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Arkitektur -
et utvidet klasserom
Hva lærer vi elevene og hvordan? 

Med Kunnskapsløftet fikk arkitektur en styrket posisjon innenfor 
grunnskolefaget Kunst og håndverk. Utviklingen for faget bringer inn 
nye perspektiver på undervisningen og danner grunnlag for fagdidak-
tiske refleksjoner omkring undervisningens mål og de veier vi velger 
frem mot målet. Et raskt blikk i hyllene hos Narvesen viser et bredt 
spekter av tidsskrifter som tar opp design, interiør og arkitektur. In-
teressen for disse emnene er stor og for den som vil følge med på 
det siste, er det mye inspirasjon å hente. Den tyngden arkitektur har 
fått i læreplanen, reflekterer på mange måter en aktuell tendens i 
samfunnet. Viktige spørsmål for oss å stille fremover er hvilken rolle 
arkitektur skal ha i Kunst og håndverk, og hvordan vi nyttiggjør oss 
arkitekturområdets særegenhet i undervisningssammenheng.

  Tekst: Laila B. Fauske
Førsteamanuensis i Formgiving, kunst og håndverk
Høgskolen i Telemark

Arkitektur indikerer en dreining 
for Kunst og håndverk
I avhandlingen Arkitektur for grunnskole-
faget Kunst og håndverk (Fauske 2010a) 
har jeg belyst hvordan arkitektur har 
vokst frem som et hovedområde innenfor 
Kunst og håndverk. Avhandlingen bygger 
på analyse av hovedområdet arkitektur i 
Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartemen-
tet 2006) og tekster om arkitektur og arki-
tekturundervisning, publisert i tidsskriftet 
FORM, fra perioden 2003-2007. Et sen-
tralt moment som kom frem i arbeidet 
med avhandlingen, er det samfunnsman-
dat som arkitektur i Kunst og håndverk 
har fått. En overordnet intensjon synes å 
være å kvalifisere elevene for dialog og 
samhandling knyttet til utforming av om-
givelser. Et viktig moment for å nå dette 
målet er at elevene tilegner seg et faglig 
fundert lærestoff. Økte kunnskaper om ar-
kitektur skal komme fellesskapet til gode.

Utviklingen for faget må sees i sammen-
heng med den utdanningspolitiske og 
kulturpolitiske interessen som faget ble 
gjenstand for på 1990-tallet. Skolen som 
helhet ble avkrevd et tydeligere kunn-
skapsfokus, også det gamle formingsfa-
get. Daværende utdanningsminister Gud-
mund Hernes var svært kritisk til Forming 
og mente elevene ikke lærte nok (Hernes 
1992). Hernes ønsket å styrke undervis-
ningen ved å vektlegge mer kulturstoff, 
kunsthistorisk stoff, teknikk og materialer 
(Kjosavik 2001). Også daværende kul-
turminister Åse Kleveland etterlyste økte 

kunnskaper innenfor det estetiske områ-
det ,og stortingsmeldingen Kultur i tiden 
(Kulturdepartementet 1992) fremhevet 
design og arkitektur som viktige kulturpo-
litiske områder. En hadde intensjoner om 
å styrke allmennhetens forståelse for kva-
litet og for at befolkningen skulle se den 
betydningen god design og arkitektur har 
i et moderne samfunn. Fra kulturpolitisk 
hold ble skolen fremhevet som en viktig 
arena når denne type kunnskap skulle for-
midles.

Den dreiningen for faget som arkitektur i 
Kunst og håndverk indikerer, kan forkla-
res gjennom et bredere utdanningsbilde 
som betegnes som en restaurativ skole-
tenkning (Fauske 2010a). Denne tenknin-
gen kom først til syne i England før den på 
1990-tallet spredde seg videre i den vest-
lige verden (Telhaug 2006; Aasen 1999). 
Restaurasjonstenkningen handler blant 
annet om å heve kunnskapsnivået i sam-
funnet for derved å fremme den nasjonale 
økonomien. Et annet mål er å knytte folket 
tettere sammen ved å styrke et felles kunn-
skaps- og kulturgrunnlag. Utviklingen for 
Kunst og håndverk synliggjør hvordan 
faget inngår i gjennomgripende tenden-
ser i skoleverket. Når arkitektur vektleg-
ges i grunnskolen, løfter en frem en del 
av Kunst og håndverk som har en tydelig 
relevans for samfunnet. Utviklingen bør 
kunne gi faget en viktig posisjon i skolen. 
Samtidig utfordrer restaurasjonstenknin-
gen oss som lærere når vi planlegger og 
tilrettelegger vår undervisning. 

