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LÆRERVEILEDNING 

En arkitektonisk reise fra verdensrommet til soverommet. 
- Kan vi bygge hva vi vil?

Denne presentasjonen tar for seg arkitekturbegrepet i vid forstand. Målet er 
å bidra til økt kognitiv forståelse av emnet og dets kompleksitet. Jeg har 
derfor ikke søkt å begrense temaet, men presenterer problemstillinger fra 
flere forskjellige aspekter ved faget: 

- Arkitektur handler ikke bare om bygninger men også om våre fysiske
omgivelser.
- Arkitektur handler om hvordan vi bruker våre fysiske omgivelser. Det
handler om funksjon, kultur, økonomi og teknologisk utvikling.
- Arkitektur handler om hvordan vi organiserer samfunnet og om hvordan vi
lever sammen i et demokrati, i bygda, i byen, i familien, på institusjon eller
alene.
- Arkitektur handler også om forholdet mellom kultur og natur. Hvordan vi
bygger i forhold til kulturhistorien og en bærekraftig utvikling.
- Arkitektur handler om hvordan vi omsorgsfullt tilfører våre fysiske
omgivelser en estetisk dimensjon som er et grunnleggende menneskelig
behov.

Denne presentasjonen har form av en reise gjennom syv forskjellige typer 
rom, og knytter forskjellige spørsmål ved arkitekturen til disse stedene. 
Hovedfokus er på hvordan vi bruker disse rommene og hvilke lover og regler 
som gjelder på de forskjellige steder og i forskjellige typer rom. 
Presentasjonen kan brukes i sin helhet eller man kan ta ut enkeltpunkter og 
gå dypere inn i disse. Forslag til elevoppgaver er vedlagt. 

Fra satellitt: 
Sirkler inn arkitekturbegrepet i tid og rom. 
Landet: 
Tar opp infrastruktur og veier i Norge, samt økonomi, litt om status og 
forholdet til naboen. Tyngdekraften som utfordring for arkitektens 
konstruksjoner.  
Bygda: 
Handler om hvordan steder vokser frem og hvordan definisjoner og 
kategorier er med på å forme landet. Hvordan vi kan ”lese” uttrykk og 
funksjon på bygninger og litt om arkitektoniske kvaliteter. 
Byen: 
Tar opp forholdet mellom planlagt og selvgrodd by, hvordan vi bruker byen 
og spørsmålet om hva som gjør bysentrum til et spesielt sted. 
Boligområdet: 
Sier litt om den halvprivate sonen mellom bolig og offentlig rom. Hvilke 
regler gjelder i boligområdet og hvordan bruker vi dette. 
Hjemme: 
Hva skal til for at du føler deg hjemme og hvilke regler gjelder her. Litt om 
universell utforming og miljøhensyn. 
Soverommet: 
Soverommet er det aller mest private rommet. 
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Fra satellitt 
Reisen starter ute i verdensrommet. 
Her defineres arkitekturen i virkelig vid forstand som alle spor etter 
menneskelig aktivitet på kloden.  

1

1.Bildet er fra Google earth og viser Aswan-dammen i Egypt.
Når vi ser jorden fra verdensrommet kan vi se de virkelig store byggverkene
på kloden. Dette åpner for de store spørsmål om vi ødelegger kloden. Våre
installasjoner er veldig store, demninger kan lage innsjøer, jordbruk kan
tørke ut innsjøer, isbreer smelter. Etter hvert vil jorden se annerledes ut fra
verdensrommet. Lys fra storbyene kan om natten ses fra lang avstand, og
satellitter og søppel kretser i et tett belte rundt jorden. Kan alt dette kalles
arkitektur?

2

2. ”Går du inn i uberørt natur, vil du alltid forårsake ødeleggelse, bare ved
å trå på gresset. Fotspor er på en måte arkitektur.” Sitatet fra Sverre Fehn
kan kanskje gi oss et ja på spørsmålet over. Sverre Fehn var en av Norges
viktigste arkitekter i moderne tid. Han arbeidet innenfor en stil som kalles
poetisk modernisme. Ofte brukes arkitekturbegrepet bare om bygninger,
mens vi bruker begrepet ”våre fysiske omgivelser” når vi snakker om større
anlegg som veier og broer, byer, møbler og interiører, utforming av byrom,
landskapsarkitektur og lignende.

