
I vandreutstillingen «Under 40.  Ung norsk ar-
kitektur 2013» blir du kjent med et utvalg unge 
norske arkitekter under 40 år, og får innblikk 
i hvordan de tenker og arbeider. Du får også 
mulighet til å prøve deg som arkitekt selv.

Utstillingen gir innsikt i hvordan arkitektene er 
initiativtagere og hvordan de er med på å skape 
møteplasser for mennesker. Kanskje du vil kjen-
ne deg igjen i måten de tenker på og hvordan du 
selv kan tenke deg å ha det for å trives? 
I workshopen kan du teste ut egne ideer – og om 
du vil, kan ditt forslag bli med i en konkurranse. 

OM UTSTILLINGEN 
Utstillingen er delt inn i fem temaer som alle 
handler om «rom» på en eller annen måte. 
Her vil du sikkert kjenne igjen begrep som 
gjenbruk, klimaproblematikk og bærekraft. 

DE FEM TEMAENE ER:  

ROM FOR GJENBRUK
Hvordan kan man bruke gamle materialer på 
nye måter?

ROMEKPERIMENTER
Har et rom, og hvordan det ser ut, noe å si for 
hvordan du bor og beveger deg der? Tenk for 
eksempel på en hule sammenlignet med en 
åpen plass. 

MELLOMROM
Hvordan kan man skape løsninger som gjør 
at mennesker møtes på et bestemt sted, for 
eksempel på en plass mellom to bygninger? 

BY- OG STEDSROM 
Hva savner du av aktiviteter der du bor? 
Hvilke møtesteder eller møteplasser kan du 
tenke deg? Kanskje du ønsker deg en plass 
der du kan spille basketball? Eller en kafé, 
svømmehall, fritidsklubb eller butikk?    

ROM SOM FORANDRER:  
Er det forskjell på å tegne et soverom og å 
tegne «et sted å sove»? 
Kan du lese ut av et bygg hvor «styggværet» 
kommer fra? På hvilken måte kan arkitektene ta 
hensyn til klimaet når de tegner og planlegger?  
Hvordan er maurtuen plassert i naturen?  
I hvilken retning ligger den?

Du kan lese mer om temaene her:  
vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/ 
produksjon/under40

Under 40
Ung norsk arkitektur 2013

ATELIER OSLO  •  CTRL+N (CONTROL NEW ARKITEKTUR)  •  ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER  •  FFB (FELLESSKAPSPROSJEKTET 
Å FORTETTE BYEN)  •  HUUS OG HEIM ARKITEKTUR  •  LALA TØYEN  •  MDH ARKITEKTER  •  RODEO ARKITEKTER  •  SFOSL / MORK-
ULNES  •  SUPERUNION ARCHITECTS  •  TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER

VEILEDNING TIL ELEVER OG LÆRERE  –  Elever fra 7. trinn og oppover
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MÅL MED PROSJEKTET
Gjennom vandreutstillingen gir Nasjo-
nalmuseet publikum et innblikk i hvordan 
nyetablerte arkitekter arbeider. De ulike 
prosjektene presenterer arkitektenes 
interesser og på hvilken måte de kommuni-
serer og deltar i samfunnsaktuelle temaer 
innen- og utenlands. 

LÆRINGSMÅL: 
Reflektere rundt begrepet rom og det å 
oppholde seg i ulike typer rom.  

Det vises til 
Kompetansemål for arkitektur etter  
7. trinn, og etter 10. trinn. 

«Montere utstillinger og andre 
presentasjoner av ulike typer rom.» 
(Kompetansemål: Arkitektur etter 7. trinn.) 

«Samtale om arkitekttegninger og digitale 
presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere 
tilpasning til omgivelsene og skissere ulike 
løsninger.» (Kompetansemål: Arkitektur 
etter 10. trinn.)

Kompetansemål innen fag som Design og 
arkitektur og Visuell kultur og samfunn og 
mål fra Visuelle kunstfag Vg3.

