
KUNSKAPSKLOSTRET

Gösta Eriksson

“Det är inget fel på att bli äldre, man 
blir visare, problemet är bara att 
kunskapen jag har inte används”

Agda Svensson

“Viktigast för mig är nog att jag har 
närhet till grönskan & att jag lätt kan ta 
mig dit.

Sven Falck

“Lite mer liv och rörelse, det är vad jag 
skulle vilja ha mer av! När jag inte kan 
stå för det själv så skulle jag i alla fall 
önska att jag kunde se det.”

“Var en medeltida skolform som bed-

revs vid de kristna klostren i syfte att 
tillgodose kommande generationers 
munkars och nunnors behov av er-

forderliga kunskaper. Dessa kloster-

skolor bevarade antikens kultur och 

lärdomsarv i Europa och blev, vid 
sidan av katedralskolorna, medelti-

dens mest betydelsefulla eu-
ropeiska lärdomscentrum.”

“För att kunna kopiera handskrifter-
na förutsattes att munkarna kunde 

läsa och skriva, vilket klostren därför 

spontant började lära sina noviser, 
och av estetiska skäl lärdes även illu-

minationsteknik ut. I synnerhet Irland 
och de brittiska öarna blev i detta 

hänseende framstående, och gen-
om Alcuins anställning vid Karl den 
stores hov spreds skolformen till den 

frankiska världen.

Benediktinerna vinnlade sig också om 
att sprida praktiska kunskaper om 
jordbruk till de länder där de slog sig 
ner, vilket fi ck stor ekonomisk 

betydelse för de länder detta 
gällde.”

“Klostren mottog sina elever när des-
sa var sju år. Till en början var det 
endast blivande munkar och nunnor 

som studerade vid dessa klosterskol-

or, men med tiden började rikare 
familjer betala för att deras barn 

skulle få undervisning vid klostren.”

Källor:

Landquist, John (1963). Pedagogikens historia
Sandström, Carl Ivar (1978). Utbildningens idéhistoria

Utdrag från wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klosterskola

Scholae Monasticae, 

Claustrales

Bo bra på äldre dar, tävlingsförslag: Kunskapsklostret#1
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Med en central placering kommer de äldre in i kärnan av 

vårat samhälle och får därmed en större roll i samhället. 

Att det är centralt betyder också att tillgängligheten är 
större, vilket medför att fl er funktioner och mer personal 

kan komma in i boendet.

Boenden är idag något som är relativt slutna för omvärlden, dels 
p.g.a den syn vi har på de äldre.

Genom att skapa publika rum i boendet kan vi uppnå en kultursta-
tus och skapa en helt ny samhällsstandard som idag har försvunnit.

Grönska har en speciell anknytning till människan och är något som vi 
alla har nytta av. Genom att skapa ett boende med stor grönska inom 
sig, och lätt åtkomst genom loftgångar så förbättrar vi standarden för 

både de boende och personalen.
Låsta rumsdörrar utmanas med ett sådant system. 

Ta över en kvartersstruktur i de centrala delar-

na av staden

Omstrukturera så att fasaden mot gatan blir 

publika rum där äldre kan möta och utbyta in-

formation med den yngre generationen.

Bygg in en loftgångsstrategi för att öka 

tillgängligheten och gemenskapen i 

kvartersstrukturen. kvartersstrukturen. 
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1. Det levande biblioteket
2. Boende/Service
3. Vinterträdgård
4. Hissåtkomst



Berit Lind

“Jag har en stor livsglädje! Jag skulle 

vilja dela med mig mer av den.”

Det Levande Biblioteket
Visa, äldre, kvinnor & män- INTE odugliga gamlingar!
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Bo bra på äldre dar, tävlingsförslag: Kunskapsklostret#2

Genom god ventilation och ny teknik kan vi installe-
ra ett glasat tak och skapa ett halvklimat som gör att 

grönskan kan ge nöje hela året runt. 
Utfl ykter ut i naturen är en viktig del av alla äldrebo-

ende men kan inte ordnas varje dag. Vinterträdgården 
ger en bättre miljö varje dag.

En gång i tiden var de äldre en av de vikti-
gaste grupperna i samhället, de kallades då 
Lärda.

En stor respekt visades för dem tack vare 
deras kunskap. 
Vi utnyttjar inte detta idag men med “Det le-
vande biblioteket” så hade det kunnat bidra 

till samhället igen.

“Det levande biblioteket” fungerar 
praktiskt på följande vis:

I kvarteret som förvandlats till 

“Kunskapskloster” så anläggs ett fl er-

tal publika rum i direkt anknytning till 
gatan(se punkt 1,2)

Vissa av dessa görs till rum där man 
kan träffa någon äldre och några/
någon till föreläsningsrum. 

Rumen kan bokas och man kan välja 
i ett register vilken person man skulle 
vilja prata med. I registret hittar man 
vad de olika personerna har jobbat 
med och om de har någon annan spe-
cialkunskap.
De äldre får själv välja om de vill vara 
med i registret och vad som ska stå om 
dem där. 

Teoretiskt sätt:

Genom att aktivera äldre mänskor och göra 
dem behövda så ökar deras livskvalitet.

Kunskaper som de har fått i livet går inte 
miste går i arv ned i åldrarna.

En ny kultur- och rekreations nod skapas i 
samhället.

Generationerna förs samman

Transformera innergården till en vinterträdgård 

genom att bygga över med glastak.

Munkkloster inom Cisterciensorden�
�

Kyrkan - Det publika rummet

Trädgården – Rekreation I naturen

Privata rum - Matlagning, logi & funktion

���
�

�
� Om man kollar tillbaka på klosters 

funktion för att få inspiration över 
värdesättningarna av äldre, så är 
det också naturligt att se till hur de 
byggdes.

Om man studerar ett typiskt kloster 
från Cisterciensorden så ser man 

vissa typiska drag.
Kyrkan, ligger man anknytning till 
gatan och är det publika rummet 
där allmänheten möter munkarna, 

ett slags nod. 
I anslutning till denna noden ligger 
munkarnas egna bostäder, kök etc.

Och i mitten av allt hittar man den 

stilla trädgården(Quadrum).

“Kunskapsklostret är menat att 
fungera på samma vis förutom att 
man byter ut det religiösa med det 
sociala.

Det fi na med denna sorts byg-
gande är att det fi nns rum för det 

privata, naturen och mötet.
Något som borde vara en stor 
kvalité för de äldre, som efter-
frågar allt av detta.*

* Från frågor till Marlene Ortwall(sköterska) och 

boende på äldreboende i Växsjö