3
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3. Dette bildet viser ruiner etter en steinhytte satt opp av ingeniører som  
skulle stikke ut traseen til Bergensbanen for NSB. Det viser at naturen tar 
over igjen etter at mennesket har forlatt huset. Huset ble bygget av lokale 
naturlige materialer (stein) og etterlater seg et spor, men har ikke ødelagt 
naturen. 
 

 

4  
 
4. Bildet viser ruinen av Colosseum i Roma, og forteller at store 
sivilisasjoner kommer og går. Arkitekturen er forgjengelig. Gjennom slike 
rester etter byggverk fra fortiden kan vi lære mye om menneskene som 
levde i tidligere tider, hva de synes var vakkert, hvilken teknologi de hadde 
og hvordan de brukte arkitekturen. 
 
 
Landet  
Reisen fortsetter etter landing i Norge. 
Det er mye fokus på byene innenfor arkitektur, men ”landet”, alt som omgir 
byene er også arkitektens virkeområde. Det er mange typer landskap og 
områder som inkluderes av dette begrepet. Fra rurale strøk, til skog og 
fjellområder. Vi opplever gjerne disse områdene med utgangspunkt i veien. 
Bilens forutsetninger har mye å si for hvordan landet blir utbygget.  
 

5  
 

5. Her ser vi Rallarvegen ned mot Flomsdalen. På grunn av den bratte 
stigningen må den gå i sikk sakk ned fjellsiden. Du ser også litt av 
Flomsbanen. Det er ikke lett å komme seg raskt fram i Norge. Tidligere var 
båt det viktigste fremkomstmiddelet, og derfor ligger mange av våre byer og 
tettbebyggelse langs kysten. Nå har bilen tatt nesten helt over for båten 
som fremkomstmiddel. 
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6  
 
6. Her ser vi åpningen av Gjeiteryggtunellen. Tuneller og broer gjør det nå 
mulig å ta seg raskt frem i Norge med bil, disse er vår felles eiendom som 
det har kostet mye å bygge og som det fortsatt koster mye å vedlikeholde. 
 

7  
 
7. Her er bilde av en typisk liten ”plass” på Østlandet. Teksten til bildet 
stiller spørsmålet om hvorfor det er forskjellig farge på husene. Hvitmaling 
var før i tiden dyrere enn rødmaling som man kunne lage selv, altså var det 
”finere” med hvitmaling. De som hadde råd til det malte da hovedhuset 
hvitt fordi det ga status. Langs leden på Sørlandet hendte det at de malte 
kun fasaden mot sjøen med hvitmaling. Dette var den viktigste fasaden fordi 
den ble sett fra sjøen. Fargene viser oss hvilket hus som er viktigst, det er 
der menneskene bor. 
 

8  
 
8a og 8b. Hva har skjedd her? Husene har blitt malt i rare farger. Hvem skal 
bestemme fargen på huset ditt? Dette bildet viser at vi ikke kan male vårt 
hus akkurat slik vi vil. Vi må ta hensyn til naboer og byggeforskrifter som 
finnes i kommunen. Det gjelder mange regler for hvordan vi får lov til å 
bygge, og noen av dem er forskjellige fra sted til sted. Det handler om lokal 
byggeskikk. 
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9  
 
9. Bildet viser en moderne veikro. Det har blitt tilpasset bilens og 
motorveiens forutsetninger på en lur måte: Istedenfor to veikroer, eller en 
veikro og en bro, som ellers måtte bygges, har de laget veikroen som en 
bro. Konstruksjonen er også smart, og linjene elegant inspirert av veiens 
slake kurver. Pilene viser at kreftene må ned. En av de grunnleggende 
tingene en arkitekt må forholde seg til er tyngdekraften. 
 

