lekpark? Gör ett besök, undersök och anteckna eller fotografera. Är det något du 
saknar eller skulle vilja ändra på? Vad kan man göra i en park? Vilka människor brukar vara 
i ”din park”? Är det viktigt eller onödigt, tycker du, med parker?  
 
 
Minneskarta över ditt närområde 
 
Rita en karta utifrån minnesbilder. Hur ser det ut kring din skola eller kring ditt hem? Rita så 
ånga detaljer du kan komma ihåg. Gå därefter och se vad du glömt eller för att konstatera att 
du fått med allt. 
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Husens tekniska funktioner 
 
Energi och värme 

• Hur kan man styra eller påverka elektriciteten hemma hos dig? 
• Finns det olika typer av elektricitet? 
• Hur värms ditt hem upp? 
• Varför har man säkringar? Hur fungerar de? 

 
Vatten 

• Varifrån kommer vattnet? 
• Var kommer det in i huset? 
• Hur blir vattnet varmt? 
• Räkna ut ungefär hur mycket vatten som går åt i din familj varje dag. 

 
Avlopp och avfall 

• Var finns avloppet hemma hos dig? 
• Vart tar avloppet vägen? 
• Vart kastar ni era sopor/avfall? 
• Vart tar soporna vägen? 
• Räkna ut ungefär hur många kilo sopor din familj slänger varje vecka. 
• Besök gärna ett reningsverk eller en soptipp. 

 
 
Hur ser det ut inne i ditt hus eller lägenhet? 
 
Vilka rum finns? 
Hur ser det ut på väggarna? 
Vilken typ av golv har ni? 
Vilka möbler är viktiga? 
Vilken fast inredning finns? (garderober, köksbänk etc) 
Vilka färger finns? 
Vad tycker du är bra/dåligt? 
Vilka geometriska former kan du se?  
 

• Mät ditt hem- mät storleken på några fönster, mät ytterdörren, mät höjden, bredden 
och djupet på något rum etc. 

• Tillverka ett rum som ett litet tittskåp- använd skokartong, tapetrester, färger, klister, 
passare, linjal. 

 
 
Framtidens boende 
Kommer framtidens hus se annorlunda ut än vad de gör idag? Det kan du vara med och 
bestämma. Agera arkitekt och rita ett hus som du skulle vilja bo i. Tänk igenom detaljerna 
noga. Hur ska taket se ut? Hur ska fönstren se ut? Varför? Vilka material ska huset byggas 
av? Vart kommer materialen ifrån? Vilken energiförsörjning vill du använda dig av? Hur ska 
vatten och avloppssystemet fungera i framtiden? Kan man minska utsläpp av avloppsvatten 
och avfall? Utgå ifrån tanken att bygga på ett hållbart samhälle. 
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Exempel på vandringar i bebyggelsen 
 

1. Låt eleverna beskriva var sin del av en på förhand bestämd runda i närområdet. 
Beskriv allt vad ni ser, hör och upplever. Spela gärna in beskrivningarna för att sedan 
lyssna och eventuellt skriva ner.  

 
2. Ta hjälp av en äldre ortsbo och be dem berätta om hus, händelser eller personer. 

Gå gärna samma sträcka som i förra övningen. Anteckna under rundturen alternativt 
spela in skriv sedan utförligare berättelser. 

 
3. Studera byggnadsdetaljer. Koncentrera er på en viss typ av detaljer i taget t ex 

dörrar, fönster, tak, skorstenar, belysningar eller staket. Rita av det ni ser alternativt 
fotografera. Väl tillbaka i skolan kan ni diskutera och studera de olika detaljerna. 
Exempel på frågor: Vilket fönster tycker du var finast eller fulast? Vilka material är de 
gjorde av?  Hur många glasrutor finns i fönstret? Är fönstret gammalt eller modernt? 
Är någon fönstertyp vanligare än andra? Finns det något riktigt ovanligt fönster? 

 
4. Leta efter gamla fotografier på hus eller platser. Följ gärna samma runda som i de 

tidigare uppgifterna.  Ta med fotografiet, gå till samma ställe och jämför, förr och nu. 
Vad är annorlunda? Finns något kvar? Vad är borta? 

 
5. Ytterligare saker ni kan studera under en stads- eller bebyggelsevandring: 

• Utsmyckningar på hus 
• Olika skalor på husen i ett område 
• Placeringen av husen i förhållande till de andra 
• Landskapet omkring 
• Olika byggnadsmaterial; trä, sten, tegel, glas, metall etc 
• Byggnadsminnen och historiska byggnader. 