Fagområdets forankring i praksis
Stortingsmeldingen Motivasjon – Mestring 
– Muligheter (Kunnskapsdepartementet 
2011) belyser frafallsproblematikken på 
ungdomstrinnet. Både den store vekten 
på teori som er i skolen og lite variasjon 
i arbeidsmåter drøftes når en søker svar på 
problemet. De praktiske og estetiske fage-
ne har tradisjon for en praktisk tilnærming 
til fagstoffet, og stortingsmeldingen løfter 
frem denne tradisjonen som et eksempel 
for andre fag når disse skal utforme sin un-
dervisning. Stortingsmeldingen peker for 
øvrig på en tendens vi må være oppmerk-
somme på. I de siste år kan en se en tyde-
ligere sammenheng enn tidligere mellom 
det elevene presterer innenfor de praktiske 
og estetiske fagene i skolen, og foreldrenes 
utdanningsbakgrunn. Vi må se nærmere på 
hvordan det økte kravet til teori i skolen 
påvirker undervisningspraksisen i Kunst 
og håndverk. Det er metodefrihet i skolen, 
og arkitektur i Kunst og håndverk er i stø-
peskjeen. Vi skal ikke dit at pugging av år-
stall og begreper erstatter læring gjennom 
praktisk skapende arbeid. 

Å sanse, bygge og reflektere
I læreplanens beskrivelse av hovedområ-
det Arkitektur knyttes arkitektur til elevens 
nærmiljø. Arkitektur i Kunst og håndverk 
forankres på mange måter i elevenes hver-
dagsliv. Jeg mener læreplanen her har lagt 
opp til en ramme for undervisningen som 
gir mulighet for en konkret og praktisk 
forankring av fagområdet. Barn og unge 
møter arkitekturen gjennom huset de bor 
i, skolebygningen og omgivelsene de fer-
des i. Læreplanen gir mulighet for å bruke 
elevenes nære referanser som springbrett 
for både faglige problemstillinger og over-
byggende samfunnsspørsmål. Elevene 
tilegner seg førstehåndskunnskap når de 
arbeider praktisk med ulike konstruksjoner 
og prøver ut ulike materialer. Erfaringene 
kan brukes til å drøfte hvorfor vi formgir 
omgivelsene slik vi gjør og hvordan leve-
sett og boform henger sammen med for 
eksempel klima og kultur. Arkitektur invi-
terer på mange måter til å være i bevegelse 
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og til å bruke kroppen (Fauske 2010b). Vi 
kan klatre gjennom et vindu, titte inn el-
ler ut, berøre ulike overflater, strekke oss 
opp på tå osv. Å bruke kroppen aktivt kan 
gjøre oss oppmerksom på rommets mu-
ligheter og begrensninger. Erfaringer kan 
videreføres i samtaler om hvordan arki-
tekturen legger premisser for hvordan vi 
opptrer, for eksempel knyttet til spørsmål 
om universell utforming. De konkrete og 
fysiske erfaringer elevene har i møte med 
arkitektur, er verdifulle når en skal drøfte 
brukervennlige løsninger. Hvordan opple-
ves akustikken i gymsalen, og er det lett å 
komme frem med rullestol på vår skole?

Visjonære lærere
Arkitektur som tema tilbyr et utvidet klas-
serom. Dette er på mange måter hovedom-
rådets særegenhet. Klassen kan bevege seg 
gjennom skolebygget, ut på skoleplassen 
og på vandring gjennom sine nære omgi-
velser. Arkitektur forteller også historie 
og visualiserer både hverdagsliv og store 
samfunnsendringer (Fauske 2010b). Tar 
en med elevene på en byvandring i Oslo, 
har en mulighet til å se eksempler på arki-
tektur fra ulike stilperioder. Historiefortel-
lingene som arkitekturen muliggjør, kan gi 
impulser til å forstå hvordan menneskene 
har levd før, og hvordan fortiden preger 
nåtiden. Men det er viktig at arkitekturun-
dervisningen blir noe mer enn overfladisk 
kjennskap til historien. Det utvidede klas-
serommet gir mulighet til aktivt å bruke 
sansene og til å stoppe opp, undre seg og 
lure på. En kan bli oppmerksom på ulike 
detaljer og kjenne på ulike overflater. En 
betongvegg kjennes annerledes ut enn 
trevirke. Å gå på brostein gir enn annen 
opplevelse enn en grusvei. Ved å bygge og 
reflektere over hvordan vi formgir de fy-
siske rammene omkring våre liv, får elev-
ene mulighet til å se seg selv og det livet de 
lever i en større sammenheng. Arkitektur 
gir mulighet til å utfordre elevene og de-
res oppfatninger om hva som er mulig å 
få til. En forutsetning er at vi har modige 
og visjonære lærere som har en sterk for-
ankring i faget og som ser den naturlige 
lenken mellom praksis og teori.