10  
 
10. Bildet viser et gammelt hus hvor bjelken har blitt hengt opp i huset. 
Dette er gjort av praktiske årsaker, et smart påfunn for å lure tyngdekraften 
litt, men også her går kreftene etter en liten omvei til slutt ned i 
steingrunnen. Du kan ikke løfte deg selv etter håret. Hvis du sitter på en bro 
og fisker en fisk, vil vekten av fisken vandre opp gjennom fiskesnøret og 
gjennom deg og ned i broen og til slutt ned i brofundamentet. En enkel 
konstruksjon skal ha piler som går ned mot bakken på kortest mulig måte, 
men arkitektene kan jo av og til leke seg og utfordre tyngdekraften.  
 
 
Bygda  
Reisen fortsetter langs landeveien til vi kommer til ei bygd.  
 

11  
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11. Bygda har ikke noe definisjon, men det kan ofte likne på et ”tettsted”. 
Det kan være mange forekjellige grunner til at en bygd eller tettsted vokser 
frem. Det kan være et gammelt kirkested eller et handelssted, det kan 
være en god havn eller beliggenhet langs en elv hvor folk ferdes med båt. 
Det kan også være et industristed som for ble bygget i tilknytning til en foss  
som ga vannkraft til fabrikken, eller andre naturresurser. 
 

12  
 
12 I denne bygda finner du kirke, skole, fabrikk, bensinstasjon og butikk. 
Her er definisjonen på et Tettsted i følge Caplex: Betegnelse på 
tettbebyggelse med over 200 innbyggere, og der avstanden mellom husene 
som regel ikke overstiger 50 m. I Norge finnes det ca. 600 tettsteder. 
Definisjoner i forhold til kategori kan være viktig for et sted, for eksempel 
hvis en bygd blir definert som et ”tettsted”, kan det hende at politikerne 
satser med resurser der, og anlegger et idrettsanlegg? 
Det å få “bystatus”- det å være en by er at annet eksempel på hvor viktig 
en definisjonen av et sted kan være. Definisjon skjer på bakgrunn av et sett 
krav eller regler som må være oppfylt. Hvilke krav må et sted oppfylle for å 
få kalle seg by?  
 

12  
 
12a og 12b. Kan du alltid se på et hus hva det brukes til? Mange bygninger 
likner på hverandre. Her er et bilde av et hotell, det kan vi se på skiltet, og 
det andre bildet viser et lokale hvor det produseres tv-programmer. Hva kan 
du fortelle om bruken av huset bare av å se på det utenfra? Veldig mange 
arbeidsplasser er kontorbygg. Her sitter det folk på kontor. Selv om det ser 
helt likt ut, og alle ringer, går i møter og bruker datamaskinen så gjør de 
mange forskjellige typer arbeid. 
 



 7 

13  
 
13a og 13b. Disse husene kan du sikkert gjette hvordan brukes? Dette er en 
skole og en kraftstasjon. Er det viktig at vi kan se på hus hva de brukes til? 
Ofte er det skilt som forteller oss om dette. Butikker har store vinduer hvor 
de viser frem det de selger. Hvis du ser et hus med et stort høytsittende 
vindu mot nord er det kanskje et atelier for en kunstner? Kirkebygg er 
kanskje lettest å gjenkjenne på arkitekturen? De er dessuten ofte orientert i 
retning øst - vest med alteret møt øst. 
 