Om byggnadsminnen i Norrbotten: 
http://www.bd.lst.se/kultur_bebygg/default.aspx?propID=10003955 

• Olika byggnadsstilar. Ta gärna hjälp av boken ”Så byggdes staden”(Cecilia 
Björk/Laila Reppen) 

 
6. Lärarledd vandring i närområdet.  

• Vandringen kan vara ett sätt att väcka intresse för ett arbete som skall påbörjas 
eller kanske ännu bättre, en avslutning på ett arbetsområde som handlat om er 
lokala historia eller ett tema om hus och byggnader.  

 
• En intressant vandring kan innehålla många olika delar. Vid någon plats kan du 

som lärare ge eleverna i uppdrag att diskutera en fråga eller leta efter någon typ 
av detaljer. Ex. vilka geometriska former kan ni se? Låt eleverna arbeta i grupp 
en liten stund, gå sedan igenom elevernas svar innan ni går vidare. 

  
• Nästa stopp kan innehålla en berättelse om ett hus. Leta efter fakta i böcker, 

besök eller kontakta ett museum eller arkiv för hjälp att hitta intressanta 
byggnader eller spännande historier. Kombinera fakta om själva byggnaden 
och historier om människor som bott på olika ställen. Ett hus kan vara 

http://www.bd.lst.se/kultur_bebygg/default.aspx?propID=10003955
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intressant på grund av byggnadsstilen medan ett annat kan vara intressant på 
grund av någon speciell person har bott i huset.  

 
• Ett sätt att göra en rundvandring mer spännande kan vara att ”låtsas 

vara någon annan person” dvs att anta en rollfigurs karaktär vid något 
tillfälle. På ett enkelt sätt kan du ”förvandla dig” till någon historisk eller 
kanske en myndighetsperson exempelvis genom att ta på en huvudbonad. Se 
till att eleverna snabbt förstår vem du har ”förvandlats till” och att de även 
hänger med på att de kanske tom har ”rest tillbaka i tiden”. När du har berättat 
färdigt tar du av huvudbonaden och markerar att ”du är dig själv igen”. Det här 
är ett enkelt sätt att göra små dramatiseringar eller rollspel på. Eleverna går 
oftast med på ”förvandlingen”, genom en tyst överenskommelse om ”att vi 
leker att jag är en annan”.   

 
• Ge eleverna uppdrag och låt dem förvandlas till ”husdetektiver”. Ge dem 

olika spaningsuppdrag. Använd kamera, papper och penna, förstoringsglas och 
andra detaljer som kan förstärka detektivuppdragets karaktär. 

 
 

 
Litteratur 
 
Arkitekturens mästerverk, Neil Stevenson, Albert Bonnier, 1999 
Vardagens arkitektur, Jöran Lindvall/A-K Myrman, Bäckströms förlag 2001 
Arkitektritade hus från hela världen, Francisco Asensio Cerver, Köln Könemann 2001 
Arkitekturtermer, Jan Torsten Ahlstrand, Studentlitteratur AB, 1999 
Huset mittemot, Anders Suneson Rabén & Sjögren 1995 
Hela huset, Anna Bengtsson, Alfabeta 2007 
En stad genom tiderna, Steve Noon, Philip Steele, Bonnier Carlsen, 2005 
Mulle Meck berättar om hus, George Johansson, Natur & Kultur 2003 
Hattstugan, Elsa Beskow, Bonnier Carlsen 1994 
Mormor är arkitekt, Anna Rizzon, Byggförlaget 2004 
Byggnaders särdrag, Boverket 1995 
Se huset, Kerstin Nilsson, Natur & Kultur 1998 
Så byggdes husen 1880-1980, Björk/Reppen/Kallstenius, Svensk byggtjänst, 1989 
Så byggdes staden, Cecilia Björk/Laila Reppen, Svensk byggtjänst 
Husdetektiven, David Powell, Hans Norkvist, Arkitekturmuseet, 1998 
 
Läs mer om bebyggelse och arkitektur på: 
www.norrbottensmuseum.se 
 
Vid frågor kontakta gärna: 
Annika Josbrant 
Museipedagog, Norrbottens museum 
0920-243549 
annika.josbrant@nll.se 
 

http://www.norrbottensmuseum.se/
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