«Vise hvordan arkitektur, byggeskikk, kul-
turlandskap og miljøutforming er uttrykk 
for ulike kulturer og tradisjoner.»  

Forslag til formidlingsopplegg  
(2 x 45 minutter)

FORARBEID: 
For å skape forventning til møtet med 
utstillingen oppfordres elevene til å foto-
grafere et sted de liker som kunne trenge 
en oppgradering. Alternativt kan man ta 
et bilde av skolegården. Bildene skrives ut 
i papirformat på skolen og brukes i utstillin-
gens workshop. 

PROSESS i UTSTILLINGEN 
1 Start med å høre rommets lyd
Alle setter seg og blir tunet inn på det som 
skal skje når de er på utstillingsbesøk. 

2 Generelle spørsmål: Det allmenne 
Hva gjør at du føler deg bekvem? 
Hvordan kan materialet et hus er bygget av 
påvirke din følelse av å oppholde deg der?
Hva har lyset å si for et rom?
Kan du oppleve deg selv som stor, eller 
liten, i et rom? 
Hvordan skal et rom være for at du skal 
føle ro?

3 Landskap  
Hvordan påvirker landskap og klima arki-
tektens tenkemåte i tegneprosessen? 

4  Kommunikasjon
Hvorfor er det viktig at arkitektene snakker 
med dem de skal tegne for?

5 Omvisning 

WORKSHOP
Rollespill: 
En arkitekt og en oppdragsgiver (elevene 
bytter på rollene)

Oppgave: Ta med et bilde fra yndlings-
stedet ditt ute eller et sted du kjenner 
godt. (Hver elev har tatt bilde av stedet på 
forhånd, sendt det til skolen på e-post og 
fått det skrevet ut. )
Oppdragsgiver bruker 5 minutter til å 
tenke gjennom følgende oppgave sammen 
med arkitekt: «Hvis du skulle bygge et hus, 
møbel eller en installasjon for en god sak til 
dette stedet, hvordan ville det se ut?»  

Arkitekten tegner det som oppdrags-
giver ser for seg. Materiell: kull, papir og 
plastilina.

Elevene bytter på å være arkitekt og opp-
dragsgiver.

Til slutt presenterer arkitekt og oppdrags-
giver sitt forslag for klassen.

Hvis det er tid til overs: 
Arkitektur og Land art 
Huus og Heim Arkitektur har utformet en 
rasteplass i Hardanger der de har gjen-
brukt steinrester fra utbyggingen av en vei. 
Andre typer restmaterialer i naturen kan 
være jord, trær og sand. Hvordan ville du 
utformet restmaterialer i utsmykking av 
et sted? 

I arbeidet med oppgaven skal elvene for-
holde seg til følgende:   
Materiale 
Lyst/mørkt
Ute/inne
Åpent /lukket

Konkurranse
Vil du bidra til å gjøre det hyggeligere der 
du bor? Er det noe du savner i nabolaget 
ditt? Ønsker du et solsikkebed på hjørnet 
ved butikken, en benk eller møteplass på 
torget, eller vil du ha en strand midt i byen? 
Her kan du komme med forslag og delta 
i konkurransen om gode ideer som gjør 
nærområdet ditt morsommere og mer 
spennende. 
Utkastene leveres med tekst og visualise-
ring i form av tegninger, skisser, bilde av 
modell, collager eller lignende.
Send bidraget til: U40@nasjonalmuseet.no 
 Merk med fullt navn, mobil, e-postadresse 
og alder.
I løpet av utstillingsturneen vil Nasjonal-
museet kåre de to beste forslagene. Juryen 
vil spesielt vektlegge kreative forslag som 
baserer seg på gjenbruk og enkle kostnads-
effektive løsninger. 
Forslagene vil bli utarbeidet og realisert 
av Nasjonalmuseet og arkitektene i Lala 
Tøyen. 

Lykke til!

Meahccetrosssa/Matatu, Karasjok (FBB)