14  
 

14a og 14b. Hva er god og hva er dårlig arkitektur? Hva er arkitektoniske 
kvaliteter? Her er to bilder av barnehager. Det ene er et eksempel på et 
bygg hvor det ikke har blitt brukt tid og penger på å lage god arkitektur. 
Den andre barnehagen er tegnet og planlagt og formet som en estetisk og 
funksjonell bygning. Her er hver detalj bestemt i forhold til bruken og alle 
detaljer er formet og jobbet med for å få et godt resultat. Fargevalg 
materialvalg, dørhåndtak, lamper, alt er valgt for å passe inn. Vinduene er 
plassert lavt på veggen slik at små barn også kan se ut av dem. Hva er så 
arkitektoniske kvaliteter? Her er det ikke snakk om en eksakt vitenskap som 
kan måles og veies. Likevel vet fagfolk mye om dette, og kan komme med 
”kvalifisert synsing”. Arkitektoniske kvaliteter kan være veldig mange ting. 
Noen eksempler er at det oppleves som godt og behagelig å være i 
rommene, at det har et vakkert eller spennende uttrykk, eller at det passer 
godt inn i omgivelsene. Vi kan være ganske sikre på at det er arkitektonisk 
høy kvalitet, når både fagfolk og også mange vanlige folk er enige om at det 
er det. 
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Byen  
Så fortsetter reisen inn mot storbyen 
 

15  
 
15. Bildet viser Karl Johan sett fra slottet. Når man kjører inn mot byen 
kjører man ofte først gjennom drabantbyer og industriområder. I sentrum av 
byene ligger de viktige felles institusjonene.  
 

16  
 
16. Bildet viser Kristiansand, som er et eksempel på en planlagt by. Historisk 
er det to måter byer vokser frem på. Det er byene som gror frem av seg 
selv, og det er de planlagte byene. Den romerske måten å planlegge byer på 
kommer fra militærleirens effektive system, og denne måten å planlegge på 
har påvirket de fleste europeiske byer. Nå er bygging i byen strengt regulert 
og planlagt. Du kan ikke bygge så høyt du vil og skygge for naboens utsikt og 
sol. Innbyggerne i byen kan også si hva de mener om byutviklingen. Dette er 
et viktig demokratisk prinsipp. Av og til har nybygg blitt stoppet på denne 
måten. 
 
Bildeteksten er fra Wikipedia: ”Kong Christian IV grunnla den 5. juli 1641 
formelt byen Christianssand. Byen ble anlagt i renessansestil med 
regelmessig byplan (kvadratur), og handelsborgere i hele Agder ble beordret 
til å flytte til den nye byen. Til gjengjeld skulle de få diverse 
handelsprivilegier og 10 års skattefrihet. Kristian IV’s byplan skisserte et 
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bysentrum med 56 rektangulære kvartaler med fem langgater og åtte 
tverrgater.” 
 

17  
 
17a og 17b.  Bildene er fra storbyen Oslo, og viser høye hus og masse folk. 
Høye tomtepriser i byen gir seg ofte utslag i høye hus. Dette kalles høy 
”utnyttelsesgrad”. Både fordi det er tillatt å bygge høyere på disse 
tomtene, men også fordi utbyggerne som har betalt mye for tomten ønsker 
flere kvadratmeter å selge. Det er lett å føle seg liten og ubetydelig i 
storbyen. Fremmedgjøring kan være et problem, det at man ikke føler seg 
hjemme men som en fremmed, liten og ubetydelig person. 
 

18  
 
18. Bildet viser folk som koser seg på restaurant i Oslo.  
På internett hjemme i stua kan man gjøre nesten alt det man kan gjøre i 
byen. Vi kan handle alt vi vil på nettet, vi kan treffes på nettet og med 
webkamera kan vi også se hverandre. Vi kan også gå på skole og gjøre 
kontorarbeid på internett, gå i banken osv. Vi kan se filmer, høre konserter 
og foredrag hjemme, vi trenger ikke gå på kino i byen lenger.  
Men det er en ting du ikke kan gjøre på internett: du kan ikke spise på 
restaurant! Hvordan forandrer bruken av byen seg når den mister flere og 
flere funksjoner? Fremdeles kan det være spesielt å være i byen. Det å se 
på folk og folkeliv og selv å bli sett. Menneskene på bildet har valgt å sette 
seg på hovedgaten Karl Johan, i Oslo, det oppleves fremdeles som et 
spesielt sted å være.  
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19  
 
