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I debatten om å styrke det praktiske arbeidet i faget kunst og håndverk har teori blitt framsatt som et hinder for det 
praktiske arbeidet. Slik behøver det ikke å være. Min erfaring er at politikere og lærere med mangelfull utdanning 
oftere ser teorispøkelset i læreplanene enn lærere med solid fagutdanning. 

Ta for eksempel arbeid med det gjennomgående hovedområdet arkitektur fra 1.-10. trinn. Dette hovedområdet 
inneholder mange praktiske gjøremål, men det legges også opp til refleksjon. Elevene kan få oppleve ulike typer rom 
gjennom for eksempel å erfare forskjellen mellom en gymsal og et grupperom eller mellom en kirke og et bolighus. 
Elevene kan tegne eksisterende bygninger, men også forestille seg hus og bygge modeller med utgangspunkt i egne 
ideer. Det kan bli drømmehus eller kontorbygg med eller uten gitte rammer for størrelse og økonomi. Elevene kan 
bygge og teste bærende konstruksjoner som for eksempel en bro i spagetti, og mye mer. Slike aktiviteter gjøres ikke i 
et vakuum og for at arbeidet skal gi mening, svarer lærere på spørsmål elevene stiller om både form, farge, propors-
jon, materialer og funksjon. Noen refleksjoner legger også læreren opp til.
 
En slik refleksjon kan knyttes til hvorfor bygninger i ulike deler av verden er så ulike. I Norge er det krav til at hytter på 
fjellet må ha saltak. Hvorfor er det slik? Jo, ganske enkelt fordi snøen lettere faller av saltak. Flate tak med mye snø på 
er ikke veldig praktisk, verken med tanke på tyngden av snøen eller fare for vannlekkasje når snøen smelter. Bygge-
materialer er ofte knyttet til hva som er tilgjengelig lokalt. I varmere strøk kan husene være bygd av leire. Hvorfor er
det ikke slik i Norge? Igjen, ganske enkelt. I Norge regner det så mye at leira ville bli bløt og miste sin form. At 
italienerne kunne bygge høye kirker av sten i renessansen henger sammen med at de hadde en høyt utviklet kultur 
for konstruksjon og problemløsning.
 
Et av de kompetansemålene under hovedområdet arkitektur (etter 10. trinn) som ofte trekkes fram som vanskelig er: 
elevene skal kunne forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av 
materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon. Ja, det høres avansert ut, men kan altså konkretiseres på enkelt vis for 
elevene. Gode lærere evner å tilrettelegge elevenes arbeid slik at de både får praktiske utfordringer og at de blir 
stimulert til å spørre: Hvorfor er det slik? Og kanskje enda viktigere er det at de blir nysgjerrige på å søke forklaringer 
og på å finne praktiske løsninger.
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