
Hvis du reiser fra verdensrommet til jorden, vil du 

etter hvert se menneskeskapte byggverk 



”Går du inn i uberørt natur, vil du alltid forårsake 

ødeleggelse bare ved å trå på gresset. Fotspor er på en 

måte arkitektur” –Sverre Fehn 



Byggverk varer ikke evig 



Sivilisasjoner kommer og går 



Fra verdensrommet havner du på landet i Norge. 

Her er det ikke alltid like lett å bygge veier 



Tuneller er også arkitektur 



Hvorfor er det ene huset rødt og det andre hvitt? 

Svar: Før var hvitmaling dyrere og finere enn 

rødmaling og ble derfor brukt på hovedhuset 



 

Kan du male huset ditt hvordan du vil? 

Hva skjer hvis du maler huset ditt slik: 



Vekten må ned i bakken 



Her har noen laget en konstruksjon hvor bjelken er 

opphengt i veggen! 



Du følger veien videre gjennom landskapet 

 og kommer til et tettsted  



Definisjon av tettsted: tettbebyggelse med over 200 

innbyggere, der avstanden mellom husene som regel 

ikke overstiger 50 meter  

 



Kan du alltid se på et hus hva det brukes til? 



Her kan du kanskje se hva husene brukes til? 



Hva er god og hva er dårlig arkitektur? 

  Brakkebarnehage  Designbarnehage 



Hovedgaten i Oslo, Karl Johan. Hvorfor rusler folk 

rundt og kikker her? Opplever de noe spesielt her? 



Kong Christian IV grunnla den 5. juli 1641 formelt byen 

Christianssand 

Byen ble anlagt i rennesansestil 

med regelmessig byplan, og 

handelsborgere i hele Agder ble 

beordret til å flytte til den nye 

byen. Til gjengjeld skulle de få 

diverse handels-privilegier og 

10 års skattefrihet. Kristian IVs 

byplan var et bysentrum med 

56 rektangulære kvartaler med 

fem langgater og åtte 

tverrgater.  

 



Føler du deg liten og ubetydelig i storbyen? 

 



Nå kan man gjøre mange ting hjemme på internett 

istedenfor å reise til byen, men folk koser seg likevel 

fremdeles i solen på Grand cafè  



To forskjellige bygg med samme funksjon.  

Den Norske Opera og Det Norske Teateret 

 

 Et signalbygg   Et bygg tilpasset byen rundt 



I gaten din eller i boligområdet rundt der du bor er du 

godt kjent og føler deg ”hjemme”. På bildet ser du en 

en ”halvprivat” sone 



Kjenner du mange av naboene dine? 

 

 Finn feilen: 

I en boligblokk bor det  nesten like 

mange folk som i en liten bygd 



Gutten syntes det er flaut å bli sett i bare 

morgenkåpen! 



Hei der! Politiet kommer og gir deg en stor bot! 



Nå har vi kommet inn, ENDELIG HJEMME! 

Hvorfor har de fleste boliger samme type rom? 

Stue, kjøkken, soverom og bad? 

Hjem kjære hjem 

Drømme  

soverom 

I love 

Biljard 



Før samlet vi oss rundt ildstedet,  

nå er det tv´n som er midtpunktet i stua  



Byggebransjen lager 40% av søppelet i Norge.  

Hva kan DU gjøre for miljøet? 



Hus må hele tiden ha stell og vedlikehold! 

 



Norges lover kan ikke hindre deg i å utrykke deg på 

rommet ditt, men det kan dine foresatte! 



Koselig rot? Kreativt kaos? Hvordan gjøre lekser her? 



På rommet ditt kan du slappe av og være deg selv! 

God natt og takk for følget! 