19a og 19b. Bildene viser to vakre og viktige bygg i Oslo. Den Norske Opera 
og Det Norske Teateret. Disse to byggene har liknende funksjoner men de 
ser veldig forskjellige ut. Byggene er bygget i hver sin tid, men de er 
forskjellige også på andre måter. Det ligger to forskjellige idealer, 
holdninger og ideer bak utformingen av byggene. De ligger også på to 
forskjellige typer steder: Det ene bygget ligger i et kvartal og det andre 
ligger for seg selv i vannkanten. Det Norske Teateret tilpasser seg byen og 
gatens språk. Både materialvalg og dimensjoner tilpasser seg omgivelsene og 
glasset i fasaden gir en åpenhet og gjør at forbipasserende kan se inn på det 
som foregår. Det enorme volumet til scenetårnet er godt kamuflert og synes 
nesten ikke i bybildet. Operaen har sin kvalitet i at det er et såkalt 
”signalbygg”. Det betyr at det er seg selv nok på en måte, at bygget setter 
premissene for omgivelsene og ikke omvendt. Det markerer seg ved å likne 
mer på en skulptur enn et hus.  
 
 
Boligområdet  
Nå har vi nesten reist helt hjem. 
 

20  
 
20. Bildet viser området mellom boligen og gaten. Dette er en spesiell sone 
hvor du er litt hjemme og litt i det offentlige rom. Man kan kalle det en 
”halvprivat sone”, i dette tilfelle for folk i dette borettslaget. Folk som ikke 
bor der og går forbi på gaten vet at de ikke kan sette seg der og kose seg 
med matpakken.  
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21  
 
21a og 21b. Enten du bor i blokk, bygård eller på et boligfelt er du kanskje 
på hils med naboene? Det å kjenne naboene, eller være på hils med noen er 
viktig for å føle seg hjemme i boligområdet. Du kjenner også godt 
nærområdet rundt der du bor og har dine vaner, en benk du sitter på når 
solen skinner, en gressplen du leker på med vennene, en tur i området som 
du av og til går med familien. Dette gjør at du får et forhold til området og 
det blir mer ”ditt”. I tidligere tider var det strenge regler for oppførsel i 
bygårdene. Ikke henge ut vask på søndager, stille under middagshvilen og 
ikke tråkk på plenen. 
 

22  
 
22. Bildet viser en gutt som går ut med søppelet. Han er flau fordi noen så 
ham i bare morgenkåpen. Han er jo ikke helt ute på gaten i det offentlige 
rommet så det er kanskje ok? Påkledningen sier noe om hvilken type rom du 
er i. Man går ikke til butikken i pysj og tøfler. Rom brukes på forskjellige 
måter, og forskjellige skrevne og uskrevne regler gjelder. Bruken av 
offentlig rom er lovregulert, men det tenker vi ikke så mye over til vanlig. I 
politiloven står det f eks at barn under 15 år ikke får drive omkring på egen 
hånd  etter klokken 22. De uskrevne reglene tilsier at vi ikke synger høyt, 
snakker med oss selv eller danser alene på gaten, selv om det ikke er 
forbudt.  
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23  
 
23. Bildet viser en liten gutt som tisser i offentlighet. Han bryter norsk lov. 
Heldig at han er under den kriminelle lavalder. 

 
Hjemme 
Reisen slutter her, nå vi har kommet frem. 
 

24  
 
24. Hjemme er privat område. 
Når du går over dørstokken hjemme kan du gjøre ting du ikke gjør der 
fremmede kan se deg. 
Her kan du krangle, synge, og danse så mye du vil. Her kan du kose deg og 
være trygg, varm, mett, og være sammen med dem du er glad i. Mange nye 
boliger i dag bygges ut fra noen regler som heter ”universell utforming”. 

Universell utforming handler om å bygge slik at alle skal kunne komme til og 
bruke bygningene og utearealene på en likestilt måte. Det skal legges 
tilrette for forskjellige behov, slik at f.eks. bevegelseshemmede i rullestol, 
barnevogner, synshemmede, blinde og allergikere kan bruke våre omgivelser 
med verdighet på lik linje med alle andre. Rullestolbrukere trenger ekstra 
plass inne boliger og på toaletter, og de trenger ramper og heiser istedenfor 
trappetrinn. I boliger kalles det ”Livsløpstandard”, når det er lagt tilrette 
for at man skal kunne bo i boligen hele livet. Det er da ikke nødvendig å 
flytte hvis man havner i rullestol. 

 
Bildet viser en plan av en leilighet. Hjemmet ditt deler du med andre. 
Mange voksne bor alene men det gjør ikke barn. Hjemme skal du bli enig 
med dine samboere om reglene. Hvem skal gjøre hva av husarbeid? Kanskje 
gjør de voksne mest husarbeid, men de bestemmer mest også. Hvis du skal 
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spille høy musikk, må du spørre om det er greit, så du ikke forstyrrer de 
andre.  
 

25  
 
 
25a og 25b. Det er vanlig og hyggelig å spise sammen med dem man bor 
sammen med, men tv’n er også et naturlig samlingspunkt. Hvem bestemmer 
over tv’n? 
Det er mange lover og regler om hvordan det skal være inne i boligen også. 
Et soverom må ha en viss størrelse og det er byggeforskrifter som sier hvor 
stort vinduet skal være. Det er flest lover i forhold til våtrom og peis eller 
ovn. Dette er selvsagt bra for det hindrer at det blir vannlekkasje eller at 
huser brenner ned. 
 

26  
 
26. Bildet viser en lysbryter med en huskelapp om å slå av lyset. 
Spar på strømmen og krev høyere ukelønn? Hvis du sparer strøm vil 
strømregningen bli mindre og det er bra for miljøet samtidig. 
Byggebransjen står for 40 % av materialressursene og 40% av 
avfallsproduksjonen i Norge. Fremstilling av byggematerialer, er ofte veldig 
ressurskrevende. Det transporteres langt og inneholder ofte miljøfarlige 
stoffer.  Derfor er det viktig at vi tenker miljøvennlig når vi skal bygge hus 
eller pusse opp. 
 

27  
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27. Bildet viser en slitt husvegg som har blitt reparert mange ganger. 
Veggen trenger vedlikehold for ikke å bli helt ødelagt. Den trenger å pusses 
og males. De fleste materialer trenger vedlikehold og stell ellers går de i 
stykker. Kan noe være pent selv om det er litt slitt? 
Hus blir slitt av vær, vind, vann, snø og is. Maur og mus kan flytte inn, sopp 
kan vokse på badet og i veggen, avløp kan gå tette, vannkraner begynner å 
lekke, lyspærer brenner ut osv. 
 
 
Soverommet 
En lang reise er over, senga venter 
 

28  
 
28. Bildet viser et rom hvor det er tagget på veggen. Du kan utrykke deg på 
rommet ditt og vise hvem du er og hva du er interessert i. Du kan male, 
henge opp ting, samle på ting du liker og gjøre rommet til ditt. Tingene dine 
blir som en del av deg og den du er. Hvilke ting trenger du mest? De aller 
mest nødvendige tingene du trenger for å leve er utstyr som flyktninger får 
utdelt: Telt, teppe og kokekar.  
 

29  
 
29. Bildet viser et rotete bord. 
Må du rydde på rommet ditt? Blir du i godt humør av at rommet er rent og 
ryddig, med frisk luft og oppredd seng, eller liker synes du det er koselig at 
det er mørkt, støvete og rotete? Mange som deler rom med noen oppdager 
at det er forskjell på eget og andres rot. Dette har også med arkitektur å 
gjøre fordi orden er et sentralt begrep innen estetikkfaget. Mennesker liker 
orden og synes det er fint å kjenne igjen systemer, og ordnende prinsipper 
som for eksempel symmetri. Men vi trenger også et dynamisk kreativt kaos. 
Å finne den rette balansen mellom strukturerte former og overraskende og 
uventede former er en viktig arkitektonisk problemstilling. 
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30  
 
30. På rommet ditt er det superprivat! Andre må banke på før de kommer 
inn. Der kan du slappe av og være helt deg selv. Selv om du ikke har eget 
rom er sengen din og området rundt den det mest private området du har. 
Badet er også et slikt rom. Her kan du pille nese og gjøre andre private ting 
uten å bli forstyrret av andre. Det er godt å ha et trygt og varmt sted å 
sove. Gutten på bildet ligger å leser på sengen, snart sovner han, godnatt. 
 