Litteratur
Fauske, Laila B. (2010a). Arkitektur 
for grunnskolefaget Kunst og hånd-
verk – fagdidaktiske refleksjoner i 
kontekst. CON-TEXT. Avhandling 43. 
Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen 
i Oslo

Fauske, Laila B. (2010b). Hvilke pe-
dagogiske muligheter ser kandidaten 
med fagområdet arkitektur innenfor 
fagfeltet kunst og håndverk? (Prøve-
forelesning ved disputas, ikke publi-
sert)

Hernes, Gudmund (1992). Første 
time. Grunnskolenytt(2), 5-16

Kjosavik, Steinar (2001). Fra teg-
ning, sløyd og håndarbeid til kunst 
og håndverk: En faghistorie gjennom 
150 år. Volen: Tell

Kulturdepartementet (1992). Kultur i 
tiden. Oslo: Departementet

Kunnskapsdepartementet (2006). 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 
(Midlertidig utg. juni 2006). Oslo: 
Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet (2011). 
Motivasjon – Mestring – Muligheter: 
Ungdomstrinnet. Oslo: Departemen-
tet

Telhaug, Alfred Oftedal (2006). 
Kunnskapsløftet – ny eller gammel 
skole? Beskrivelse og analyse av 
Kristin Clemets reformer i grunnopp-
læringen. Oslo: Cappelen

Aasen, Petter (1999). Det sosialde-
mokratiske prosjektet: Utdannings-
reformer i Sverige og Norge i etter-
krigstiden. I Alfred Oftedal Telhaug 
& Petter Aasen (Red.), Både – og: 
90-tallets utdanningsreformer i histo-
risk perspektiv (s.13-64). Oslo: Cap-
pelen.

Foto: Steinar Aabakken

Tegning og frafall  
i yrkesfag
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LMN har ordet 
 
Under overskriften Tegnekunnskaper får 
stryk-karakter skriver Ole D. Lysø i ok-
toberutgaven av tidsskriftet YRKE at det 
står dårlig til med tegnekunnskapene til 
lærlinger innen byggfag. Artikkelen viser 
til en undersøkelse som dokumenterer at 
6 av 10 lærlinger kan lite eller ingenting 
om tegninger eller beskrivelser. Det er 
urovekkende. En snekker som ikke forstår 
byggtegninger og beskrivelser kan føre til 
feilkonstruksjoner av bygg og i verste fall 
utsette mennesker for fare. Men det reiser 
også spørsmål ved hvordan det kan ha seg 
at så mange lærlinger kan lite eller ingen-
ting om tegning, når de først har gått gjen-
nom 10 år i grunnskolen med faget Kunst 
og håndverk og deretter 2 år på Byggfag. 

Artikkelen i YRKE aktualiserer en pro-
blematikk om faglig progresjon og sam-
menheng mellom utdanningsnivåene. 
Det barn og unge har lært om tegning i 
grunnskolen danner grunnlag for startni-
vået i den videregående opplæringen – 
enten elevene starter på yrkesfag eller på 
Studiespesialiserende utdanningsprogram 
med Formgiving. Av de yrkesfaglige ut-
danningsprogrammene er det få som ikke 
på en eller annen måte bygger på praktisk 
arbeid med hendene.

Nå har Høgskolen i Oslo og Akershus 
startet et forskningsprosjekt sammen med 
fire andre utdanningsinstitusjoner. Pro-
sjektet heter DESIGN LITERACY – de-
sign education from primary education to 
university level, og handler om å beskrive 
og problematisere progresjon og forvent-
ninger til kompetanse og ferdighet ved 
overgang mellom de ulike utdanningsni-
våene. De innsikter som prosjektet gir, vil 
kunne bidra til å forbedre praksis.

Det er dessverre altfor få som er opptatt 
av sammenhengen mellom god kvalitet 
på grunnskolefaget Kunst og håndverk og 
elevers frafall på de yrkesfaglige studieret-
ningene. Det er kanskje ikke vanskeligere 
enn at de elever som føler mestring innen 
et praktisk felt drar dette med seg til neste. 
Mestring fører ofte til glede – og dermed 
kanskje også til en yrkesutdanning. 

Nok en gang til dere grunnskolerektorer – 
sats på kvalitet og god lærerkompetanse i 
Kunst og håndverk i grunnskolen. Det er 
en god investering.
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Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus


