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For noen uker siden holdt jeg et innlegg på en konferanse som ble arrangert av Høgskolen i 
Volda. Jeg fikk oppgitt tittelen: ”Kvifor gav planmakarane Arkitektur så stor plass i LK06?”. 

 

Som en inngang til forelesningens problematikk startet jeg med å fortelle at min eldste sønn 
nettopp hadde solgt sin lille ettroms leilighet i Oslo. På bildene i annonsen så den lille 
leiligheten mye større og lysere ut enn den var i virkeligheten. Med kjennskap til leilighetens 
størrelse, var det interessant å analysere hvordan meglerfirmaet hadde manipulert bildene 
som lå ute på nettet. Leiligheten ble solgt raskt og godt over takst. Hver gang jeg forteller om 
dette salget er det alltid noen som kan fortelle liknede historier. Det forteller oss at 
bildemanipulasjon virker og det fører til at de fleste leilighetene blir solgt raskere og til en 
høyere pris. Men det er en kjøper der ute som kanskje føler seg lurt.  

 

En av intensjonene med hovedområdet Arkitektur i faget Kunst og håndverk er å forberede 
barn og unge til å gjøre gode valg. Elevene får trening i å eksperimentere med proporsjoner 
og dimensjoner i arbeid med tegning og modeller. De får også manipulere bilder digitalt og 
dermed opparbeide kompetanse både som mottaker og aktør. Tidsskriftet FORM skrev 
allerede i 2003 (nr.2 s.28) om hvordan foto av arkitektur kan manipuleres i digitale 
bildebehandlingsprogram. At elevene får utvikle en bred visuell kompetanse er i samsvar 
med skolens overordnede mål om å utdanne barn og unge for deltakelse i demokratiske 
prosesser. 

 

Flere nordiske land viser interesse for hvordan de norske læreplanene har prioritert 
arkitektur og design. I rapporten Børn Rum Form – Arkitektur og design for begynder, har det 
danske Kulturministeriets Børnekulturens nettværk latt seg inspirere av de norske planene 
(2010, s.68-69). Men, vi har fortsatt utfordringer knyttet til å implementere læreplanene i 
den norske skolepraksisen. Faglærere i formgiving, kunst og håndverk har kompetanse til å 
undervise på grunnskolens lavere trinn, men altfor få rektorer velger å prioritere slike 
faglærere i utlysninger og ansettelser. 

 
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland gjentar ofte at det må utdannes 
flere lærere fordi det forventes mangel på kvalifiserte lærere i tiden fremover. Hun og Kristin 
Halvorsen bør nok også stimulere landets rektorer til å ansette de faglærerne som allerede 
er utdannet og som kan styrke kvaliteten i Kunst og håndverk tidlig i utdanningsløpet. 
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