 
 
ELEVOPPGAVER 
 
En arkitektonisk reise fra verdensrommet til soverommet. 
- Kan vi bygge hva vi vil? 
 
Oppgave 1: 
Tegn jordkloden sett fra verdensrommet slik den kanskje er om 50 år. Bruk 
fantasien og dekk hele arket med farge. 
 
Oppgave 2: 
Bruk et kartutsnitt med stor høydeforskjell. Det må være inntegnet 
kotehøyder. Kopier eventuelt opp til passende målestokk. Oppgaven er å 
legge en vei med slak stigning i terrenget fra merkene A til B. Hvis det er 
bratt, må man lage en veiskjæring eller bygge en støttemur som tegnes som 
en tykk strek. 
 
Oppgave 3: 
Finn ut litt om hvilke krav som må oppfylles for at et sted kan få bystatus.  
Du kan bruke internett til denne oppgaven. 
 
Oppgave 4: 
Skaff et reguleringskart i kommunen, gjerne et som er litt spesielt og 
sammensatt. Gå gjennom dette i plenum og se på fargekodene og hva de 
betyr.(Få evt. en innføring i dette i kommunen)  Del elevene i grupper og la 
dem tegne sitt eget reguleringskart. 
Enten av sin drømmebygd i et fantasilandskap, eller å sette inn et boligfelt, 
en skole og en butikk i den reguleringsplanen dere har gjennomgått. De skal 
bruke samme type fargekoder. Spørsmål de kan drøfte er hvor er det fint å 
bo? Hvor bør skolen ligge? Bussholdeplassen? Sentrum? Hva med veiene?  
 
Oppgave 5: 
La elevene få prøve hvordan det er å være blind eller å sitte i rullestol. 
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Sjekk hvordan det er tilrettelagt på skolen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Du finner også mye informasjon om universell utforming på 
internett. 
 
Oppgave 6: 
Tegn en plan (evt. også fasader) av et hus hvor det bor en bestemor som 
bruker rullestol, to jenter som er tvillinger, en hest, tre katter og en 
bestefar som har en diger lastebil. De har bare penger til å bygge 6 rom. 
Husk å tegne hagen utenfor. Elevene kan lage oppgaven selv ved å velge 
andre beboere, men det er viktig at beboerne bestemmes før tegningen 
begynner. Det er også viktig at ressursene er knappe i forhold til 
kvadratmeter og at uteområdet sees i forbindelse med boligen. 
 
Oppgave 7: 
Hvilke ”ordnende prinsipper” kan vi finne rundt oss?  
A: Sirkel, det at noe ordnes i forhold til en sirkel.  
B: Grid, det at noe ordnes i forhold til et rutenett. 
C: Linje, det at noe er ordnet langs en linje. 
Finn eksempler på dette i fasader eller på kart av bebyggelse. 
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KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en ideel medlemsorganisasjon som  
i over 70 år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester og 
materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å arbeide for at visuell kunst skal få en sentral plass

i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen.
• Å bidra til å vekke interessen for og gi kunnskaper om visuelle

uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag.
• Å sette i verk tiltak som gir opplevelser, og som utvikler kunstforståelse,

skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i GALLERI SEILET. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, 
og holder til på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen.

KUNST I SKOLEN 

Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, 

Fossveien 24, 0551 Oslo, inng. Steenstrups gate

Telefon: 23 35 89 30

Org.nr. 970 133 402

kis@kunstiskolen.no

www.kunstiskolen.no
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www.kunstiskolen.no


	forside
	Arkitektur - Lærerveiledning
	elevoppgaver
	bakside standard_ny



