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Velkommen til Bolig-abc for grunnskolen. Dette hefte
handler om universell utforming som er et nasjonalt
satsningsområde. Dette er knyttet til utforming av
uteområder med hageanlegg, boliger, skoler og
andre fellesrom.

Dette er et samarbeidsprogram mellom lærere ved
sju skoler, Boligprodusentenes Forening, Norske
Anleggsgartnere NAML, Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon, Husbanken, forsknings-
institusjoner, RENATE og Skolelaboratoriet ved
NTNU.

Materiellet finnes også på Internett:
www.boligabc.no. Bolig-abc er ment som et hjelpe-
middel for lærere og elever som vil bruke problem-
stillinger knyttet til boliger og ute-/grøntanlegg 
for å gjøre læringen beskrevet i læreplanen mer 
virkelighetsnær og variert.

Stortinget vedtok 17. juni 2004 å innføre Teknologi
og design som et flerfaglig emne i hele grunnsko-
len. Stortinget vektlegger at Teknologi og design kan
styrke rekrutteringen til studier i matematikk, natur-
vitenskap og teknologi hvis ”teknologi og design gis
en bred integrering i skolen”.

Bolig-abc for grunnskolen inneholder et bredt spek-
ter av læringsaktiviteter knyttet til Teknologi og
design og realfagene. Stoffet gir faglig og metodisk
støtte til tema-, prosjektarbeid og programfag til
valg. Aktivitetene er ikke ekstraarbeid for lærerne,
men en måte å legge til rette for undervisning i tråd
med læreplanen på. Lærer og elever kan velge de 
aktivitetene som er av interesse, og kan bygge på
med flere emner etter hvert. Bolig-abc for grunn-
skolen er ikke noe endelig produkt, men en idebank

i kontinuerlig utvikling. Som deltaker kan du både
hente informasjon fra Internett og selv bidra med å
legge inn informasjon.

Aktivitetene kan tilpasses lokale forhold. Dere kan
ta utgangspunkt i boligen eleven bor i, nærmiljøet
til skolen og lokale ute-/grøntanlegg og boligområ-
der og velge et referanseområde som ”uteklasse-
rom”. Det er nesten alltid nye boliger og ute-/grønt-
anlegg under utførelse eller eldre boliger og anlegg
under restaurering eller reparasjon i nærheten av
skolen. For å gjøre undervisningen handlingsrettet
kan dere etablere samarbeid med bygningsmyndig-
hetene i kommunen, boligprodusenter, banker,
Husbankens regionkontorer, arkitekter, bygg-
mestere, anleggsgartnere, entreprenører og organi-
sasjoner som arbeider for personer med nedsatt
funksjonsevne og andre, om innhenting av informa-
sjon og løsing av praktiske oppgaver.
Bolig-abc for grunnskolen er et nyttig hjelpemiddel
for skoler som har avtaler om partnerskap med
bedrifter i byggenæringen. Samarbeid med offent-
lige myndigheter og næringslivet forutsettes i lære-
planen for grunnskolen.

Materiellet er under stadig utvikling og vil fort-
løpende bli oppdatert på Internett. Innholdet i 
heftene blir oppdatert med forslag til nye aktiviteter.
Vi takker prosjektlederen Knut Moen for hans 
entusiastiske ledelse av arbeidet med dette heftet.
Takk til Husbanken for økonomisk støtte til dette
arbeidet.

Har du merknader til materiellet, sendes dette til
post@boligprodusentene.no

Lykke til med arbeidet!

5

Forord

Oslo mars 2006

Boligprodusentenes Forening
Norske Anleggsgartnere NAML       

Per Jæger Knut Geir Bjartland
adm. direktør daglig leder



Bakgrunnen for Bolig-abc for grunnskolen
Det har i løpet av de siste generasjonene skjedd
store forandringer i barns og unges levekår.
De unges og barns tilknytning til arbeidslivet og
den opplæring som skjer der, er blitt stadig svakere.
Dette har ført til omfattende endringer i skolens
læreplaner både når det gjelder struktur og inn-
hold. Teknologi og design, energi og miljø har fått
bred plass i de nye læreplanene. Samspillet 
mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid
overfor store kunnskapsmessige og moralske utfor-
dringer for å sikre en bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal gi bred kunnskap om samspillet
mellom mennesket, miljøet og naturen.
Dette er utrykt på følgende måte i læreplanen:
”Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv
og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens
brede læremiljø".

Læreplanen for grunnskolen krever ny pedagogikk
og nytt praktisk og gjenkjennelig innhold med opp-
gaver hentet fra elevenes hverdag. Det er temaun-
dervisning, prosjektarbeid, programfag til valg der
engasjerte elever tar ansvar for egen læring.

Bolig-abc for grunnskolen  er et bidrag til å møte den
utfordringen grunnskolen står overfor, og som sko-
lemyndighetene legger stor vekt på. Det finnes en
mengde kunnskap i prosjektrapporter, lærebøker,
tidsskrifter, og på Internett, innenfor områdene
bolig, ute-/ grøntanlegg, ,universell utforming, tekno-
logi og design, miljø og økologi. Dette stoffet er ofte
lite tilpasset unge mennesker i en slik form at det
på en enkel måte lar seg formidle. Det er stort
behov for oppdaterte hjelpemidler som er tilpasset
de unge, og som egner seg til bruk i grunnskolen.
Bolig-abc for grunnskolen skal gi grunnskolen et
dagsaktuelt, praktisk og fremtidsrettet innhold.

Universell utforming, tilgjengelighet for alle
Dette er et viktig offentlig satsningsområde.
Tiltakene er beskrevet i en egen handlingsplan. Alle
skal ha like muligheter til personlig utvikling og livs-
utfoldelse. Planen slår fast at det er mangel på
kunnskap og praktisk erfaring i å gjennomføre tiltak
for tilgjengelighet og universell utforming. Det leg-
ges vekt på å øke kompetansen i hele befolkningen.
Mange utfordringer kan løses lokalt, og lokalt enga-

sjement vektlegges. Det ønskes at lokale myndighe-
ter og private skal ta aktiv del i arbeidet for å skape
et tilgjengelig og inkluderende samfunn.

Bolig-abc for grunnskolen er lagt til rette for at ele-
vene skal aktiviseres og finne frem til områder i sitt
nærmiljø der tilgjengeligheten ikke er tilfredsstil-
lende. Dette faller inn under fagene matematikk,
kunst og håndverk og naturfag med teknologi og
design. Det kan være egen bolig, skolen, skoleveien
og alle typer private og offentlige bygg med ute-
/grøntanlegg.

Målgruppe
Bolig-abc for grunnskolen er rettet mot fremtidige
boligsøkere. Undervisningsmateriellet er knyttet til
kompetansemålene i læreplanen og med referanse
til hvert årstrinn. Hovedtemaene er anskaffelse av
bolig, boligproduksjon, ute-/ grøntanlegg, universell
utforming, arkitektur, økonomi og yrker i byggenæ-
ringen.

Dette oppfyller intensjonene i læreplan for grunn-
skolen, og det gir fagene norsk, matematikk, natur-
fag, samfunnsfag, kunst og håndverk og program-
fag til valg et praktisk og nyttig innhold.
Byggenæringen står foran store miljømessige opp-
gaver som må løses i samarbeid med fremtidens
kunder som i dag er barn og ungdom.
Byggenæringen ønsker å bidra til å gi skolen et inn-
hold som samfunnet og den enkelte har nytte av på
kort og lang sikt. Vårt klima og miljø gjør at alle er
berørt av spørsmål knyttet til bolig, bomiljø og
energiforbruk.

Innhold og mål
Bolig-abc for grunnskolen gir elevene kunnskaper
• om hvordan man anskaffer seg en bolig, kost-

nadene, og hvilke miljømessige valg som må gjøres.
• om teknisk utforming av boliger, private og offent-

lige bygg med ute-/grøntanlegg med hensyn til
universell utforming og tilgjengelighet for alle, i
alle livssituasjoner.

• om hvordan man skal bruke og vedlikeholde en
bolig for å få et godt inneklima.

• om sammenhengen mellom miljø, energi,
teknologi og bygg.

• om og ferdigheter i bruk av IKT i utforming av 
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boliger, beregning av konstruksjoner, økonomi-
styring , byggesøknader og til innhenting av 
informasjon.

• om forskjellige typer boliger der en legger vekt på
ulike miljømessige og estetiske forhold.

• om planlegging, utforming og bygging av en bolig
i liten målestokk – modellbygging og ute-/grønt-
anlegg.

Bolig-abc for grunnskolen
• gir praktiske eksempler på teknologi og støtter

opp under fagene norsk, kunst og håndverk,
matematikk, samfunnsfag og naturfag med 
teknologi og design.

• gir opplæring i det å bruke og vedlikeholde 
boligen med ute-/grøntanlegg.

• gir inspirasjon til entreprenørskap i skolen og 
etablering av ungdomsbedrifter.

• viser byggenæringens samfunnsmessige og 
økonomiske betydning.

• viser muligheter for utdanning og arbeid i 
byggenæringen.

Elevene skal
• ved å planlegge, utforme og bygge modeller av

boliger og ute-/grøntanlegg utvikle praktiske,
estetiske og miljømessige ferdigheter.

• få øvelse i det å anskaffe egen bolig med 
ute-/grøntanlegg.

• få øvelse i å bruke informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi (IKT) i utforming av og i søk etter
relevant informasjon.

Bolig-abc for grunnskolen skal bidra til et godt 
samspill mellom byggenæringen og skolen, slik at
byggevirksomhet med ute-/grøntområder kan bli
en læringsarena for elevene.

I læreplanen for grunnskolen legges det vekt på at
skolen skal fungere som en integrert del av lokal-
samfunnet.

Bolig-abc for grunnskolen skal ha lokal forankring,
og nærmiljøet skal brukes som læringsarena.

Temaer
Stoffet er organisert under følgende temaer:

• Drømmen om ny bolig                                      
• Hvordan et hus blir til                                            
• Arkitektur        

• Energi og miljø
• Vi bygger et lite hus på ordentlig
• Personlig økonomi
• Spennende yrker i byggenæringen                               

• En verden for alle
• I hagen og nærmiljøet
• Boligen
• Skolen vår
• Inneklima

Til temaene er det bakgrunnstoff og forklaring av
ord og uttrykk.
Det er forslag til aktiviteter og øvelser under hvert
tema.

Hvordan bruke Bolig-abc for grunnskolen?
Planlegging av undervisningen, læreplan-
referanser
Materiellet gir rammer og veiledninger som skolen
kan bruke som utgangspunkt ved planlegging av
undervisningsaktiviteter integrert i ulike fag.
Aktivitetene må ikke oppfattes som ferdige og 
uforanderlige opplegg. Det forutsettes heller ikke at
alle oppgavene skal gjennomføres, og rekkefølgen
kan velges fritt. Skolen må velge de oppgavene som
den finner relevante og interessante i forhold til sitt
lokalmiljø.

For å lette planleggingen er det forslag til læreplan-
referanser. Her finner du henvisninger til de aktivite-
tene og øvelsene som passer til de ulike kompetan-
semålene i læreplanen. Dette er et verktøy for å
finne aktiviteter når man planlegger undervisning-
en i de enkelte fag. Dette gir mulighet til tverrfag-
lige undervisningsopplegg. Øvelsene som det 
henvises til, dekker hele eller viktige deler av 
kompetansemålene i læreplanen.

Lærere og elever kan se på aktivitetene og finne
noe som ser interessant ut, og så finne ut hvor akti-
viteten kan plasseres i forhold til de ulike fag i lære-
plan. For hver aktivitet er det antydet tidsforbruk og
behov for ressurser. Her vil det være store lokale
variasjoner, og disse opplysningene må bare opp-
fattes som retningsgivende. Under hver aktivitet
finner du først en beskrivelse – mest til læreren – og
deretter et sett med forslag til konkrete øvelser for
elevene. Øvelsene finnes som kopieringsoriginaler,
og de kan også skrives ut fra Internett.

Aktiviteter kan også brukes i tilknytning til pro-
gramfag til valg, tema- og prosjektarbeid. Dette er
et godt utgangspunkt for å utvikle lokale lærepla-
ner til programfag til valg. Det er store variasjoner i
lokale forhold, og aktivitetene er derfor ikke fastlagt
til bestemte klassetrinn, men følger læreplan etter
årstrinn. Aktiviteter knyttet til gjennomføring av
oppgavene kan i noen tilfeller koste penger. Klassen
og skolen bør derfor lage en prosjektplan med
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oversikt over hva som trengs av utstyr og med 
budsjett. Å lage en prosjektplan med budsjett er en
nyttig aktivitet for elevene.

Internett
Læreren, og elevene må ha tilgang til Internett for å
få full nytte av materiellet.
Materiellet med verdifulle tilleggsfunksjoner finnes
på Internett på adressen www.boligabc.no

Bolig-abc for grunnskolen skal være et dynamisk og
lett tilgjengelig program. Det er derfor opprettet 
en elektronisk møteplass som inneholder disse
funksjonene:

• alt stoffet er ajourført til enhver tid – pluss nye
aktiviteter legges ut etter hvert

• mulighet for kontakt mellom skoler for erfarings-
utveksling

• oversikt over hva som finnes av relevant informa-
sjon om bygging, universell utforming og 
ute-/grøntområder og hvor man kan hente denne
informasjonen

• database der elevene kan legge inn resultater fra
aktivitetene slik at de blir tilgjengelige for elever
ved andre skoler

• tilgang til relevant informasjon hos forsknings-
institusjoner og offentlig forvaltning, forklaring   
til over 600 ord og faguttrykk.

• oversikt over offentlige bygningsetater, organisa-
sjoner, bedrifter og andre som kan være viktige
samarbeidspartnere i lokalsamfunnet, tilgang til
over 500 nettadresser.

• heftene ligger som pdf-filer for utskrift på egen
skriver.

Bakgrunnsstoff – Ord og uttrykk
Under hver aktivitet er det henvisning til en del 
bakgrunnsstoff. Noe av dette er samlet bakerst i
heftene. Du får også henvisning til aktuelle nett-
steder og andre kilder. Ord og utrykk er også en 
viktig kunnskapskilde.

8
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Læreplanen for grunnskolen og videregående opp-
læring – grunnopplæringen – er fundamentet for
opplæringen i skole og bedrift. Den består av en
generell del, læreplakaten, fag og timefordeling og
læreplanene med formål og kompetansemål for fag
i grunnskolen og videregående opplæring.

Læreplakaten sier at skolen og lærebedriften skal:
• Gi elevene og lærlinger/lærekandidater like mulig-

heter til å utvikle sine evner og talenter individuelt
og i samarbeid med andre.

• Stimulere elevene og lærlingenes/lærekandida-
tenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

• Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandida-
tene til å utvikle egne læringsstrategier og evne 
til kritisk tenkning

• Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene
i deres personlige utvikling og identitet, i det å
utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og
evne til demokratiforståelse og demokratisk 
deltagelse.

• Legge til rette for elevmedvirkning og for at 
elevene og lærlingene/lærekandidatene kan 
foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning 
og fremtidig arbeid.

• Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeids-
måter

• Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte
lærers kompetanse

• Bidra til at lærere og instruktører fremstår som
tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

• Sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeidsmiljøet
fremmer helse, trivsel og læring

• Legge til rette for samarbeid med hjemmet og
sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen

• Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i
opplæringen på en meningsfylt måte

Skolen skal gjennom sin måte å arbeide på forbere-
de de unge på å gå ut i et samfunn og et arbeidsliv
som vi i dag ikke vet så mye om, da utviklingen går
svært raskt. Å arbeide med  Bolig-abc for grunnsko-
len vil gi både allmenndannende effekt og praktisk
erfaring. Den dekker mange viktige prinsipper i
læreplakaten og kompetansemål i læreplanen.

Samarbeid skole næringsliv
Den generelle delen av læreplanverket og lære-
planene i de enkelte fagene fokuserer sterkt på økt
samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Bolig-abc for grunnskolen har innhold som 
stimulerer til samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
Det er partnerskapsavtalen og ungt entreprenør-
skap. Det er henvisninger og ideer til dette i
øvelsene.
Se også: www.skolearbeidsliv.no og www.ue.no
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Formål
Myndighetene har laget en handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Handlingsplanen legger vekt på at alle skal ha like muligheter til personlig utvikling
og livsutfoldelse. Samfunnsskapte hindringer gir dårlige vilkår for utdanning, arbeid og et aktivt sosialt liv 
for alle. Handlingsplanen legger vekt på å øke kompetansen om universell utforming i hele befolkningen.
Et tidlig fokus på dette i planlegging, gir oss alle en bedre livskvalitet uten ekstra kostnader.

Gjennom denne aktiviteten skal elevene i grunnskolen bli kjent med universell utforming, de utfordringene
som samfunnet står overfor, og de tiltakene som settes i verk på dette viktige området. Kunnskaper og bred
medvirkning fra hele befolkningen som kan bidra til å finne gode praktiske løsninger, er en viktig del av dette.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Noter ulike brukergrupper 0,5 timer

Øvelse 2 – Utforming av produkter og omgivelser 0,5 timer

Øvelse 3 –  Handlingsplan for økt tilgjengelighet 1–3 timer

Øvelse 4 – Fjerne 100 alvorlige hindringer i kommunene 2–3 timer

Øvelse 5 – Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne 1 time

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10 

Forankring i læreplan 

Fag og kompetansemål i læreplan                                                                             Øvelse nr.

Samfunnsfag

Etter årstrinn 7

Velge tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder      1, 2, 3, 4 og 5

Etter årstrinn 10

Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger

og fakta, formulere argumenter, og drøfte spørsmålene                                               3, 4 og 5

Gjøre rede for grunnleggende menneskerettigheter og drøfte betydningen av at 

disse blir respektert                                                                                                      5

Norsk 

Etter årstrinn 7

Bruke digitalt skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive

tekster                                                                                                                      1, 2, 3, 4 og 5

Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte                  1, 2, 3, 4 og 5          

Etter årstrinn 10

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og 

dramatisering, tilpasset ulike mottagere                                                                        3 og 5

Lede og referere møter og diskusjoner                                                                         3

11

1. En verden for alle!  1.1 ”Universell utforming” betyr 
tilgjengelighet for alle



Vurdere egne og andres muntlige framføringer                                                             

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede

på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle,

fortelling, dikt, dramatekst og kåseri                                                                      3, 4 og 5

Bruke tekstbehandlingsutstyr til arkivering og systematisering av eget arbeid      1, 2, 3, 4 og 5

Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte,

drøfte tekstene og referere til benyttede kilder                                                        3, 4 og 5

Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og 

tverrfaglige tekster                                                                                                    3, 4 og 5

Materialer og utstyr
Skrivesaker
Tilgang til Internett 
Digitalkamera

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Mange kommuner har en egen oversikt over lokale
frivillige organisasjoner som arbeider for personer
med nedsatt funksjonsevne. Disse oversiktene fin-
nes ofte på kommunenes nettsider. Det er stor for-
skjell på hvor godt utbredt funksjonshemmedes
organisasjoner er lokalt, spesielt i mindre kommu-
ner. Dersom dere ikke finner noen lokalt, anbefaler
vi dere å gå til fylkesnivå.
Lokale avdelinger av frivillige organisasjoner er for
eksempel:
• Norges Handikapforbund
• Norges Blindeforbund
• Norges Astma- og Allergiforbund 
• med flere

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en
paraplyorganisasjon for 66 organisasjoner for 
funksjonshemmede og kronisk syke,
nettadresse: www.ffo.no. Her er det lenker til de 66
medlemsorganisasjonene.

Kort beskrivelse
Se formål.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Som start på arbeidet med ”En verden for alle” vil
det være naturlig med en innledning av læreren.
Det ligger en del aktuelt bakgrunnstoff i dette 
heftet. Det er også mye oppdatert stoff på Internett.
Her er noen eksempler:
Handlingsplan for universell utforming 
www.universell-utforming.miljo.no.
Deltasenteret, Statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet,
www.deltasenteret.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
www.ffo.no. Her er det lenker til de 66 
medlemsorganisasjonene.
Norges Blindeforbund,
www.blindeforbundet.no
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Husbanken, www.husbanken.no
Søk deg frem til livsløpstandard og til universell
utforming.
Statens byggetekniske etat (SBE). www.be.no
Lovdata, www.lovdata.no/lover
Bibliotek

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

De enkelte øvelsene taler for seg selv. Utfordringen
ligger i å spille på elevenes empati.
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1.1 ”Universell utforming” betyr tilgjengelighet for alle



Definisjon: Universell utforming er utforming av pro-
dukter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes
av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig,
uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Myndighetene har laget en handlingsplan for økt
tilgjengelighet. Planen skal styrke utvikling og bruk
av løsninger med gode funksjonelle kvaliteter for
alle. Tilgjengelighet for personer med nedsatt funk-
sjonsevne er sentralt. Nedsatt funksjonsevne gjelder
alle mennesker, unge og eldre.

Handlingsplanen legger vekt på at alle skal ha like
muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse.
Samfunnsskapte hindringer gir for personer med
nedsatt funksjonsevne ofte dårlige vilkår for utdan-
ning, arbeid og et aktivt sosialt liv. Dette er diskrimi-
nering av en stor gruppe mennesker.

Landskapsarkitekten tenkte på minst 20 grupper
med nedsatt funksjonsevne. Hvor mange av disse
klarer dere å finne fram til? Skriv dem ned!

Les definisjonen av universell utforming over.
Skriv hva dette betyr for 

a. plassering av ringeklokka 

.........................................................................................................

b. høyden på dørstokken 

.........................................................................................................

c. automatisk døråpning 

.........................................................................................................

d. bruk av trapp 

.........................................................................................................

e. kanter 

.........................................................................................................

f. inngangen til hus 

.........................................................................................................

g. veiunderlag 

.........................................................................................................

h. benker 

.........................................................................................................

i. ledelinjer (søk på internett)

.........................................................................................................

j. skiltutforming

.........................................................................................................

k. bussdør

.........................................................................................................
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1. En verden for alle!  

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Notere ulike brukergrupper

Øvelse 2

Utforming av produkter og omgivelser

1.1 ”Universell utforming” betyr 
tilgjengelighet for alle

Mange grupper må tenke på tilgjengelighet for alle, når de plan-
legger. Her er to landskapsarkitekter som studerer et uteområde.
Foto: Trond Solem, UMB



l. badeplass 

.........................................................................................................

m. søppelkasse

.........................................................................................................

n. postkasse

.........................................................................................................

o. dørbredde 

.........................................................................................................

p. svingdører

.........................................................................................................

Ta eller finn bilder av gode og dårlige eksempler på
hvordan ting er løst. Finn gode eksempler på hvor-
dan en ved god planlegging kan legge til rette, slik
at det er mulig å bruke nødvendige hjelpemidler.
Skriv en kommentar til  bildene. Til bildene som
viser dårlige eksempler, kom med forslag til hvor-
dan ting kunne vært utformet bedre. Tenk praktisk
og estetisk! Bli enig med læreren om hvordan bil-
dene skal skaffes: utklipp, tegning eller fotografe-
ring. Motivene kan være butikk, bank, skole, kom-
munekontor, arbeidsplass, kafé, kino, forsamlings-
sted eller hjemme.

Se nettadressen, www.universell-utforming.miljo.no

Oppgave 1

Hvilke departementer står bak handlingsplanen?

Handlingsplanen beskriver mange tiltak. Hvilke 
tiltak vil du, ut fra forholdene der du bor, prioritere?

Brukermedvirkning er et sentralt punkt i planen.
Hvorfor er dette viktig?

Diskuter spørsmålene i klassen/gruppen.

Skriv referat fra diskusjonen i klassen/gruppen.

Oppgave 2

Hva betyr handlingsplanen for din kommune? 

Skriv brev til kommunen og inviter en person til
klassen for å orientere om hva kommunen gjør med
universell utforming.

Skriv referat fra møtet med representanten fra 
kommunen.

Hvis kommunen har gjennomført tiltak, kan dere
besøke stedene og lage en presentasjon med tekst
og bilder som viser det arbeidet som er utført.

Resultatet fremføres for klassen.

I handlingsplanen er det et eget program for å 
fjerne 100 alvorlige iøynefallende tilgjengelighets-
problemer i Norge.

Oppgave 1

Ser du noen områder i din kommune eller i din
nærhet, uteområder, bygg og anlegg som 
kvalifiserer for dette?

Diskuter dette i klassen/gruppen.

Skriv referat fra diskusjonen i klassen/gruppen.

Lag en rapport med tekst og bilder som overleveres
til kommunen.

Skriv diskusjonsinnlegg for lokalavisen

Viktige nettadresser:
Deltasenteret, Statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet, www.deltasenteret.no

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
www.ffo.no. Her er det lenker til de  66 
medlemsorganisasjonene.
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Øvelse 3

Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Øvelse 4

Fjerne alvorlige hindringer i kommunen



Husbanken, www.husbanken.no
Søk deg frem til livsløpsstandard og til universell
utforming.

Statens byggetekniske etat (SBE). www.be.no

Et utvalg har laget et forslag til lov om forbud mot
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne,
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte
funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye
skapes.

Lovforslaget finner dere på nettadressen:
www.odin.dep.no/jd/norsk/dok/andre_dok/nou/01
2001-020036/dok-bn.html og 
www.lovdata.no/lover 

Tilgang til lovforslaget er en forutsetning for å løse
oppgavene.

Vi tror denne loven begynner å virke fra 1.1.2007.

Disse oppgave er det lurt å løse i grupper.

Oppgave 1

Hva er formålet med loven? 

Oppgave 2

Hva sier loven om diskriminering?

Nevn eksempler på diskriminering og forskjells-
behandling som omfattes av loven.

Oppgave 3

Hva betyr ordet trakassering, og hva sier loven om
trakassering?

Oppgave 4

Hva sier loven om plikt til generell tilrettelegging –
universell utforming?

Resultatet av gruppearbeidene presenteres for 
klassen

Se også kommentar til lovforslaget under bak-
grunnsstoff bak i heftet: Vi som går kjøkkenveien.
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Øvelse 5

Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag
av nedsatt funksjonsevne
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Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene bli kjent med hva universell utforming betyr i praksis. Elevene får
øvelse i å observere forholdene i sitt nærområde. De skal simulere  hvordan forholdene oppleves av en funk-
sjonshemmet for å forstå deres situasjon.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Observer et uteanlegg 1–2 timer

Øvelse 2 – Er skolen vår tilgjengelig for alle? 2–3 timer

Øvelse 3 – Websøk Barcelona og Kristiansand 1–2 timer

Øvelse 4 – Blind i 15 minutter 1 time

Øvelse 5 – Rullestolbruker 2 timer

Øvelse 6 – Skriv en liten historie 1–3 timer

Øvelse 7 - Hvor skal vi gå? 1 time

Øvelse 8 – Livets vei, fremkommelighet for alle? 2 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplan 

Fag og kompetansemål i læreplan                                                                     Øvelse nr

Samfunnsfag

Etter årstrinn 7

Velge tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 

Etter årstrinn 10

Finnw fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom

meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8          

Norsk 

Etter årstrinn 7

Bruke digitalt skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8          

Etter årstrinn 10

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing,

rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottagere            1 og  2          

Lede og referere møter og diskusjoner                                            1, 2, 3 og 5

Vurdere egne og andres muntlige framføringer                                        1, 2, 3 og 5          

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede

på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle,

fortelling, dikt, dramatekst og kåseri                                                            2, 3, 5, 6 og 8          

Bruke tekstbehandlingsutstyr til arkivering og systematisering av eget arbeid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

1. En verden for alle!  1.2  Ut og registrere



Materialer og utstyr
Skrivesaker
Tilgang til Internett
Briller fra Norges Blindeforbund
Rullestol 
Tommestokk – målebånd

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Kommunen
Lokale avdelinger av frivillige organisasjoner kan
være:
Norges Handikapforbund 
Norges Blindeforbund
Norges Astma- og Allergiforbund 
med flere.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en
paraplyorganisasjon for 
66 organisasjoner for funksjonshemmede og kro-
nisk syke,
nettadresse: www.ffo.no. Her er det lenke til de 66
medlemsorganisasjonene

Kort beskrivelse
Se formål.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Veiledning i gjennomføring av 
aktiviteten

Øvelse 1 – Observer et uteanlegg

Her skal elevene lære å se mer innsiktsfullt på et
anlegg. Etterarbeidet etter registreringen er viktig
for læringsresultatet.

Øvelse 2 – Er skolen vår tilgjengelig for alle?

Her skal skolen vurderes. Tilgjengelig for alle er sen-
tralt. Etter at smågruppene er ferdig med registre-
ringen, føres alle resultatene over i samleskjemaet.
Ved å regne gjennomsnitt for hvert sted og deretter
et totalsnitt for alt, får vi en brukbar vurdering av
den universelle utformingen på skolen. Det er dess-
uten fint å få vise hva matematikk kan brukes til.

Øvelse 3 – Websøk Barcelona og
Kristiansand

Barcelona er kjent for sin universelle utforming. Fra
alle verdens kanter kommer det delegasjoner for å
se. Det viser seg blant annet at det har vært lønn-
somt å planlegge etter prinsippet om ”tilgjengelig-
het for alle”. Det ligger en del på nettet om dette.
Noen treff får man i diverse rapporter som er 
skrevet, men klarer man å få opp bilder, er dette
mest lærerikt for elevene.

Søkemuligheter: ”universell utforming”, “Universal
design” eller ”universal access” AND Barcelona.

Kristiansand har også høstet ære for sin 
planlegging.

Vi har tenkt oss at elevene klipper og limer et doku-
ment med bilder eller kommentarer. En annen
mulighet er å drøfte i slutten av timen hva en har
sett, etter at datamaskinene er avskrudd. Engelsk
utrykk for ”universell utforming” er ofte ”universal
design”.

Øvelse 4 – Blind i 15 minutter

Ledsager er viktig. Tenk sikkerhet.

Øvelse 5 – Rullestolbruker

Send ut elever i små grupper med et ark for å
notere hva de ser på sjekkpunktene. De tenker rulle-
stol under arbeidet. Det er svært nyttig om elevene
har en mulighet å få prøve en rullestol. Erfaring med
hva som egentlig er vanskelig, er svært nyttig. Er det
mulig å skaffe rullestoler, bør dere teste området.
Hjelpemiddelsentralen eller institusjoner kan kan-
skje hjelpe til med stoler. Har dere en rullestolbruker
på skolen, kan det godt være at personen kan ha
fordeler av å hjelpe litt. Beundring for teknikker som
brukes for å komme fram, og positive relasjoner
som oppstår ved at rullestolbruker er en ressurs-
person, kan utnyttes her. Dette er naturligvis 
situasjonsbestemt.

Øvelse 6 – Skriv en liten historie

Øvelse 7 – Hvor skal vi gå?

Øvelse 8 – Livets vei, fremkommelighet for
alle

Disse taler for seg selv.
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1.2 Ut og registrere



Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Internett.
Handlingsplan for universell utforming 
www.universell-utforming.miljo.no.
Deltasenteret, Statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet,
www.deltasenteret.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
www.ffo.no. Her er lenke til de 66 medlems-
organisasjonene.
Norges Blindeforbund,
www.blindeforbundet.no
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Husbanken, www.husbanken.no

Søk deg frem til livsløpsstandard og til universell
utforming.
Statens byggetekniske etat (SBE). www.be.no/
universell

Se også bakgrunnsstoff bak i heftet.
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1.2 Ut og registrere

Notater:
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Samfunnet har ordnet til mange uteanlegg. Disse
skal skape glede, trivsel, aktivitet og mosjon for alle.
Anleggene er forskjellige, men er de gode nok? Gå
sammen i grupper med 2–3 deltagere. Oppgaven er
å observere og kommentere et uteanlegg med
tanke på universell utforming.

Det kan være en lekeplass, idrettsanlegg, park,
plassen foran et butikksenter og lignende.

Dere skal observere og lage en rapport om 
uteanlegget.

Rapporten skal presenteres for klassen.

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

1. En verden for alle! 1.2  Ut og registrere

Øvelse 1

Observer et uteanlegg



UNDERSØKELSE AV UTEANLEGG

Utgangspunktet vårt er definisjonen
“Universell utforming er utforming av produkter og 
omgivelser på en slik måte at de kan bruke av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpassing og en spesiell utforming.”
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Uteanlegget vi undersøkte er:

Rapporten er laget av Dato

Oppgave 1 

Oversikt over hva anlegget består av.

Oppgave 2 

Hva er best med anlegget. Nevn fire punkter!

Oppgave 3 

Hva er dårligst med anlegget? Nevn fire punkter!



Gå sammen 2–3 elever i grupper.

På disse nettsidene finner dere nyttig informasjon.
Husbanken, www.husbanken.no

Søk dere frem til livsløpsstandard og universell
utforming.
Statens byggetekniske etat (SBE).
www.be.no/universell
Norges Astma og allergiforbund,
www.naaf.no/inneklima
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Øvelse 2

Er skolen vår tilgjengelig for alle? 

SKOLENS TILGJENGELIGHET

Gruppe:

Navn på medlemmene:

Oppgave 1

Les spørsmålene i oppgave 2. Hvem er ALLE? Personer med nedsatt funksjonsevne er en stor gruppe. Skriv
ned alle typer nedsatt funksjonsevne hos personer som kan komme innom skolen:



Oppgave 2

Fyll ut tabellen
0 poeng betyr ”helt uenig”. 4 poeng betyr ”helt enig”.
Husk at dere skal ta hensyn til ALLE

POENG    

0 1 2 3 4  

1 Det er greit å komme av bussen for alle.

2 Det er lett å komme seg fra bussen til skoleplassen.

3 Alle inngangsdørene brukes av alle.

4 Det er lett å komme inn hovedinngangsdøra.

5 Det er lett å komme inn de andre ytterdørene.

6 Uteplassene er tilrettelagt for alle.

7 Det er lett å komme til alle klasserom.

8 Toalettene er bra.

9 Gymavdelingen er tilrettelagt for alle.

10 Formingsavdelingen er tilrettelagt for alle.

Kommentarer:
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Oppgave 4

Samle poengene fra alle gruppene i skjemaet og finn gjennomsnittet

Ekstra oppgave

Drøft og bli enige om et område dere ville forbedre. Drøft resultatet av undersøkelsen som sak i klassens
time. Lag en plan for å rette opp manglene.

Diskuter med læreren om dere også skal gjøre dette: Sende resultatet av undersøkelsen sammen med planen til
kommunen? Be i følgebrevet om et møte med skole- og bygningsansvarlig i kommunen?

Kommentarer:

Gruppe a b c d e f g h i j k l m n o sum Gjennom-
snitt 

1 Det er greit å komme av 
bussen for alle.

2 Det er lett å komme seg fra 
bussen til skoleplassen.

3 Alle inngangsdørene brukes 
av alle.

4 Det er lett å komme inn 
hovedinngangsdøra.

5 Det er lett å komme inn de 
andre ytterdørene.

6 Uteplassene er tilrettelagt for alle.

7 Det er lett å komme til alle 
klasserom.

8 Toalettene er bra.

9 Gymavdelingen er tilrettelagt 
for alle.

10 Formingsavdelingen er 
tilrettelagt for alle.

Så bra er skolens ”tilgjengelighet for alle” Skolegjennomsnittet:



Barcelona er kjent for mer enn OL og som-
mer! Byplanleggerne i byen har arbeidet
lenge og systematisk med å gjøre kjente
steder i byen tilgjengelig for alle. Dra på
en ”Internett-tur” til Barcelona, og finn 

bilder som viser hvordan de har tenkt! 

Vi har byer i Norge også som kan lage tilgjengelig
by. Ta en tur til Kristiansand. Handlegata Markens er
for eksempel ingen dårlig plass å være.

Skriv ned de fem viktigste inntrykkene fra Internett-
turen til Barcelona og Kristiansand.
Er det noen likheter for hvordan de har løst 
oppgavene med universell utforming i disse byene?

Diskuter inntrykkene i grupper eller i klassen.

Til slutt en nøtt! Utrykket ”universell utforming”
kommer fra USA. Hva er det engelske uttrykket for
dette?

Søketips:
”universell utforming”
”universell utforming” + Barcelona
”universell utforming” + Kristiansand

Ta utfordringen!

Halve klassen får bind for øynene og hver deltaker
får en ledsager. Velg ulike ruter. Start i klasserommet
og oppsøk følgende plasser:

Kontoret
Toalettet
Busstoppen
Ballbanen
Inngangsdøra

Når det har gått 15 minutter, skal dere være tilbake i
klasserommet.

Fortell hverandre om hvordan dette gikk.

Hva var det viktigste dere fant ut?

Sjekk skoleområdet! Hvor vil en rullestolbruker få
problemer?

Eksempel på sjekkpunkt:
Kontoret
Toalettet
Busstoppen
Ballbanen
Inngangsdøra

Ta mål og sjekk punktene og sammenlign med
Husbankens livsløpsstandard. Se i bakgrunnstoffet
eller finn den på www.husbanken.no 

Hvis dere kan få lånt en rullestol, kan dere teste
området. Hjelpemiddelsentralen eller en helse-
institusjon kan kanskje låne dere en rullestol slik at
dere får prøvd sjekkpunktene i praksis.

Diskuter resultatet fra undersøkelsen i grupper eller
i klassen.

Skriv rapport som i samråd med læreren leveres til
skolens ledelse.
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Øvelse 3

Websøk Barcelona og Kristiansand

Øvelse 4

Blind i 15 minutter 

Øvelse 5

Rullestolbruker

Øvelse 3

Utendørs rulletrapp i Barcelona.
Foto: Marcus Hettonen/Gorilla/Samfoto
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Oppgave 1

Studer bildet nærmere! Her finnes folk i ulike 
livssituasjoner. Velg én eller to av personene som
skal på shopping. Hvordan gikk det? 

Velg overskrift blant disse:
• Pengene fikk jeg aldri brukt
• Hvor er butikksenteret?
• Jeg skulle egentlig i skobutikken
• Hindringen som stoppet meg – ingen handel!
• For et mareritt!
• Der er butikken, men her er jeg!

Oppgave 2

Fra Stortingsmelding nr. 8 (1998-1999):
”Regjeringa bygger sitt menneskesyn på at alle men-
neske er like verdifulle og har det same menneskeverd.
Alle må sikrast same høve til å delta i aktivitetar i sam-
funnet ut frå eigne føresetnader. Regjeringa ynskjer eit
samfunn for alle. Regjeringa vil arbeide aktivt for eit
varmare samfunn der alle kjenner eit ansvar for å ta
vare på kvarandre. Eit slikt samfunn er prega av
respekt for det einskilde mennesket, personleg ansvar,
omsorg og omtanke …”
Har vi kommet så langt i dag? Skriv en tekst om
dette temaet. Bruk noen av personene på bildet til
oppgave 1. Velg selv overskriften!

Øvelse 6

Skriv en liten historie



Oppgave 1
Når vi kommer til et nytt og ukjent boligområde, er
det greit at det finnes skilter som viser hvor vi skal
(veivisere), og hva gatene og veiene heter.

Bokstavtypen betyr mye for lesbarheten av skiltene
og dette medfører at vi må være bevisst når vi 
velger bokstavtyper.

Hvilken bokstavtype vil du velge? Sett kryss
Se også bakgrunnstoff bak i heftet.

På disse nettsidene finner dere nyttig informasjon:
www.husbanken.no

Statens byggetekniske etat (SBE).
www.be.no/universell

Norges Blindeforbund,
www.blindeforbundet.no
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Øvelse 7

Hvor skal vi gå?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hvorfor valgte du denne/disse?

Disse skrifttypene (fontene) finner du på en datamaskin. Finn ut hva de forskjellige fontene kalles:

1._____________________________ 5._____________________________

2._____________________________ 6._____________________________

3._____________________________ 7._____________________________

4._____________________________ Prøv flere. Finn en som du synes passer til dine skilt.

1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Oppgave 2

Som planlegger er det mange ting du må tenke på.
Hvordan vil du løse disse utfordringene?

a) b)

c) d)



Ved hjelp av spesialbriller kan en simulere 
forskjellige former for synshemming.
Undersøk om skolen kan få tak i slike briller fra
Norges Blindeforbund

Oppgave 1

Bruk spesialbrillene når du går ut for å registrere
hvordan fremkommeligheten er for svaksynte på
disse stedene:

a) Skolen
b) Kommunehuset
c) Lekkeplassen – idrettsanlegget
d) Butikken/butikksenteret

Lag en rapport som kan brukes til å diskutere even-
tuelle forbedringer. Rapporten sendes sammen
med et oversendelsesbrev til den som har ansvaret
for skolebyggene, og til bygg- og anleggsetaten i
kommunen. Dette skal skje i samråd med læreren.

d) Be om å få låne med spesialbrillene hjem, og
utfør den samme undersøkelsen der. Resultatet av
undersøkelsen bruker du bare til å diskutere med
de hjemme.
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Øvelse 8

Livets vei, fremkommelighet for alle?

Oppgave 2

Figuren viser et eksempel på hovedgate i tett bebyggelse 

FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSS

• Personer som er svaksynte, bruker stokk eller rulle-
stol, eller triller barnevogn har ofte problemer med
å bevege seg naturlig på steder der høydeforskjel-
len er stor.

• For eksempel kan en nivåforskjell på 20 mm (2 cm)
være veldig vanskelig å passere for en som bruker
rullestol eller rullator.

• Dersom du er ute og triller barnevogn, er det
mange steder du ikke kommer inn fordi det er for
stor høydeforskjell mellom inngangen og gata. Det
kan for eksempel være en trapp der.

• For svaksynte er kanter og trapper uten synlig
markering et stort problem.
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1.2 Ut og registrere Kopieringsoriginal

Hva kan vi gjøre for å minske risikoen for at de som
ikke ser så godt, snubler i overgangen mellom to
nivåer?

Ta utgangspunkt i figuren og se på overgangen
mellom F og S eller mellom F, A og S.

Lag din egen profiltegning som er tre ganger så
stor som den som er vist her. Ta hensyn til de typer
funksjonshemninger som er nevnt i teksten over.

Notater:
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Notater:
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2. I hagen og nærmiljøet 2.1    Hagen i vår fantasi

Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene oppleve hagen som kilde til rekreasjon og få inspirasjon til skriftlig
kunstnerisk utfoldelse. Det innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner.
Denne kunnskapen skal fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra 
til oppslutning om bærekraftig utvikling.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Tegn din drømmehage 1 time

Øvelse 2 – Hagen i historien 1–6 timer

Øvelse 3 –Tanker som oppstår i hagen, kan bli til essay eller dikt 1 time

Øvelse 4 –Tegn eller mal et bilde fra en hage 1 time

Øvelse 5 – Studer bilder inspirert av hager 1 time

Øvelse 6 – Hagen i malerkunsten 3 timer

Øvelse 7 – Hagen og labyrinten 1 time

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen

Generell del

Opplæringen skal gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom mennesker 
og natur. Kunnskap, forståelse og opplevelse i naturen kan fremme vilje til å verne om naturressurser, bevare
biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur 

og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid. 2, 3, 4, 5, og 6

Visualisere og formidle inntrykk i ulike teknikker og materialer              1 og 4

Etter årstrinn 7

Samtale om opplevelse av hvordan kunstnerne har benyttet form

lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur          4, 5 og 6

Gjør rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken,

rennesansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter

har satt spor etter seg 2, 4, 5 og 6

Etter årstrinn 10

Sammenlign og vurder ulike retninger og tradisjoner innenfor 

to- og tredimensjonal kunst                                                                     5                             

Norsk
Etter årstrinn 4
Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy 2, 6 og 7
Fine stoff til egne skrive-, arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett    2, 6 og 7
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2.1 Hagen i vår fantasi

Etter årstrinn 10
Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og 
sakspreget på bokmål og nynorsk eks. dikt, novelle, fortelling ……. 3  
Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster   

Materialer og utstyr
Vanlige skrivesaker, skisseblokk, fargestifter.
Tilgang til Internett

Samarbeidspartner under aktiviteten
Lokale hagelag, kunstforeninger og kunstnere,
Videregående skoler med studieprogram i 
naturbruk, hagesentre og andre.

Kort beskrivelse
Elevene bruker sin fantasi og lager en fremstilling
av sin egen drømmehage. De studerer også hvor-
dan kunstnere har brukt hagen som et utrykk, og 
lar seg inspirere av det. Elevene ser også på hvilken
rolle hagen har spilt gjennom i historien.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Se bakgrunnsstoff bak i heftet
Biblioteket
Internett:
Norske Anleggsgartnere, www.naml.no/
se liste over medlemmer
Hageselskapet, www.hageselskapet.no
Grønn hverdag, www.gronnhverdag.no
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelse 1 – Tegn din drømmehage

Elevene tegner sin egen drømmehage 
Elevene kan ta utgangspunkt i egen hage, et 
parkanlegg, skolegården eller kopieringsorginalen 
i heftet.

Øvelse 2 – Hagen i historien

Elevene kan bygge på det korte utdraget fra
Fortidsminneforeningen som er gjengitt. De søker
også på Internett etter informasjon.

Øvelse 3 – Tanker som oppstår i hagen,
kan bli til essay og dikt 

Elevene oppsøker enkeltvis eller i små grupper
hager eller et sted ute i naturen. Elevene noterer
ned ord over tanker de gjør seg. Disse skal de bruke
for å skrive et essay eller et dikt.

Øvelse 4 – Tegn eller mal et bilde fra en hage

Elevene oppsøker et stille sted i en hage eller en
park der de finner et motiv som de tegner eller
maler.

Øvelse 5 – Studer bilder inspirert av hager

Elevene studerer tre bilder der kunstnerne har vært
inspirert av forskjellige hager.
Elevene beskriver likheter og forskjeller, når bildene
er malt, den epoke de tilhører og navnet på 
stilarten til de forskjellige bildene.

Øvelse 6 – Hagen i malerkunsten

Maleren Claude Monet brukte sin egen hage som
inspirasjon for sine kunstverk. Elevene skal finne
andre kunstnere som bruker naturen og hagen som
sin inspirasjonskilde. Søk på Internett, bruk søkerord
på forskjellig språk.

Norsk: hage, maleri
Engelsk: garden, painting
Fransk: jardin, pintura
Tysk: garten, malerei

Elevene lager en liten presentasjon om kunstneren
og setter inn et par bilder som er typiske for kunst-
neren.

Øvelse 7 – Hagen og labyrinten

Elevene finner eksempler på hvordan labyrint er
benyttet for å gjøre hagen til et spennende sted å
være. De undersøker hva som er motivasjon bak å
realisere hagen som en labyrint. Bruk internett og
søk på labyrint. Elevene tegner sin labyrint. Her er
det mye kulturhistorie, mytologi, matematikk og
geometri.
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Som modell eller inspirasjon for hagen kan du for
eksempel bruke
• hagen du har hjemme (dersom du har noen)
• parkanlegg i kommunen din
• skolegården
• et bilde du finner på Internett, her i heftet 

eller andre steder
• din egen frie fantasi!

Her er det viktig at du får med noe du svært gjerne
vil ha med i din hage. Tenk også på hvilke farger du
synes er fine.

Du velger selv hvordan du vil lage tegningen din.
Som en ”vanlig” tegning, et litt større maleri eller en
plakat, eller ved bruk av tegneprogram på data-
maskinen.

Øvelse 1

Tegn drømmehagen din 

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

På neste side finner du en historikk (en kortfattet 
historie) over hvordan hagene har forandret seg
gjennom tidene, som vi har fått fra Fortidsminne-
foreningen. Du kan finne mye mer på Internett om
du har tid. Bli enige med læreren om hvilken av
oppgavene a), b) og c) som skal gjøres.

a)  Full fart gjennom stilepokene. Del stilartene
mellom dere i klassen. Studer bilde og tekst i

”din” stilart. Velg en måte å presentere resultatet
for de andre elevene.

b)  Plakatpresentasjon. Del stilartene mellom dere i
klassen. Studer bilde og tekst i ”din” stilart.
Lag en plakat som informerer om stilepoken.

c)  Stilepokene i praksis. Fyll litt jord i en terreng-
kasse, se tegning på side 113. Prøv å lage en
hagemodell fra en stilepoke.

Øvelse 2

Hagen i historien

2. I hagen og nærmiljøet 2.1    Hagen i vår fantasi



34

2.1 Hagen i vår fantasi Kopieringsoriginal

Kilde: Fortidsminneforeningen. Heftet Gode råd om gamle hager.
Fortidsminneforeningen har også mange andre fine hefter i Gode råd-serien. Se på www.fortidsminneforeningen.no

Kortfattet historikk over hagestilene i Norge 
Av Madeleine von Essen

Middelalderens hager
Ca. 1000-1550 
Klostervesenet virket sterkt utviklende på hagebruket i Norden. Hagene ble
lagt der hvor det var mest hensiktsmessig, ofte uten direkte sammenheng
med husene. De var alltid inngjerdet, og de firkantede bedene var arrangert
i rekker eller enkle mønstre. Eksempel: Hovedøya, men ingen kjente gjen-
værende rester.

Renessansepregede hager
1550-1850 
Den tysk-hollandske renessansestilen fikk stor utbredelse spesielt langs
kysten og passet norske forhold så godt, at den ble brukt nesten opp til vår
egen tid. Hus og hage ble komponert sammen og var en lukket enhet. De
kvadratiske dyrkingsflatene (kvarterene) ble plassert på terrasser alt etter
behov. Bedene ble arrangert i mer forseggjorte geometriske mønstre i kvar-
terene, og disse dannet sammen et parterre. 
Eksempel: Rosendal i Hardanger (bilde l). 

Barokkens hager
1l00-tallet 
Forbildet var Ludvig
14s Versailles. Det
var en monumental
stil, hvor lange akser
trakk blikket utenfor
parkens egentlige
område til kirker,
paviljonger, høyder,
fossefall etc. Hagene
var preget av symme-
tri og strengt klippet
vegetasjon. Det var
en areal- og kostnads-
krevende stil som
derfor ikke fikk stor
utbredelse i Norge. Et av de mest karakteristiske elementene i sti-
len, alleer, ble dog mye brukt også her. Eksempel: Hafslund i
Østfold fra 1760-årene (bilde 2).

Landskapsstilens parker
1800-tallet hovedsakelig 
Stilen kom fra England. Naturen var forbilde for parkene, hvor
trær og busker fikk vokse fritt, og ganger og vannkanter fikk
slyngende konturer. Grensene mellom hage, park, kulturlandskap
og natur ble visket ut. Lysthus, minnestøtter, eremitthytter o.l.
skapte romantiske stemninger. Eksempel: Bogstad i Oslo fra 1780-
årene (bilde 3).

Hager/parker i «klunkestil»
1850-1900 
Landskapsstilen ble krympet ned til villastørreIse med «tarmaktig
slyngende ganger», gressplener overstrødd av blomsterbed med
eksotiske utplantingsplanter og en stor mengde nye busker og trær,
spesielt vintergrønne og slike med uvanlige vokseformer og blad-
farger. Eksempel: Breidablikk i Stavanger fra 1880-årene (bilde 4).

Nyformale hager
Ca. 1910-1930
Hagene deles inn i forskjellige «rom» ved hjelp av hekker, terrasser, rette singel- eller hellelagte ganger og geometriske
dammer. Disse arkitektoniske elementene mykes opp av bugnende staudebed og blomstrende buskas av hardføre plan-
ter. Eksempel: Vigelandsparken i Oslo (bilde 5).

1. Rosendal i Hardanger
Utsnitt av maleri av A. Sager, 1705

2. Hafslund i Østfold. Foto: M.v. Essen

3. Bogstad i Oslo. Foto: M.v. Essen

4. Breidablikk i Stavanger. Foto: M.v. Essen

5. Vigelandsparken i Oslo. Foto: K. Lamgeland
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Sitt helt stille ute i hagen (eller et annet sted ute i
naturen), noter ned noen stikkord over tanker du
gjør deg.

Disse stikkordene skal du bruke til å skrive et essay
eller et dikt.

Ta med skisseblokk (eller staffeli med lerret dersom
det er tilgjengelig). Sett deg et stille sted ute i 
hagen, og tegn eller mal et bilde.

Her ser du tre bilder som er inspirert av hager:

Øvelse 4

Tegn eller mal et bilde fra en hage

Øvelse 5

Studer bilder inspirert av hager

Øvelse 3

Tanker som oppstår i hagen kan bli til essay 
eller dikt 

a)  Kan du fortelle hvorfor disse tre bildene
handler om hage?

b)  Beskriv likheter og forskjeller på bildene.
c)  Når er disse bildene malt?
d)  Hvilken epoke tilhører bildene?
e)  Hva kalles stilarten til de forskjellige

bildene?

Convalceciente en jardin
James Tissot

Femme Assise Dans un Jardin, Pablo Picasso

Garden, Leo Grucza
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Øvelse 6

Hagen i malerkunsten

Øvelse 7

Hagen og labyrinten

’’
”Jeg gjør hva jeg kan for å
uttrykke hva jeg føler når jeg
er ute i naturen.”

Claude Monet

Maleren Claude Monet (0000–1926) brukte hagen
sin som inspirasjon for kunstverkene sine (se side
00).

Kan du finne en annen kunstner som bruker natu-
ren generelt eller hagen spesielt som sin inspira-
sjonskilde?

Bruk en søkemotor på internett. Benytt søkeord på
forskjellige språk:

Norsk Hage, Maleri
Engelsk: Garden, Painting
Fransk: Jardin, Pintura
Tysk: Garten, Malerei

Lag en liten presentasjon om kunstneren, og sett
inn et par bilder som er typiske.

Finn eksempler på hvordan labyrinten er benyttet
for å gjøre hagen til et spennende sted å være.
Undersøk hva som er motivasjon bak å relalisere
hagen som en labyrint. Bruk internett og søk på
labyrint.
Tegn din egen labyrint.



Formål
Elevene skal med denne aktiviteten bli kjent med hager, fellesanlegg, bedrifter og organisasjoner i sine 
nærmeste omgivelser.

Ved å gjøre undersøkelser i naturmiljøene oppdager elevene hvor sammensatt naturen er i deres egne 
omgivelser. Ved å utforske og bruke natur-/nærmiljøet knytter de teori og praksis sammen.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Lokale hagelag og bedrifter – partnerskapsavtaler, hager og parkanlegg i nærmiljøet       1–6 timer

Øvelse 2 – Hagekalender – hva er det? 1 time

Øvelse 3 – Hagen på Internett 1 time

Øvelse 4 – Artskryssord 1 time

Øvelse 5 – Hagen tilgjengelig for alle. Kan hagen bli intelligent? 1–3 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 7

Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre. 1

Etter årstrinn 10

Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde,

identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen 

mot fremtidige generasjoner 1

Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på system - nivå og drøfte samfunnsmessige 

utfordringer til bruk av disse           5               

Norsk

Etter årstrinn 4

Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp digitale verktøy 1, 2 og 3

Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett 1, 2, 3 og 5

Etter årstrinn 7

Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte 1, 2, 3 og 5

Bruke digitalt skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster 1, 2, 3 og 5              

Etter årstrinn 10

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 1, 2, 3 og 5

Programfag til valg for utdanningsprogrammet

Naturbruk 1, 2, 3, 4 og 5
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2. I hagen og nærmiljøet 2.2   Hagene der vi bor



Materialer og utstyr
Tilgang til Internett
Vanlige skrivesaker
Digitalt kamera

Kort beskrivelse
Vi trenger ikke gå langt for å se hvordan det står til
med naturen. Hagen eller skolegården er et godt
sted å undersøke. Har vi en skolegård med lang
avstand til naturområder, er det fullt mulig å lage
naturlike områder av ulik størrelse i de fleste skole-
gårder. Det avhenger av hvor mye arbeid man er 
villig til å legge i det. Størrelsene kan variere fra de
helt små, for eksempel potteplanter med blomster
og grønnsaker til mindre hager med busker,
blomster og grønnsaker.

Samarbeidspartnere under 
aktiviteten
Anleggsgartnerfirmaer finnes over nesten hele 
landet. Foreningen Norske Anleggsgartnere har 100
medlemmer. Hageselskapet er en aktuell sam-
arbeidspartner som har private hageeiere som
medlemmer. Hageselskapet har 32 000 medlemmer
i 450 lokallag som er samlet i 20 fylkesforeninger.
Finn nærmeste anleggsgartnerfirma eller lokal-
forening av hageselskapet. Bruk gjerne Internett 
til dette. En partnerskapsavtale mellom skolen 
og et anleggsgartnerfirma eller et lokallag 
av Hageselskapet kan være en god løsning. Mer
informasjon om partnerskapsavtaler får du ved å
kontakte Næringslivets Hovedorganisasjons 
regionkontor.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Internett:
Norske Anleggsgartnere, www.naml.no/ 
– Se liste over medlemmer
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget,
www.soa-opplaringssenter.no
Hageselskapet, www.hageselskapet.no/ 
– Finn frem til lokallagene
Grønn hverdag, www.gronnhverdag.no
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Partnerskap Næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no
Barnas landskap, www.home.c2i.net/swan/
Utemiljø, www.utemiljo.info
Norsk Trepleieforum, www.norsk-trepleieforum.org
EcoScool Design, www.ecoschools.com

Natural Learning, www.naturalearning.org
Naturskolan I Lund, www.naturskolan.lund.se
Hus, hjem og hage, www.hushjemhage.no 
Naturfagsenteret, www.naturfagsenteret.no,
www.viten.no
Smarthusforum, www.smarthusforum.com
Plan for universell utforming innen viktige 
samfunnsområder,
www.universell-utforming.miljo.no
Statens kompetansesenter for deltagelse 
og tilgjengelighet,
www.shdir.no/deltasenteret
Skolelaboratoriet NTNU, www.skolelab.ntnu.no

Litteratur:
Fra elektriske kretser til Intelligente hus, kurshefte
SL-serien fra Skolelaboratoriet for matematikk,
naturfag og teknologi NTNU
Se bakgrunnstoff bak i heftet.

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelse 1 – Lokale hagelag og bedrifter -
partnerskapsavtaler, hager og parker 
i nærmiljøet.

Elevene lager skjema og registrerer hager/
parkanlegg i nærmiljøet.
Her bør læreren sjekke mulighetene godt først og
ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere på 
forhånd. Se partnerskap, næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no. Norske annleggsgartnere,
www.naml.no

Øvelse 2 – Hagekalender – hva er det?

Elevene søker på internett for å finne svaret.
Elevene finner frem til aktiviteter som er aktuelle 
for årstiden og foreslår aktuelle aktiviteter.

Øvelse 3 – Hagen på Internett

Søk på Internett etter informasjon om hager. Lim
inn stoff om hager i en tekstbehandler. Overskriften
kan være: Nyttig å vite om hagen. Søkerord kan
være, blomster, nyttevekster, hekker, kysthager,
hagedam, hagestue …
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Øvelse 4 – Artskryssord 

Elevene skal fylle ut de ordene som mangler. Skriv
gjerne opp en del begreper og plantenavn på tavla
som de kan velge fra. Du finner fasit nedenfor.
Se også ord og uttrykk bak i heftet.

Øvelse 5 – Hagen tilgjengelig for alle.
Kan hagen bli intelligent?

Her får elevene sjansen til å sjekke hva som finnes
av tekniske muligheter og tenke kreativt på hvor-
dan de kan brukes.

Arter i hagen



40

Hageselskapet er en organisasjon som har hagelag
over hele landet. Finn de hagelagene som er nær-
mest skolen. Bruk gjerne Internett til dette. Ta 
kontakt med noen av dem. Gi dem én av disse
utfordringene!

• Kom på skolen og fortell oss om interessante 
sider ved hagedrift.

• Kanskje dere klarer å få gratis stauder til et 
skolebed.

• «Min staude» – en gratis plante til hver elev i 
klassen.

• Vi lager skolebed sammen med hagelaget.
• Hagetips.
• «Hagelærling for en dag». Bli med medlemmer

hjem og opplev hagen.
• Hagearbeid og hagekos – hagelaget arrangerer
• Lag skjema og registrer hager/parkanlegg 

i nærmiljøet

Øvelse 1

Lokale hagelag og bedrifter – partnerskapsavtaler, hager og parkanlegg i nærmiljøet

Øvelse 2

Hagekalender – hva er det?

Øvelse 3

Hagen på Internett

Søk på Internett, og finn svaret!

Hvilke aktiviteter er aktuelle i disse dager? Er det
noen mulighet for at dere kan bli med på noe av
dette?

Lim inn stoff om hagen i en tekstbehandler.
Overskrift: Nyttig om hagen! Gode søkeord kan
være: Hagedam, hagestue, blomster, nyttevekster,
kjøkkenhage, hekker, kysthager, hushjemhage,
gressklipper.

2. I hagen og nærmiljøet 2.2   Hagene der vi bor
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Loddrett

1  … spirea
2  Vårblomst i hagen
4  Blankmispel finner du i ****
5  Skrukketroll og maur finner du under

stein******
7  Mange planter etter hverandre gir en ******
10 Dyr som gjør gjør jorda porøs
13 Plante til å lage grøt av
14 Varmekjære arter trives mot ***
17 Det blir mer og mer **** i plenen

Vannrett

3  ***** og eggedosis
4  I plenen kan det være rød- og *****kløver
6  En … til din kjære
8  Slår du rødsvingel, blir det en ****
9  Kanskje det verste ugraset?
11 I ****** vil vi ikke ha mose
12 Vi soler oss på en … og edderkoppene er

under!
15 Vårblomst i hagen vi aldri sådde
16 Fin å ha steinbedsplanter ved
18 Surjordsplante
19 Granhekken gir ** for vinden
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Greier du å fylle ut kryssordet riktig?

Arter i hagen

Øvelse 4

Artskryssord 
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Hagen forbinder vi gjerne med sommer og sol,
blomster og bier og lukten av grill.

Skal man grille pølser om vinteren må det skje langt
til skogs, eller …?

Et strategisk mål i Stortingsmelding nr. 39 
(2000-2001):

Friluftsliv – En veg til høgare livskvalitet er at 
alle skal gis mulighet til å drive friluftsliv som helse-
fremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Det er ikke alle som uten videre har mulighet til å
oppsøke den omskattede frie naturen. Med dagens

kunnskap når det gjelder teknologi har vi mange
muligheter for tilrettelegging slik at de aller fleste
av oss får oppleve uteliv, selv om det bare skulle
være like utenfor stuedøren …

Oppgave 1

Du kommer selv til å bli gammel en gang. Hva
kunne du ønske deg av tekniske innretninger i
hagen din? Tenk nytt, og skriv en liste over det du
skulle ønske deg.

Oppgave 2

Diskuter i klassen hvilke ideer som har dukket opp.
Lag en liste over forslagene og sjekk om det finnes
muligheter til å gjennomføre forslagene. Her må
dere søke på Internett. Velg ut interessante søkeord,
og bruk en søkemotor du kjenner.

Øvelse 5

Hagen tilgjengelig for alle.
Kan hagen bli intelligent?

åler

Vindmåler

Temperaturmåler

Sentral Bevegelsesmelder
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Bruk av intelligent installasjonsmateriell i moderne
hus gir også nye muligheter for hagen. Tegningen
på siden foran viser noen få komponenter som kan
installeres. Her har vi vindmåler, regnmåler, tempe-
raturmåler, lysmåler og bevegelsesmelder. Alt dette
utstyret er koblet sammen mot en sentral som 
styrer hele anlegget.

Utenfor huset og i hagen kan dette utstyret for
eksempel brukes til:

• Automatisk vanning
– Ved å grave ned vannslanger i bed og rundt
busker kan vi styre vanningen automatisk. (Vær
oppmerkom på eventuelle begrensninger for
vanning i kommunen.) Ved å måle nedbør,
temperatur og sollys kan sentralen beregne om
vanning er nødvendig.
– Næringsløsning kan tilføres systemet 

automatisk.

• Fjerne snø i gangveiene i hagen
– I en større hage kan det være aktuelt å holde
gangstier frie for snø. Spesielt for rullestolbrukere
kan dette være en fin mulighet for å kunne
bruke hagen også på vinteren. Måleutstyret sør-
ger for at varmekablene kun brukes ved behov.
Dette gjør vi for å spare strøm.

• Lyset utendørs slås på ved behov
– Bevegelsesmelderen registrerer når det er 
personer på utsiden av huset og i hagen. Lyset
slås på både for at det skal være greit å bevege
seg utendørs etter at det er blitt mørkt, men
også for å skremme vekk eventuelle tyver.

• Se hvem som kommer
– Bevegelsesmelderen kan også brukes til å 
aktivere et kamera ved inngangsdøren som en
ekstra trygghet før man åpner.

• Døråpner
– Et annet alternativ er å bruke bevegelses-
melderen til å åpne døren for rullestolsbrukeren.
Elektronisk gjenkjenning av rullestolen sørger for
at døren åpner seg bare for riktig person.

• Gressklipperrobot
– Bevegelsesmeldere kan graves ned i plenen 
og de kan styre gressklipperen. Dette gjør at
funksjonshemmende ikke er avhengig av hjelp
fra andre for å få klippet plenen.

Notater:



Formål
Ved å gjøre undersøkelser i naturmiljøene ser vi lettere hvor sammensatt naturen er. Vi ser ogå hvor avhengig
dyr og planter er av hverandre. Vi kan knytte terori og praksis sammen på en fin måte ved å utforske og bruke
naturmiljøet.

Vi trenger ikke gå langt for å se hvordan det står til med naturen. Hagen eller skolegården er et godt sted å
undersøke. Har vi en skolegård med lang avstand til naturområder, er det fullt mulig å lage naturlike områder
av ulik størrelse. Det avhenger av hvor mye man er villig til å legge i det. Størrelsene kan variere fra de helt
små, for eksempel en litt stor potteplante, via grønnsakshage til store områder.

Vi vil her gå inn på noen temaer som kan være interessante å bruke i naturfagundervisningen. I tillegg vil det
hele kunne gi en estetisk opplevelse og kan være med på å lære elevene respekt for naturen.

Anslått tidsbehov
Dette avhenger helt av hvor mye tid dere ønsker å sette av. Det vil variere fra noen minutter til ett eller flere år
for føring av værstatistikk – valget er deres! 

Øvelse 1 – Temperaturmålinger – måling i luft vann og bakke                timer etter behov

Øvelse 2 – Måling av nedbør                                                                   timer etter behov

Øvelse 3 – Måling av pH                                                                      timer etter behov

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen
Generell del
Opplæringen skal gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom mennesker og
natur. Kunnskap, forståelse og opplevelse i naturen kan fremme vilje til å verne om naturressurser, bevare
biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

Fag og kompetansemål i læreplanen                                                   Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 4

Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør 1 og 2

Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser 1 og 2

Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler 1 og 2

Etter årstrinn 7

Foreta relevante værmålinger, presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler 1 og 2

Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte 

energi i vind og vann 2

Publisere resultater av egne undersøkelser ved å bruke digitalt verktøy 1 og 2

Etter årstrinn 10

Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler 1, 2 og 3

Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer 3

2. I hagen og nærmiljøet 2.3   Naturfagsmålinger i hagen

44



45

2.3 Naturfagsmålinger i hagen

Matematikk

Etter årstrinn 10

Gjennomføre undersøkelser og bruke ulike databaser til å søke etter og analysere statistiske data 

og utvise kildekritikk 1, 2 og 3                 

Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike målenheter,

bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og 

måleusikkerhet 1, 2 og 3                 

Programfag til valg for utdanningsprogrammet

Naturbruk 1, 2, og 3

Materialer og utstyr
For å måle nedbør over tid trenger dere en ned-
børsmåler. Dere kan lage utstyret selv, og da trenger
dere en trakt og et målerør. Trakten bør ha en 
diameter som er 10 ganger så stor som diameteren
for det målerøret nedbøren samles i. Målerøret bør
være gradert i millimeter for nøyaktig avlesning.
Nedbøren kan eventuelt samles i et begerglass og
helles over i et målerør for avlesning. Husk at diame-
teren på trakten og målerøret skal stå i forhold til
hverandre. Hagesentre og byggevarehus selger
også rimelige nedbørsmålere.

Man trenger ett eller helst flere termometer. Et stav-
termometer har et stort bruksområde. Det kan bru-
kes i luft og stikkes ned i jord eller i vann. Det finnes
termometer i mange forskjellige utførelser, både
digitale og analoge som kan gi maksimums og
minimumstemperatur. Noen av disse lagrer måling-
ene, og en trenger bare å lese av en gang i uken.

Temperaturen kan vi gjerne måle i sollys og i 
skygge og sammenligne resultatene.
Man kan lage en hvit kasse som en monterer 
termometeret i – lik den som offisielle internasjona-
le målinger utføres i. Kassen plasseres 2 m over
boken og litt vekk fra bygningen.

Tegningene er hentet fra:
www.globe.gov

Snømåling

Plate for måling av snømengde 40 x 40 centimeter,
tykkelse ca 10 millimeter. Platen bør være hvit, lett
og tåle fuktighet.

Stokk som settes ned i bakken om høsten med
måleskala for måling av snømengde.

Utstyr for måling av pH
Firmaer som leverer naturfagutstyr,
www.fybikon.no, www.kptnaturfag.no,
www.kometnaturfag.no
www.arcol.no

Samarbeidspartnere under 
aktiviteten
Videregående skole med utdanningsprogram i
Naturbruk
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget.
Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Kort beskrivelse
I denne aktiviteten finner dere et utvalg målinger
som kan knyttes til nærmiljøet og hagen, og som er
nært knyttet til naturfagene.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Se bakgrunnsstoff bak i hefte
Bibliotek
Internett
Det norske metrologiske institutt, nettadresse:
www.dnmi.no
Storm værsenter, nettadresse: www2.storm.no
Naturfagsenteret: www.naturfag.no
NILU: www.nilu.no
Globe: www.globe.gov/globe
Dalm videregående skole: www.dalm.vgs.no



Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelse 1 – Temperaturmålinger – målinger i
luft, vann og bakke

Det å måle temperatur er ganske enkelt, og krever i
utgangspunktet liten forkunnskap. Elevene bør
kunne lese tallene og vite hva som er negative og
positive tall.

Av utstyr trenger man et termometer. Et stavtermo-
meter vil ha større bruksområde enn et rundt. Det
kan man bl.a. stikke ned i jorden eller i vann. Det fin-
nes også termometer, både digitale og analoge som
kan gi maksimums- og minimumstemperatur. Noen
av disse trenger man bare avlese en gang i uken.

Måling i luft gjøres i hovedsak i skygge. Men kan
også utføres i fullt sollys. Dette vil da gi større utslag
og skape større variasjoner. Skal man måle over tid
kan måling i sollys gi et galt bilde av temperaturen.
Derfor bør man være bevisst hva man gjør. Vi anbe-
faler måling i skygge.

Målingene kan brukes til:
Oppgaver i matematikk - positive og negative tall,
addisjon, subtraksjon, statistikker, diagrammer.

Steder man kan utføre målinger:
Ett valgfritt skyggefullt sted. Noen velger å lage en
hvit kasse med god lufting lik den som de offisielle
internasjonale målingene utføres i.

Tegningene er hentet fra:
www.globe.gov

Øvelse 2 – Måling av nedbør

Det regner jo stadig i Norge. Regnet kan brukes til
flere ulike aktiviteter.
• Vi kan måle hvor mye nedbør som kommer per

dag og over lengre tid.
• Vi kan måle pH over tid og sammenlikne fra 

tidligere
• Veie nedbøren
• Måle snødybde og pH i denne
• Samle opp/lede vannet i mindre bekker.

For å måle over tid trenger man en trakt og en 
oppsamler. Dette kan man lage selv eller kjøpe
gjennom firmaer som leverer naturfagsutstyr til
skoler, for eksempel

www.fybikon.no/ 
www.kptnaturfag.no/
www.kometnaturfag.no/
www.arcol.no/

Velger man å lage utstyret selv, bør traktens diame-
ter være 10 ganger så stor som røret man samler
opp nedbøren i. Målerøret bør være gradert i milli-
meter for å gi størst mulig nøyaktighet. Målingene
må gjøres mellom gitte tidspunkt.

TIPS – Samle opp og lede vannet:
Ved å demme opp vannet kan man lage bekker
som man kan lede et bestemt sted. Dette er en
øvelse som kan brukes til å forklare tyngdekraft,
terrengvariasjoner, vannmengde etc. Videre kan
man lage skovelhjul som settes ned i bekken. Her
kan man utvide til for eksempel sag, mølle eller et
minikraftverk.
Oppgaven med måling av snødybden er todelt. En
del går ut på å måle den eksisterende snømengden
som ligger til enhver tid, mens den andre måles fra
dag til dag. Elevene vil antagelig oppdage at når
man legger sammen all daglig snømengde, så
stemmer det ikke med eksisterende snømengden.
Dette kommer av smelting osv. Kan være emne til
diskusjon.

Det er også ulik mengde vann i snø. Noe snø inne-
holder mye vann, mens annen snø inneholder lite.
Selv om det er lite snø i fjellet, kan vannmagasinene
likevel bli fulle.

For å måle eksisterende snømengde er det lurt å 
slå ned en stokk på høsten før det blir tele og snø
legger seg. Dere kan enten sette en målestav med
nøyaktighet på 1 cm på stokken eller merke 
stokken med centimeter direkte.

Øvelse 3 – Måling av pH

Elevene kan måle surhetsgraden i vannet de samler
inn. Utstyr kan kjøpes hos naturfagsleverandører.
Det rimeligste vil  være pH-strips. Disse dypper man
bare ned i vannet og avleser raskt og enkelt ved å
sammenligne fargenyansen på stripen med tilsva-
rende i brosjyren som følger med. Men husk at pH-
strips ikke er helt nøyaktige. Likevel duger de godt
til elevers målinger.
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Oppgave 1

Bygg en observasjonskasse til å måle temperaturen i.
Her finne du et forslag til arbeidtegninger.

Finn målene.

Kilde: www.globe.gov

2. I hagen og nærmiljøet 2.3   Naturfagsmålinger i hagen

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Temperaturmålinger – målinger i luft, vann og
bakke

Dør
Side

Tak

Bunn

Hull, f.eks. 1,5 cm

Sidevegg

Hull, f.eks. 0,7 cm

Sjalusi-
detalj

Bakvegg

InneUte

Overlapping

1 cm
mellomrom

50–60°

Monterings-
støtte

Maksimum-
minimum-

termometer

Kalibrerings-
termometer
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Oppgave 2

Mål temperaturen 20 cm ned i jorda.
Sammenlikn med lufttemperaturen.
Før inn i tabell.

Oppgave 3

Mål temperaturen på steiner i solskinn og 
sammenlikn med lufttemperaturen.
Før inn i tabell. (Kan også sammenliknes med
målinger tidlig om morgenen.)

Oppgave 4

Stikk et termometer inn i en maurtue, og les av 
etter et par minutter. Diskuter eventuell temperatur-
forskjell fra luften omkring. Før inn i tabellen.

Oppgave 5

Gjør dere tempraturmålinger over et tidsrom, vil 
det kunne brukes i historisk perspektiv. Dere kan 
se tilbake på forrige uke, måned eller år. Her kan 
det lages diagrammer ved hjelp av exel eller på 
millimeterark.

Temperaturmålingene våre

Målt av ………………………………………………………………………..

Hva vi målte Temperatur Kommentar
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Oppgave 1 – Måle nedbør over tid

Gå ut og mål av hvor mye nedbør det har kommet siste døgn. Skriv det så inn i tabellen.

NB! Målingen gjøres over en periode og er forskjellig fra måling av temperatur som er øyeblikksmålinger.

Øvelse 2

Måling av nedbør 

Nedbørmålingene våre

Målt av ………………………………………………………………………..

Periode Sted Nedbør Kommentar



Oppgave 2 – Måle snødybden

Daglig ny snømengde
Legg ut en plate på omtrent 40 x 40 cm – ca. 1 cm
tykk. Platen bør tåle fuktighet og bør være lett slik
at den ikke trykker eksisterende snølag for langt
ned. Etter hvert bør platen flyttes slik at den ligger
plant med eksisterende snølag. Platen bør også
være hvit, slik at sola ikke varmer opp plata for mye.
En pinne eller et lite flagg bør stå ved siden av 
platen slik at man finner den igjen etter snøfall.

Det mest korrekte er selvsagt å måle snødybden
hver dag på samme tid.

En plate legges ut før snøen kommer. Nytt snøfall
måles ved hjelp av en målestav/linjal oppå platen.
Deretter børstes platen ren. Platen brukes til å måle
hvor mye snø som har kommet siden forrige
måling.

Den totale snømengden måler man bestandig
ved siden av platen. Les av på målestaven, og før
inn i tabell.

Oppgave 3 – Snø på taket – når må du måke?

Fyll en 10-liters bøtte med snø. Snøen kan tas på
bakken og må være av den samme typen som er på
taket.

Vei bøtta, og finn vekten på snøen. Vi har veid
snøen i bøtta for deg, og den veide 2500 gram.
Snødybden på taket er anslått til 0,8 meter.

Hvor mange kg snø er det pr m2 på taket?

Taket vårt er en lett konstruksjon og kritisk snølast
er 150 kg/m2 (1,5 kN/m2)
Hva vil du anbefale oss å gjøre? Skal vi måke taket?

Taket er på 120 m2.
Hvor mange kg snø er det til sammen på taket?

Finn mer informasjon om snølast på Internett.
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40 cm

40 cm

1 cm

Målingene våre av snødybde

Målt av ………………………………………………………………………..

Tidspunkt Sted Snødybde Kommentar



pH-Hva er det?
pH viser forholdet mellom syrer og baser. I jorda og
i vannet blir syrer dannet når døde planter råtner.
Baser dannes når berggrunn av kalkstein løser seg
opp og blander seg med fuktig jord eller vann. pH-
verdiene er satt inn i en tabell fra 1 til 14. En verdi

på 7 kaller vi nøytral, mens verdier over 7 er basiske.
Verdier under 7 er sure. Minker pH målingene fra
f.eks. 6 til 5, vil det si at vann med pH 5 er 10 ganger
så surt som pH 6. Hvis vi ønsker å heve en lav pH
som er sur, tilsetter vi en basisk løsning.
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Øvelse 3

Måling av pH 
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SURT BASISK

Oppgave 1

Måling av pH i regnvann

Samle opp regnvann og mål pH med pH-strips 
eller annet målutstyr dere har.

Det bør brukes pH strips eller indikatorpapir som er
fint oppdelt f. eks. 3.6 til 6.1. Dette fordi det vanligvis
er liten forskjell på pH.

Les av og før inn i tabell.

Oppgave 2 – Vinteroppgave – Måle pH i snø

Gjøres ved å smelte snøen – helst i lukket beholder
– og måle pH i smeltevannet.

Ta inn en passe mengde snø i et helt rent beger-
glass. 1 liter er nok. Smelt snøen, og bruk måle-
utstyret til å måle pH. Les av og før inn i tabellen på
neste side.
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2.3 Naturfagsmålinger i hagen Kopieringsoriginal

Surhetsmålingene våre

Målt av ………………………………………………………………………..

Hva vi målte pH Kommentar

(Kilde: Olav Prestvik)
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2. I hagen og nærmiljøet 2.4   Jordtypene – og vannet i jorda

Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene bli kjent med jordsmonnet der trær, busker og planter har sine røtter
– der de henter vann og næring. Jord, vann, lys og varme er nødvendig for at planter skal vokse og gro.
Elevene skal bli kjent med de forskjellige jordtyper, kjenne til at jordsmonnet grupperes etter sin opprinnelse,
at mineraljord kommer fra forvitret fjell og organisk jord fra planterester, eksempelvis kompost.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Sammensetning av kornstørrelse 0,5 timer

Øvelse 2 – Vannrensing 0,5 timer

Øvelse 3 – Vanngjennomtrengelighet 0,5 timer

Øvelse 4 – Telehiv 0,5 timer

Øvelse 5 – Surhet 1 time

Kort beskrivelse
Elevene måler og registrerer med enkelt utstyr sammensetningen av kornstørrelsen i de forskjellige jordtype-
ne. De oppdager hvordan vanngjennomtrengelighet og evne til å holde på vannet varierer med jordtype.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid

Anbefalt årtrinn
Årstrinnet  4, 7 og 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen                                        Øvelse nr.

Naturfag
Årstrinn 4
Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne  
observasjoner på ulike måter                                                      1, 2, 3, 4 og 5

Årstrinn 7
Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen 
naturområder i samarbeid med andre                                         1, 2, 3 og 5

Årstrinn 10
Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer     5

Programfag til valg for utdanningsprogrammet
Naturbruk    1, 2, 3, 4 og 5



Materialer og utstyr
Eksempler på stein, grus, sand, silt, leire og organisk
jord (myrjord eller kompostjord).
Siktesats
Langt glassrør eller gjennomsiktig plastrør
Plasttrakter
Plastbeger
Plastbøtte
Stålull
Desilitermål
Utstyr for måling av pH
Firmaer som leverer naturfagutstyr, fybikon.no,
www.kptnaturfag.no, www.kometnaturfag.no
www.kptnaturfag.no
www.arcol.no

Samarbeidspartnere under 
aktiviteten
Landbrukskontoret i kommunen
Videregående skole med studieprogram i
Naturbruk
Se bakgrunnsstoff og henvisninger bak i heftet
Bibliotek
Internett

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Jordtyper, drenering og telehiv

Jord er alle løsmassene over bergrunnen (fast fjell).
Jordsmonn er den øverste delen av jorda der plan-
tene har sine røtter. Jordartene grupperes i mineral-
jord og organisk jord.

Mineraljord er dannet ved forvitring av fjell av ulike
klimatiske årsaker. Morene – bre- og havavsetninger
er de viktigste. Havavsetninger dekker mange lavt-
liggende strøk og er svært viktige for jordbruket.

Organisk jord er resultatet av virksomheten til 
planter og dyr. Myrjord eller torv er den organiske
jordarten som har størst utbredelse.

Kornstørrelse og andre jordegenskaper 

Jordartene har forskjellige, mer eller mindre karak-
teristiske kjennetegn og egenskaper. Slike kjenne-
tegn er for eksempel kornstørrelse, kornform,
sortering, lagdeling, vanngjennomtrengelighet og
kapillaritet.

Kornstørrelse 

Det er vanlig å karakterisere mineraljordartene nær-
mere etter størrelsen på partiklene som jorda består
av. Mange jordegenskaper henger sammen med
kornstørrelsessammensetningen. Det er vanlig å
bruke disse navnene på de ulike kornstørrelsene –
fraksjonene – vi finner i mineraljord:

Blokker: fra  25 cm 
Stein: 25–6 cm 
Grus : 6 cm–2 mm 
Sand : 2–0,06 mm 
Silt : 0,06–0,002 mm 
Leire: mindre enn 0,002 mm 

Grus og sand kan deles opp videre i tre 
fraksjoner slik:
Grus
Grov grus 60–20 mm 
Middels grus 20–6 mm 
Fin grus 6–2 mm 

Sand
Grov sand 2–0,6 mm 
Middels sand 0,6–0,2 mm 
Fin sand 0,2–0,06 mm

Hvordan en undersøker kornstørrelses-
sammensetningen i jorda 

En kan bestemme mengden grus og sand i en 
jordprøve ved å riste jorda gjennom sikter med 
forskjellige åpninger. En stabel av sikter kalles en
siktesats. Den øverste sikten har nett med størst
åpninger. Så har hver sikt nedover mer finmasket
nett. Materialet som en skal undersøke korn-
størrelsene i, tømmes opp i øverste sikt. Siktesatsen
ristes til materialet som kan komme gjennom hver
av siktene, har passert.

En slik siktesats fås kjøpt gjennom firmaer som 
leverer utstyr til naturfagene. Eller man kan lage en
selv ved å skaffe netting i en byggevarebutikk eller i
jernvareforretning.
Mengden av silt og leire blir på jordlaboratorier
bestemt ved hjelp av sedimentasjonsanalyse. Da 
ristes prøven først grundig i vann. Analysen bygger
på at jo mindre partiklene er, dess langsommere
bunnfelles de.
Dette er et meget enkelt forsøk som elevene kan
gjøre med en flaske vann med en sand- og silt-
blanding.
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2. Hagen 2.4   Jordtypene – og vannet i jorda

Ta 1 liter med jordprøve fra et aktuelt sted. Tøm den så over i en siktesats som dere enten har laget selv, eller
en skolen har. Før inn i tabellen hvor mye dere fikk i hver sikt.

centiliter

Stein

Grus

Sand

Silt og leir

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Sammensetning av kornstørrelse

Sikt Stein

Grus

Sand

Skål Silt og leire

Prøve

Vanngjennomtrengelighet 

Vanngjennomtrengeligheten øker med økende
kornstørrelse i jorda. Godt sortert jord har dessuten
høyere vanngjennomgang enn dårlig sortert.
Til filtermasse i sandfilteranlegg for rensing av
vann, eller som drenerende masse over drensrør 
på yttersiden av grunnmurer, trengs jordarter 
med høy vanngjennomtrengelighet 

Øvelse 2

Vannrensing 

Ha helt ren sand opp i et langt glassrør. I
nederste ende har dere en sikt som holder
sanden på plass. Hold røret litt på siden. Hell
ca 1 liter grumsete vann forsiktig ned i røret,
og la det sildre gjennom. Samle opp vannet
som har gått gjennom sanden. Sammenlikn
det grumsete vannet fra vannprøven med
det som har sildret gjennom sanden. For å
bedre renseeffekten kan dere ha litt ren mose
innimellom sanden.



Ta en bøtte og fyll den halvt med våt jord eller sand.
Trykk massen litt sammen. En større stein trykkes så
ned i jorden eller sanden, slik at omtrent halve stei-
nen er dekket av jord/sand. Mål høyden fra steinen
og opp til kanten av bøtta. La bøtta stå ute og bli
gjennomfrosset (kan også settes i fryseren). Mål så
på nytt avstanden fra steinen og opp til kanten av
bøtta. Er det blitt noen forandring, og hvorfor?    

Torv 

På steder der marka er mettet med vann, vil det bli
lite eller ingen oksygentilførsel nedover i jorda.
Dette hindrer de vanlige nedbrytningsprosessene
for døde planterester. Det dannes torv, som hoved-
sakelig består av ufullstendig nedbrutte plante-
rester. Når torvlaget er minst 30 cm tykt, kalles
området myr.

Myrene spiller en viktig rolle som "flomdempere" i
nedbørsfeltene: Ved å holde igjen vann bidrar de 
til å fordele vannføringen i bekker og elver etter
kraftig nedbør eller snøsmelting.

Det motsatte av sur jord er ikke søt jord! Det er 
kalkrik eller basisk jord. Noen planter liker sur jord,
mens andre igjen vil ha veldig kalkrik/basisk jord.
Finn frem til noen planter som liker sur jord, og
noen som vil ha basisk jord.

Surheten i jorda kan måles med pH-metere eller
strips. Snakk med læreren om hvordan dere skal
måle. Finner dere samsvar mellom surhetsgraden i
jorda og de plantene som er på stedet?

Permeabilitet

Permeabiliteten forteller hvor raskt vannet 
strømmer gjennom jorda.

Noen jordtyper er gode til å holde på vannet, mens
andre slipper det raskt gjennom. Det har betydning
for plantene og hvor mye det skal vannes. Det bør
ikke være for mye vann i jorda og det bør heller ikke
være for tørt. Ferskvann er en begrenset ressurs, og i
sommermånedene har mange kommuner vann-
ingsrestriksjoner.

Finn ut hvor raskt vann trenger gjennom jorda,
eventuelt hvor mye vann jorda kan holde på. Ta en
glass-/plasttrakt til hver av jordprøvene dere ønsker
å sjekke ut. Plasser litt stålull i halsen på traktene,
pass på at det er like mye stålull i hver trakt. Legg
like mye jord fra hver av jordprøvene, i hver trakt.
Traktene plasseres over hvert sitt beger.

Ha for eksempel 100 ml vann i flere begerglass
(dette er litt avhengig av traktstørrelsen).
Vannet fra begerglassene helles i hver sin trakt.
Observer hvilken jordprøve som holder lengst på
vannet, og hvilken som slipper vannet raskest
gjennom. Tar dere bare én prøve om gangen, tar
dere tiden på hvor fort vannet renner gjennom og
sammenlikner med andre prøver senere.
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Øvelse 3

Vanngjennomtrengelighet

Jordprøve 2Jordprøve 1 Jordprøve 3

Øvelse 4

Telehiv

Øvelse 5

Surt og «søtt»
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2. I hagen og nærmiljøet 2.5   Kompost

Øvelsene i denne aktiviteten er bygd på aktiviteten “Fra avfall til kompost” i Nettverk for miljølære på
www.miljolare.no.

Formål
Gjennom aktiviteten skal elevene
• få praktisk erfaring med kompostering ved å omdanne matavfall til jord i egen kompostbinge på skolen.
• lære om nedbrytningsprosesser i praksis.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Bygge en kompostbinge 6–10 timer

Øvelse 2 – Vi lager kompost Vanskelig å anslå

Øvelse 3 – Vekt av matrester før og etter kompostering Vanskelig å anslå

Kort beskrivelse
Elevene gjør forsøk med vekt av matavfall og 
drøfter hensikten med kompostering. Læreren
gjennomgår prinsippene for biologisk nedbrytning
sammen med elevene. Hvis det er tid, bygger 
elevene sin egen kompostbinge og lager kompost.
Produksjon og salg av kompostbingen kan brukes i
ungt entreprenørselksap med elevbedrift i klasse-
trinn 10. Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Anbefalt årstrinn
Arstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen
Se nettverk for miljølære: www.miljolare.no

Materialer og utstyr
Se www.miljolare.no og www.gronnhverdag.no
(Grønn hverdag)

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Se www.miljolare.no

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Se www.miljolare.no, www.gronnhverdag.no,
www.ue.no (Ungt Entreprenørskap)

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten
Se www.miljolare.no, www.gronnhverdag.no



58

Kompostering – en kort orientering
Kompostering har foregått siden tidenes morgen.
Ute i naturen foregår det hele tiden nedbrytning av
planterester. I hagen kan vi kompostere planterester
i en haug eller en åpen binge på samme måten.

Nesten en tredjedel av husholdningsavfallet vårt
består av matrester og hageavfall. Dette er avfall
som ikke bør havne på søppelfyllinga, men heller
komposteres og bli til jord.

Kompost gir oss verdifull næring og jordforbedring
til hagen og balkongkasser. Kompostering gir oss
naturopplevelser og innsikt i naturens prosesser.
Ved å kompostere matavfallet hjemme, sparer vi
samfunnet for avfall og transport av avfall. Det er
ikke lenger er tillatt å deponere matavfall på avfalls-
plasser, fordi det i disse omgivelsene kan skape
alvorlig forurensing.

Mange kommuner gir redusert renholdsavgift til
husholdninger som komposterer sitt eget matavfall.

To hovedmåter

Det er to hovedmåter å kompostere på. Den ene er
kaldkompostering og den andre er varmkomposte-
ring. Komposten kan inneholde bare hageavfall
eller både matavfall og hageavfall.
Kaldkompostering av matavfall skal vi ikke gjøre
her, for det har lett for å bli lukt, og og det kan trek-
ke til seg uønskede dyr.

Varmkompostering foregår i motsetning til 
kaldkompostering i en lukket beholder/binge.
Varmkompostering er godt egnet til matavfall.

Om vi har en isolert og musesikker binge kan vi
omdanne matavfallet fra kjøkkenbenken gjennom
hele året. Resultatet blir ypperlig gjødsel og jord-
forbedring til hagen.

Kompostering av matavfall

Stort sett all mat kan komposteres. Matavfall, kaffe-
filter, teposer, husholdningspapir, eggeskall, reke-

skall osv. Det er best å ha matavfall av ulike mat-
rester. Unngå derfor mengder av samme type mat.

Du tar tre til fire deler matavfall og blander med en
del flis. Denne flisa har du enten fått fra egen hage
eller på et sagbruk. Den kan også kjøpes på et
hagesenter.

Det kan være lurt å fylle kompostspannet i kjøkken-
benken med en firedel flis før du fyller opp med
matavfall. Ute i bingen blander du dette lett med et
greip eller en rørepinne.

Før du starter opp, bør du i de fleste typer binger
legge et lag på ti til femten cm med grov kvist.
Dette for å skape et luftrom som sikrer lufttilfør-
selen nedenfra. Organismene i komposten trenger
oksygen for at nedbrytningen skal gå godt.

Oppe i bingen vil livet gå i bølger som livet gjerne
gjør. Når du har oppi matavfall, tilfører du næring.
Du rører litt og tilfører luft. Etter en stund vil tempe-
raturen stige opp mot 65 grader. Samtidig brukes
lufta og næringa opp. Noen av nedbryterne dør ved
så høy temperatur. Og sist, men ikke minst, bingen
vil tørke noe. Blir temperaturen over 60-70 grader,
vil organismene dø. Synker temperaturen til under
20, grader stopper komposteringen nesten opp, det
samme skjer når komposten er ferdig.

Hvis det blir dårlig lukt eller massen ikke blir varm,
er det som oftest mangel på luft i bingen. Et hage-
greip gjør det lett å få til en skikkelig omrøring.
Denne kan du også bruke til en lett omrøring hver
gang du har matavfall oppi bingen.

Hvis bingen er for tørr, trives ikke bakterier og andre
nedbrytere særlig godt. Ha oppi én til to liter vann
hvis du synes det virker litt tørt. Komposten skal
ikke være våt, men fuktig.

Ferdig kompost – etter noen måneder – ser ut som
jord og lukter som jord, men skal den brukes som
plantejord, bør den blandes ut med annen jord.

Kilde: www.miljolare.no

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal
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2.5 Kompost Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Bygge en kompostbinge

Materialliste

Dimensjon Lengde Antall

Trelast 4 sider:
10 x 1,5 cm 104 cm 22
10 x 2,5 cm 64 cm 4
10 x 2,5 cm 59 cm 4

Trelast bunn:
10 x 1,5 cm 59 cm 3

Trelast lokk:
10 x 1,5 cm 73 cm 6
10 x 1,5 cm 63 cm 2

Kilde: www.gronnhverdag.no

Isolasjon:
6 stk standard plater (isopor eller ekstrudert poly-
styren) 5 x 50 x 100 cm. I strøk med lange og kalde
vintre anbefales 10 cm tykkelse på platene.

Fiberduk:
6 m2, for eksempel tynn presenning

Metallnetting:
60 x 70 cm. Åpningene i nettingen må være så små
at mus ikke kan komme igjennom.

Tjærepapp: 100 x 90 cm (til lokket)
Kasseklemmer: 4 stk.
Spiker: Galvanisert, 100 stk. 35 mm og 30

stk. 25 mm
Pappspiker: Bruk maksimalt 30 mm lengde
Skruer: 24 stk. 60 mm, 1 stk 80 mm (til å

feste kloss på innerlokk)
Stoppskiver: 21 stk. store nok til å feste isoporen
Beis: Nok til ca. 5 m2

Arbeidsbeskrivelse

1. Kapp opp materialene i riktige lengder.
2. Studer tegningen og sett sammen sidene 

og lokket.
3. Skru sammen baksiden med sideveggene. Snu

beholderen og fest metallnettingen først og så
de tre bunnbordene.

4. Skjær til isolasjon til bunn, lokk og innerlokk.
Kle all isopor med fiberduk. Fest duken 5 cm inn
på baksiden av platene.

5. Skru isolasjonen fast til sideveggene og lokket.
Bruk stoppskiver.

6. Bor hull i bunnen - 5 mm diameter med ca. 3 cm
mellomrom for lufting.

7. Fest kasseklemmene som skal holde front-
veggen.

8. Finn en bordbit til håndtak på innerlokket.



Ha avfall i bingen. Bruk orienteringen ovenfor, stoff
på www.miljolare.no og andre kilder for å gjøre det
riktig. Husk at matavfall skal blandes med strø.

Vei avfallet som legges i bingen (se øvelse 3).

Problemer som kan oppstå

Hvis det skulle lukte vondt av komposten, er det
sannsynlig for vått. Bland da strø inn i hele kompos-
ten. Det kan også være for lite luft, og da må du
vende litt på jorden.

Er det tørt og man kan se sopp og mugg på 
komposten?

Hell på vann.

Er det mye maur?

Da er det sannsynligvis for tørt. Hell på vann.

Har du mye fluer rundt og i bingen?

Det kan komme av at du ikke har dekket til kjøtt og
fisk med strø. Ta knekken på larver med varmt vann,
og hell på ekstra strø for å unngå at det blir for vått.
Husk at mye fruktavfall drar med seg små fruktfluer,
men de kan du holde i sjakk ved å fjerne larvene
med tørkepapir og med varmt vann, blande godt
og bruke nok strø. Husk å gi bingen matrester ofte
nok så den klarer å holde opp varmen selv. Minst to
ganger i uken er fint. Gjerne oftere.

Det blir ikke varmt nok

Gi bingen matrester ofte. Gi bingen for eksempel
rekeskall, ferskt gressklipp, fiskevann eller annet
næringsrikt avfall. Husk å blande godt og bruke nok
strø. Varmt vann i store brusflasker kan du stikke
ned i komposten som ”varmeflasker”.

Vei avfallet etter hvert som det legges i komposten.
Vei opp jorden når den er ferdig kompostert. Ble
det noen særlig forskjell?  I så fall hvorfor?
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VenstreVenstreV
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59 cm
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Bak

Lokk

73 cm

63 cm

Tverrsnitt

Øvelse 2

Vi lager kompost

Øvelse 3

Vekt av matrester før og etter kompostering
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2. I hagen og nærmiljøet 2.6   Livet i hagen

Formål
Gjennom egne observsjoner skal elevene bli klar over artsmangfoldet i nærmiljøet. En dam er én fin mulighet
til å studere livet på nært hold. Et annet er livet rundt fuglekasser og steder for mating av fugler. Elevene kan
gjennom denne aktiviteten få innsikt i både naturfag og miljø, og de lærer å opptre varsomt i forhold til for
eksempel fuglelivet. Fotosyntesen er trukket frem som ett eksempel på naturfagspørsmål som kan drøftes.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 - Kjenne igjen planter og trær i nærmiljøet 1–2 timer

Øvelse 2 – Fotosyntese i hagen, oksygenkretsløpet 6–8 timer

Øvelse 3 – Livet i og rundt en dam 1–2 timer

Øvelse 4 – Lage fôrautomat 1–2 timer

Øvelse 5 - Støpe talgpotter 1–2 timer

Øvelse 6 – Lage fuglekasse 1–2 timer

Øvelse 7 – Henge opp og vedlikeholde fuglekasser etter behov

Øvelse 8 – Observere fugl i fuglekasser etter behov

Kort beskrivelse
Se under formål.
Produksjon og salg av fuglekasser, fôrautomater og talgpotter kan brukes i ungt entreprenørskap med
elevbedrift i årstrinn 10, i 9 og 10 klasse.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Anbefalt årstrinn
Etter årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen                                                  Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 4

Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter 1, 3 og 8

Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler 1, 3 og 8

Argumentere for forsvarlig framferd i naturen 1, 3 og 8

Etter årstrinn 7

Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en 

selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet. 1, 2, 3 og 8

Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre 1, 3 og 8

Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitalt verktøy 1, 3 og 8

Beskrive kjennetegn til et utvalg plante-, sopp- og dyrearter og 

fortelle hvordan disse er ordnet systematisk                                            1, 3 og 8    



Materialer og utstyr
Materialer til fuglekasse og utstyr til å bygge den.

Utstyr til å lage talgpotter og fôrautomat
Talg
Plastflaske
Hyssing 

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Det er lokale ornitologiske foreninger i de fleste
fylker.
Miljøavdelingen i kommune og fylke
Lokalt hagelag
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Lærebøker i naturfag   
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen,
www.viten.no/fotosyntesen
Nettverk for miljølære,
www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn4
Norsk Ornitologisk Forening,
cyberbirding.uib.no/nof/nyheter/kassetyper.php,
folk.uio.no/csteel/nof
Læremidler, www.laeremidler.dk
Partnerskap næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no
Ungt entreprenørskap, www.ue.no

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelse 1  – Kjenne igjen planter og trær i
nærmiljøet

Trening i bruk av flora og andre kilder.

Øvelse 2 – Fotosyntese i hagen,
oksygenkretsløpet

Fotosyntesen er svært viktig for alt liv på jorda. Uten
plantenes evne til å drive fotosyntese kunne ikke
mennesker og dyr leve her. Ved hjelp av sollyset
lager plantene oksygen. Uten oksygen går det som
kjent dårlig med oss. Foto betyr lys, og syntese betyr
å lage noe.

For at plantene skal kunne drive fotosyntesen må
de ha tilgang til sollys, vann og karbondioksid.
Resultatet av fotosyntesen er næring til plantene i
form av druesukker og oksygengass som slippes ut i
luften.

Kjemisk formel for fotosyntesen noe forenklet:
LYS

CO2 +   H2O   ➙ C6H12O6 +   O2

Celleånding er det motsatte av fotosyntesen.

C2 + C6H12O6      ➙   H2O + CO2 + energi

Resultatet av celleånding er karbondioksid og vann.
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Etter årstrinn 10

Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntesen 

og celleånding                                           2

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Legge en plan for å starte og drive en egen bedrift ut fra å undersøke grunnlaget for denne 4, 5 og 6 

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Bruke enkle, hensiktsmessige verktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre 4, 5 og 6

Etter årstrinn 7

Vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander 

fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester                                4, 5 og 6                 

Etter årstrinn 10

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk 4, 5 og 6

Programfag til valg for utdanningsprogrammet

Naturbruk 1 og 2



I en hagedam danner det seg fort en del dyreliv.
Mange av disse dyrene kan man se ved bare å
observere fra siden av dammen. En dam er et 
økosystem i miniatyr.

Man kan observere og telle antallet av hver art. Eller
man kan se på bevegelsesmønsteret, samt hvor de
holder til. Noen lever på overflaten, mens andre
svømmer eller kryper på bunnen. Vil man sjekke
dyrene nærmere, bør man ta den opp i en beholder.
Har denne beholderen lys bunn, ser man dyrene let-
tere. Noen skoler har også små plastbeholdere med
forstørrelsesglass over og/eller på siden, slik at man
kan se dyrene fra alle kanter.

Til å bestemme hvilke dyr man ser, kan man bruke
en bestemmelsesduk eller håndbøker. Etter å ha
artsbestemt dyrene kan man også finne ut hvilken
vannkvalitet dammen har. Siden noen av dyrene
krever spesielle vannkvaliteter. Vannpakken fra KPT.
Naturfag  viser en oversikt over hvilke insekter som
lever i ulik grad av forurenset vann. Dette finnes
dere også i naturfagsbøker.

Observere en dam over tid.

Ved å følge en dam over lengre tid vil man se varia-
sjonene som følger årstidene. Da får man lettere
inntrykk av hvor sårbare enkelte dyr og planter er.
Videre får man et innblikk i hvor komplisert det 
biologiske mangfoldet er.

Øvelse 4–8

• Lage fôrautomat
• Støpe talgpotter
• Lage fuglekasse
• Henge opp og vedlikeholde fuglekasser
• Observere fugl i fuglekasser

Fugler i hagen

Jo mer man vet om dem, desto mer glede har man
av å observere fugler. Få kjenner godt til fugle-
artene og enda færre vet hvilke fugler som lager de
ulike fuglesangene.
En cd med over 200 fuglelyder kan fås kjøpt.

Fôring av fugler

Fuglene klarer seg godt om sommeren. Da er det
nok av mat, og temperaturen er god. Om vinteren
derimot trenger fuglene mye mat for å produsere
nok varme til å overleve. Ved å gi fuglene ekstra mat
kan vi hjelpe dem gjennom vinteren. Husk at hvis vi
først har begynt å fôre fuglene, må vi fortsette
gjennom hele vinteren. Fuglene venner seg til å
finne mat på fôringsplassen, og vil søke dit framfor
å lete etter mat andre steder.

I dag får man kjøpt mange typer fuglemat, men det
kan være vel så artig å lage noe selv.

Gamle, hule trær er etter hvert blitt en sjeldenhet i
naturen, og det er hard konkurranse om å finne
ledige reirplasser. Det å lage og sette opp fugle-
kasser er en veldig god måte å bli kjent med
fuglene i nærmiljøet på og gjør det lettere for oss å
studere fuglene, dessuten hjelper vi dem med å
finne en egnet reirplass.

Elevene vil etter hvert se at fuglelivet i området der
de setter opp fuglekasser øker og blir ganske hek-
tisk utover i sesongen. En annen ting er at mengden
av plagsomme insekter kan bli redusert fordi
fuglene spiser insektene.

Før elevene setter i gang med bygging og oppsett
av fuglekasser bør dere innhente tillatelse fra
grunneier. Andre tips og hjelp kan du bl.a. få hos:
www.laeremidler.dk/materialer/fuglekasser/
lmdk_fuglekasser_00_forside.htm
www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn4/
cyberbirding.uib.no/nof/nyheter/kassetyper.
Norsk ornitologisk forening: www.nof.no    

Fuglekassebyggerens lov

• Heng ikke opp flere kasser enn du kan 
vedlikeholde.

• Fest kassene slike at de ikke skader trær eller kan
falle ned.

• Forstyrr ikke fuglene under reirbygging og 
egglegging.

• Rør ikke egg og unger.
• Rens kassene når hekkesesongen er over.

Kilde: Trond Vidar Vedum: Vi studerer fuglene. Cappelen 1996

Allerede i mars begynner meisene å undersøke
fuglekassene, og april er måneden når meiser og
stær bygger reir og legger egg. Kattuglene er i gang
med å inspisere mulige boliger allerede i februar,
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Øvelse 3

Livet i og rundt en dam



mens svart og hvit fluesnapper – som er en trekk-
fugl – gjerne drøyer ankomsten til månedsskiftet
april-mai. Dette gjelder for øvrig de fleste trekk-
fuglene.

Hvordan lage en fuglekasse? 

Det er mange måter å lage fuglekasser på. Formen
på kassa, størrelsen på den og hullets størrelse er
med på å bestemme hvilken type fugl som kommer
i kassa.
I øvelsene er det beskrevet to enkle måter å lage
fuglekasse på.

Observere fugl i fuglekasse

Hvis dere har et lite hull i bunnen, kan dere på
våren se om fugler har brakt nytt redemateriale inn
i kassa. Særlig på denne tiden og under rugings-
perioden er det viktig å forstyrre fuglene så lite som

mulig slik at de ikke blir skremt bort. Vent til de
voksne fuglene er ute av kassa, for eksempel på
matjakt, til dere ser etter om det er egg i kassa. Her
må dere være litt tålmodige og raske når dere ser
ned i kassene slik at fuglene hurtig kan gjenoppta
rugingen av eggene.

Senere, når ungene er klekket, er de voksne stadig
på farten med å finne mat, og da kan dere lette på
lokket og se på og telle ungene. Men også her gjel-
der det å være forsiktig og forstyrre minst mulig.

Hvis det er vanskelig å se ned i kassa, kan dere
holde et speil over den og på denne måten kan
også rullestolbrukere se ned i kassa.

Er det 30 elever i klassen, kan selvsagt ikke alle se
på en gang. Da vil fuglene bli for mye forstyrret.
Passe antall elever som kan se av gangen, er fem.
Resten av elevene får se en annen gang.
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Kilde: www.miljolare.no

Notater:
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Her samarbeider dere med læreren og finner frem
en flora og annet dere kan bruke til å kjenne igjen
planter og trær med. Før inn i observasjonsarket.

Hvis dere har tilgang til digitalkamera, kan dere
kanskje også lage en fin presentasjon på data-
maskinen?

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Kjenne igjen planter/trær i nærmiljøet 

Våre planter og trær

Observert av  ………………………………………………………………………..

Hvor Kjennetegn Art Når
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Oppgave 1
Sett et glass opp ned over en plante i et akvarium.
Det skal ikke være luft i glasset. Husk å la planten få
mye lys. Etter en dag eller to bør du kunne se bobler
ved bunnen av glasset – som vender oppover. Dette
er oksygengass. Oksygengass kan påvises ved hjelp
av en glødende treflis.

Oppgave 2
Ta en plastpose over en grein, og knyt igjen. Dagen
etter vil du antagelig se vann i posen. Hva kan det
komme av?

Oppgave 1
Observer en dam fra litt avstand
Kommer det fugler og drikker og bader? I så fall, vet
du hvilke?

Surrer det insekter rundt dammen? I så fall vet du
hvilke?

Hvilke planter vokser rundt dammen? Her bør du ta
med en flora fra skolen.

Oppgave 2
Observer livet i dammen

Gå forsiktig bort til dammen og registrer eventuelle
fisk, insekter, planter, alger og klarheten på vannet.
Prøv å samle opp eller finn ut hvilke insekter som
lever i dammen. Læreren hjelper til med materiell
dere kan bruke til å bestemme hva dere har funnet.
Før resultatet inn i tabell.

Øvelse 2

Fotosyntese i hagen, oksygenkretsløpet

Øvelse 3

Livet i og rundt en dam

Notater:
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Våre observasjoner av dammen

Dam (hvor) ………………………………………………………………………..

Observert av  ………………………………………………………………………..

Tidspunkt Hva vi observerte



Oppgave 3 – Vinteraktiviteter

Det at det danner seg is på vannet ved kuldegrader
er kjent. Men se litt nøyere på hva som skjer.

Blir vannet borte?  Og kommer det eventuell igjen
når isen smelter?

Hvor tykk blir isen?

Bunnfryser dammen, og hva skjer da med dyr og
planter?

Ta inn en bit av isen og vei den. La isen smelte, og
vei vannet. Hva finner dere ut?

Har dere luper på skolen, kan dere kanskje lete etter
iskrystaller.

En enkel fôrautomat kan du lage med en ren plast-
flaske med skrukork
• Surr hyssing rundt nedre kant av flasken slik at

fuglene har noe å sitte på.
• Skjær et lite hull i flasken rett over der du har sur-

ret hyssingen.
• Fyll flasken med fuglefrø.
• Skru på korken, bind hyssing eller ståltråd rundt

tuten, og heng flasken ut.

Notater:
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Øvelse 4

Lage fôrautomat for fugler
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Talg er godt egnet som fuglemat. Du kan henge ut
talgen i nett eller legge den direkte på fuglebrettet.
Eller du kan støpe talgpotter og henge dem opp.

Du trenger
• en plastpotte (for eksempel en blomsterpotte)
• frø av for eksempel solsikke 
• talg
• en pinne
• en snor 
• en kjele

Smelt talgen i en kjele. Den skal bare smelte – ikke
bli for varm. Pass på at du hele tiden har et lokk i
nærheten i tilfelle flammer. Ha solsikkefrø i kjelen.
Lag et lite hull i bunnen av potta hvis det ikke er
noe fra før. Stikk pinnen gjennom potta slik at den
tetter hullet. Pinnen bør stikke så langt inn i potta at
fuglene kan bruke den til å holde seg fast når de
spiser. Fyll potta med blandingen av talg og frø.
Når talgen er størknet, kan du henge talgpotta opp
som vist på tegningen.

Fuglekasser lages enkelt av 12-15 cm brede uhøvla
bord. Frontveggen og de to sideveggene kan være
identiske. Bakveggen lager du ca. 3 cm lengre enn
de andre veggene. Bunnen kan du vente litt med å
sage til, lengden den avhenger litt av materialets
tykkelse.

Taket bør stikke et godt stykke utenfor frontveggen,
og det kan derfor være ca. 10 lengre enn det er
bredt – på store kasser gjerne enda mer.

Tegningen nedenfor viser målene og hvordan kassa
skal settes sammen. For å bevare kassene bør dere
beise dem og legge papp på taket. Pass på at taket
kan åpnes slik at kassa kan kontrolleres i løpet av
hekkesesongen. Ikke bruk trykkimpregnerte 
materialer. Noen av disse kan være såpass giftige 
at de kan skade fuglene.

• Spikrer sammen veggene med galvanisert spiker
som ikke ruster. Se tegningen nedenfor.

• Bor et hull høyt oppe på frontveggen. Dette 
kaller vi flygehull. Her skal fuglene fly inn og ut.

• Slår en spiker halvveis inn på hver side av bakveg-
gen (høyt oppe, se tegningen nedenfor). Denne
bruker du senere til å feste kassa med.

• Til slutt måler du hvor lang bunnen skal være og
spikrer den på.

• Lokket bør settes fast med en hengsel. Du kan
bruke en skinnbit som hengsel eller kjøpe en
hengsel som ikke ruster.

En annen måte å lage fuglekassa på er å la hele
frontveggen tippe slik at den lettere kan bli ren-
gjort. Taket kan lages slik at det kan åpnes, og kassa
kan kontrolleres i løpet av hekkesesongen.

Øvelse 5

Støpe talgpotter

Øvelse 6

Lage fuglekasse
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H
= høyde

H H B + 10 cm H + 3 cm BL
= bunnlengde

FrFrontont--
vveggegg

Side-Side-
vveggegg

Side-Side-
vveggegg TaTakk BakvBakveggegg

BunnBunn

Kassetype Passer også for Høyde  i cm Bredde  i cm Hullbredde i cm  Settes opp i 
(se tegning) (se tegning) (se tegning) meter over bakken

Blåmeis Svartmeis, løvmeis,
granmeis 22 12 2,8 1,5 - 2

Kjøttmeis Svarthvit fluesnapper,
spettmeis 26 14 3,2 1,5 - 2

Stær Vendehals, pilfink,
gråspurv, rødstjert 37 15 5 2 - 5

Hakkespett Hakkespetter 50 22 6 3 - 5

”Perleugle” Skogdue 45 22 10 2 - 5

Kvinand Laksand, kattugle 67 30 12 2 - 5

Grå fluesnapper Rødstrupe, linerle,
(gjerdesmett) 12 15 4 1,5 - 5

Mål for ulike typer fuglekasser 

B

B =
bredde

B

Front
vegg

Side-
vegg

Spiker til
å binde

r
strikk medHB =

hullbredde

Tak

H =
høyde

Kilde: Frode Folgarøy
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Størrelsen på innflygingshullet er avgjørende for
hva slags fugl som vil flytte inn. Kjøttmeis og svart-
hvit fluesnapper vil ha et hull med diameter 3,2 cm.
Blåmeisen vil ha diameter på 2,8 cm, mens stæren
foretrekker et større hull med diameter 5 cm. I
områder med bebyggelse er kjøttmeis, blåmeis og
svarthvit fluesnapper de vanligste leieboerne i små-
fuglkasser.

Husk å ha et lite hull i bunnen av kassa. Da vil vann
renne ut av kassa hvis den ikke er helt tett. Du kan
også bruke hullet til å se om fugler har bygget reir i
kassa.
Hvis du maler eller beiser kassene utvendig, varer
de i flere år. Hvis sollys når kassene, bør de ikke
males i mørke farger fordi det da kan bli for varmt i
kassene.

Drøft hvordan dere best skal henge opp fugle-
kassene og vedlikeholde dem. Du finner litt stoff
om dette nedenfor, og hvis du har tid kan du sikkert
finne mer. Snakk med læreren om dette.

Finn en fin plass, og heng opp fulglekassene

Tips om å henge opp fuglekasser

Kassene kan henges opp i et tre eller på en hus-
vegg. Kassene bør henge på et skyggefullt sted,
gjerne med en gren ikke så langt fra flygehullet slik
at fuglen kan mellomlande der før den flyr inn. Men
grenen må ikke være slik at andre dyr – for eksem-
pel en katt – kan sitte på den og komme inn i kassa
derfra. Ikke sett den opp i nærheten av der hvor
barn vanligvis leker.

Har dere tilgang til et rom med vindu, for eksempel
et naturfagsrom kan en fuglekasse festes til vinduet
med silikon. Da har dere ikke bakvegg i kassa, men
bruker vinduet som bakvegg. Inne i klasserommet
fester dere for eksempel sort plast eller en plate slik
at det ikke kommer lys inn i kassa, og slik at fuglene
ikke skal bli forstyrret unødig.

Hvor høyt kassene skal henge, kan dere se av tabel-
len foran. Bruk ikke spiker eller skruer hvis de skal
henges opp i et tre. Det kan skade sagen hvis treet
senere skal sages ned. Det er bedre å bruke tau,
ståltråd eller et sterkt elastisk tau (strikk). Bruker du
strikk er det lett å få løs kassa til rengjøring, og strik-
ken utvider seg etter hvert som treet vokser i tyk-
kelse. Se tegning nedenfor. Bruker du ståltråd, bør
du ha noen pinner mellom ståltråden og barken for
å hindre at ståltråden borer seg inn i barken.
Normalt bør det være en viss avstand mellom 
kassene, gjerne minst 10 meter, men noen kasser
kan settes tett – for eksempel dem som er tenkt til
gråspurv.

Kassene bør henges opp i god tid før hekkingen
starter. Heng dem gjerne opp om høsten eller vin-
teren. Tidlig vår er også brukbart. Du kan også få
fugler i kasser som først henges opp i mai, men
sjansene for det er mindre. Noen kasser kan med
fordel henges opp i slutten av april eller begyn-
nelsen av mai, eller du kan ha en propp i flygehullet
til denne tiden. På denne måten unngår du at alle
kassene er bebodd før trekkfuglene kommer.

Dreneringshull
i bunnen

Øvelse 7

Henge opp og vedlikeholde fuglekasser



Vedlikehold

Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring
en gang i året. Noen tar den på ettersommeren
sammen med den siste sjekken av kassene, for å se
om det ligger igjen noen døde unger eller egg, eller
om det er et nytt par som har startet med sitt andre
kull. Det er heller ikke så dumt å gjøre dette om vin-
teren, for da er det kaldt, og fugleparasitter i kassa
holder seg i ro. En god regel er å utføre renholdet
senest i påsken, litt avhengig av hvor i landet kassa
henger. Se også etter at kassa er hel og at den
henger godt.

En fuglekasse som ikke blir vedlikeholdt, er kun
brukbar som hekkeplass i noen få år. Kassa vil etter
hvert fylles med reirmateriale, og fuglene vil etter
hvert foretrekke andre hekkeplasser. Når det gjelder
stærkasser og småfuglkasser med litt større hull
enn til fluesnapper, så kan det lønne seg å ta en kikk
i kassa også om våren, selv om den er rengjort om
høsten. Dette fordi spurveugla ofte bruker fuglekas-
sene til å hamstre mat i, hovedsakelig mus, i løpet
av vinteren.

De store ugle- og andeholkene må fylles med ca. 10
cm med spon eller sagflis i bunnen, fordi disse
artene ikke bygger reir selv. Ved rengjøring av slike
kasser må dette etterfylles, ellers vil de sjelden bli
tatt i bruk av de mulige artene. Tar de sjansen, vil
ofte flere av eggene bli liggende igjen på grunn av
dårlig isolasjon.

Det kan også være aktuelt å flytte fuglekasser.
Det er ikke alltid vi mennesker og leieboerne har
samme syn på hva som er en god hekkeplass, som
de leieboerne vi tilbyr dem til. Dersom en fuglekas-
se har stått på en plass i to-tre år uten å være tatt i
bruk, bør vi vurdere å flytte den. Det kan også være
kasser som er utsatt for angrep fra dyr og andre
fugler som bør flyttes for å redusere tapet av unger.
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Kilder: Norsk Ornitologisk Forening
www.miljolare.no
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Dette skjemaet kan du kopiere og bruke når du jobber med øvelsen.

Øvelse 8

Observere fugl i fuglekasser

*) Beregnes til 14 dager før første klekte unge.

HENTET FRA www.miljolare.no

Kasse nr. Hekkende art Ca. dato for Antall egg Antall uklekte Antall døde Antall levende
egglegging *) egg unger unger

Antall kasser totalt

Antall kasser med hekkende fugl



Formål
Utvide perspektiv og kunnskaper i forbindelse med hagen – med utgangspunkt i blomster.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Ertespiringsforsøk 2–3 timer

Øvelse 2 – Blomstertårnet 3–6 timer

Øvelse 3 – Morsomme bed 2 timer

Øvelse 4 – Hagekryssord 2 timer

Kort beskrivelse
Elevene skal bli kjent med hvilke forhold som må være til stede for at planter skal spire og vokse. De skal selv
utforsker hvilke forhold som påvirker spiring hos planter. Elevene skal bruke sin kreativitet, eksperimentere og
utvikle ideer for blomsterarrangementer for bed, ampler og tårn. De får også vite litt om anleggsgartnerens
jobb.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.
Produksjon og salg av materialer til blomstertårn kan brukes i Ungt entreprenørskap med elevbedrift i 
årstrinn 10, i 9. og 10. klasse.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål                                              Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 4

Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter 1

Innhente og systematisere data og presentere resultater med og uten digitale hjelpemidler 1

Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser 1

Etter årstrinn 7

Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter 1

Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert 

hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet 1

Etter årstrinn 10

Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge 

publiseringsmetode 1

Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved hjelp av digitale hjelpemidler 1

2. I hagen og nærmiljøet 2.7   Blomster til glede
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Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon 2 og 3

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved  hjelp av skisser og digital programvare 2 og 3

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvalitet på eget håndverk                                                                        2

Matematikk

Etter årstrinn 7

Anslå og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel  og tid og bruke tidspunkt og 

tidsintervaller i enkle beregninger 2

Forklare oppbygningen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum 

av enkle to- og tredimensjonale figurer 2

Etter årstrinn 10

Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og 

teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design                    2

Analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale

figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger                                                                          2

Utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger  med passer og linjal og 

andre hjelpemidler 2

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum  og tid, og kunne bruke og endre 

målestokk 2

Gjøre rede for tallet pi og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum 2

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra grunnlaget for denne 2

Programfag til valg for utdanningsprogrammet 

Naturbruk 1, 2, 3 og 4

Materialer og utstyr
Skrive- og tegnesaker
Begerglass 500 ml
Erter
Gjødsel
Impregnert stolpe ca. 2 meter til blomstertårn
Netting
Ståltråd
Jord og torv

Samarbeidspartnere under 
aktiviteten
Kommunen
Anleggsgartnerfirmaer
Lokale hagelag
Hagesentre 
Videregående skoler med studieprogram i
Naturbruk
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
NHOs regionkontor, næringsliv i skolen

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett:
Norske Anleggsgartnere,
www.naml.no
Hageselskapet,
www.hageselskapet.no
Partnerskap Næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no
Ungt entreprenørskap, www.ue.no



Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelse 1 – Ertespiringsforsøk

Dette liker elevene! Å ta en tur bort til sine spirer
når de er på naturfagrommet er populært. Her nås
mange av målene i læreplanen. Å tegne spiringen
er fint for å skjerpe obervasjonsevnen. Ved å regis-
trere veksten i skjemaet, får de det de trenger til å
lage et linjediagram. Ulike farger på grafene med
fargeforklaring til vil gi dem en mulighet til å finne
svar på hovedspørsmålet.

Praktiske tips: Vann aldri over ertene. Mål alltid den
planten som er kommet lengst. Definer lengde som
avstanden fra nedre del av erten til lengste skudd.
Dag 0 er dagen dere starter.

Faglige tips: Skill tydelig mellom spiringsperioden
som vi studerer, og senere vekst. At spiring i mørket
gir lenger spirer, og at næring ikke er en nødvendig-
het for frøspiring, er ofte en overraskelse. Det er bra
å få brukt matematikken som verktøy i en hyggelig
sammenheng.

Øvelse 2 – Blomstertårnet

Elevene kan konstruere, produsere og lage tegning-
er med monteringsbeskrivelser og materialliste til
blomstertårn. Elevene kan bygge en demonstra-
sjonsmodell av tårnet på skolen. Her får elevene
utvist sin kreative evne og de blir utfordret til å
finne praktiske løsninger. Elevene kan opprette en

elevbedrift der de produserer og selger delene til
tårn. Elevene kan  påta seg å montere tårn hos 
kunden.

Produksjon og salg av materialer til blomstertårn
kan brukes i Ungt entreprenørskap med elevbedrift
i årstrinn 10. Fremgangsmåten for å komme i gang
med Ungt entreprenørskap og elevbedrifter er
beskrevet på nettstedet www.ue.no. En samarbeids/-
partnerskapsavtale med en anleggsgartnerbedrift,
hagesenter, hagelag og andre kan være nyttig, se
nettstedene, www.skolearbeidsliv.no og
www.naml.no.

For å bygge et blomstertårn trenger dere en 
impregnert stolpe som er ca. 2 meter, netting med
passende maskeåpning på 2–3 cm, ståltråd, torv,
blomsterjord og frø eller blomsterplanter som er
klare for utplanting. Denne øvelsen har oppgaver
der elevene opplever samspillet mellom teori og
praksis, og der alle fagene i læreplanen er represen-
tert.

Øvelse 3 – Morsomme bed

Godt for fantasien.

Øvelse 4 – Hagekryssord

Her får elevene prøvd seg på en del spørsmål rundt
hager generelt og anleggsgarnerens oppgaver 
spesielt på en måte de synes er ok.

Fasit nedenfor.
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Anleggsgartneren

Sementblanding
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Øvelse 1

Ertespiringsforsøk

Hva må til for å få frø til å spire?

Oppgave 1

Tipp svaret først! Kryss av for det du tror vi ikke
trenger for å få erter til å spire! 
Jeg tror vi ikke trenger

❑ lys
❑ varme
❑ gjødsel
❑ vann

for å få erter til å spire.

Oppgave 2

Hva tror dere gir de lengste spirene på to uker? 
Tipp lengdene, og skriv dem inn.
Lys og varme uten vann ................. cm
Lys og varme med vann ................. cm
Mørke og varme og vann ................. cm
Mørke og varme og vann og gjødsel ................. cm
Lys, varme, vann og gjødsel ................. cm
Kulde, vann og gjødsel ................. cm

Oppgave 3

Spiringsforøk i praksis

Samarbeid med læreren om inndeling i grupper.
Hver gruppe tar ett av forsøkene under. To grupper
kan med fordel gjøre det samme. Det gjør forsk-
ningen sikrere!

Forsøk a. Spiringsforsøk med lys og varme 
– uten vann

Forsøk b. Spiringsforsøk med lys og varme 
og vann

Forsøk c. Spiringsforsøk med mørke og varme 
og vann

Forsøk d. Spiringsforsøk med mørke og varme 
og vann og gjødsel

Forsøk e. Spiringsforsøk med lys og varme og
vann og gjødsel 

Forsøk f. Spiringsforsøk med kulde og vann og
gjødsel



Oppgave 4

Lag et felles linjediagram der dere kan se hva som
er viktigst for spiring. Én farge for hver gruppe.
X-akse dager og Y-akse spirelengde.

Skriv ned konklusjonen

Oppgave 5

Frøkvaliteten
a. Hvor mange prosent av ertene spirte i din 

gruppes forsøk?
b. Hva blir spiringsprosenten for hele klassen?
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Krøll litt tørkepapir og legg det i bunnen av et
begerglass – for eksempel på 500 ml, som vist på
bildet. Skriv navn og det dere skal undersøke på et
innføringsark med ruter. Brett arket og sett det oppi
begreglasset som på bildet – med teksten ut. Legg
4 erter ca. 3 cm fra bunnen som på bildet.

Gjør klar for spiringstesten din. Ha aldri vann høyere
enn ertene. Hvis dere skal gjødsle, bruker dere for

eksempel 5 gram fullgjødsel per liter vann. Dere kan
også bruke blomstergjødsel, sjekke bruksanvisning-
en og prøve dere frem. Døft med læreren hvor dere
kan sette begerglassene varmt eller kaldt, lyst eller
mørkt.

Fyll ut i tabellen hver dag det passer. Lengden på
spiren måler dere fra nedre del på den erten som
har lengst spire, til den lengste toppen.

Øvelse 2

Blomstertårnet

Spiringsbetingelsene våre er:

Dato

Antall dager 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Spirelengde 0 

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

Se på tegningene av blomstertårnene. Kan dere
greie å lage noe liknede?

4 m

Stang

VanninntakVanninntakV
+ kran

St

Betong

VannslangeV

“Spaghetti”-
drypp

Strekk-
metall

Rør for stanga

Rør r
v

Avstands-Avstands-A
stykke

Ståltråd

Ståltråd

Netting

Ståltråd

Netting

Stolpe

Ståltråd

Netting

Tverrsnitt

Ovenfra



Dere kan konstruere, produsere og lage tegninger
med monteringsbeskrivelser og materialliste til
blomstertårn og dere kan bygge en modell av 
tårnet på skolen. Her får dere vist hvor kreativite
dere er og hvor gode dere er til å finne praktiske 
løsninger.

For å bygge det laveste av disse tårnene trenger
dere en impregnert stolpe som er ca 2–2,5 meter,
netting med passende maskeåpning på 2–3 cm,
ståltråd, torv, blomsterjord og frø eller blomster-
planter som er klare for utplanting.

Tårnet kan bygges i 3–4  sirkelrunde etasjer som
hver er 45 til 50 cm høye.
Nettingen leveres i bredder på 90 og 100 cm og kan
deles i 2 baner à 45 og 50 cm.

Her er eksempel på målene for et tårn i 4 etasjer:

Diameteren på første etasje 120 cm. Andre etasje
har diameter 90 cm, tredje etasje diameter 60 cm
og fjerde etasje diameter 40 cm.

Høyden på tårnet kan bli fra 150 til 200 cm og kan
reguleres med bredden/høyden på nettingen.
Prøv dere fram, tegn flere løsninger, for eksempel
der første etasje starter med 100 cm i diameter.

For vanning kan dere montere en dryppslange i
sprial rundt stolpen. Diskuter hvordan dere vil løse
dette.

Oppgave 1

Hvis vi velger høyde på første etasje lik 50 cm og de
tre andre 40 cm, hva blir høyden på tårnet? 

Oppgave 2

Tegn et tårn slik dere vil ha det, i målestokk 1/10, og
regn ut hvor mange meter netting som går med til
et tårn med de målene som dere velger.
Husk universell utforming, tårnet skal gi de som 
sitter i rullestol kontakt med blomster og natur.

Oppgave 3

Regn ut hvor mange m3 jord og torv som går med
til å fylle tårnet.

Oppgave 4

Bygge tårnet!

Her er noen tips:

Stolpen danner midtsøylen og stiver av tårnet, og
den bør settes 40–50 cm ned i bakken.

Nettingen leveres i bredder på 90 og 100 cm, og
den deles i lengderetningen til passende etasje-
høyder med en avbitertang.

Nettingen stives av med ståltråd slik at avstanden
fra stolpen til nettingen blir lik rundt hele stolpen.

Start med første etasje, monter nettingen, og fyll i
torv og jord, torv inne ved stolpen og jord mot 
nettingen. Vann hvis nødvendig. Kle om nødvendig
nettingen innvendig med aviser slik at jorda ikke
renner ut.

Fortsett på samme måte med de neste etasjene.
Etasjehøyden kan reguleres ved at nettingen stikker
ned i jorden i etasjen under. Den kanten som er
klippet, stikkes ned i jorden. Endene overlapper
hverandre og sys sammen med ståltråd.

Oppgave 5

Så eller plante.

Da er dere klare til å så eller plante. Snakk med lære-
ren og vaktmesteren om hvilke planter som kan
passe. Planter som ikke liker sterk sol, settes på
skyggesiden. Sett frø og/eller planter i jorda, vann
og stell dem, og følg med på hvor fint det blir!

Vaktplan for vanning og stell av plantene.
Plantene må ha tilsyn med vanning i sommerferien.
Ikke alle reiser borte på ferie samtidig og sett opp
en vaktplan for vanning for sommeren, da kommer
klassen tilbake, når skolen starter i august, til et tårn
i full blomst.

Neste vår står tårnet klart for såing og planting av
nye blomster.

Flere ideer!

Dere kan opprette en elevbedrift som produserer
og selger deler til blomstertårn. Dere kan også tilby
kunden  å montere tårnene hjemme hos ham eller
henne.
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Øvelse 3

Morsomme bed

Produksjon og salg av materialer til blomstertårn
kan brukes i Ungt entreprenørskap med elevbedrift
i årstrinn 10. Fremgangsmåten for å komme i gang
med Ungt entreprenørskap og elevbedrifter er
beskrevet på nettstedet, www.ue.no. En samarbeids-/
partnerskapsavtale mellom skolen og  en anleggs-
gartnerbedrift, hagesenter, hagelag kan være nyttig,
se nettstedene, www.skolearbeidsliv.no og
www.naml.no/medlemmer.

Det mest vanlige blomsterbedet er på bakken med
jord og planter. Men planter og blomster kan fint
være plassert annerledes. Mange har blomsterkas-
ser hengende på terrassen eller balkongen. Større
krukker til planter er det også solgt mye av, likeså
ampler og forskjellige blomsterfigurer. Utenfor flere
hagesentre kan dere se flotte oppsatser med blom-
ster.

Oppgave 1

Bruk fantasien og finn ut hva du kan bruke til å
plante blomster i. Bruk tegningen over som inspira-
sjon.

Oppgave 2

Tenk deg at du har et område der du skal sette
planter. Du kan selv bestemme hvordan området
skal være – for eksempel flatt, med steiner, en 
skråning eller noe annet.

Tegn et morsomt eller spennende bed. Bruk fantasi-
en, og unngå rektangulære bed! Kanskje du kan få
bedet opp fra bakken?

Oppgave 3

En ampel er en rundbunnet blomsterpotte som skal
henge. Bruk en tegning av huset ditt eller et annet
hus, og tegn inn hvor du vil ha ampler slik at huset
blir pyntet slik du vil ha det.

Ampel



Anleggsgartnerfaget består av en grønn og en grå del. Her skal du få prøve deg på fire kryssord som alle har
noe med anleggsgartnerfaget å gjøre.

Oppgave 1

Den grønne delen
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Øvelse 4

Hagekryssord

10

11

4

5

2

1

3

7

9

12

8

6

4

5

2

1

3

7

9

8

6

Vannrett
2 For mye av i hagen (nynorsk)
4 **** sier gjøken
5 Rotfrukt som kan bli besk
7 Den vindstille sida
10 Løkblomst om våren
11 Må klippes
12 Plante som kommer hvert år

Loddrett
1 Plen på golfbane
2 Lurer i buskene
3 Blomsterstøv
6 Matavfall
8 Stor hvit fugl i dammen
9 En rips****

Oppgave 2

Den grå delen

Loddrett
1 Flat steintype til heller
3 Lurer i buskene
4 Gjøres for å få vekk vann
7 Småknust stein
8 Hammer og *******

Vannrett
2 Knust stein nede i vegen
5 Over elv
6 Sement, sand og vann
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Oppgave 3

Anleggsgartneren 

10

11

4

5

21

3

7

9

12

8

6

13

14

15

16

17

4

5

21

3

7

98

6

10 11

12

13 14

Loddrett
2 Plen på golfbane
3 Flat steintype til heller
4 Formgi (engelsk)
6 Løkblomst om våren
7 Sement, sand og vann
9 Matavfall
11 Hammer og *******
14 Knust stein nede i vegen
16 Over elv

Vannrett
1 For mye av i hagen (nynorsk)
5 Rotfrukt som kan bli besk
8 Må klippes
10 Gjøres for å få vekk vann
12 Lurer i buskene
13 Småknust stein
15 Plante som kommer hvert år
16 En rips****
17 Blomsterstøv

Oppgave 4

Sementblanding

Vannrett
4 Sement, sand i 1:4
5 90˚
9 Jernet i betongen
12 Murerverktøy
13 Bruk lite **** i støpen
14 Mur fast *****

Loddrett
1 Spennbetong*** over elv
2 Gjør for å finne loddrett
3 Lage trevegg før støping
6  Brukes i treforskaling
7 Sement, sand og vann
8 Støpen blir hard
10 Hvitt stoff som er i sementen
11 Instrument til å få det vannrett



Formål
I denne aktiviteten bruker elevene matematikk til å løse praktiske oppgaver i hagen. Dette tilfører matematik-
ken et praktisk innhold.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Anleggsgartnermatematikk 3–5 timer

Øvelse 2 – Stein på stein 1 time

Øvelse 3 – Trappematematikk 2 timer

Øvelse 4 – Støp lysestaker til hagebordet 3–5 timer

Kort beskrivelse
Elevene bruker matematikkunnskapene sine på geometriske former i hagen, og lærer en del om hva som er
en god trapp. I øvelsen med lysestaken lager de regneark for beregning av volum og massetetthet, og de
gjennomfører det praktiske arbeidet med å støpe lysestaken.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Matematikk

Etter årstrinn 7

Velge passende måleredskap og utføre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og 

vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet 1 og 4

Anslå og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og 

tidsintervaller i enkle Beregninger 1 og 4

Velge passende måleenheter og regne om mellom ulike Måleenheter 1 og 4

Forklare oppbygningen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum 

i enkle to- og tredimensjonale figurer      1, 2 og 4

Etter årstrinn 10

Bruke formlikhet og Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser 1

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate,

volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk. 1, 2, 3 og 4

Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne  om mellom ulike måleenheter, bruke 

og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet 1

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon 4

Beskrive ulike løsningsalternativ i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare 4
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Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra undersøkelser av grunnlaget for denne 4

Programfag til valg for utdanningsprogrammet

Naturbruk 1, 2 og 3

Bygg og anleggsteknikk 4

Materialer og utstyr

Skrivesaker
Matematikkhus fra Norske Anleggsgartnere
Melkekartonger (elevene tar med rene kartonger
hjemmefra)
Skjæreplate og stanleykniv
Papp til forskaling
Sand og sement eller ferdigbetong
Isboks (elevene tar med)
Yoghurtbeger eller liknende
Dorullkjerne 
Fargestoff

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Lokallag av Landslaget for matematikk i skolen
LAMIS
Anleggsgartnerfirmaer
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
NHOs regionkontor, samarbeid skole næringsliv

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Regnmakerne, www.regnmakerne.no
Nasjonalt senter for Matematikk i opplæringen,
www.matematikksenteret.no
Det nasjonale nettstedet for matematikk,
www.matematikk.org
Landslaget for matematikk i skolen LAMIS,
www.lamis.no
Partnerskap, næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no
Ungt entreprenørskap, www.ue.no

Renate, www.renatesenteret.no Teknologiforum
Fagstoff, Teknomatikk, Teknologi- designprodukter
og deres forhold til matematikk.

Se bakgrunnstoff bak i heftet, utstyr og 
leverandører.

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Her får du en fin mulighet til å levendegjøre 
matematikk sammen med elevene. Øvelsene 1, 2 og
3 er rimelig selvforklarende.

Øvelse 4 egner seg for å starte en elevbedrift.
Elevene kan designe, utvikle, produsere og selge
lysestaker støpt i betong. Se Ungt entreprenørskap,
www.ue.no. Skolen bør også undersøke muligheten
til å opprette samarbeid/partnerskap med en
betongindustribedrift. Se Partnerskap, næringsliv i
skolen, www.skolearbeidsliv.no
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Mål veggene og taket på huset som du har fått fra
Norske Anleggsgartnere, lengde (L), bredde (B) og
høyde (H)
1 cm = 1 m (målestokk 1:100)

Oppgave 1

Hvor mange m2 er veggflatene til sammen?

Oppgave 2

Hvor mange m2 er grunnflaten?

Oppgave 3

Hvor mange m2 er takflaten?

Tomten er 1,8 mål, og den er kvadratisk.
Vi forutsetter at tomten er flat. Tegn etter hvert som
du løser oppgavene.

Oppgave 4

Hvor lange er sidene på tomten?

Oppgave 5

Hvor lang er diagonalen? 

Parkeringsplassen og oppkjørselen er 6,7 x 12,3
meter. På plassen skal det legges beleggingsstein
som er 7,5 x 15 cm. Beleggingssteinen er 50 mm tykk.

Oppgave 6

Hvor mange m2 er parkeringsplassen?

Oppgave 7

Hvor mange stein går det med til å dekke 
parkeringsplassen?

Oppgave 8

Hvor mange m3 beleggingsstein må man bestille?
Det er 10 % svinn?

Halvpartene av tomten er dekket av plen. Plenen
skal gjødsles med 30 kg fullgjødsel per mål. På 
tomten står det et 15 m høyt eiketre med stamme-
omkrets 80 cm. Hvert år øker diameteren med 2 cm.

Oppgave 9

Hvor mange m2 plen er det?

Oppgave 10

Hvor stor del av tomten utgjør huset i %?

Oppgave 11

Hvor mange kg gjødsel trenger du?

Oppgave 12

Hva er diameteren på stammen?

Oppgave 13

Hvor stor er omkretsen etter 5 år?

Oppgave 14

Hvor lang blir slagskyggen fra treet når solstrålene
treffer treet med en vinkel på 30 grader?

Huseieren ønsker å grave ut et badebasseng på

Øvelse 1

Anleggsgartnermatematikk
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tomten. Bassenget skal være 5 m x 12,5 m, og 
dybden varierer fra 1 m til 1,80 m (jevnt fall).
Utgravingen må være 1 m utenfor bassengets veg-
ger og 0,5 m dypere en fastsatt bunn. Ved utgraving
øker volumet av massen med 15 %. Lastebilen som
skal kjøre bort massen tar 8 m3.

Oppgave 15

Hvor mange m3 masse må graves og kjøres bort?

Oppgave 16

Hvor mange lastebillass må lastebilen kjøre bort?

En av beboerne i huset sitter i rullestol og er
avhengig av en rampe for å komme seg inn i huset.
Rampen må ha stigning 1:12, og det er 70 cm fra
gårdsplassen og opp til dørterskelen.

Oppgave 17

Hvor lang blir rampen?

Huseierne ønsker å anlegge et blomsterbed på 1,5
m x 2 m. Planteavstand fra kanten og mellom 
blomstene skal være 0,25 cm. Hver gang du vanner,
må hver blomst ha 400 ml vann. Du må vanne 3
ganger per uke i 16 uker. I tillegg til vannet blandes
det inn 2 % flytende gjødsel. En flaske med gjødsel
inneholder 750 ml.

Oppgave 18

Hvor mange blomster må du kjøpe inn?

Oppgave 19

Hvor mye vann trenger alle blomstene til sammen i
denne perioden?

Oppgave 20

Hvor mange flasker med gjødsel går med i samme
periode?
Det skal anlegges en trapesformet grillplass med
følgende mål:
Grunnlinje er 4,30 m, topplinje er 2,80 m og 
avstanden mellom dem er 3,2 m.
Vinkelen mellom grunnlinjen og venstre sidekant er
30 grader.

Oppgave 21

Tegn grillplassen i målestokk 1:50.

Det skal legges 15 cm med grus på grillplassen.
1 m3 grus veier 2,1 tonn. 1 tonn grus koster kr 850,-
ferdig tilkjørt. Rundt grillplassen skal det plantes en
hekk med planteavstand 50 cm. Det skal være en
åpning på 1,5 m på en av langsidene.

Oppgave 22

Hvor mange m2 blir grillplassen?

Oppgave 23

Hvor mange m3 grus må du kjøpe inn?

Oppgave 24

Hvor mange busker må du kjøpe inn?

Oppgave 25

Hvor mye koster grusen?

På nabotomten er det en høydeforskjell på 3,80 fra
den ene siden til den andre. Avstanden mellom de
målte punktene er 23,5 m.

Oppgave 26

Hvor stort er gjennomsnittlig fall på tomten? 
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Eieren av denne hagen heter:

I hagen har du forskjellige blomsterbed som skal
være omgitt av kantstein.

Oppgave 1

Rundt disse bedene skal du legge kvadratiske 
kantstein med sidekant 9 cm.

Radius
0,5 m

Bredde 7,2 dm
Lengde 13,5 dm

Hvor mange steiner må du ha rundt hvert bed? 

Svar:

Øvelse 2

Stein på stein

Oppgave 2

Hvis du skal legge stein som ikke spriker i ytterkanten rundt kanten på et sirkelrundt blomsterbed, må du 
spesialbestille stein.

Finn ut hvilke mål steinene til dette bedet må ha når du skal ha
50 steiner med en bredde på 10 cm.

Svar:___________________________________
Kantstein

Radius 0,8 m tilsammen

10 cm

Foto: NAML



Oppgave 3

I parken i byggefeltet vårt skal det lages flere 
kvadratiske blomsterbed med ulike mål. Rundt alle
bedene skal det legges kvadratiske skiferheller med
sidekant 30 cm.

Et av bedene skal ha 16 heller langs kanten. Hvor
stort areal vil dette bedet få? (Tips: Tegn bedet i
målestokk 1:10)

Et annet bed har et areal på 225 dm2. Hvor mange
heller trenger man rundt dette bedet?

Alle bedene må ha en lengde på sidekanten som
gjør at hellene kan legges tett inntil kanten uten å
bli kuttet. Ved hjelp av tabellen nederst skal du lage
en formel som viser hvor mange heller det skal 
legges ned avhengig av sidekanten på bedene.
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Fyll ut denne tabellen:

Sidekanten på bedet Areal på bedet Antall heller rundt bedet

30 cm

60 cm

90 cm

120 cm

150 cm

180 cm

210 cm

Opptrinn
= a

Inntrinn
= b 2a + b = 65 cm

Trappens hemmeligheter!
• Trappen er god til å stoppe barnevogner og rullestoler.
• Kanten kan være vanskelig å se for svaksynte.
• En hagevei bør ikke være brattere enn 1:10. Er den brattere enn 1:6, bør det være trapp.
• Å feie trapper kan være kjedelig, men det føles godt når det er gjort.
• Ei trapp kan løfte seg om vinteren.
• Et trinn er laget av et opptrinn og et inntrinn.
• Fine trapper ute har ikke opptrinn høyere enn 12 cm.
• Innetrapper er ofte høyere. Opptrinnet er ofte på 16-8 cm.
• Verdens lengste trapp er på 11 674 trinn og finnes i Sveits.
• Skal du lage en trapp som er god å gå i, kan du bruke denne formelen:

To opptrinn + ett inntrinn = en skrittlengde = 65 cm

eller

2a + b = 65

I Shantungfjellene i Kina ligger det et tempel med 6600 trappetrinn.
Denne trappen stiger 1428 meter opp.

Oppgave 1

Hva betyr det at en hagevei har stigning 1:10? 
Tegn svaret.

Øvelse 3

Trappematematikk



Oppgave 2

En hagevei skal lages 5 meter bortover langs huset.
Hvor høyt opp kommer du med veien når stigning-
en er 1:10?

Oppgave 3

Hvor høyt var et opptrinn i det kinesiske tempelet
dersom alle trinnene var like?

Oppgave 4

Hjemme i trappen var opptrinnet 16 cm og inn-
trinnet 33 cm. Hvor mye lavere ligger en ball etter 
at den har trillet ned ned hele trappen?

Oppgave 5

Stemmer trappene på skolen med 2a+b=65

Oppgave 6

Fra nedre plen opp til øvre plenen er det 1,56 meter
høydeforskjell. Tegn et forslag på hvordan en god
trapp kan se ut. Få med lengden på opptrinn og
inntrinn.

Oppgave 7

Dere sjekker ulike trapper. Sjekk om trappene er
god å gå i.
Er skrittlengden ”naturlig”?
Er opptrinnet passe høyt?
Stemmer formelen 2a + b = 65?

I denne øvelsen lager dere lysestaken i betong. Den
ytre formen kan dere lage med en melkekartong,
og hulrommet for eksempel med en dorullkjerne.

Dere kan lage lysestaker i forskjellig høyder og 
farger. Fargestoff kan blandes inn i betong-
blandingen.

Det finnes mange typer emballasje, esker og bokser
med forskjellig form som kan brukes til støpefor-
mer. Det er bare å bruke fantasien.

Dere kan opprette en elevbedrift som produserer
og selger lysestaker. Produksjon og salg av lyse-
staker kan brukes i Ungt entreprenørskap med elev-
bedrift i årstrinn 10. Fremgangsmåten for å komme i
gang med Ungt entreprenørskap og elevbedrifter
er beskrevet på nettstedet, www.ue.no. En sam-
arbeids-/partnerskapsavtale mellom skolen og en
betongindustribedrift kan være nyttig, se nett-
stedene, www..skolearbeidsliv.no og www.naml.no
Se også Renate www.renatesenteret.no
Teknologiforum Fagstoff.

Oppgave 1

Beregn volumer med regneark (Excel)

Lag et regneark som dere kan bruke til å regne ut
volumet av:

a. Melkekartongen
Prisme : Vp = l • b • hp

b. Hulrom (f.eks. dorullkjerne):
Sylinder Vs = p r2 • hs

c. Betongklossen: Vp - Vs

Husk at høyden på prismet hp kan være forskjellig
fra høyden på sylinderen hs.

Velg høyden på klossen selv ut i fra følgende 
ulikhet:

10 cm  ≥ h ≤ 15 cm

Skriv din valgte høyde: h (for klossen) i regnearket 
Lag også formler som kan brukes til å beregne 
massetettheten for betongklossen.

Tilpass regnearket slik at det er mulig å føre inn
dataene fra de andre gruppene i arket. Da kan dere
til slutt summere opp den totale bruken av sement.
Dere kan også finne gjennomsnittsvolumet av
betongklossene m.m.

Dere kan også lage noe annet enn lysestaken, for
eksempel vase, blyantholder osv. Det er også mulig
å male klossen dersom det blir litt kjedelig med grå
betong. Det er også mulig å dekorere med steiner
eller lignende, når betongen er våt.
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Øvelse 4

Støp lysestaker til hagebordet
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Oppgave 2

Tegn betongklossen

Eksempel

Melkekartong
l = 6,8 cm
b = 8,8 cm
h = 11 cm

Dorullkjerne
r = 2,2 cm
h = 9,8 cm

Dere kan kutte melkekartongen og/eller dorull-
kjernen i den høyden dere ønsker. Tegn betong-
klossen med de målene dere har valgt. Dere kan
bruke Paint, Word eller et annet tegne- eller 
3D-program.

Oppgave 3

Praktisk arbeid

Lag forskalingsstøtter (2 til 4 stykker) som passer til
melkekartongen. Mål opp ytre mål på melkekar-
tongen, og klipp firkanter ut av et passelig stykke
papp slik at de kan tres utenpå melkekartongen.
Disse vil være med på å holde fasongen på klossen,
siden melkekartongen lett kan gi etter for den
tunge betongblandingen.

Se fler detaljer Renate, www.renatesenteret.no
Teknologiforum Fagstoff.

Bland betongblandingen i volumforholdet 1 : 4 for
sement og sand. Bruk minst mulig vann. Rør sam-
men sand og sement før du har litt og litt vann
oppi.

Dere kan også bruke ferdigbetong. Da er sand og
sement blandet ferdig fra leverandøren, og det er
bare å tilsette vann.

Sement og ferdigbetong må oppbevares tørt.

Husk å rengjøre alt utstyr du har bruk etter at du er
ferdig. NB! Rester av betongblandingen skal ikke
tømmes i vasken. Rester skal tømmes i restavfall.
Større mengder skal leveres gjenvinningsstasjonen i
kommunen.

Ha betongblandingen oppi melkekartongen litt
etter litt. Rist og slå formen forsiktig i bordet slik at
alle hulrom blir fylt. Sett dorullkjernen oppi ved 
den passende høyden, og fortsett å fylle betong-
blandingen utenfor denne. Vær forsiktig slik at den
ikke blir flatklemt.

Dorull

Melkekartong

Doruller eller lignende Juicekartong eller lignende



Oppgave 3

Etterarbeid

Finn massen til betongklossen når den er våt. Fyll
inn i skjemaet ditt.
Hvor stor er massetettheten til betongen?

a. Finn massetettheten for tørr betong. Forklar
hvordan du fant den.

b. Hva koster klossen?

c. Vil klossen flyte eller synke i vann? 
Begrunn svaret?

d. Er det mulig å lage en betongkloss som flyter,
hvis den har hulrom? Begrunn svaret.

Notater:
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Gjennom denne aktiviteten får elevene øvelse i å lese og forstå anleggstegninger med målestokk, symboler
osv. Elevene skal bruke sin fantasi ved å lage sin egen tegning med symboler som de synes passer.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Hagesymboler  1 time

Øvelse 2 – Lese og lage anleggstegning 1–2 timer

Øvelse 3 – ”Grønne vegger” 1 time

Kort beskrivelse
Elevene arbeider med anleggstegninger på ulike måter. De lager symboler for ulike ting i hagen selv, de prø-
ver seg på å lese en ferdig anleggstegning, og lager en tegning av noe de selv kunne tenke seg. Så vurderer
de hvor det kunne være fint å sette inne skjerming med trær og busker på en anleggstegning.
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger 1

Samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige 

bruksfunksjoner i nærmiljøet 2 og 3

Etter årstrinn 10

Stiliserer motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med 1

mønster, logo, skilt og piktogrammer

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon 1. 2 og 3

Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasninger 

til omgivelsene og skissere ulike løsninger 2 og 3

Programfag til valg for utdanningsprogrammet 

Naturbruk 1, 2 og 3

2. I hagen og nærmiljøet 2.9 Anleggstegningen,
hva forteller den?



Materialer og utstyr
Tegne- og fargeblyanter
Anleggstegninger
Lokalt kart

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Plankontoret i kommunen
Anleggsgartnerfirmaer 
Videregående skole med studieprogram i
Naturbruk
NHOs regionkontor, samarbeid skole og næringsliv
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek 
Internett:
Norske Anleggsgartnere,
www.naml.no Se liste over medlemmer
Hageselskapet, www.hageselskapet.no
Grønn hverdag, www.gronnhverdag.no
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Partnerskap, Næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no
Plan- og bygningslov, Lovdata:
www.lovdata.no 

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

For gjennomføring av øvelsene vil det være nyttig å
ha en samarbeidsavtale/partnerskapsavtale med en
anleggsgartnerbedrift. Se www.naml.no

Øvelse 1 – Hagesymboler

Dette er en oppvarmingsoppgave der egne symbol
innarbeides for seinere bruk i hagetegninger. Det er
ikke standardiserte tegn for slikt.

Øvelse 2 – Lese og lage anleggstegning

Hoveddelen av øvelsen. Dere kan bruke forslaget til
anleggstegning i kopieringsoriginalene eller finne
frem til noe lokalt.

Øvelse 3 – ”Grønne vegger”

Bruk erfaring fra de forrige oppgavene til å få gjort
denne. Samtale om hva nytte hekker, sammenplan-
tinger og trær kan ha for oss. Stikkord: Demping av
støy, støv, innsyn og utsikt. Gi elevene gjerne et kon-
kret sted i nærheten som kunne ha nytte av ”en
grønn vegg” til slutt.
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Oppgave 1

Tegn med blyant et enkelt symbol som du kan bruke for å vise ulike deler på et kart. Tegn piler fra 
symbolringene til riktig sted på tegningen. Skriv forklaring under ringene. Finn selv på symboler som du
synes passer.

Symbolord: Busk, trær, heller, sti, fontene, plen, bed, bord og terrasse.

2. I hagen og nærmiljøet 2.9 Anleggstegningen,
hva forteller den?

www.boligabc.no� KopieringsoriginalØvelse 1

Hagesymboler  
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Øvelse 2

Lese og lage anleggstegning
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Øvelse 3

”Grønne vegger”

Oppgave 1

Lese anleggstegning

Sett dere gruppevis 
• Finn ut hva tegningen på side 96 viser.
• Hvorfor er det viktig å vite hvor nord er?
• Hva synes dere er fint her?
• Ville dere ha gjort noe annerledes, hvis det var

dere som bestemte hvordan anlegget skulle se ut?
• Bruk plantelista og finn ut hva som skal plantes

hvor.
• Hva er høyeste og laveste punkt på tegningen?

Oppgave 2

Lage anleggstegning

I gruppen lager dere en tegning med kart over en
fin hage slik dere ville ha den.

Oppgave 1

Veier med mye biltrafikk går ofte parallelt med
gang- og sykkelveier. Dette gjør at det ofte svever
opp støv og avgasser fra biler. Dette støvet bør ikke
folk som går på gangveien, få i seg. Hvordan kan
anleggsgartner Busk ved hjelp av trær, busker, og
andre ting hindre at folk får i seg denne foruren-
singen?

Vi trenger: tegne- og fargeblyanter.

Lag en tegning av hvordan du foreslår å løse dette.
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Gjennom denne aktiviteten skal elevene på en kritisk og saklig måte lære å analysere
sitt nærmiljø når det gjelder estetikk, fremkommelighet for alle grupper i samfunnet og sikkerhet.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Er nærmiljøet bra nok? 2 timer

Øvelse 2 – Bilder og analyser av inngangsparti 2 timer

Øvelse 3 – Registrere fellesanlegg - hva er best? 1–2 timer

Øvelse 4 – Sjekkliste for lekeplass 1 time

Øvelse 5 – Veien i mitt eget byggefelt 4–5 timer

Kort beskrivelse
Elevene går ut i grupper på to og undersøker anlegg de er blitt enige om med læreren. I materiellet finner de
et skjema de kan bruke i vurderingen av estetikk, tilgjengelighet m.m. De ulike gruppene møtes, slår sammen
data og drøfter det de har funnet ut.

Elevene vurderer også inngangspartier ut fra kravet til tilgjengelighet for alle. Dokumeterer og lager rapport.

De sjekker også lekeplasser i nærmiljøet.

Videre studerer de kravene til veier og ramper i nærmiljøet. Når er det for bratt?
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellig 

bruksfunksjoner i nærmiljø                                                                      1, 2, 3, 4, og 5

Etter årstrinn 10

Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til 

omgivelsene og skissere ulike løsninger 5

Naturfag

Etter årstrinn 4

Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter 1, 2, 3, 4 og 5

Innhente og systematisere data og presentere resultatet med og uten digitale hjelpemidler 1, 2, 3, 4 og 5

Bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser 5

2. I hagen og nærmiljøet 2.10  Vi undersøker eksisterende anlegg
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Etter årstrinn 10

Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velg 

publiseringsmåte 1, 2, 3, 4 og 5

Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler, og gi 

eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon 5

Matematikk

Etter årstrinn 4

Tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, herunder Teknologi 

og design 5

Etter årstrinn 7

Bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart 5

Planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser 

og eksperimenter 1, 2, 3 og 4

Presentere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og 

vurdere hvor hensiktmessige disse er 1, 2, 3 og 4

Etter årstrinn 10

Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter,

bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, drøfte presisjon 

og måleusikkerhet 5

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Planlegge og gjennomføre ogpresentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser 

og vurdere arbeidsprosess og resultater 5

Norsk

Etter årstrinn 7

Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte 

skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy 2, 3

Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon 2, 3

Årstrinn 10

Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster 2, 3

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering

av eget arbeid 2, 3

Programfag til valg for utdanningsprogrammet 

Naturbruk                     1, 2, 3, 4, og 5

Materialer og utstyr
Digitalkamra
5 planker, dimensjon ca. 20 x 150 millimeter,
lengde 10 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm og 150 cm
Lekebiler med forskjellig størrelse og vekt
Stoppeklokke

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Plankontoret i kommunen 
Anleggsgartnerfirmaer
Videregående skole med studieprogram naturbruk
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, SOA

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Se bakgrunnsstoff bak i heftet
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Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelse 1 – Er nærmiljøet bra nok?

Her er hensikten å få et ”mål” på kvaliteten av nær-
miljøet. Vi får også en sjanse til å nytte matematikk
som et verktøy i en meningsfull sammenheng. Det
er nyttig at det ikke er for store grupper, slik at flest
mulig må regne og tenke selv. Det blir dessuten
flere tall og et bedre statistisk materiale. Det er 
viktig å bruke tid på det siste spørsmålet: ”Hva
mener dere om resultatet?”

Øvelse 2 – Bilder og analyser av 
inngangsparti

Inngangspartier er ofte flaskehalser med hensyn til
tilgjengelighet. Noen av de beste løsningene finner
du også her. Konkret arbeid med dette kan bedre
”blikket” for gode løsninger. En viktig holdning er at

bra inngangspartier er et gode for alle, ikke bare
handikappede. Eldre, en med gipset fot, en barne-
vognkjører osv. har alle fordeler av gjennomtenkte
løsninger.

Øvelse 3 – Registrere fellesanlegg – hva er
best?

Øvelse 4 – Sjekkliste for lekeplass

Øvelse 5 – Veien i mitt eget byggefelt

Dette er relativ selvforklarende øvelser. Det er fint
om du går gjennom dem på forhånd og ser om de
trenger lokal tilpasning.

Notater:
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www.boligabc.no� Kopieringsoriginal
Øvelse 1

Er nærmiljøet bra nok? 

Slik kan vi finne det ut!

Gå sammen to og to for å undersøke dette.

Analyse av nærmiljø – datainnsamling

Gruppe:

Navn på medlemmene:

Les spørsmålene under. Hva menes med pent? Diskuter dette! Hvem er alle? Skriv ned alle de gruppene med
mennesker som kan komme innom anlegget.

ALLE mener vi er:

Samarbeid med læreren om å finne fram til anlegg dere kan undersøke. Studer anleggene, og fyll ut 
skjemaene. Lag flere kopier hvis dere vil studere flere enn tre!

0 poeng betyr ”helt uenig”. 4 poeng betyr ”helt enig”.

Poeng

Anlegg: 0 1 2 3 4

1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.

Poeng

Anlegg: 0 1 2 3 4

1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.

Poeng

Anlegg: 0 1 2 3 4

1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.
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Analyse av nærmiljø - kommentarer
Gruppene møtes, diskuterer erfaringene og sammenfatter resultatene i dette skjemaet.

Følgende typer anlegg er undersøkt:

Fyll inn alle poengene fra alle gruppene

Gruppe a b c d e f g h i j k l m n o sum Gjennom-
snitt 

Anlegg:
1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av 
planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler 
kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.

Anlegg:
1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av 
planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler 
kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.

Anlegg:
1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av 
planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler 
kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.

Så bra er nærmiljøet vårt – gjennomsnittet for alle anlegg:

Hva mener dere om resultatet?



Dere får oppgitt fire inngangspartier som skal 
registreres.

Se nøyere på:
• hindringer fra vei til hus
• veiunderlag
• stigning til inngang
• smarte løsninger
• hvor fint inngangspartiet er
• om inngangen er tilgjengelig for absolutt alle

Dokumenter det du ser. Bli enig med læreren om
dere skal tegne, fotografere eller notere det dere
ser. Lag så en rapport eller veggavis.

Bilder kan gi svar på dette spørsmålet! Vi skal på
jakt etter bilder som viser gode uteanlegg. Et ute-
anlegg kan være for eksempel stadion, skatebane,
butikksenter, park, skole, gravsted, bussholdeplass,
badestrand, torg, småbåthavn, turiststed, brygge,
friluftsområde, forsamlingslokale eller lignende.

Oppgave

Skaff bilder fra blader eller Internett, eller ta dem
selv med digitalkamera. Lag en collage med 
kommentarer.

Tenk 
• estetikk
• funksjon
• tilgjengelighet
Er disse ordene vanskelige? Slå dem opp!
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Øvelse 2

Bilder og analyser av inngangspartier 

Øvelse 3

Registrere fellesanlegg – hva er best?  

Øvelse 4

Sjekkliste for lekeplass

Gå sammen to og to for å undersøke dette. Velg en lekeplass.

Lekeplassunderøkelse

Gruppe:

Navn på medlemmene:

0 poeng betyr ”helt uenig”. 4 poeng betyr ”helt enig”.

Navn på lekeplass: Poeng

0 1 2 3 4

1 Dette er et pent sted.

2 Her er en pen blanding av planter og stein/asfalt.

3 Barnevogner og rullestoler kommer lett fram.

4 Alle grupper finner lett fram.

5 Dette er et trafikksikkert sted.

6 Passer for barn fra 3 til12 år.

7 Alle lekeapparatene er trygge.

8 Resten av plassen er trygg.

9 Her er det mye morsomt å gjøre.

10 Det er alltid mange barn her.

Kommentarer til lekeplassen:
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Her jobber du som arealplanlegger!

Øvelse 5

Veien i mitt eget byggefelt

Gang/sykke-
lvei (G/S)

Hovedvei (H)

Samle-
vei (S)

Atkomstvei (A)



Oppgave 1

Fortsett tegningen av veien og feltet. Husk å få plass
til skolen, barnehagen og butikken i bygda.

For å jobbe videre bør dere ha kjennskap til regler
for veibygging. Teknisk forskrift §10–52:
• Stigning bør ikke være større enn 1:20
• For kort rampe maks. 1:12 når den skal brukes av

person i rullestol

Greier dere å finne regler for veibygging på
Internett eller ved å snakke med teknisk etat i kom-
munen? Oppgave 2 gir også en del opplysninger
det kan være greit å kjenne til!

Oppgave 2

Livet på skråplanet 

For at alle mennesker skal ha enkel tilgang til stran-
da, fiskeplassen eller ulike bygninger er den beste
løsningen at disse stedene og gata eller veien ligger
på samme nivå (i samme plan, på samme kote).
Men ofte ser vi at for eksempel inngangsdører lig-
ger høyt over gateplanet.

Da kan vi lage rampe (skråplan).

Vi lager og prøver ut forskjellige ramper/
skråplan

Du trenger:

• fem plankebiter: 10 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm og
150 cm.

• lekebiler i forskjellig størrelse
• stoppeklokke

Framgangsmåte:
Sett den minste plankebiten på høykant og deretter
de andre etter tur på skrå slik figuren viser.

Når vi lager skråplan på denne måten vil vi finne et
forhold mellom to tall: høyden på plankebiten og
lengden på den skrå planken.

Dette forholdet kan vi skrive slik: 10 cm : 50 cm, noe
som forkortet blir 1 : 5

a)  Sett inn stigningsforholdene for de ulike skråpla-
nenei tabellen nedenfor.

b)  Dere kan få et inntrykk av hvor bratte skråplane-
ne er på denne måten: Slipp lekebiler ned de
ulike skråplanene og ta tidene. Før inn i tabellen.
Beregn gjennomsnittsfarten for bilene på de
ulike skråplanene – i m/s og km/t.

Tenk deg at du er ute på tur med ei lita jente som
sykler på trehjulssykkel. Hvilken av disse rampene
ville du foretrekke å støte på, dersom dere må beve-
ge dere nedover i et skrått terreng? Oppover?

Begrunn svaret.
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Lengde (l) Tid (t) Gjennom Gjennom Stigningstall Prosent
snittsfart  i m/s snittsfart i km/t stigning

Forsøk 1 50 cm 1:5 20%

Forsøk 2 75 cm

Forsøk 3 100 cm 

Forsøk 4 150 cm
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Oppgave 3

Ned fjellskrenten …

Familien Fjell Busk i Fjellskrenten 8 skal bygge hus
og garasje. De skal bygge vei fra huset og ned til
garasjen, som ligger ved hovedveien.

Gullregn og Stein planlegger å bo i huset til de blir
gamle, og veien må derfor planlegges slik at den
kan brukes av alle: Niesen Mari på trehjulssykkel og
farmor, som er blitt avhengig av krykker.

Tegn inn huset til familien Fjell Busk og hvor veien
bør gå.
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Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene bruke sine evner til å skape en hageverden i miniatyr med forslag til
ideer og utvikling av modeller av landskaper og produkter.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 –  Bli kjent med terrengkassa – hvordan lager vi terreng? 1 time

Øvelse 2 – Betongsteinfabrikken 1–2 timer

Øvelse 3 – Setting av stein – vi øver oss litt! 1 time

Øvelse 4 – Ulike elemementer til modeller – Artifakter 1–12 timer

Øvelse 5 –  Vi krysser vannet – Bromodeller 2–3 timer

Øvelse 6 –  Bro på ”gamlemåten” 1 time

Øvelse 7 – Lysthus  1–2 timer

Øvelse 8 – Utescene 3–6 timer

Øvelse 9 – Kumlokk bare til pynt? 1 time

Øvelse 10 – ”Kumlokkdesigner” Lokke 1–2 timer

Øvelse 11 – Kumlokkmatematikk 1–2 timer

Øvelse 12 – Elveparken 4–6 timer

Øvelse 13 – Den trygge, fine skoleveien 2–6 timer

Øvelse 14 – Planter til hagen 2 timer

Øvelse 15 – Fontene: ”Vann til glede og trivsel – et strålende prosjekt” 6 timer

Øvelse 16 – Vi lager en parkmodell 6 timer

Øvelse 17 – Matematikk på vår vei 1–3 timer

Kort beskrivelse
Her har dere en mengde øvelser å velge blant. Hovedtemaet er bygging av modeller, men med mulighet for
variasjon for å trekke inn ulike elementer fra læreplanen.
Aktiviteten egner seg godt for gruppearbeid.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for

form og funksjon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp 

av skisser og digital programvare 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16

2. I hagen og nærmiljøet 2.11  Vi lager modeller av ute- og
grøntanlegg
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Materialer og utstyr
Skrive og tegneutstyr, skisseblokk, passer, linjal
Vannfast kryssfiner til terrengkasser – disse kan 
brukes i mange år 
Isopor
Plastform for støping av modellbetongstein
Ferdigbetong eller sand og sement
Plate som underlag for plastformen ved støping 
– må tåle fuktighet
Til modellbygging er det behov for: papp, plast,
leire, finsand, oljeblandet sand, gips, trelister, stål-
tråd, hyssing, teip, tøy, lim, kart over terreng, aviser
for å lage papirrør til broer osv.
Tomme melke-/juicekartonger, dorullkjerner og
yoghurtbeger.
Se oversikten over leverandører av utstyr bak i
hefte.

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Anleggsgartnerfirmaer 
Betongindustribedrifter 
Byggevarehandlere

Videregående skole med utdanningsprogram i
Naturbruk, Bygg og anleggsteknikk.
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget SOA

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Internett:
Norske Anleggsgartnere, www.naml.no
Byggevareprodusentenes Forening,
www.byggevareindustrien.no
Partnerskap, Næringsliv i skolen,
www.skolearbeidsliv.no
Vi bygger Norge,
www.vibyggernorge.no
modellbyggesett for broer
West Point Bridge Designer,
www.bridgecontest.usma.edu ➝ Verktøykasse ➝
ConTre
RENATEsenteret, www.renatesenteret.no
Norsk Belegningsstein www.belegningsstein.info
Se bakgrunnstoff bak i heftet

Veiledning i gjennomføring av

Matematikk

Etter årstrinn 4

Tegne og bygge geometriske modeller i praktiske

sammenhenger, herunder teknologi og design 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Etter årstrinn 7

Analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive 

fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske

begreper 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 17

Forklare mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum 

av enkle to- og tredimensjonale figurer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 17

Etter årstrinn 10

Analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende 

disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer 

og linjal og andre hjelpemidler 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp 

av geometriske ideer og gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning

innenfor teknologi, kunst og arkitektur 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Programfag til valg for utdanningsprogram 

Naturbruk 3, 12, 13, 14, 15 og 16 

Bygg og anleggsteknikk 2, 5, 6, 7 og 8 



Veiledning i gjennomføring
av aktiviteten

Øvelse 1 – Bli kjent med terrengkassa –
hvordan lager vi terreng?

Målestokk
Hager og tomter kan ofte være i målestokk 1 : 100.
Detaljutforming av enkelttomt kan være i 1 : 50.
Anleggsdetaljer foreslår vi i 1 : 20.

Terrengkasser er tingen!
Dette er en svært praktisk basis for terrengmodel-
lene. De loddrette sidene kan tas vekk. Det gjør at
flere kasser kan settes sammen til et terreng der-
som elevgruppene har fått hver sin kartrute. I andre
tilfeller kan det være praktisk å ta vekk én eller to
sider i kassen for å bedre innsynet. Bakerste vegg
kan dekkes med illustrasjon av miljøet lenger bak.

Terrengkasser er fine til interiørarbeid også
Kassene er greie til lagring av modeller. De kan lett
stables vekk.

Kasser kan for eksempel lages i forskalingsfiner (9
mm). Den tåler fuktighet og er slitesterk. Størrelse
60 cm x 60 cm. Se illustrasjoner i kopieringsorigina-
lene.

Ulike terrengmodeller
Det er godt mulig å kombinere modellene under. En
platemodell sammen med bruk av gips og betong
til overflatebehandling av terrenget, er en mulighet.
Hva med litt naturprodukter i tillegg? 

Platemodell
Ved å legge plater på hverandre kan vi bygge opp
formasjonene. Denne metoden er lett å bruke i 
forhold til kartkotene.

Isopor
Lett og greit å arbeide med. Vurder tykkelsen i 
forhold til kotehøyden (ekvidistansen) på kartet.

Papp
Billigst og greit å arbeide med. Legg plast nedi hvis
dere bruker fuktige materialer.

Porøs trefiberplate (huntonitt)
Lett å skjære i, men støver lett. Skjæreflaten blir ofte
ujevn.

Støpt modell
Underste del er ofte kyllingnetting, klosser, melke-
kartonger eller lignende. Det kan være nyttig å
bruke forskaling her.

Betong
Det er mulig å støpe terrenget i ”vanlig betong”,
Underlag og forskaling er da spesielt viktig.

Hurtigbetong
Hvis dere blander gips i betongen, fører det til en
stor reduksjon i tiden det tar før det herdner. Gips
og sement kan for eksempel blandes 1 : 3.
Ferdigbetong kan brukes hvis dere vil unngå blan-
ding av sand og sement, men det er nyttig for 
elevene å utføre slik blanding. Kvaliteten blir mye
sprøere.

Gips
Den herdner raskt. Ulempene med dette er 
kostnadene og en for rask herdningsprosess.

Leire
Bra, men kan sprekke noe.

Pappmasjemodell
Underste del er ofte kyllingnetting, klosser, melke-
kartonger eller lignende. Modellene kan tørke sent,
særlig hvis lagene er tykke.

Pappmasje
Ferdig masse kan kjøpes.

Avispapir
Avisene legges lagvis våte. Dere kan bruke tapet-
klister til dette.

Avismasse
Papir legges i bløt, eltes og blandes med tapetklis-
ter.

Oljeblandet sand
Oljeblandet sand brukes i modellbygging, og den
egner seg godt til å bygge terreng. Den raser ikke
sammen og kan brukes flere ganger.
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Naturmodell
Hente inn steiner, sand, mose, kvist m.m.
Bygge terrenget med stein osv.
Bygge terrenget av jord
Bygge terrenget av sand. Her kan en bruke litt 
bindemiddel i sanden.

Titteboks
Kasse som det monteres forgrunn og bakgrunn i.
Dette er ofte brukt for å se inn i et rom eller en
scene, men kan også brukes for å vise en utsikt og
et hageutsnitt. Fint til å studere interiør med.
Teatrene bruker dette til scenografien sin.

Tips!

• Lage maler i papir for hellemønster, brustein 
i ulike mønstere, treterrasse, bord osv.

• Lage benker, busskur, hus osv. i pappmodeller 
(1 : 20)

• Einer kan illustrere bartrær og lav mose 
kan være gress

• Dere kan skape illusjoner av elver og vann ved å
tømme gipsvelling i dumpene og male den blå
med vannfarge når gipsen er tørr.

Vi trenger:
• Papirmaler til anleggselementer
• Former til produksjon av betongstein
• Terrengkasser
• Floranøkler til oppgavene

Øvelse 2 – Betongsteinfabrikken,
beleggningstein

I terrengmodeller trenger vi en del byggematerialer
som virker naturtro. Her tar vi for oss hvordan vi
lager betongprodukter til modellene.

Betongmasse
Ferdigbetong er enklest å bruke. Denne får du kjøpt
i små sekker. Vil dere lage betong selv, gjør dere slik:
Bland sand og sement i forholdet 3 : 1. Bland inn litt
vann av gangen til en passende støp. For mye vann
svekker kvaliteten! Rør helt til massen blir seig.
Dette herdner rimelig på et døgn. Har dere liten tid,
kan dere lage hurtigbetong. (Se veiledningen til
øvelse 1.)

Støping
Modellbetongstein lages best i ferdigproduserte
former. Legg formen på en treplate. Det er lurt å
bruke et underlag som er stivt og trekker lite vann.

Fyll i formen, trykk massen på plass. Bank med fing-
eren flere ganger på formen og stryk av over-
skuddsmasse. Finpuss det hele med en svamp. Løft
formen forsiktig vekk. Fortsett å støpe til dere har
nok stein å bygge med. Se bilde på side 114.

Farge på steinen.
Det kan blandes et fargestoff i betongblandingen.
Se oversikten over utstyr og leverandører bak i 
heftet.

Øvelse 3 – Setting av stein – vi øver oss litt!

Å sette stein som rutene på et ruteark gir mindre
styrke enn de klassiske mønstrene som er skissert i
kopieringsorginalene. Dette kan inngå som en
øving til et større prosjekt der et gatelegeme med
kantstein og ledelinjer kombineres med andre av
oppgavene her i heftet.

Øvelse 4 – Ulike elemementer til modeller –
Artifakter

Artifakter er brukt i samband med L-2006. Her er
eksempler på modeller som kan gå inn under dette
begrepet. Det er nyttig å relatere modellene til
målestokk, som er sentralt i matematikk. Utfordrer
du elvene på design, kan det bli spennende produk-
ter som blir utviklet. Modellene er tenkt som en del
av et terreng.

Øvelse 5 – Vi krysser vannet – Bromodeller

Litt om broer:
Allerede 2650 f.Kr. har vi kilder som sier at det ble
laget broer over Nilen ved Menes. Broer av lianer,
stein og tre finner vi tidlig i Tyrkia, Hellas, England,
Mexico og Kina. An-Chi-broen i Kina og Tarr Steps i
Exmoor England er spennende eksempler på tidlige
broer. Xerxes brukte flytebroer i 480 f.Kr. over
Hellespont. Stål og armert betong har vært milepæ-
ler i broutviklingen. Vi kan dele opp broene etter
funksjon. Veibro, akvadukter, kanalbro og gangbro
er eksempler på dette. Broene kan også deles opp
etter hvilke statiske systemer som blir brukt. Her
tenker vi på kraftoverføringprinsipper. Eksempler på
dette gir vi i kommentarene under bildene i oppga-
ven. Flytebroer og dykkende rørbroer er spennende
eksempler på andre typer.

Er det mulig, bør dere laste ned det lille artige gra-
tisprogrammet ”West Point Bridge Designer” fra:
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www.bridgecontest.usma.edu/dovnload.htm.. Her
får elevene utfolde seg med konstruksjoner av fag-
verksbroer i stål med påfølgende testsimulering.
Trykk og strekkrefter kommer tydelig frem her.
Se også nettstedet: www.vibyggernorge.no ➝
Verktøykasse ➝ ConTre modelbyggeset og
www.renatesenteret.no

Litt om oppgaven
Dette er en klassisk teknologi- og designoppgave.
Avispapir rulles på en rundpinne til rør som teipes
sammen med maskeringsteip. Diameter fra 10 til 20
mm er vanlig for pinnen. En billig løsning er å bruke
elektrikerrør til dette. Å vise at en trekant er en stiv
konstruksjon mens en firkant ikke er det, gir nyttig
kunnskap. De som lager en liten plan først, gjør det
oftest best i problemløsningen. To timer er nødven-
dig for å få laget dette. Det er nyttig med en tidsfrist
for når broene skal sjekkes.

Øvelse 6 –  Bro på ”gamlemåten”

Her må det produseres betongstein først. Se
betongsteinfabrikken. Skal dere støpe steiner til
denne brotypen, må dere lage spesielle former. Bruk
stiv papp fra melkekartonger og maskeringstape.

Å stable stein slik at spennet holder er ikke enkelt.
Det kan være lurt å la elevene prøve litt før de får
litt hjelp. En rundere bue enn på bildet kan være let-
tere å få til. Det er vanlig teknikk å lage en stablefor-
skaling under broen. Forskalingen står til alle steine-
ne er på plass. Det er en utfordring å få vekk forska-
lingen når broen er satt opp, dersom dette ikke er
planlagt på forhånd. Lykke til … det er mulig! 

Øvelse 7 – Lysthus
Øvelse 8 – Utescene
Øvelse 9 – Kumlokk bare til pynt?
Øvelse 10 – ”Kumlokkdesigner” Lokk
Øvelse 11 - Kumlokkmatematikk
Øvelse 12 – Elveparken
Øvelse 13 – Den trygge, fine skoleveien
Øvelse 14 – Planter til hagen
Øvelse 15 – Fontene: Vann til glede og trivsel 

– et strålende prosjekt!
Øvelse 16 – Vi lager en parkmodell
Øvelse 17 – Matematikk på vår vei

Øvelsene 7–17 krever noe forberedelse fra din side,
men er greie å finne ut av. Du har her gode mulig-
heter til å variere undervisningen og trekke inn
ulike elementer fra læreplanen.
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Til høyre ser du hvordan terrengkassa ser ut før
skruene settes i!

Oppe i denne kan vi lage en verden i miniatyr.
Parker, skoger, fjell og hager kan vi lage i kassa.
Deler vi kassa opp, kan det bli rom i et hus. Til og
med rommet ditt kan lages som modell. Det er
mulig å bruke papp til vegger og bord, tøyrester til
gardiner, tapet- og malingrester til interiør, sand til
strand, kvister til trær, stein til fjell og klosser til hus.
Bruk fantasien! Flere av oppgavene i heftet er tenkt
gjennomført i terrengkassa.

Oppgave 1
Du skal dekke bunnen med en plate av isopor. Hva
blir lengden og bredden? Hvor mange m2 plate
trenger du?

Oppgave 2 
Dersom kassa tettes, og du bruker den til basseng,
hvor mange liter vann må du fylle oppi?

Oppgave 3 
Platene som brukes til å lage terrengkassa, var på
2400 x 1200. Finn ut hva det betyr!

Oppgave 4
Er en plate stor nok til 3 kasser? Tegn eller regn! 
(Se arbeidstegning.)

2. I hagen og nærmiljøet 2.11  Vi lager modeller av uteanlegg

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Bli kjent med terrengassa – hvordan lager vi terreng?

Foto: Fræna ungdomsskule
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Dere trenger kanskje betongstein i prosjektene
dere har planlagt? Drøft hvor mange stein dere
trenger og hvilken type. Gjør klar til produksjon. Les
gjennom veiledningen før dere begynner!

Betongmasse
Ferdigbetong er enklest å bruke. Denne får du kjøpt
i små sekker. Vil dere lage betong selv, gjør dere
slik: Bland finsand og sement i forholdet 3 : 1. Bland
inn litt vann om gangen til en passende støp. For
mye vann svekker kvaliteten! Rør helt til massen blir
seig. Denne herdner bra på ett døgn.

Støping
Modellstein lages best i ferdigproduserte former.
Legg formen på en treplate. Fyll i formen, trykk mas-
sen på plass. Bank med fingeren flere ganger på for-
men og stryk av overskuddsmasse. Finpuss det hele
med en svamp. Løft formen forsiktig vekk. Fortsett å
støpe til dere har nok stein til å bygge med. Pass på
at det ikke kommer betongrester i vaskene! Små
mengder betongrester kan legges i restavfall.
Større mengder skal leveres gjenvinningsstasjonen 
i kommunen.
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Øvelse 2

Betongsteinfabrikken

Foto: Fræna ungdomsskule

Foto: Fræna ungdomsskule



Herding
Betongen trenger tid til å herdne. De nylagede 
steinene må ligge til dagen etter. Tørker de sent, blir
de sterkere.

Spesielle former
Skal dere støpe spesielle steiner til broer, murer,
trinn, støyvegger eller andre nyttige produkter,
må dere lage en form som passer (forskaling). Bruk
stiv papp (melkekartongpapp er bra!), pinner og
maskeringsteip.

Klarer dere å finne prisen på de modellbelegning-
steinene som dere har laget?

Farge på steinen
Hvis dere ønsker forskjellige farger på steinen, kan
dere blande et fargestoff i betongblandingen.

I tillegg til belegningsstein er de lurt å bruke 
finsand. Dere kan også bruke terrengkassa til dette.

Bare asfalt er litt kjedelig. Stein satt i artige mønster
gir øyet en opplevelse. Lag belegningsstein av
betong og sett dem i fine mønstre. Du kan hente
ideer fra tegningen ovenfor. Prøv deg også med
buer, sirkler osv. Det beste er å sette steinene i sand
og ”feie” finsand i fugene etterpå.

www.belegningsstein.info.
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Øvelse 3

Setting av stein – vi øver oss litt!

Foto: Fræna ungdomsskule

Fiskebein  Løperforband

Parkett Rosett
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Det er veldig mye vi kan trenge i terrengmodeller.
Her skal du velge en gjenstand som skal lages.

Benk
Bord
Sykkelstativ
Skatebane
Søppelkurv
Leskur
Disse-, huske-, runsestativ
Blomsterkasse

Hvor stor er det naturlig å lage gjenstanden? Hvilke
materialer skal vi bruke? (Papp, plast, leire, gips,
betong, tre, ståltråd, hyssing, teip, tøy, papirrør …)

Hvilken form og farge skal den ha? Tegn ulike ideer
før du bestemmer deg!

Hva blir penest, og hva blir sterkest?

Før vi lager terreng med broer, må vi prøve ut ulike
konstruksjoner.

Fakta om broer: På figuren over ser du tre viktige
konstruksjonstyper. Ellers finnes det flytebroer, dyk-
kende rørbroer, ramme- og spennverksbroer samt
bjelke- og platebroer. Disse har ulike ”knep” for å
flytte kreftene vekk fra spennet.

Ser vi på konstruksjonen av en bro, er det mange
måter å få denne sterk på.

”West Point Bridge Designer” er et bra gratis-
program på Internett som viser dette.

www.bridgecontest.usma.edu/dovnload.htm og
www.vibyggernorge.no ➝ Verktøykasse ➝ ConTre
modellbyggesett

Oppgave 1

Lag en bro av papirrør. Den skal være 70 cm lang og
10 cm bred. Den skal holde 2 kg midt på spennet.
Prøv å få broen stødig og fin uten å bruke for mye
materiale.

Gå fram slik:
Sjekk noen fakta om broer.
Tegn to ulike forslag til bro.
Drøft og velg en konstruksjon, og lag detaljplaner
for hvordan den skal bygges.
Bygg broen.
Vurder resultatene til slutt.
Hva er bra/dårlig?
Hva ville du endre ved neste brokonstruksjon?

Øvelse 4

Ulike elementer til modeller – ”Artifakter”

Øvelse 5

Vi krysser vannet – bromodeller



Studer broen fra Herdalen, og drøft hvordan den er
laget. Hvorfor faller den ikke ned?

En anleggsgartner ville likt å ha en slik bro i sitt
anlegg. Hjelp ham eller henne, og lag en steinbro av
modellbetongstein. Klarer dere et spenn på 10 cm?
For at broen skal holde i vårflommen, må åpningen
i modellen være minst 7 cm høy.

Du har fått i oppdag å assistere arkitekt Uthagen.
Dere skal tegne et fint lysthus. Taket skal være pyra-
mideformet og firkantet eller sekskantet. Resten er
opp til dere, men Gorine Kvisten, som bruker rulla-
tor, skal sitte og kose seg der i juli.

Tegn for hånd eller med et 3D-program på data-
maskin.

Å sitte i sola og nyte en god konsert fra en praktisk
og elegant utescene, er topp! Nå er det vår oppgave
å lage en modell av en utescene.

Prøv å ta hensyn til dette:

Nedbør
Sol
Vindretning
Støy
Tilgjengelighet
God plassering i i terrenget
Arkitektur

Scenen er på 10 meter x 10 meter

117

2.11 Vi lager modeller av uteanlegg Kopieringsoriginal

Øvelse 6

Bro på ”gamlemåten”

Øvelse 7

Lysthus  

Øvelse 8

Utescene 

Foto: Øystein Sandnes



Oppgave 1

Lag fem ulike idéskisser. Sett navn på alle. Hva var
ideen? Noter noen ord om dette.

Oppgave 2

Velg en av skissene og lag en arbeidstegning til 
scenen din.

Oppgave 3

Lag modellen. Drøft målestokken med de andre.

Oppgave 4

Plasser scenen inn i en terrengmodell, eller tegn
den inn på et kart.
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Øvelse 9

Kumlokk bare til pynt?



Har du tenkt over at det under veien i nærmiljøet er
mye rart? 

Der er det blant annet
• vann som skal fram til kranen  
• TV-kabel
• strøm til huset
• telefonledninger 
• kloakk fra husene

Alt dette må vedlikeholdsfolk nå fram til, når det
skal repareres. ”Porten” ned til alle disse viktige 
tingene ligger ofte oppe på veibanen. Her snakker
vi om kumlokk.

Oppgave 1

Dere er herved utfordret til å oppsøke et kumlokk
og gjøre følgende:

• Beskriv størrelsen på tre ulike måter.
• Lag en skisse av hvordan det ser ut.
• Finn ut om det står noe på lokket, og i tilfelle hva.

Oppgave 2

Du vet hva som finnes under det tunge kumlokket.

Filosofer over hva som kan hende hvis lokket faller
gjennom hullet.

Tenk over hvorfor kumlokket er laget slik det er. Vis
ved hjelp av tegninger at kumlokket aldri kan falle
gjennom hullet.

Huttiheita kommune har fått nytt boligfelt oppi lia.
Det ligger fint til mellom de to dalsidene. Snart skal
feltet bli fylt opp av hus og hager. Her vil barn og
voksne leke og bo. De vil hente inspirasjon og
arbeidslyst.

”Kumlokkdesigner ” Lokk vil også bidra til at barn og
voksne skal bli inspirert og glade. Han har nemlig
tenkt å lage noen fine kumlokk. Han mener at det er
viktig at selv detaljer er fine! Tenk deg at du har fått
i oppdrag å hjelpe Lokk med dette.

Oppgave 1

Oppdraget blir følgende:

Tegn noen skisser til kumlokk.
Velg ut en av skissene og tegn den i målestokk 1 : 5.

Oppgave 2

Ekstraoppgave:
Har du tid og tilgang på leire, kan du prøve å lage
en modell av lokket.

Kan du bruke et tegneprogram eller DAK-program,
kan du designe lokket digitalt.
Lag en digital bildesamling av ulike kumlokk.
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Øvelse 10

”Kumlokkdesigner” Lokk

Notater:



Alle kumlokk ligger nedi en fals. Det er en kant som
lokket ligger på. I en annen oppgave har du kanskje
vist at ingen runde lokk kan falle nedi kummen! 

Knut, som kan mye om matematikk, sier at et 

trekantet kumlokk heller ikke faller igjennom.
Er dette sant?

Det han egentlig tenkte på var Reuleauxs trekant!
Denne ser dere på figuren her. Hadde han rett?  
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Øvelse 11

Kumlokkmatematikk 

100

10010
0

60°

60°

60°

Oppgave 1

Prøv å konstruere Reuleaux trekant med passer og
linjal!

Oppgave 2

Design et kumlokk med denne formen.

Oppgave 3

UTFORDRING: Hva blir arealet av lokket? 100 betyr
her 100 cm.

Kommunen har et problem som må løses. Gjennom
parken ”Paradis” renner den fine Blåelva. Det finnes
mange brotyper: hengebroer, fagverksbroer osv.
Dere får i oppdrag å velge broløsning og lage en
modell.

Øvelse 12

Elveparken



Oppgave 1
Drøft i gruppen, og snakk med læreren om beste
målestokk. Skal dere bruke en terrengkasse?
Lag idéskisser, drøft og velg en modell. Er broen
pen, passer den til terrenget, er den tilgjengelig for
alle, og er den sikker?

Oppgave 2
Tegn bro i landskap sett rett fra siden.

Oppgave 3
Lag elv og terreng med en bromodell i avtalt måle-
stokk.

Anleggsgartnerfirmaet ”Grønt & Grått” har fått et
oppdrag fra kommunen. De skal ordne skoleveien
fra skoleporten, langs fortauet og over hovedveien.

Kommunen har levert en liste med kravene som må
oppfylles. Slik er den:

• Veien skal være tilgjengelig for alle.
• Skoleveien skal se pen ut.
• Beplantning skal skape trivsel, og skal ikke 

hindre sikt.
• Veien skal hindre at elevene tar snarveier.
• Fortauet skal ligge høyere enn veien.
• Fotgjengerfeltet skal også fungere som 

fartsdemper.

Oppgave 1
Finn først ut hvem ”alle” er.

Hvordan ser en pen skolevei ut?

Er allergi noe vi må tenke på i planleggingen?

Oppgave 2
Lag en tegning som viser hvordan du vil gjøre
dette.

Oppgave 3
Lag en modell av skoleveien.

Lag en tegning av en plass du skal beplante.
Tenk over hvor du vil ha høye og lave planter. Hent
gjerne tips på hagesidene på Internett der du ser
hvordan planter blir plassert. Finn også bilder av
planter som du vil bruke.

Lag en presentasjon ved å klippe/skrive ut bildene,
og fortell hvordan du vil ordne det til.

Kanskje du kan lage presentasjonen i form av en
terrengmodell? Du har kanskje en terrengmodell
allerede som du kan pynte med modeller av plan-
ter?

Kan du finne ut hva plantene koster?
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Øvelse 13

Den trygge, fine skoleveien

Øvelse 14

Planter til hagen



Oppgave 1
Hvordan ser et strålestykke ut som klarer å sprute
én stråle rett opp og to ut til siden? Tegn løsningen
ovenfra og fra siden.

Oppgave 2
Tegn tre fonteneforslag. Et søk på Internett kan gi
gode ideer.

Oppgave 3
Drøft i gruppa og snakk med teknologilæreren om
mulighetene for å lage en fontene. Modell, eller kan-
skje i full størrelse i skolegården?

Velg et fonteneforslag. Lag en plan for gjennomfø-

ring av prosjektet, og få den godkjent av læreren.
Planen skal inneholde:
Hovedtegning 
Tekniske detaljtegninger
Utstyrsoversikt
Tidsplan
Logg 
Evaluering

Gjennomfør prosjektet i nært samarbeid med 
læreren!
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Øvelse 15

Fontene: Vann til glede og trivsel – et strålende prosjekt! 



Bruk skissen under eller egen skisse til å lage en
modell av en park og en vei. Velg navn på parken
selv.

Drøft først dette:
• Hva gjør en park pen?
• Hvilken nytte skal vi ha av parken?

Dette finner du ofte i et parkområde:
Plen, vei, steinsetting, asfalt, fortau, fotgjengerfelt/
fartsdemper, hekk, ”grønne vegger”, trær, blomster-
bed, ballplass, benk, lekestativ, fontene, skulpturer
osv.
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Øvelse 16

Vi lager en parkmodell

Notater:



Oppgave 1

Du skal reise til Bodø. Her skal du planlegge opp-
gradering av byens idrettsanlegg. Du skal forbedre
selve gressbanen (legge ny torv i 4 cm tykkelse og
ny gressmatte), og også legge nytt belegg rundt
gressmatta. Sett opp budsjett for dette arbeidet.

I din by heter idrettsanlegget Aspmyra stadion

Oppgave 2

I Bodø skal du også besøke Bodø domkirke og
Saltstraumen opplevelsessenter. Her skal du finne
geometriske figurer eller annen matematikkrelater-
te opplysninger og lage matematikkoppgaver i for-
hold til det.

Oppgave 3

Du skal også
• bestemme reiseplan med tider og priser
• finne et hotell du skal bo på (priser)
• legge fram kartutsnitt for reisen din

Det er også fint om du kan
• beregne gjennomsnittsfarten bilen/båten/flyet har
• presentere klimadiagram
• finne restaurant med måltid/priser
• finne teaterstykke/kunstutstilling

Oppgave 4

Skriv en kort presentasjon av byen (ca. en halv side)!

Presenter resultatene i et lite hefte.

Tips:
Tenk nøye over hvor du kan hente informasjon.
Internett er ikke den eneste informasjonskilden! Du
har begrenset tid. Vær nøye med stikkord du skal
søke på slik at du utnytter tiden godt. Her er plan-
legging et stikkord – du må jobbe en god del hjem-
me!
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Øvelse 17

Matematikk på vår vei

Aspmyra stadion i Bodø. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde



Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene få øvelse i å utvikle en del av et hageanlegg ut fra fastsatte spesifika-
sjoner og krav fra myndighetene.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Undersøk hva som kreves før igangsetting 2–4 timer

Øvelse 2 – Tegn en hagedam 1–2 timer

Øvelse 3 – Bygg en modell av en hagedam 4–5 timer

Øvelse 4 – Bygg en hagedam i full størrelse 8–12 timer *

Øvelse 5 – Matematikk i dammen 1–2 timer

* Avhengig av forholdene på  stedet, antall elver og utstyr

Kort beskrivelse
Elevene planlegger, designer, modellerer og eventuelt anlegger en dam eller bekk i full størrelse.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon 1, 2, 3 og 5

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare 1, 2, 3 og 5

Naturfag

Etter årstrinn 10

Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk

av elektronikk, evaluerer designprosessen og vurdere 

produktets funksjonalitet og brukervennlighet 3

Programfag til valg for utdanningsprogrammet 

Naturbruk 1, 2, 3, 4 og 5
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Materialer og utstyr
For modellen
Terrengkasse
Isoporplater i ulike tykkelser
Akvariepumpe
Slange
Duk for dammer 
Vater

For full størrelse
Spader, vater
Sand
Duk for dammer
Dukunderlag
Dampumpe
Hageslange
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Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Plankontoret i kommunen
Hagesentre

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Internett
Plan og bygningsloven, Lovdata,
www.lovdata.no
Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven
Leverandør av hagedammer, www.tropex.no
Det Norske Hageselskap,
www.hageselskapet.no
Se bakgrunnsstoff og nettadresser bak i heftet

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Dette er er prosjektskisse, og ikke noen ferdig 
kokebok. Aktiviteten er i stor grad bygd på stoff fra
nettsidene til Tropex og Hageselskapet.

Elevene kan ha glede av å gjennomføre 
planleggingen av dammen og lage en modell.

OBS! Hvis dere skal anlegge dammen: Pass på lover,
regler og nødvendige tillatelser før dere setter i
gang med å anlegge.

Denne oversikten som er bygd på stoff fra Tropex,
gir et godt bilde av prosessen.

Det er blitt svært populært med hagedammer –
folk liker å høre vannet sildre. Når du anlegger dam-
men, går du gjennom disse trinnene.

Planlegg dammen først. Du må blant annet tenke
på hvilke planter og dyr som skal leve der. Hvor dyp
trenger dammen å være?

Finn et tau eller legg ut hageslangen for å lage
omrisset på dammen. Ved en dybde på 35 cm kan
en fontenedam med folieduk på 3 x 4 meter være
høyst 2 x 3 meter.

Tenk nøye igjennom omrisset før du tar første 
spadetak.

Det er lurt å grave ut dammen i etasjer. Da kan du
lett sette ned planter i forskjellige dybder. usk at
ikke alle planter trives på dypt vann.

Det er lurt å ha et område med f.eks. rullestein der
yngel lettere kan gjemme seg for de større fiskene.



Bunnen i dammen må være fri for steiner og andre
skarpe gjenstander. Ved å benytte et 5-10 cm tykt
sandlag i bunnen oppnår du det beste resultatet.
Stamp til sanden slik at den ikke raser.

Legg ut folie når dammen er ferdig. Pass på at det
er en god kant med folie rundt dammen.
Legg gjerne på plass rullesteinene som lager 
grunnen før vannet fylles i

Legg noen tyngre steiner på kanten av forlien slik at
den blir liggende i ro.

Nå kan du finne frem hageslangen og starte med å
fylle dammen med vann. Løft steinene slik at duken
legger seg stramt og fint inntil kantene.

Brett folieduken glatt og pent rundt kanten når
dammen er full. Overskytende folie klippes bort.

Det kan være lurt å legge inn disse trinnene i 
forbindelse med eventuelle bygging:

• Vurdere hva man vi ha av planter – og eventuelt
fisk – i dammen.

• Sette opp liste over hva man trenger av verktøy og
materialer. Lage skjema for dette.

• Kalkulere
• Diskutere praktiske ting rundt anleggingen, for

eksempel hvordan man får kantene i vater.
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Hvorfor en hagedam?
I de senere årene har mange valgt å lage en liten
hagedam. Eldresentre kan velge å ha en dam i for-
bindelse med en sansehage. Skoler kan bruke dam-
mer i tilknytning til naturfagundervisningen. Hva
man vil med dammen er svært forskjellig. Noen har
en dam for å sette prikken over i-en i hagen, andre
fordi de er interessert i fisk og natur generelt. Mens
noen synes det er avkoblende å høre lyden av ren-
nende vann. Uansett årsak, så er det viktig å tenke
gjennom dette før man velger å lage en dam. Dette
er avgjørende for hvordan dammen bør utformes,
hvor den skal ligge og størrelsen på damanlegget.

Noe av det første man bør gjøre er å ta kontakt med
kommunen for å få vite hvilke regler som gjelder for
bygging av en hagedam.

Oppgave 1

Sjekk lover og forskrifter
Undersøk og noter ned hva teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven sier om brønner og hage-
dammer. Undersøk om din kommune har egne
bestemmelser?
Plan og bygningsloven, Lovdata www.lovdata.no
Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven.

Oppgave 2

Hva er gunstig plassering?
Sett opp alle forhold som har betydning for 
plassering av dammen.

Oppgave 3

Finn ut hva slags dam, størrelse og hva som 
kreves av vedlikehold
Studer nettstedene www.tropex.no og 
www.hageselskapet.no og sett opp en liste over
typer dammer, størrelse og hva disse forskjellige
krever av vedlikehold.

Ta utgangspunkt i tomten til familien Fjell Busk, og
tegn inn en hagedam.

Er det noe du bør tenke over ved plasseringen?
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Øvelse 1

Undersøk hva som kreves før igangsetting

Øvelse 2

Tegn en hagedam
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Tips:
Når du tegner en hagedam, tenk da på formen, og
hva du vil ha rundt dammen. Husk også på om du
vil ha vannfall, og hvor du vil plassere steiner, plan-
ter osv.

Tegn dammen din sett fra siden, som på tegningen
ovenfor – også kalt profiltegning. Du kan sette inn
dybde og for eksempel hvor du vil plassere planter
og steiner.

Man får ofte bedre inntrykk av ting ved å se det 
tredimensjonalt. En fin måte er å bygge en modell

av en dam. Materialvalget er opp til den enkelte,
men isopor er et greit materiale å jobbe i. Platene
leveres vanligvis i målene 600 mm ? 1200 mm.
Tykkelsen på platene er 10, 20, 30, 40, 50 og 100
mm. Det finnes også blokker som er enda tykkere.
Mange velger å bygge i 10 mm tykkelse når de
lager terrengmodeller. Forholdet som da brukes, er
vanligvis 1 : 10 eller 1 : 100. Når vi bygger en dam-
modell, er det vår erfaring at ved bruk av 100 milli-
meters plater så kan man bare skjære ut i platen og
trenger ikke tenke på å tette noe hvis vi velger å ha
vann oppi. Isopor er også greit å male på. Men husk
å bruke vannfast maling der vannet skal være.

Med 10 millimeters plater er terrenget kanskje let-
tere å lage, men dere trenger noe for å tette
mellomrommene mellom platene. Enten plastfolie
eller smøremembran.
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Eksempel:

Øvelse 3

Lag en modell av en hagedam

Foto: Bjørn Utne
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Det kan være muligheter for å lage en hagedam i
skolegården, ved et aldershjem eller hjemme hos
noen av elevene. Før dere starter opp denne
øvelsen er det viktig at dere har gjennomført de
foregående øvelsene.

Dere må sørge for at dammen blir bygd slik at men-
nesker og dyr ikke kan falle ut i og drukne. Blir dam-
men grunnere enn 20 cm, er det ingen spesielle sik-
ringskrav. Skal dere ha fisk i dammen finnes det der-
imot regler for dette. Kommunen kan også ha egne
regler for hagedammer.

Avtal gangen i prosjektet med læreren før dere set-
ter i gang med dette!

Beregningene er utført av:_____________________

Hagedammen skal fylles med vann … 

Oppgave 1

I hagen har du et lite fuglebad som du skal fylle
opp ved å bruke en vannbøtte.

Vannbøtta som rommer 10 liter, har 10 målestreker
opp langs veggen, og for at vannet ikke skal 
skvulpe over kanten, fyller du vann opp til streken
der det står 7.

Hvor mange liter tar fuglebadet når du må gå med
15 bøtter for at det skal bli fullt?

Fuglebadet rommer __________________l

Hvor stort er volumet oppgitt i m3?

Volumet er ________________ m3

Oppgave 2

En sirkelrund hagedam har diameter 3 m og dybde
0,5 m.

a) Finn volum av dammen i kubikkmeter.

Volumet er __________________ m3

b) Hvor mange liter rommer denne dammen?

Dammen rommer _____________l

c) En annen sirkelrund dam måler 25 m rundt 
kanten. Dybden er 30 cm. Regn ut volumet

Volum av dammen:_________________

Øvelse 4

Bygg en hagedam i full størrelse

Øvelse 5

Matematikk i dammen

3 m

0,5 mm



Oppgave 3

En annen hagedam ser slik ut fra siden:

Dybde 0,5 m
Lengde 4 m

a) Denne dammen har jevn bunn og glatte, skrå
sidekanter – kan du finne volumet av dammen?

Volum av dammen:_________________

Oppgave 4

En annen dam skal fylles med hageslange.

Slangen har en innvendig diameter på 18 mm,
vannets fart gjennom slangen er 0,65 m/s.

Hvor stort volum har bassenget når det tar 5 t 20
min å fylle bassenget?

Oppgi svaret både i m3, l og hl

Svar:________________________________

Oppgave 5

Finne volumet av en ordentlig dam på en lur
måte!

Fyll en bøtte på 10 liter med hageslangen.
La vannet renne med jevn hastighet. Ta tiden.

Tid på å fylle 10 liter______________________

Fyll så hele dammen med hageslangen, med
samme hastighet på vannet som da du fylte bøtta.
Ta tiden på å fylle dammen.

Tid på å fylle dammen ______________________

Nå kan du regne ut volumet av vannet i dammen!

Volum av dammen______________________

Drøft også:
Hvilke feilkilder kan du få ved denne målingen?

Oppgave 6

Sanden dere skal legge i bunnen av dammen, har
en massetetthet på 1,5 kg/dm3

Hva vil 8 m3 sand veie?     Svar:_____________kg

Hvor mange trillebårlass blir det, når trillebåren tar
125 liter?

Svar:_______ trillebårlass

Regn ut hvor mye sand dere trenger i m3 når bun-
nen skal dekkes med 3 cm sand over det hele. 8 m2

er bunnen målt til.

Svar:___________________________________m3

132

2.12 Vi lager en hagedam Kopieringsoriginal

3 m

2 m

Dybde 0,5 m



133

Formål
Elevene skal bli kjent med noen viktige praktiske oppgaver og miljømessige spørsmål knyttet til drift og 
vedlikehold av en hage.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Miljøvennlig hagebruk – utfordringer 4 timer

Øvelse 2 – Redskaper er halve jobben 1 time

Øvelse 3 – Lynkurs i motorlære 1 time

Øvelse 4 – Motorer og ulike energikilder 1 time

Kort beskrivelse
Elevene jobber med hvordan vi kan bruke verktøy, gjødsel osv. på en miljøvennlig måte i hagen, blant annet
gjennom undersøkelser. De setter seg også inn i stoff knyttet til motorer som er vanlige i hagen.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 7

Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitalt verktøy 1, 2 og 3

Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier 1, 2 og 3

Etter årstrinn 10

Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler 1

Norsk

Etter årstrinn 7

Presentere et fagstoff med mottagerbevissthet med og uten hjelpemidler 1, 2 og 3

Bruke digitalt skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster 1, 2 og 3

Etter årstrinn 10

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering,

tilpasset ulike mottakere 1, 2 og 3

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 1, 2, og 3

Programfag til valg for utdanningsprogrammet  

Naturbruk 1

2. I hagen og nærmiljøet 2.13  Å leve med og i hagen 
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Materialer og utstyr
Tilgang til Internett
Tilgang til plen for å utføre forsøk med gjødsling
Kunstgjødsel
Vekt
Brukte motorer til plenklippere, motorsager osv.

Samarbeidspartnere under 
aktivitetene
Hagesentret 
Lokalt hagelag
Byggevarehandlere
Maskinforhandlere
Anleggsgartnerfirmaer
Motorklubber 
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Det Norske Hageselskap,
www.hageselskapet.no
Miljødepatementet, www.miljønytt.no
Informasjon om mat fra offentlige myndigheter,
www.matportalen.no
Statens Forurensningstilsyn, www.sft.no
Direktoratet for naturforvaltning,
www.vanninfo.no
Norges Naturvernforbund, www.naturvern.no

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelsene er greie å planlegge og sette seg inn i.

Notater:



135

Oppgave 1

Gjødseltyper  

Vi skiller mellom kunst- og naturgjødsel.
Naturgjødsel kommer fra kompost, døde plante-
rester eller dyremøkk. Det er smart å bruke naturens
egen gjødsel til noe nyttig! Bruker vi dette på rette
måten, lever vi i pakt med naturen.

Norge ble verdenskjent da Sam Eyde og Kristian
Birkeland klarte å lage kunstgjødsel. De klarte å
gjøre om nitrogengassen i lufta ( N2-gass) til nitro-
genforbindelser som plantene bruker som næring.
Nå skal vi se nærmere på dette!

Mer om kunstgjødsel:
Sjekk i samfunnsfagsbøker, naturfagbok og 
på internett.

Søketips:
Kunstgjødsel
Fullgjødsel
Sam Eyde
Kristian Birkeland
Rjukan, Yara

Renner for mye næring ut i brønner og bekker, for-
urenser dette naturen. Enkelte vann kan få så mye
næring at fiskene dør. Du kan lese mer om dette i
naturfagboka, du kan finne stoff på biblioteket og
på Internett hvis du søker på eutrofiering.

Oppgave 2

Gjødsling

Ta kontakt med vaktmesteren, noen hjemme eller
en annen person som bruker kunstgjødsel på 
plenen. Spør om å få studere gjødselssekken som
de bruker.

1. Hvilke kjemiske stoffer er det i sekken?
2. Hva heter de tre viktigste grunnstoffene i kunst-

gjødsel?
3. Beskriv hvordan innholdet ser ut
4. Hva er det viktigste som står i bruksanvisningen?
5. Hva står det om mengden av gjødsel som skal 

brukes?
6. Finn arealet av en plen som læreren anviser.
7. Hvor mye gjødsel skal brukes på denne plenen?

Ekstra (morsom) oppgave!

Hvis dere får lov, har vi et forskningsprosjekt til
dere!

Merk av fire felter ved siden av hverandre på 
plenen. Hvert av disse skal være på 1 m2.

Gjødsle som vist under:

Felt A Normal mengde med gjødsel.
Felt B Dobbel mengde
Felt C Tredobbel mengde
Felt D Firedobbel dose!

Skriv ned det dere tror vil skje. Følg med i tiden
framover til dere ser resultatet. Avslutt forskningen
med en liten rapport.

2. I hagen og nærmiljøet 2.13  Å leve med og i hagen 
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Øvelse 1

Miljøvennlig hagebruk – utfordringer
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Oppgave 3

Sprøytemidler 

Tidligere trodde vi at vi kunne løse problemene
våre med å forgifte alle skadedyr og alt ugras. DDT
skulle utrydde malariamyggen, men naturen er ikke
lett å styre. Vi oppdaget at mange ulike gifttyper
samlet seg i større og større konsentrasjoner opp-
over i næringspyramiden i naturen. Den ”utspedde
og ufarlige” giften, var tilbake i farlige doser. Ørnen
fikk for tynne skall på eggene sine, fordi hun fikk for
mye DDT i seg. Å forstå at ørnen var i fare når vi
sprøytet vekk insekter, var ikke enkelt å se.

Bly fra bensin og sprøytemidler klarer også å akku-
mulere seg til store doser i næringspyramiden. Slik
kunne vi (mennesker og ørner), som er på toppen
av pyramiden få for mye gift i oss.

Nå prøver vi å bruke nedbrytbare stoffer som foran-
drer seg til ufarlige stoffer etter hvert. Men gift tar
ofte knekken på nyttige insekter også. Etter hvert
har vi lært å spille mer på lag med naturen.
Rovmidd jakter nå rundt i drivhus for å ta det ”utøy”
som vi sprøytet vekk med gift tidligere. Mange nye
lure knep er tatt i bruk. Søker du på nettet, finner du
mange eksempel på dette.

a) Underøkelse

Del klassen i tre
Noen sjekker på Internett opplysninger om sprøyte-
midler og bekjempelse av sopp og skadedyr. Bli
enige om noen gode søkeord før dere starter!

Noen finner ut hva en næringspyramide er og 
hvordan giften kan konsentrere seg i denne.

Resten tar kontakt med et utsalg for sprøytemidler.
Finn ut mer om dette.
• Hvem kan kjøpe giften? 
• Hvordan skille mellom farlige og mindre farlige

sprøytemidler?
• Skriv av en bruksanvisning, eller ta bilde av den

med digitalkamera. Prøv etterpå å finne ut hvorfor
akkurat dette er skrevet i teksten.

• Spør på utsalget om hvilke vanlige tabber som blir
gjort når vi skal bruke farlige stoffer.

b) De ulike gruppene presenterer for resten av 
klassen hva de fant ut.

Rovmidd Snylteveps Marihøne
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Øvelse 2

“Redskapen er halve jobben”

Oppgave 1

Vedlikehold

Utbedringer og nye prosjekt krever at en har tjen-
lige redskaper. Du må skaffe deg informasjon om

hvilke arbeider som skal gjøres, og finne ut hvilke
redskaper som kan være ønskelige. Du kan gå inn
på Internett og søke på ”hagekalender” for å få tips
til hva en trenger å gjøre etter at snøen ha gått. Fyll
ut følgende tabell:

Fylt ut av _________________________________________________________________

Arbeid som skal utføres Nyttig redskap å bruke

Fjerne ugress i blomsterbedet

Klippe gresset

Utstyr koster penger. Du skal velge de fem viktigste
redskapene som du trenger. Finn også ut hva 
redskapene koster.

Oppgave 2

Fakta om plenklippere
Skaff deg brosjyrer om noen gressklippere, eller
hent informasjon på hjemmesiden til noen av 
produsentene. Finn ut hvilke opplysninger som blir
gitt. Lag et oppsett der du forklarer ulike begreper.
Kanskje står det 4,0 hk, 3 kW eller noe annet? Lær så
mye om plenklippere at du kan holde en oriente-
ring for de andre i klassen.

Vanligste motortyper
Som oftest bruker vi elektriske motorer eller for-
brenningsmotorer. Elektriske motorer er gjerne lette
og enkle i bruk. De er mer miljøvennlige enn for-
brenningsmotorer, som brenner bensin, diesel eller
gass. Når bensin, diesel og propan brennes opp
inne i motoren, kommer det ut CO2 og drivstoffres-
ter. Men brenner motoren hydrogengass, kommer
det bare ut vanndamp! Dette arbeides det mye
med nå for å få bedre til!

Øvelse 3

Lynkurs i motorlære



Slik virker bensinmotoren
Under ser du en totaktsmotor og en firetaktsmotor.
Totakteren brukes i for eksempel motorsager og
mopeder. En totaktsmotor krever at du har olje i
bensinen! Påhengsmotorene var alltid totaktsmoto-
rer før, men nå er det blitt stadig flere firetaktere. De
blir tyngre, men firetaktere brenner opp bensinen

bedre, og da blir det mindre forurensing og mindre
i drivstoffutgifter. Firetakteren er ofte bedre når
motorene går sakte.

Firetaktsmotoren
Denne motoren er den vanligste bensinmotoren.
4 takter må til før den gjentar alt sammen.
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4. takt3. takt2. takt1. takt

Luft +
bensin

TennpluggTennpluggT

Eksos

TennpluggTennpluggT

Eksos

2. takt1. takt

Luft +
bensin
+ olje

• Første takt – INNSUGING: En ventil åpner seg.
Bensindamp suges inn.

• Andre takt – KOMPRIMERING: Bensindampen pres-
ses sammen

• Tredje takt – FORBRENNING: Tennpluggen tenner
dampen som eksploderer og dytter stempelet
kraftig nedover.

• Fjerde takt – UTBLÅSNING: Eksosventilen åpner
seg og CO2 og drivstoffrester blåser ut.

Dieselmotoren virker etter samme system med unn-
tak av tennpluggene. Dieselen selvantenner når den
presses nok sammen i tredje takt.

Totaktsmotor
En totakter klarer alt på 2 runder! Og husk: det må
olje i bensinen her.

• Første takt: Innsuging og utblåsing av eksos

• Andre takt: Komprimering og forbrenning 
av bensindampen.
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Ulike motorer
Tegningene over er av en sylinder. Vanligst er det å
ha 2 eller 4 sylindere. Vi setter sylindrene sammen
på flere måter. Står de på rekke etter hverandre, kal-
ler vi motoren rekkemotor. Står sylindrene i to rek-
ker som danner en V, kalles det en V-motor. Ligger
de to rekkene flatt, slik at de danner 180º, slår stem-
plene til siden slik en bokser slår.
Derfor kaller vi motoren boksermotor. Med litt 
trening kan du høre på lyden hvilken motor det er.

Oppgave 1

Forklar to- og fire-taktsmotoren til en i klassen som
ikke forsto dette med en gang!

Oppgave 1

Klarer dere å trekke riktige streker mellom energi-
kildene og motorene? Det kan hende at du skal ha
flere piler fra samme ord.

Øvelse 4

Motorer og ulike energikilder 

Energikilder

bensin

diesel

ved

koks

hydrogengass

propangass

elektrisitet

vind

Brukes i

gammel traktor 

ny traktor

påhengsmotor

dampskip

motorplenklipper 

motorsag

seilbåt

kompostkverna

liten personbil

buss

ferje

gaffeltruck



Oppgave 2

Liten test på motorkunnskap

1. ”Motoren er på 50 kubikk.” Hva mener vi når vi
sier det?

2. 4 stroke Briggs & Stratton står det på mange
gressklippere. Hva menes med 4-stroke?

3. Skal vi ha olje i bensinen på en firetaktsmotor?
4. Hvorfor har motorsager oftest totaktsmotorer?
5. En stor amerikansk bil hadde en V8-motor. Hva

betyr V8?
6. Vanlige 4-sylindrede rekkemotorer har ofte 

tenningsrekkefølgen 1-3-4-2. Hva kan det bety?
7. Finn eksempeler på biler med boksermotorer.
8. Gikk alle ”gråtassene”(traktor) i gamle dager på

bensin?

9. Finn reklame for plenklippere, ATV-er, mopeder,
motorsykler, påhengsmotorer og biler. Klipp ut
bilder og sorter dem i grupper slik du synes
passer best. Ved siden av hvert bilde må du 
skrive på informasjon om disse punktene:
– To- eller firetakt
– Tallet på sylindere
– Rekke-, bokser- eller V-motor
– Motorvolum og effekt

10. Motoreffekten (hvor ”sterk” motoren er) oppgis
i hestekrefter eller kilowatt. Hvordan kan du
regne om fra den ene enheten til den andre?

11. Tegn totakts- og firetaktsmotoren 
a. Vis med piler hvor du finner tennpluggen –

stempelet – ventilene.
b. Forklar noen andre eller skriv ned hvordan

motorene som du tegnet, virker.
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Notater:
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Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene bli kjent med hva bredbånd er og hvilke muligheter dette gir for rask
tilgang til samfunnsnyttig informasjon. De får også oversikt over overføringskapasiteten som dette gir.

Anslått tidsbehov                                               

Øvelse 1 – Er det bit eller byte 0,5 timer

Øvelse 2 – Hvor mye kan vi lagre 0,5 timer

Øvelse 3 – Hvor bredt er egentlig bredbåndet 0,5 timer

Øvelse 4 – Bredbånd og Universell utforming – tilgjengelighet for alle 1 time

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplan
Fag og kompetansemål i læreplan                                        Øvelse nr.

Norsk

Etter årstrinn 10

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid                                               1, 2, 3 og 4

Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og 

referere til benyttede kilder                                                       4        

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolke opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset

ulike mottagere                                                                         4     

Samfunnskunnskap

Etter årstrinn 10

Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta,

formulere argumentere og drøfte spørsmål                                                                     4

Naturfag

Etter årstrinn 10

Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige 

utfordringer knyttet til bruk av disse                                                         1, 2, 3 og 4

2. I hagen og nærmiljøet 2.14  Bredbåndet

Materialer og utstyr
Skriveutstyr

Kort beskrivelse
Se formål
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid.
Gruppa kan orientere de andre i klassen 

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Internett - Litteratur

Regjeringen og departementene, veileder
Bredbånd i kommunene, hvorfor er det nyttig og
hvordan kan det brukes? Veilederen finnes som pdf
fil for utskrift. www.odin.no/, søk på 
bredbånd.
HØYVIS, veiledningog informasjon om bredbånds-
anvendelse, www.hoyvis.net
Post og teletilsynets informasjonssider, www.npt.no
Helsenett, www.itouhelse.net
Fiberskoleprosjektet, www.uninett.no
E-guiden, hwww.elektroniskhandel.no
Nasjonalt senter for telemedisin,
www.telemed.no
Litteratur



Den offisielle definisjon på bredbånd er:
Bredbånd er en samlebetegnelse på teleinfrastruktur
med høy overføringskapasitet. «Båndbredden» er et
mål på hvor store datamengder, eller bit (binære tegn),
som kan overføres gjennom det aktuelle mediet pr.
sekund, altså overføringskapasitet. I dag er det vanlig
å omtale hastigheter over 1-2 Mbit/s som bredbånd.
Mange snakker om bredbånd som om det faktisk var
et ”bredt bånd”, men bredbånd krever for så vidt ikke
en gang kabler eller ledninger.

Kilde: Veilederen fra Regjeringen og departemen-
tene

Når du skriver på datamaskinen er det bokstaver
som kommer fram på skjermen, men da er det et
program som har ”oversatt” det ”språket” data-
maskinen ”forstår” til et språk du forstår.

Datamaskinen ”forstår” bare to ting: enten at 
strømmen er på eller at strømmen er av.

Når vi skal beskrive dette, sier vi ofte at strøm på
(puls) er 1 og strøm av (mangel av puls) er 0.

Et slik signal (puls) eller mangel på signal kalles en
bit.

For å lage et tegn ( for eksempel en bokstav eller et
tall ) må man ha en kombinasjon av strøm slått på
og strøm slått av åtte ganger.

Dette kalles i dataverdenen 8 BIT (eks bokstaven 
a = ..............).

8 BIT er til sammen 1 BYTE, det betyr at størrelsen
på et tegn enten kan uttrykkes som 8 bit eller 1
byte

Oppgave 1

Hvor mange byte, og hvor mange bit består
Veronicas navn av?

Svar:_______________________________________

Oppgave 2

Hvor mange byte og hvor mange bit består ditt
navn av?

Svar:_______________________________________
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www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Er det bit eller byte?
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Joakim skal kjøpe ny datamaskin.
Han titter på flere annonser.

Øvelse 2

Hvor mye kan vi lagre?

Joakim er interessert i hva dette betyr, og finner fram opplysninger som kan hjelpe, blant annet denne 
tabellen. som sier noe om hvordan størrelsen på tall kan uttrykkes ved hjelp av bokstaver:

Forkortelse uttales tallverdi eksempel

m milli 0,001eller 1/1000 mg(milligram), mm (millimeter)

c centi 0,01 eller 1/100 cm (centimeter)

d desi 0,1 eller 1/10 dm (desimeter)

1

deca 10

h hekto 100 hg (hektogram)

k kilo 1000

M mega 1000 000 MB (megabyte)

G giga 1000 000 000 GB (gigabyte), GW (gigawatt)

T terra 1000 000 000 000 TB (terrabyte), TW (terrawatt)

Datamaskinen i annonsen har internminne på 1024
MB, det betyr at du kan ha 1024 000 000 tegn inne
i maskinens arbeidsminne på én gang (1024 millio-
ner tegn).

Lagringsplassen på harddisken er 300 GB. Denne
harddisken har plass til å lagre 300 000 000 000
tegn (300 milliarder tegn).

Oppgave: Dersom du har datamaskin hjemme, kan
du finne ut hvor mange tegn som kan lagres på
harddisken?

Svar____________________

Jonatan skal også kjøpe DVD plater. Hvor mange
tegn kan han få lagret på disse platene?

Svar_____________________

For at datamaskinen skal få kontakt med verdens-
veven (Internett – www dvs. world wide web) må
boligen vår på en eller annen måte være tilknyttet
et nettverk som gir oss tilgang ut over husets 
vegger.

Dette kan gjøres på flere måter, for eksempel:

• ADSL via kobberkabel er en forkortelse for
”Asymmetric Digital Subscriber Line”. Asymmetrisk
fordi det er raskere å hente informasjon inn til
maskinen enn å sende informasjon ut fra maski-
nen. Man bruker telefonledningene, men for at
informasjon som skal til datamaskinen blir skilt fra
informasjon som skal til telefonen, må man måtte
benytte et filter (en splitter).

• FIBERKABEL – dette gir stor kapasitet. Ulempen er
at det må legges nytt og er ganske dyrt. Hvis man
samarbeider om å legge kabel samtidlig med
andre arbeider vil dette på sikt gi god uttelling.

• TRÅDLØST – f.eks. innenfor samme bygg. Man kan
ha et nettverkskort som støtter trådløst nettverk i
datamaskinen. Du kan også bruke modbiltelefo-
nen med «3G»/UMTS, som er «mobilt bredbånd».

Øvelse 3

Hvor bredt er egentlig bredbåndet?

• AMD Athlon 64 37000 + prosessor

• 1024MB RAM

• 300 GB harddisk

• ATI X700 skjermkort med 512MB

• DVD-RW multidrive dual layer (8,5GB)

• TV-tuner (digital/analog)

• Fjernkontroll for mediasenter

• Tastatur



Da trenger du en såkalt 3G-mobiltelefon.
Teleseskaper gir også tilgang til trådløse nettverk
på steder som flyplasser og bensinstasjoner osv.
Der hvor folk bor langt fra hverandre, kan man
bruke trådløs forbindelse over satellitt eller radio-
aksess på spesielle frekvenser.

Hva menes med overføringshastigheter?
Overføring av informasjon skjer ved at alle tegn blir
sendt som signaler. Et tegn blir sendt som 8 bits
sammen med noen kontrolltegn.

Noen eksempler på overføringshastigheter – før og
nå...
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Ned (kbps) Ut (kbps) Antall tegn på et sek

I ”gamle dager” 9,6 9,6 9 600 9 600    

ISDN 64 64 64 000 64 000

ISDN 2 linjer 128 128 128 000 128 000

ADSL – “langsom” 384 128 384 000 128 000

ADSL – ”rask” 2048 448 2 048 000 448 000

Oppgave 1

For å finne hastigheten på overføringen på din
maskin kan du føre markøren over nettverksssym-
bolet på datamaskinen nederst i høyre hjørne på
maskinen du jobber ved. Men, kanskje sier dette
bare noe om det størst mulige hastigheten?
Kanskje læreren kan gi deg tips om hvordan du
finner overføringshastigheten på linjen din.

Du kan også teste den faktiske overføringshastighe-
ten på
www.itavisen.no/services/speedometer
Vær klar over at brannmuren – som du BØR ha på –
kan sinke overføringen.

Jeg har sett overføringshastighet på ___________.

Dette betyr at:

Oppgave 2

Etter å ha vært gjennom dette stoffet, har jeg gjort
disse erfaringene:
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Oppgave

Hvilke betydning har bredbåndet for utviklingen i
samfunnet med vekt på Universell – utforming – 
tilgjengelighet for alle?

Diskuter i grupper, og presenter besvarelsene for
klassen.

Søk informasjon på internett

Regjeringen og departementene har en Veileder for
bredbånd i kommunene, hvorfor er det nyttig, og
hvordan kan det brukes? Veilederen finnes som pdf
fil for utskrift.
www.odin.no/, søk på bredbånd.

HØYVIS, Veilednings- og informasjons-Service ,
www.hoyvis.net
Post og teletilsynets informasjonssider, www.npt.no
Helsenett, www.itouhelse.net
Fiberskoleprosjektet, www.uninett.no
E-guiden, www.elektroniskhandel.no
Nasjonalt senter for telemedisin,
www.telemed.no

Øvelse 4

Bredbånd og Universell utforming 
– tilgjengelighet for alle 

Notater:



Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene bli kjent med anleggsgartnerens oppgaver, anleggsgartnerfaget og
utdannings- og karrieremuligheter i faget.

Anslått tidsbehov                                                 
Øvelse 1 – Utdanning i anleggsgartnerfaget  1 time

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplan
Fag og kompetansemål i læreplan                                                Øvelse nr.

Norsk

Etter årstrinn 10

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 1

Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster 1

Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og 

referere tilbenyttede kilder                                                             1

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolke  opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset

ulike mottagere                                                                             1     

Programfag til valg for utdanningsprogram

Naturbruk                                                                                       1         
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Materialer og utstyr
Skriveutstyr

Samarbeidspartnere under 
aktiviteten
Lokale anleggsgartnerfirmaer, www.naml.no
Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget,
www.soa-opplaeringssenter.no
Lokallag av Norske landskapsarkitekters Forening,
www.landskapsarkitektur.no

Kort beskrivelse
Se formål
Aktiviteten egner seg for gruppearbeid. Gruppa
kan orientere de andre i klassen om anleggs-
gartnerfaget.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Internett
Norske Anleggsgartnere, www.naml.no
Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget,
www.soa-opplaringssenter.no
Norske Landskapsarkitekters Forening, www.land-
skapsarkitektur.no
Vi bygger Norge, www.vibyggernorge.no
Skolenettet, www.skolenettet.no
Videregående opplæring, www.vilbli.no
Høgskoler – Universitet, www.nlh.no
Utdanningsdirektoratet, www.you.udir.no
Se bakgrunnstoff bak i heftet.

2. I hagen og nærmiljøet 2.15  Anleggsgartner 
– et yrke for meg
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Anleggsgartneren
Har du noen gang tenkt over hvem som har laget
fotballbanen og lekeplassen, hagen rundt huset
ditt, gressplener og blomsterbed rundt skolen din?
Det har anleggsgartneren.

Anleggsgartneren er med på å skape trivelige miljø-
er rundt oss der vi ferdes og bor. Han eller hun tar
vare på hager, busker, trær og alle typer uteanlegg.
Anleggsgartneryrket passer for den som liker å

arbeide ute i frisk luft og som vil arbeide selvsten-
dig. Yrket setter krav til stor nøyaktighet og dyktig-
het.

Anleggsgartneren har et yrke for fremtiden siden
det å sette mennesket, miljøet og naturen i forgrun-
nen blir stadig viktigere.
Med økende levestandard, vil folk også ha det
penere rundt seg, og flere velger å engasjere fagfolk
til å anlegge og stelle hager og uteområder.

2. I hagen og nærmiljøet 2.15  Anleggsgartner 
– et yrke for meg

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

ANLEGGSGARTNEREN - EN MILJØSKAPENDE HÅNDVERKER

Anleggsgartnerlærling Stine Lie i aksjon!  Fotos: Asbjørg Røneid-Hansen.
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Vi ser på vårt yrke som et miljøskapende og 
miljøbevarende arbeide.

Anleggsgartneren kan med sine biologiske og 
tekniske kunnskaper bygge og vedlikeholde alle
typer grøntanlegg som parker, rekreasjonsområder,
hageanlegg, idrettsanlegg, kirkegårder, gågater,
lekearealer og uteområder for boliger, institusjoner
og andre offentlige anlegg.

Anleggsgartnerbedriftene påtar seg oppdrag for
det offentlige og de store eiendomsbesitterne, i til-
legg ser vi en sterkt økende etterspørsel etter våre
tjenester til det private markedet. Flere og flere
hageeiere legger stadig større vekt på uteanlegget
og ønsker at det skal se innbydende og velstelt ut
til enhver tid.

Anleggsgartneren levere og ”monterer” alt som
skal vokse og gro, de leverer jord, stein- og betong-
produkter samt utebelysning, vanningsanlegg og
utsmykning når hagen eller uteanlegget er anlagt
utfører anleggsgartneren alle oppgaver innen 
skjøtsel og vedlikehold av hagen dvs. gjødsling,
plenklipping, beskjæring, trepleie, ugress- og skade-
dyrbekjempelse, samt vår og høstopprydding.

På nettadressen www.skolenettet.no finner du
kompetanseplatformen som er en kort beskrivelse
av de oppgavene anleggsgartneren arbeider med

Anleggsgartnerne er opptatt av
Tilgjengelighet for alle – universell 
utforming

Anleggsgartnerne er opptatt av at alle skal oppleve
naturens skjønnhet i alle typer private og offentlige
uteanlegg. Anleggsgartneren må sette seg inn i de
forskjellige gruppers situasjon og finne gode prak-
tiske og estetiske løsninger, dette utfordrer til opp-
finnsomhet, fantasi og skaperevne.

Hva gjør anleggsgartneren om vinteren?

Tradisjonelt har det vært en sesongpreget bransje,
men de siste års milde vintre har gjort at sesongen
har blitt forlenget. Innføring av mer moderne drifts-
former har også gjort vinterarbeidet enklere og de
fleste firmaer dimensjonerer nå sin bemanning for
helårsdrift. Dessuten legger man opp arbeidet slik
at beskjæringsarbeider, steinmurer o.l. utføres i den
kalde årstiden og mange har omfattende oppdrag
innen snøbrøyting.

Yrket gir stor grad av frihet og meget 
allsidige arbeidsoppgaver

Et yrke for aktive folk som liker å arbeide ute i frisk
luft. Et yrke for deg som liker å få tingene gjort 
og hvor det settes store krav til selvstendighet,
nøyaktighet og dyktighet.

I tillegg til sin spesialutdanning kan anleggsgartne-
ren delta i hele anleggsprosessen fra oppmåling,
utgraving, forskaling, støping og bruk av avanserte
anleggsmaskiner frem til planting og overlevering.
Masseberegninger og kalkulasjon inngår også som
en naturlig del av arbeidet.

Bransjen har gode kontakter i Europa for deg som
ønsker å prøve å jobbe i utlandet.

Anlegg for tøffe tak? 

Yrket setter ikke spesielle krav til fysiske styrke og
førlighet. Tunge løft utføres i dag med moderne 
løfteredskaper, mens aktiviteter som beskjæring av
store trær krever en viss førlighet og psykisk styrke.
Du får brukt kroppen hver eneste dag, dette gir deg
allsidig trenig i frik luft noe som styrker både kropp
og sjel.

Sats på anleggsgartnerutdanning

Det er lurt å starte utdanningen med fagbrev og
bygge på med teoretisk høgere utdanning etter
hvert. Da har du et solid referansepunkt med knag-
ger som du kan henge teorien på  hvis du velger
høgere utdanning senere. Andre fordeler er at du:
• Får lønn i læretiden.
• Kan bygge videre på fagutdanning for å få studie-

kompetanse for videre utdanning.
• Får utviklet og brukt både dine teoretiske 

og praktiske egenskaper.
• Med fagbrev, etter 2 år kan du få mesterbrev som

gir et godt grunnlag for å  starte egen bedrift.
• Kan ta teknisk fagskole, høgskole og universitet og

utdanne deg til anleggsgartnertekniker, land-
skapsingeniør, landskapsarkitekt og miljø og
naturforvaltning.

Som anleggsgartner vil du alltid være aktuell og
ettertraktet på arbeidsmarkedet.
Godt kameratskap og variert arbeid i frisk luft
gjør arbeidsdagen spennende.
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Du finner mer informasjon på
Internett
Norske Anleggsgartnere, www.naml.no
Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget,
www.soa-opplaringssenter.no
Norske Landskapsarkitekters Forening, www.land-
skapsarkitektur.no
Vi bygger Norge, www.vibyggernorge.no
Skolenettet, www.skolenettet.no
Videregående opplæring, www.vilbli.no
Høgskoler – Universitet, www.nlh.no
Utdanningsdirektoratet, www.you.udir.no
Mesterbrev, www.mesterbrev.no

Oppgave 1

Beskriv hvilke arbeidsoppgaver disse har:
• Anleggsgartneren
• Anleggsgartnermesterern

Oppgave 2

Beskriv utdanningsveiene fram til
• fagbrev i anleggsgartnerfaget og hvilke skoler

som tilbyr denne utdanningen i ditt fylke
• mesterbrev i anleggsgartnerfaget
Presenter besvarelsen fra oppgave 1 og 2 for de
andre i klassen.

Oppgave 3

Bruk Internett eller gule sider i telefonkatalogen og
lag en oversikt over anleggsgartnermesterfirmaer i
ditt fylke. Skriv brev eller e-post til en eller flere av
de nærmeste firmaene og inviter en representant
fra firmaet til å komme til skolen til et orienterings-
møte om anleggsgartnerfaget.
Skriv referat fra orienteringsmøte

Øvelse 1

Utdanning i anleggsgartnerfaget

Notater:
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Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene få kjennskap til og øve seg på de utfordringer som en planlegger
står overfor. Elevene skal oppnå best mulig utnyttelse av et tomteområde med veier, boliger og fellesarealer.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Kart – til nytte og glede 1 time

Øvelse 2 – Vi planlegger boligfeltet 4–6 timer

Øvelse 3 – Hus etter tomt eller omvendt 1 time

Øvelse 4 – Et navn skal alt og alle ha 1 time

Øvelse 5 – Vi lager modell av boligfeltet 8 timer

Øvelse 6 – Fiberoptikk - å se lyset 1 time

Kort beskrivelse
Vi tar utgangspunkt i et kart over et nytt tomteområde. Elevene planlegger et boligfeltet med boliger, veier
og nødvendige servicefunksjoner Aktiviteten inneholder også en øvelse om forholdet mellom huset og 
tomten. Elevene jobber dessuten med å finne navn til boligfeltet, veiene osv. Til slutt kan elevene lage en
modell av boligfeltet.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen                                                         Øvelse nr.

Matematikk

Etter årstrinn 7

Bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og arbeidstegninger 1

Velge passende målenheter og regne om mellom ulike målenheter 1

Etter årstrinn 10

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk  

Velge passende målenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike målenheter, bruke og 

vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerhet                           

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Samtale om arkitektegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til 

omgivelsene og skissere ulike løsninger                                                                                                2 og 3

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon                    5

Naturfag

Etter årstrinn 10

Gjøre rede for elektronisk kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige 

utfordringer til bruk av slike                                         6
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Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og beherske målestokk og karttegn 1

Norsk

Etter årstrinn 10

Gjennomfør enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset 

ulike mottakere                                      4

Utrykke egne meninger i diskusjoner og vurder hva som er saklig argumentasjon 4

Lede og referere møter og diskusjoner 4

Programfag til valg for utdanningsprogrammet

Bygg og anleggsteknikk 1, 2, 3 og 5        
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Materialer og utstyr
Tilgang til Internett
Skrivesaker, linjal og passer
Kart over et tomte-/ boligområde
Materialer til modell av boligfelt – avhengig 
av løsning
Glasstav
Fiberkabel
Se oversikt over leverandører av materialer og
utstyr bak i heftet

Samarbeidspartner under aktiviteten
Kommunen, planavdelingen
Husbankens regionkontorer
Boligprodusenter
Byggmestere
Entreprenører
Arkitekter

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek, litteratur
Solas stilling i Norge, Rolf Brade, Universitetsforlaget
Private reguleringsplanerforslag for småhusbebyg-
gelse, Boligprodusentenes Forening, Husbanken,
Byggenæringens Forlag,
www.byggenaeringensforlag.no

Internett
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Boligprodusentenes Forening,
www.boligprodusentene.no/medlemmer
Norges Byggmesterforbund,
www.byggmesterforbundet.no/
lokale bedrifter

Entreprenørforeningen bygg og anlegg,
www.ebanett.no
Husbanken, www.husbanken.no
Fysikknettet, www.fysikknett.no

Se bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i heftet

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Kan brukes fleksibelt
Dette er en omfattende aktivitet som det trengs 
ca. 8 timer for å gjennomføre i sin helhet. Dere kan
også trekke ut øvelser og oppgaver og bruke dem i
andre opplegg.

Det er også en del andre øvelser dere kan trekke
inn i opplegget om boligfeltet, for eksempel disse:

Hvor skal vi gå? side 26
Livets vei, fremkommelighet for alle side 28
Bredbåndet side 141
Den trygge, fine skoleveien side 121
Vi lager en parkmodell side 123

Øvelse 6 - Fiberoptikk kan knyttes til stoffet om
bolig og boligfelt på flere måter. Den kan trekkes
inn i forbindelse med utbygging av boligfelt og til-
rettelegging for bredbånd. Den kan da knyttes til
aktiviteten om bredbåndet. Eventuelt kan utgangs-
punktet være lamper og lyseffekter. Eller det dere
kan ha et rent teknologiperspektiv på øvelsen.



Eksempel på kartverk
Det beste er å ta utgangspunkt i lokale områder og
kart. Men dere kan også finne inspirasjon i kart-
verket fra Stokke kommune, som en del av 
eksemplene i heftet er hentet fra. Andre kommuner
har tilsvarende kart.

• Gå til adressen www.stokke.kommune.no
• Trykk på fanen for KART
• Dersom du ikke har ActiveX installert på maskinen,

vil du få instruksjon/veiledning om hvordan det
skal gjøres.

• Når du etter installasjonen starter nettleseren, får
du frem et oversiktskart over kommunen.

• Trykk på tallet 10 000, og du får opp kartet over en
del av Gjennestad i Stokke i målestokk 1 : 10 000.
Hvis du har kjørt E18 gjennom Vestfold, vil du kan-
skje kjenne igjen blomsterkrysset ved rundkjøring-
ene?

• Trykk på hånden ved siden av tallet 10 000, ta tak i
navnet Gjennestad, og før det til toppen av bildet.

• Før bildet slik at du får en stor myr midt i bildet.
• Høyreklikk og velg ZOOM. Sett inn den målestok-

ken du ønsker.

Let fram gardsnummer 58/97, som går igjen i en del
av eksemplene i heftet.

Det er svært mange muligheter for visninger. For
eksempel  finner du vanntilførsel og kloakk dersom
du krysser av for visning av dette på venstre side av
kartet.

Bygging av modell
Dette er nærmere behandlet i kapittel 2, og dere
kan finne tips til materialer osv. der.

Se for eksempel side 108.

Krever en del planlegging
Du må planlegge hvor dypt dere skal gå når det
gjelder plan- og bygningsloven, husbankene livs-
løpsstandard, eventuell kontakt med planmyndig-
hetene i kommunen og andre fagmiljøer osv.
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Notater:
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Dere skal planlegge et byggefelt og lage en modell
av feltet.

Valg av område
Velg et område dere skal bruke. Snakk med læreren
om dere kan bruke et område i nærmiljøet. Dere
kan også kontakte kommunen og høre om det er et
tomteområde som skal bygges ut, og som dere kan
bruke. Eller læreren kan tipse dere om et område
dere finner på Internett.

Et kart er en tegning over et område. Dette området
kan være en skog, en by, et fylke, et land eller hele
verden.

Oppgave 1

Her ser du to kart over samme område. De små
figurene du ser, er tegninger av bygninger. Samme
bygning på de to kartene har forskjellige størrelse.
Det betyr at kartene er tegnet i forskjellig måle-
stokk.

Plasser punktene A, B og C på samme sted på
begge kartene:

a) Bokstaven A plasseres ved en høydekurve (kote)

b) Bokstaven B plasseres ved et hus

c) Bokstaven C plasseres ved en vei

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Kart – til nytte og glede

100 m

100 m

A
B

C



Oppgave 2

Målestokk – hvilken stokk er det?

Målestokken forteller hvor stort kartet er i forhold til
terrenget.

1 : 10 000 er et eksempel på hvordan målestokk kan
skrives. Det betyr for eksempel at en cm på kartet er
10 000 cm (100 m) ute i terrenget, eller 1 m på et
stort kart er 10 000 m (10 km) i terrenget.

På kartene under ser du området hvor vennene
Sangar og Lerke bor.

Den lille ringen viser hvor Lerke bor i målestokk 
1 : 7 500, den store ringen viser samme eiendom-
men i målestokk 1 : 2 500

På kartet med målestokk 1 : 7 500 er det 2,2 cm
mellom huset til Lerke og huset til Sangar, målt
langs den korteste veien, den vi ofte kaller luftlinjen

a) Hvor langt er det i luftlinje mellom husene til
Sangar og Lerke? ___________

b) Hvor mange cm er det mellom husene til Sangar
og Lerke på kartet som har målestokk 1 : 2 500?

_________
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100 m

100 m

Målestokk 1 : 7 500      

Målestokk 1 : 2 500

c) Tegn inn hvor du tror Sangar kan bo.

d) Tegn inn hvor du ville ha bodd. Forklar hvorfor.

Notater:



Oppgave 3

Hvorfor den målestokken, da?

a)  Hvilken målestokk vil du bruke hvis du skal tegne:
(kryss av)

b) Hvorfor opererer vi med forskjellig målestokk?

Kryss av for riktig svar:

Riktig Galt

Jeg forstår hva målestokk er

Dersom du har krysset av for galt, bør du nå spørre matematikklæreren din om hjelp.
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OBS! VestfVestfV o d må tegnes i større må estokk, f.eks. 1:200 000

VV old
i må

Norge
i målestokk 1 : 3 500 000

10 : 1 1 : 1 1 : 10 1 : 100 1 : 1000 1 : 10 000 1 : 1 000 000

Kart over hjembygda di

Innredningsplan for rommet ditt

Plan over huset/leiligheten du bor i

Kart over Norge

Arbeidstegning av en passer

Et kart til å løpe etter (orientering)



Nå er dere planleggere! Dere skal planlegge et nytt
boligområde som det skal bli fint å bo i for alle.
Dere avtaler med læreren om dere skal jobbe med
et ordentlig område i nærheten, eller noe annet.

Dere jobber med et kart som dere blir enig med
læreren om.

Ved utbygging må planleggerne blant annet følge
plan- og bygningsloven. Dere avtaler med læreren
om dere skal studere denne nærmere, eller nøye
dere med tipsene nedenfor.

Oppgave 1

Diskuter i gruppen, og tegn inn i kartet:

Hva trenger du i byggefeltet ditt?
• Butikker?
• Barnehage/skole?
• Forsamlingshus?
• Boliger
Her er det bare fantasien som setter begrensning-
ene.

Oppgave 2

Vi følger plan- og bygningsloven

Plandelen i plan- og bygningsloven sier at det
innenfor hvert byggefelt skal være
• vei/vann/kloakk (infrastruktur)
• grønne lunger
• område for friluftsaktiviteter (lekeplass + +)
• elektrisitet
• telefon

Er dette oppfylt for boligfeltet ditt? Marker på
kartet.

Tips om veier

Regler for bygging av vei finner du i tilknytning til
oppgaven ”Veien i mitt eget byggefelt” på side 105.

• Skal det kjøre buss i boligfeltet ditt? Da må du
tenke på busstopp etter regler om tilgjengelighet
for alle.

• Kommer du fram med rullestol?

• Skilting – hva skal vi velge av skrifttyper, blant
annet? Se øvelsen ”Et navn skal alt og alle ha” på
side 160.

Vann og kloakk: Hvor er det enklest å koble seg på
eksisterende vanntilførsel og koble til kloakk? 

Oppgave 3

... og så var det alt det andre planleggeren må tenke
på.

Diskuter punktene nedenfor, og skriv notater.
Kanskje det er lurt å dele i grupper som tar hver
sine punkter, og så orienterer dere hverandre om
hav dere har funnet ut.

Avfallshåndtering

Hvordan kan vi håndtere avfallet i boligfeltet vårt? 
I dag brukes det mange penger på å kjøre bort
store mengder avfall fra alle husstandene i Norge 
(i verden).
Avfallet inneholder mye energi, noe vi også trenger
i et boligfelt. Er det mulig å gjenvinne den energien
som finnes i avfallet, til eget bruk?

Internett

Planlegg feltet med tilgang til Internett – det øker
livskvaliteten for ensomme mennesker og blir etter
hvert en nødvendighet for alle. Trådløst nettverk er
mulig over store områder.

Hvordan skal tomtene være?
Mange kommuner har regler for hvor store tomtene
skal være i et byggefelt, og hvor stor grunnflate
huset kan i forhold til tomta.

Finn ut hvordan dette er i din kommune.

Hva gjør vi med tomter som er bratte? Husk – vi
skal ha tilgjengelighet for alle!

Hus – mange ting å passe på

Når vi skal velge hus er det mange ting å tenke på:
• Husbankens livsløpsstandard - se blant annet side

229 (og/eller drøft dette begrepet med læreren)
• Hvilke behov har familien nå?
• Hvilke behov kan vi forvente å få? 
• Hva slags hus skal vi velge?
• Passer det huset vi ønsker oss til tomta?
• Hvordan skal huset plasseres på tomta? Se også

oppgaven om tomt på side 158
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Øvelse 2

Vi planlegger boligfeltet



Hagen

Trivsel er avhengig av hvordan vi har det rundt oss
og i oss. Hagen er på mange måter like viktig som
huset.

Her får du en liten orientering før du går i gang
med oppgavene.

Når vi skal plassere huset må vi sørge for best mulig
utnyttelse i forhold til
• hage
• naboer
• sol

Her er et eksempel på tomt med hus på:

HAGE
Hagen skal være til glede og hygge, derfor plasserer
vi huset slik at vi får størst mulig område som kan
benyttes til hage. Plan- og bygningsloven sier at det
mellom huset og veien må være minst en billengde

SOL
”I Østen stiger solen opp” – det betyr for oss i Norge
at sola står i sør på formiddagen, og i vest når vi
kommer hjem fra skole eller jobb. Huset må plasse-
res slik at vi får utnyttet både morgensol (frokost-
terrasse) og ettermiddagssol.

NABOER
Gode naboforhold får vi når vi viser hensyn til 
hverandre. Sørg for at alle får utnyttet tomta si på
best mulig måte! 
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Øvelse 3

Hus etter tomt eller omvendt

58/9

Målestokk 1:500

Derfor har vi
• lagt veien parallelt med den høyeste koten slik at

husene ikke skygger for naboens sol.

• plassert huset vårt som vi har:
– Frokostterrassen kan vi bygge utenfor kjøkkenet

og det vestlige soverommet.
– Utgangen fra stua er vendt mot vest. Her får vi

best forhold til sola på ettermiddag og kveld.

Når arkitekter skal planlegge boligfelt, kan de bruke
en tabell som viser solas stilling forskjellige steder i
Norge. Denne tabellen sier noe om hvilken høyde
sola har til enhver tid, og man kan derfor planlegge
boligfelt slik at alle tomtene får de beste forhold til
sola. (Rolf Brahde: Solas stilling i Norge,
Universitetsforlaget.)
Det er utarbeidet en veileder for å lage regulerings-
planer. (Boligprodusentenes Forening, Husbanken:
Private reguleringsplanforslag for småhusbebyg-
gelse, Byggenæringens Forlag).



Oppgave 1

Undersøke tomter

Læreren gir deg fem tomter som du skal undersøke.
Sjekk hvordan husene på de tomtene du får utdelt
ligger i forhold til punktene som er beskrevet 
ovenfor.

Ta med kompass for å sjekke retningen.
Husk – ikke gå inn på andres eiendom uten 
tillatelse.

Gi poeng fra 1 til 4, der 4 er svært god plassering,
og 1 er svært dårlig plassering.
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Adresse Plassering på tomta Retning Nabohensyn Resultat 
(gjennomsnitt)

Oppgave 2

Sammenlign med resultatene fra de andre i klassen,
og finn ut hvor stor prosent av eiendommene som
er godt plassert, og hvor mange prosent som er
dårlig plassert.

Oppgave 3

Resultatet dere kom fram til, kan være utgangs-
punkt for diskusjon med teknisk etat i kommunen
om hvordan de tenker når de plasserer hus. Snakk
med læreren om dere skal ta kontakt med kommu-
nen.

Notater:



Oppgave 1

Hva skal boligfeltet hete?
Alle i klassen kommer med forslag.
Stem over det beste forslaget.

Oppgave 2 
Hva skal gatene og veiene hete?

a) Mange gater har fått navn etter personer, dyr,
planter, fugler eller liknende. Registrer gatenavn 
i ditt område. Finn ut hvorfor navnene er som 
de er.

b) Kanskje du kan finne ut om det er noen i din
nærhet som fortjener å få ei gate oppkalt etter seg?

Begrunn ditt eller gruppas forslag til navn på 
boligfeltet, gatene og veiene. Begrunnelsen skal
fremføres muntlig for klassen.

Snakk først med læreren om hvordan dere skal gå
frem.

Først lager dere en modell av terrenget, for eksem-
pel av isoporplater dere skjærer til så de følger
kotene (høydekurvene). Det finnes også andre
muligheter. Dere kan også bruke en spesiell 
oljeblandet sand.

Marker veier, grøntanlegg, lekeplasser osv.

Sett så på plass modeller av husene.

Kanskje dere kan bli inspirert av det andre elever
har gjort.
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Øvelse 4

Et navn skal alt og alle ha

Øvelse 5

Vi lager modell av boligfeltet

Denne fine modellen
har elever ved
Krogstad skole laget.
Foto: Fredrik Svendsen



FIBER – et ord som er blitt dagligdags i flere hense-
ende, både som et viktig element i mat og, som vi
skal lære om her, et medium hvor vi overfører infor-
masjon.

En fiberkabel består av lange glasstråder.
I en fiberkabel blir signalene sendt ved hjelp av lys.

I 1841 viste sveitseren Daniel Colladon ved demon-
strasjon at lys kunne ledes gjennom vann.

Kunnskap om at glasstråder leder lys er sannsynlig-
vis like gammel som glasskunsten. De første glass-
kunstnerne er kjent fra romertiden, men det var
først på midten av 1800-tallet at man jobbet med
utvikling av glasstråder for det formål å lede lys.

Oppgave 1 
Bruksområder

Hva kan vi bruke fiberoptikken til? Prøv å finne
informasjon om bruk av fiberoptikk i
• kabler for bredbånd
• lamper
• annet?

Oppgave 2
Lys i vann

Lys ledes også gjennom vann. Se om du kan finne
informasjon om hvordan vannfontener fungerer.

Disse to bildene viser to formasjoner man kan se i
Fontena Magica i Barcelona hvor lys sendes opp i
vannstråler
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Øvelse 6

Fiberoptikk – å se lyset

... og her er en flott modell fra 
Stokke ungdomsskole.
Foto: Morten Børsum, Tønsberg Blad



Oppgave 3

Et enkelt forsøk med ledning av lys

Du skal bruke:
• Lyskilde
• Glasstav
• En bit av en fiberkabel

1. Sett lyset mot den ene enden av glasstaven. Hvor
kommer lyset ut igjen?

2. Gjør det samme med fiberkabelen

Hva ser du?

Oppgave 4

Hvorfor fiber?

Foreta undersøkelser. Her er noen tips:

• I en fiberkabel går signalene med svært høy 
hastighet.

• Fiberkabelen er ikke utsatt for elektromagnetisk
støy, og er vanskelig å ”avlytte”.

• Det er ikke elektrisk motstand i kablene, informa-
sjon kan derfor sendes over store avstander uten
tap.

• På grunn total indre refleksjon. Dette er en spesiell
egenskap ved fiberkabler. Lyset slippes ikke ut av
kabelen, men blir reflektert inn igjen og vil på den
måten fortsette til kabelens ende.

Se mer på www.fysikknett.no.

For å gå direkte inn på temaet om fiberoptikk, følg
dette:

• Lys og optikk
• Anvendelser
• Fiberoptikk

Se ellers også de andre sidene på fysikknettet.
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Notater:
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Formål
Elevene skal designe en prototyp av et inngangsparti med ringeapparat til en boligblokk. Elevene får øvelse i
å utforme et inngangsparti med best mulig tilgjengelighet for beboerne og for besøkende. Funksjonell
design og god estetikk skal vektlegges

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Lag en modell av et inngangsparti 4–6 timer

Øvelse 2 – Design et dørskilt med ringeapparat 8–10 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter i forhold til en kravspesifikasjon for form og funksjon 1 og 2

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk 2

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare 1 og 2

Stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer 1 og 2

Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjon                                 1 og 2

Vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger 1

Naturfag

Etter årstrinn 10

Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen 

og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet 2

Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige 

utfordringer knyttet til bruk av slike 2

Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene 1 og 2       

Matematikk

Etter årstrinn 10

Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter,

bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon 

og måleusikkerhet     1 og 2

Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske 

forhold av særlig betydning innenfor teknologi,

Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsviningspunkter ved hjelp 

av hjelpemidler                                               1 og 2

Programfag til valg for utdanningsprogrammet

Bygg og anleggsteknikk 1



Materialer og utstyr
Tilgang til Internett

Design:
Skrive-/tegneutstyr, farger, linjal og passer
Terrengkasse
Ulike materialer, f.eks. plast, tre, papir, leire 
og pappmasjé
Buser
Ledninger
Motstander
Trykknapp/bryter
Batteri
Diode/lyspære med holder

Samarbeidspartner under aktiviteten
Kommunen
Elektroinstallasjonsfirma
Arkitektfirmaer
Opplæringskontorer for elektrofag 
Husbankens Regionkontorer
Lokallag for organisasjoner som arbeider for 
personer med nedsatt funksjonsevne, se deres 
nettsider nedenfor og bakgrunnsstoff bak i heftet.

Kort beskrivelse
Se formål
Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
www.ffo.no
Norges Blindeforbund,
www.blindeforbundet.no
Geocities, www.geocities.com
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Fysikknettet, www.fysikknett.no
Skolelaboratoriet NTNU, www.skolelab.ntnu.no
Handlingsplan for universell utforming, www.uni-
versell-utforming.miljo.no
Deltasenteret - statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet,
www.deltasenteret.no/
Statens Bygningstekniske etat, www.be.no
Husbanken, www.husbanken.no
Statens råd for funksjonshemmede,
www.srff.dep.no
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Bolig-abc, www.boligabc.no
RENATE, www.teknologiforum.no

Litteratur
Fra elektriske kretser til intelligente hus, kurshefte
SL-serien nr. 7 fra Skolelaboratoriet for matematikk,
naturfag, og teknologi NTNU.
Bolig-abc, kap.4,1 EL-installasjon i en 
leilighet
RENATE, Elegant Elektronikk, Små elektronikk-
prosjekter i grunnskolen
Bolig-abc kap.4,1, Boligprodusentene 
Elektronisk materiell 
MikroVerkstedet, www.mikrov.no
Se bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i heftet    

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Opplegget går stort sett frem av kopierings-
originalene.

Stoffet om ringeklokken bygger på materiale fra
RENATE. Det kan være fornuftig å sette seg inn i
dette før du setter i gang aktiviteten.

Dessuten kommer dere inn på mange spørsmål
knyttet til tilrettelegging av inngangsparti og ringe-
klokke for funksjonshemmede. Her kan du finne
mye informasjon på de oppgitte nettadressene,
og/eller du kan trekke inn personer med spesial-
kompetanse i aktiviteten.
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I tillegg til familien på to voksne og to barn er det
flyttet inn en familie med små barn og med en
synshemmet mor. Dessuten bor det besteforeldre
der som hører svært dårlig. Generalforsamlingen
har nå vedtatt at inngangspartiet til blokken skal
endres for å lette tilgjengeligheten for alle – ikke
bare for synshemmede. De ønsker å være et 
forbilde for andre.

De vil derfor at du legger stor vekt på funksjonell
design (at det er greit å bruke)  i planleggingen,
samtidig som de ønsker en god estetikk (at det ser
fint ut). Det er utfordrende å tilpasse løsningene til
arkitekturen for bygget!

For å få best mulig resultat er det utlyst en 
konkurranse for beste forslag til inngangsparti.

Oppgave

Lag et tredimensjonalt inngangsparti i målestokk 
1: 10 som inneholder følgende:
• Vegg
• Dør
• Trapp/rampe for rullende fremkomstmidler
• Gelender
• Plassering av ringeklokke

Bruk gjerne terrengkassa, da har dere et sted å lagre
modellen mens dere lager den.

Ringeklokken på ytterdøren må byttes ut for å bli
tilgjengelig og nyttig for alle i blokken!

En liten orientering om ringeklokker og
elektronikk

Ringeklokker inngår i sammenhenger hvor man vil
kommunisere noe til en eller flere personer uten at
disse vil kunne kommunisere tilbake. Et eksempel er
en brannalarm. Vi vil se på en ringeklokke som de
fleste har på utgangsdøren. Slike klokker gir korte
signaler slik at de som befinner seg inne i huset blir
klar over at noen på utsiden vil ha nærmere kon-
takt. I utviklingen av en ringeklokke som et produkt
blir vi stilt ovenfor en rekke tekniske utfordringer:
• Hvordan skal vi skape lyd ved f.eks. å berøre/trykke

på noe?
• Hvordan skal klokken få strøm?
• Hvordan skal klokken utformes? 
• Hvordan og hvor skal den monteres?

Umiddelbart vil de fleste tenke at vi til en ringeklok-
ke trenger noe å trykke på, kanskje et batteri (greit i
skolen) og en lydgiver (en “høyttaler”). Dette kan
man “pakke inn” i f.eks. plast, siden plast tåler regn
og fukt svært godt. Hensikten med en klokke er
kommunikasjon mellom mennesker, og det er der-
for viktig å tenke på hvilke sanser personene antas
å ha før vi går videre i den tekniske planleggingen
av klokken.

Anta at én person vil kommunisere til én annen
person ved hjelp av en ringeklokke. Kan begge
høre? Kan begge se?  Vi må i utvikling av teknologi
alltid tenke at flest mulig skal kunne ta den i bruk,
ideelt sett alle. Å utvikle og formgi et produkt med
tanke på at alle skal kunne ta det i bruk uansett
funksjonsdyktighet, kalles universell design.

Hvordan kan vi enkelt bygge ut ringeklokken som
vi beskrev ovenfor, slik at flere kan bruke ringeklok-
ken? 

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Lag en modell av et inngangsparti

Øvelse 2

Design et dørskilt med ringeklokke 



La oss i tillegg til en trykkbryter og lydgiver også
inkludere lyssignal. Når noen trykker på trykkbryte-
ren, vil man både kunne høre et ringesignal og se
en lampe – eller flere lamper – lyse. Hvor mange? 

For å bygge ringeklokken trenger vi noen 
komponenter. Vi trenger:
– energikilde, batteri
– knapp å trykke på
– lydgiver
– lyspære eller lysdiode
– motstand

Vi velger å bruke en lysdiode som pære. Dette er en
elektronisk komponent vi finner mange steder, i
videospillere, trafikklys osv. Fordelen med en lysdio-
de sammenliknet med en vanlig lyspære er at dio-
den i praksis ikke trenger å byttes ut. Slike har svært

lang levetid. Vi trenger også en elektronisk kompo-
nent til å begrense den elektriske strømstyrken
gjennom dioden, en motstand (resistor).
Når vi arbeider med elektronikk for å lage et elek-
tronisk produkt, bør vi alltid tegne en tegning
(kretsskjema) som viser hvordan de ulike kompo-
nentene i produktet henger sammen fysisk. Hver
komponent bør ha sitt eget symbol i et slikt krets-
skjema. Det finnes internasjonale standarder for
hvordan symbolene skal se ut, og hvordan de kan
brukes. Fordelen med en slik standardisering er at
symbolene da vil utgjøre et språk alle kan lære og
forstå. Dermed vil et kretsskjema som er utviklet et
sted (f.eks. av en oppfinner), lett kunne forstås og
brukes et annet sted (f.eks. i en fabrikk). I skolen
behøver vi ikke å forholde oss til disse standardene,
men det er et poeng å vite om dem.
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Bildet viser et kretsskjema for en enkel elektronisk
ringeklokke. Den elektroniske kretsen utgjøres av
fem komponenter som har hvert sitt symbol, ved
tallene 1-5, og som er forbundet med rette linjer i
skjemaet. Stående og liggende på kretsskjemaet
har vi satt de fysiske komponentene der de hører
hjemme i kretsen. Vi har imidlertid ikke lagt inn led-
ningene som forbinder dem. Ved 1 har vi et batteri,

ved 2 en lydgiver, ved 3 en grønn lysdiode, ved 4 en
motstand og ved 5 en trykkbryter. For å lage ringe-
klokken må vi forbinde disse komponentene ved
hjelp av ledninger slik kretsskjemaet viser.
Ledningene knytter vi til komponentene ved f.eks. å
lodde dem på. Usikker på lodding? På nettstedet
www.teknologiforum.no finner du stoff om lodding,
og hvordan lodding kan utføres.

Knapp

Batteri

Lydgiver

Lysdiode

Motstand

Kilde: Renate



Legg merke til at et kretsskjema ofte mangler prak-
tiske detaljer om f.eks. hvilke deler av ringeklokken
som skal stå på utsiden av huset, hvilke som skal stå
på innsiden, hvor lange ledningene skal være o.s.v.
Et kretsskjema viser som oftest hvordan komponen-
tene prinsipielt skal sammenføyes. Det er opp til
deg å lage en klokke på bakgrunn av en slik prin-
sipptegning. Klarer du det?  På nettstedet www.tek-
nologiforum.no er det stoff om elektronikk for deg
som vil vite mer!

Kilde: Renate

Oppgave 1

Dere skal designe og produsere et dørskilt med
ringeklokke i målestokk 1 : 1, tilpasset svaksynte.
Dere skal legge vekt på dette:
• Farger
• Plassering
• Følbar skrift
• Lesbar skrift
• Lyd?

Fremgangsmåten for å lage en ringeklokke er 
hentet fra nettstedet RENATE.

Du finner en masse interessant om elektronikk og
morsomme ting du kan lage, på
www.teknologiforum.no
Se etter Fagstoff, Små elektronikkprosjekter i 
grunnskolen.

Her er flere nyttige adresser for øvelse 1 og 2.

Blindeforbundet, www.blindeforbundet.no  og
www.blindeforbundet.no
Geooities,
www.geocities.com/roymikalsen/roym/teknisk2.htm
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
www.ffo.no
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Fysikknettet, www.fysikknett.no
Skolelaboratoriet NTNU, www.skolelab.ntnu.no
Deltasenteret - statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet,
www.deltasenteret.no/
Statens Bygningstekniske etat, www.be.no
Husbanken, www.husbanken.no
og  www.husbanken.no/universell utforming
Statens råd for funksjonshemmede,
www.srff.dep.no
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Bolig-abc, www.boligabc.no
RENATE, www.teknologiforum.no

Litteratur
Fra elektriske kretser til intelligente hus, kurshefte
SL serien nr. 7 fra Skolelaboratoriet for matematikk,
naturfag, og teknologi NTNU.
Bolig-abc, Boligprodusentenes Forening,
kap.4,1 EL-installasjon i en leilighet
RENATE, Elegant Elektronikk, Små elektronikk-
prosjekter i grunnskolen, ringeklokke, fuktmåler osv

167

3.2 Inngangspartiet Kopieringsoriginal

Kilde: Renate
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Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene få øvelse i å vurdere forskjellige planløsninger for boliger og de skal
planlegge innredning av egen bolig. Det skal særlig legges vekt på hvordan boligen er innredet i forhold til
universell utforming og Husbankens livsløpsstandard

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Studer plantegninger fra nye boligprosjekter 1–2 timer

Øvelse 2 – Vurder tilpasninger i forhold til ulike funksjonshemninger 1–2 timer

Øvelse 3 – Hva kjennetegner et hus med universell utforming? 1–2 timer

Øvelse 4 -  Planlegging av et samlingshus for grenda og bydelen 6–8 timer

Øvelse 5 – Bruk av sjablonger for å planlegge innredning 4–8 timer

Øvelse 6 – Bruk av slissekasse for å planlegge innredning av rom 3–4 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen                                                      Øvelse nr.

Matematikk

Etter årstrinn10

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid og kunne 

bruke og endre målestokk 1, 4 og 5

Utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer 

og linjal og andre hjelpemidler 1, 4 og 5

Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske 

ideer og gjør rede for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur 6

Utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og 

andre hjelpemidler 5 og 6

Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp 

av ulikehjelpemidler 2, 3 og 4

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til 

omgivelsene og skisser ulike løsninger 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualiser egne løsninger 1, 2 3, 4, 5 og 6

Tegne hus og rom ved hjelp topunktsperspektiv 2 og 4

Norsk

Etter årstrinn 10

Gjennomfør enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering,

tilpasset ulike mottagere 4



Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurder hva som er saklig argumentasjon 2 og 3

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 2, 3 og 4

Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster 2, 3 og 4

Programfag til valg for studieprogrammet

Bygg og anleggsteknikk 1, 2 og 3
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Materialer og utstyr
Plantegning av nye boligprosjekter
Baderomsbrosjyrer
Skrive og tegneutstyr, ruteark og  farger
Terrengkasse
Knekkemaskin for plast
Plastplater
Spesiallim for plast

Samarbeidspartner under aktiviteten
Lokallag for organisasjoner som arbeider for 
personer med nedsatt funksjonsevne, se adressene
til deres nettsider under Bakgrunnsstoff og 
henvisninger
Husbankens Regionkontorer
Arkitektfirmaer
Boligprodusenter
Byggmestere
Entreprenører 

Kort beskrivelse
Elevene studerer plantegninger og jobber med til-
pasning slik at boligen blir tilgjengelig for alle. De
planlegger også innredning av et samlingshus. De
lærer seg å bruke teknikker som sjablonger og slisse
kasse for å planlegge innredning.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
www.ffo.no
Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no
Geocities, www.geocities.com
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Handlingsplan for universell utforming, www.uni-
versell-utforming.miljo.no
Deltasenteret - statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet,
www.deltasenteret.no/

Statens Bygningstekniske etat, www.be.no
Husbanken, www.husbanken.no
Husbanken, www.husbanken.no
Statens råd for funksjonshemmede,
www.srff.dep.no
Bolig-abc, www.boligabc.no

Flere leverandører av kjøkken og bad har tegne-
programmer som kan lastes ned fra Internett og
brukes gratis. Her er noen adresser: www.hth.no og
ikea.no

Litteratur
Husbanken og Statens bygningstekniske etat, Bygg
for alle – Temaveileder om universell utforming av
byggverk og uteområder.
Norges Blindeforbund, Håndbok om synshemme-
des krav til tilgjengelighet
Norges Handikapforbund, Tilgjengelige bygg og
uteområder
Norges byggforskningsinstitutt, Byggforskserien
NBI-blad nr. 220.300
Tips - lage egen linjal: Se Bolig-abc hefte 1, aktivitet
2.1 Å lese tegninger øvelse 2 Arkitektens linjal.
Tips - målestokk: Dere kan også ha nytte av stoffet i
Bolig-abc hefte 1, aktivitet 2.3 Å bygge en husmo-
dell av tre – Øvelse 1 Tegning og målestokk.

Se bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i heftet    

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Fremgangmåten med knekking og forming av plast
er beskrevet i et RENATE-hefte du kan laste ned fra
www.teknologiforum.no under Fagstoff, Teknologi
og design, Plast.
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Nybygg – det kan være eneboliger eller boligblok-
ker – selges ofte før de er ferdige. Det vil si at du
som kjøper bare kan forholde deg til plantegninger
(og eventuelt 3D-fremstillinger) av leiligheten du
ønsker deg. Utbyggeren tegner inn de viktigste
møblene og den faste innredningen på planteg-
ningene, slik at vi får et inntrykk (i fugleperspektiv)
av leilighetens planløsning og størrelse.

En beskrivelse av boliger som bygges, i tekst og 
bilder, kalles et prospekt.

Oppgave 1

Skaff dere et prospekt fra et nytt boligprosjekt. Hvis
du finner et i nærheten, er det fint. Ofte finner du
dette på Internett.

Hvis dette er en boligblokk, velger du for eksempel
en treromsleilighet du liker.

Oppgave 2

Målestokk

a) Hvilken målestokk er oppgitt på plantegningen?

b) Er det tatt forbehold om målestokkens riktighet?
(kun på eldre leiligheter?)

c) Regn ut ved hjelp av målestokk rommenes 
størrelse.

d) Regn ut reell størrelse på sofa, bord, kjøkkeninn-
redning, seng og skap fra tegningen.
Sammenligne disse målene med mål på dine til-
svarende møbler hjemme hos deg, eventuelt
med dine ”drømmemøbler” fra en møbelbutikk.

e) Tegn inn ”dine” møbler i plantegningen i riktig
målestokk. Tar disse mer, mindre eller samme plass?
Hvis det er avvik, diskuter dette.

Oppgave 3

Dekker leiligheten behovene dine?
Savner du noe i leiligheten som du selv har hjemme
og føler er viktig?  Det kan for eksempel være kon-
torpult eller ”hvilestol”. Tegn inn i riktig målestokk.

Oppgave 4

Tilgjengelighet for alle?

Er boligen tilpasset en rullestolbruker? Hvis ikke,
kan du ommøblere slik at rullestolbrukeren kan
bruke den? Husk målestokk og svingradius. Bruk
livsløpsstandarden som du finner under bakgrunns-
stoff bak i heftet.

Oppgave 5

Plass nok?

Du har arvet et flott kvadratisk teppe med sider på
3 meter. Dette ønsker du å ha i stuen uten noen
møbler oppå. Lar dette seg gjøre? Må du kanskje
ommøblere? Hva med rullestolbrukeren nå?

Oppgave 6

Besøke boligen?

Hvis det er mulig, prøver du å få sett boligen eller
boligene. Ofte har utbyggeren gjort ferdig én bolig
av hver type så interesserte kjøpere har noe å se på.

Diskuter dere imellom hvordan forestillingene dere
hadde ut fra prospektet harmonerer med inntrykket
fra virkeligheten. Kan noe gjøres annerledes? 

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Studer plantegninger fra nye boligprosjekter 
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Øvelse 2

Vurder tilpasninger i forhold til ulike funksjonshemninger

Her ser du en plantegning over en etasje i et hus.

(1cm = 1m)

Garasje
39,6

GarderobeGarderobe
7,17,1KjKjøøkkkken/allromen/allrom

28,828 8

Hall/trappHall/trapp
21,51

StueS
47,747 7

SoSov  14,5v  14,5

Bad 10,5Bad 10,5

Bod/vBod/vaskask
7,77,7

Målestokk 1:100 (1 cm = 1m)



Oppgave 1

Beskriv hvilke utfordringer og vanskeligheter en
svaksynt person, en rullestolbruker og en hørsels-
hemmet kan oppleve i denne leiligheten.

Diskuter dette i klassen eller gruppen .

Følgende nettsteder gir oss bra bakgrunnsstoff om
universell utforming/ tilgjengelighet for alle:
Statens Bygningstekniske etat, www.be.no og
www.be.no/beweb/regler/meldinger/043Universell
Utf.pdf
Deltasenteret, statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet www.deltasenteret.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
www.ffo.no
Statens råd for funksjonshemmede,
www.srff.dep.no
Blindeforbundet, www.blindeforbundet.no/
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Husbanken, www.husbanken.no

Momenter å huske på ved universell utforming

Synshemming:
• Mye eller lite lys
• Tepper eller glatt underlag
• Vinduer 
• Rettvinklede ganglinjer
• Orienteringspunkter (lys)
• Kontrastfarger på søyler, trappekanter, dører, og

lignende
• Unngå gjenstander som henger i veien 

(blindestokk)
• Skilter og informasjon i ansiktshøyde – stor skrift
• Blindeskrift 
• Audioinformasjon (lydsignaler)

Oppgave 2

Tilpasninger

a) Hvilke forandringer vil dere gjøre for at det blir
lettere for en rullestolbruker å bo i leiligheten?

b) Hva må endres hvis en svaksynt skal bo der?

c) Hva med en hørselshemmet person?

Oppgave 3

Tegningen til annen etasje er vekk! 

Lag planløsning for annen etasje

Hjelp oss å lage en god planløsning. Farger,
nøyaktighet og et ruteark vil være nyttig her.

Tenk deg at etasjen skal være tilpasset slik at en
blind og/eller en døv person kan bo der.

Familiens sønn Petter Hansen på 10 år sitter i 
rullestol etter å ha vært i en ulykke.
Familien vurderer å flytte fra leiligheten sin, til en 
ny bolig som er tilpasset Petters behov.

De ønsker at en arkitekt skal tegne en ny bolig 
for dem. Det er viktig at de vet hvordan den nye
boligen deres bør være.

Familien har hørt om myndighetenes handlingsplan
for universell utforming/ tilgjengelighet for alle 
og Husbankens livsløpsstandard, og de ønsker at
arkitekten skal tegne den nye boligen deres slik at
den tilfredsstiller dette.

Oppgave 1

Diskuter i grupper på 4. Dere kan for eksempel
representere hvert deres familiemedlem.

Lag en huskeliste for de forskjellige rommene:
• Stue 
• Kjøkken
• Bad
• Soverom – foreldre
• Soverom – barn
• Gang/entre
• Balkong
• Annet
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Øvelse 3

Hva kjennetegner et hus med universell 
utforming?



Oppgave 2 

Lag plantegning for huset slik at det dekker 
behovene dere er kommet frem til.

Velg først målestokk.
• Begrunn valgene dere gjør.

• Tegn inn alle rom
• Lag en plan for hvert av rommene - se eksemplet

nedenfor 
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Dere har kanskje et grendehus eller bydelshus i nærheten? Slike lokaler brukes til ulike formål, alt fra bryllups-
fester, konfirmantfester, årsmøter til barneselskaper. Huset skal ha kjøkken, toaletter og garderober.

Oppgave 1 
Krav

Diskuter i gruppa hvilke krav som bør stilles til et slikt lokale.

Oppgave 2
Sjekk lokale

Ta for dere et lokale som dere kjenner til. Er dette et velfungerende lokale? Hvilke svakheter finner dere? 

Øvelse 4

Planlegging av et samlingshus for grenda eller bydelen



Oppgave 3

Tegn planløsning

Dere har fått i oppdrag å tegne en planløsning for
et nytt grendehus. Kommunens reguleringsplan til-
sier utnyttelsesgraden på tomten ikke må overstige
20 %. Tomtens størrelse er som vist på figuren.

Husk at bygget skal plasseres minst 4 meter fra
tomtegrensene.

Lag en plantegning i fugleperspektiv over samlings-
huset. Pass på at kommunens krav innfries. Ta alle
hensyn dere mener må tas for et slikt hus. Velg også
plassering på tomten, og husk parkeringsplasser for
besøkende.

Oppgave 4 – Inventar

Tegn inn fast inventar med passende symboler.

Oppgave 5 – Farger

Diskuter hvilke farger innredningen i et slikt lokale
bør ha.

Oppgave 6 – Lage modell

Lag en fysisk modell av grendehuset deres, og bruk
de fargene dere valgte for interiøret. Lag det gjerne
i terrengkassen. Forbered en presentasjon der dere
begrunner valg av løsning og interiør.

I noen brosjyrer med bade- og kjøkkeninnredninger
finnes det ruteark der vi kan tegne inn hvordan vi
ønsker å innrede et bad eller kjøkken osv. I enkelte
av brosjyrene finnes det også utklippsmaler 

(sjablonger) av for eksempel badekar, vaskeservan-
ter, kjøkkenskap osv. Det finnes også innredning
som tar hensyn til plassbehov til en rullestol.

I denne oppgaven skal dere jobbe med sjablonger.

På side 178 finner dere ruteark i M = 1 : 20

På side 175 og 176 finner dere ulike sjablonger av
baderom- og kjøkkeninnredning også i M = 1 : 20

I Husbankens livsløpsstandard finner dere maler og
mål for bruk av rullestoler m.m. Livsløpsstandarden
finner du i bakgrunnsstoffet bak i dette i heftet.
Flere  leverandører av kjøkken og bad har tegne-
programmer som kan lastes ned gratis fra Internett.
Hvis dere har mulighet til dette, prøv også hvordan
dette virker.

Oppgave 1

Tegn et hus med grunnflate på 100 m2 i M = 1 : 20
uten å ta med innredningen.

Oppgave 2

Finn fram arealkravene til rullestol i Husbankens
livsløpsstandard.

Oppgave 3

Bruk sjablonger til å innrede bad, WC og kjøkken.
Kanskje dere finner ut at det ikke er plass nok over
alt. Hva vil dere forandre? Er det mulig å få det til?

Oppgave 4

Når dere har laget kjøkken og bad, kan dere se på
den opprinnelige planløsningen. Kan dere bruke
møblene slik de er plassert, eller må dere ommø-
blere i de andre rommene? Lag egne sjablonger i M
= 1 : 20, og prøv dere fram før dere velger plasse-
ring.

Oppgave 5

Få tak i brosjyrer fra møbelforhandlere og finn
møbler som passer til forslagene dere kom med i
Oppgave 4. Denne oppgaven kan dere gjøre enkel
og bare konsentrere dere om målene, eller dere kan
også ta hensyn til materialer og farger. Er det lett å
vaske, praktisk, estetisk osv.
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40 meter

30 meter

Øvelse 5

Bruk av sjablonger for å planlegge innredning
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Dusj
90x90

Dusj
90x70

Dusj
70x90

Dusj
80x80

Dusj
90x70

Dusj
90x90

Dusj
80x80

Dusj
90x70

Badekar
140x120Badekar

150x150

Dusj
90x90

Dusj
80x80

Dusj
70x90

Badekar
160x70Badekar

170x75

Skala = 1:20
1 cm = 20 cm



Klosett
36x48

Bereder
Ø 60

Baderomsmøbel
60x57

Baderomsmøbel
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Kilde: IKEA
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3.3 Hvordan planlegge innredning Kopieringsoriginal

Oppgave 1 – Lage slissekase

Lag to kasser av klar plast.
Kassene har forskjellig størrelse slik at den minste
passer oppi den største. Åpningen (klaringen) som
blir mellom veggene i kassene kaller vi for ”slisser”

og derfor kalles dette en slissekasse.
Du kan stikke tegninger av vegger med dører og
vinduer ned i slissene, og du får et raskt bilde av
hvordan innredning og møblering av rommene
passer i forhold til vinduer med lysforhold, dører osv

Øvelse 6

Bruke slissekasse for å planlegge innredning 
av rom

Eks.:
Rektangel 1, bunn: 12 x 18 cm

Rekt. :
(eller 2 stk. – lages i klar plast)

Rekt. :
(eller 2 stk. 10 x 25 cm – lages i klar plast)

Platen til den store kassen knekkes i 90 grader ved
12 cm, 18 cm, 12 cm og 18 cm.
Platen (veggene) limes der endene møtes, sammen
til en kasse. Lim på bunn.

Platen til den minste kassen knekkes i 90 grader
ved 11,5 cm, 17,5 cm, 11,5 cm og 17,5 cm. Platen
(veggene) limes, der endene møtes, sammen til en
kasse. Denne kassen trenger ikke å ha bunn.

Oppgave 2

Hva er hensiktsmessig innredning?

Bruk slissekassen når det trengs, og forsøk å svare
på spørsmålene nedenfor!

a) Hvordan er det lurt å plassere vinduene og
møblene i et rom, dersom det skal brukes til å
gjøre lekser, sove, slappe av, et typisk ungdoms-
rom?

b) Tror du at du gjøre noen endringer dersom en
svaksynt person skal bo i rommet?

c) Hvilke farger tror du er hensiktsmessig å ha 
på veggene i et rom, dersom det skal bo en 
svaksynt person der?

d) Hvilke tekniske hjelpemidler kunne være lure å
ha dersom det skulle bo en blind eller svaksynt
person der?

e) Hvilke tekniske hjelpemidler kunne være lure å
ha, dersom det skulle bo en person der som
hørte dårlig?

f ) Hvordan fungerer rommet for en person i 
rullestol? Hvilke endringer kan/bør du eventuelt
gjøres med møbleringen av rommet?

g) Hvilke tekniske hjelpemidler kunne være lure å
ha dersom det skulle bo en person som satt i 
rullestol der?

h) Hvordan kan utseendet til et kjøkken forandres
ved hjelp av slissekasser? Farger, lys, foto etc.
Bruk skissekassa til å prøve ut minst 3 ulike 
løsninger på kjøkkenet.



3. Boligen 3.4  Kartlegg forholdene hjemme hos deg selv

Formål
Gjennom denne aktiviteten skal elevene bli kjent med de hindringer som synshemmede, blinde 
og hørselshemmede opplever i sin hverdag.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 –  Opplev å være synshemmet og blind i ditt eget hjem. 2–4 timer

Øvelse 2 –  Tilpass ditt eget hjem til blinde og hørselshemmede. 2–4 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen                                                          Øvelse nr.

Samfunnsfag

Formålet med samfunnsfaget er å bidra til forståelse av og oppslutning om grunnleggende 

menneskerettigheter, demokratiske verdier, likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk 

deltagelse.

Etter årstrinn 10

Gjøre rede for grunnleggende menneskerettigheter og drøfte betydningen av at disse blir respektert 1

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Vurdere forskjellige innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger 2

Naturfag

Etter årstrinn 10

Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige 

utfordringer knyttet til bruk av slike 2

Norsk

Etter årstrinn 10

Lese og skrive tekster i ulike sjangere … 1 og 2
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3.4 Kartlegg forholdene hjemme hos deg selv

Materialer og utstyr
Skrive og tegneutstyr
Briller fra Norges Blindeforbund

Samarbeidspartner under aktiviteten
Lokallag av Norges Blindeforbund
Lokallag av Hørselshemmedes Landsforbund

Kort beskrivelse
Elevene prøver å leve seg inn i hvordan det er å
være syns- eller hørselshemmet, og jobber med 
tilrettelegging av boligen slik at den passer bedre
for personer med slike funksjonshemminger.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett
Norges Blindeforbund,
www.blindeforbundet.no
Hørselshemmedes Landsforbund, www.hlf.no

Litteratur
Fra elektriske kretser til intelligente hus, kurshefte
SL serien nr. 7 fra Skolelaboratoriet for matematikk,
naturfag og teknologi NTNU.

Se bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i heftet.

Notater:

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Øvelsene tale for seg selv. Én øvelse krever spesial-
utstyr: briller for å skape opplevelse av synshem-
ming. Disse må skaffes fra Norges Blindeforbund
eller fra lokallaget.

Tenk også på sikkerheten, når elever blir oppfordret
til å gå rundt med øynene lukket!



Til disse oppgavene kan du bruke spesialbriller.
Brillene gir deg et inntrykk av omgivelseneslik de
kan oppleves for/av synshemmede.

Oppgave 1

Tenk sikkerhet på forhånd!! Du bør helst ikke knuse
noe, og skal absolutt ikke skade deg!

Hold øynene lukket. Prøv ut hvordan det er å være
blind i ditt eget hjem. Start for eksempel med mor-
genrutinene dine. Gjør alt det du pleier å gjøre på
morgenen før du går på skolen (kle på deg, gå på
badet, spis frokost osv.) uten å se. Klarer du alt uten
å åpne øynene? Brukte du lengre tid en vanlig?

Beskriv hvordan du opplevde å være blind i ditt
eget hjem

Oppgave 2

Denne oppgave kan du løse hvis du har fått låne
spesialbriller fra Blindeforbundet: Prøv deg med
ulike synshemminger. Beskriv hvordan du opplevde
de forskjellige synshemningene i ditt eget hjem.

Oppgave 1 – Forbedringer

Hvilke endringer kunne du gjort i huset, slik at det
ble lettere å ta seg frem uten å se?

Oppgave 2 – Planløsning for rommet ditt

Tegn rommet ditt sett ovenfra. Hvordan ville du
endret planløsningen for rommet ditt dersom du
ikke kunne se?

Tegn rommet i målestokk 1 : 50.

Oppgave 3 – Tilpasning til hørselshemmede

a) Hvilke forandringer ville det være nødvendig å
gjøre i huset dersom det bodde en hørsels-
hemmet person der?

b) Kunne den blinde og hørselshemmede personen
bodd i samme hus?

c) Hva må man tenke på i forhold til alarmer 
(brannvarsler, innbruddsalarm, telefon, dørklokke
og lignende)?

Oppgave 4 – Tekniske hjelpemidler

Hvilke tekniske hjelpemidler kan hjelpe en blind
person og/eller en hørselsskadet person?
(Eksempler: fjernkontroller for lys, lyd varme osv.)
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Øvelse 1

Opplev å være synshemmet og blind 
i ditt eget hjem

Øvelse 2

Tilpass ditt eget hjem til blinde og
hørselshemmede

3. Boligen 3.4  Kartlegg forholdene hjemme hos deg selv 
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3. Boligen 3.5  Hus i ulike deler av verden 

Formål
Elevene skal bli kjent med hvorfor husene har forskjellig utforming i de forskjellige deler av verden. De skal
kjenne til valg av materialer og konstruksjoner i forhold til klima og kulturer.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Krav til hus i ulike kulturer 5 timer

Øvelse 2 – Lag papirmodeller av hus fra ulike deler av verden 6–8 timer

Øvelse 3 – Hvordan har huset fått sitt utseende i ulike kulturer 2 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7, 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen                                                       Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 7

Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale 

og internasjonale stilretninger 1, 2 og 3

Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger 3

Etter årstrinn 10

Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av 

materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon              1, 2 og 3

Tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv                                     2

Samfunnsfag 

Etter årstrinn 10

Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne 

forskjellige land og regioner                                                1, 2 og 3

Materialer og utstyr
Skrive- og tegneutstyr
Saks
Limstift
Digitalkamra
Terrengkasse
Plast
Tre
Leire
Papp

Samarbeidspartnere under aktiviteten
Ambassader
Arkitekter
Arkitekthøgskoler

Kort beskrivelse
Se formål
Oppgavene egner seg for gruppearbeid

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Ambassader
Internett
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Først drøfter dere med læreren hvilke av aktivitetene og oppgavene dere skal gjøre. Deretter er det lurt å
planlegge hva dere trenger av verktøy og materialer:
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Hva trenger vi av materialer til modellen? Hva trenger vi av verktøy til modellen?

Material Antall Verktøy Antall

Du har kanskje vært i et annet land enn Norge,
kanskje på ferie eller på besøk hos slektninger. Har
du lagt merke til at de fleste bygningene ikke ser ut
som bygningene i Norge? Men det er ofte en del
likheter, spesielt i nyere bydeler.

Kanskje du ikke har tenkt over dette. Det er sikkert
mange årsaker til at byggeskikken er så forskjellig
rundt omkring på jorda, og dette skal vi nå jobbe
med.

Oppgave 1 – Temperatur og farge

a) Hvorfor er hus i Hellas oftest hvite? Og hvorfor
bygges de oftest i mur?

b) Gjør et enkelt forsøk som kanskje kan illustrere
dette.

Ta to like termometer av den gamle typen. Surr det
ene inn i et hvitt tøystykke og det andre inn i et sort
tøystykke av tilsvarende kvalitet.

Sjekk at termometrene viser samme temperatur
idet forsøket begynner.

Legg de innsurrede termometerne under en sterk
lampe. Ta dem bort, og les av temperaturen etter 10
minutter. Hva ser du?

Kan du forklare hvorfor termometrene viser forskjel-
lige temperaturer? Prøv å finne ut noe om dette i
lærebøkene eller på Internett.

Hva har denne kunnskapen å gjøre med de hvite
husene i Hellas? 

Har du andre eksempler på fargebruk fra hverdags-
livet?

Oppgave 2 – Isolasjon

Du har kanskje hørt at hus må isoleres.

Her i Norge tenker vi ofte på å isolere oss mot
kulde, men hva annet kan man isolere seg mot?
Tenk deg for eksempel at du skal bygge et feriehus
sentralt i byen Kinshasa. Hva bør du isolere huset
mot da?

Velg deg et spesielt sted på hvert kontinent, og
forestill deg hva disse fem husene må isoleres mot.

Øvelse 1

Krav til hus i ulike kulturer
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Oppgave 3 – Tilpasning til naturkrefter

Klimatiske og geologiske forhold, som vind,
temperatur, nedbør, jordsmonn, fare for jordskjelv,
sandstorm, oversvømmelser, og skypumper påvirker
byggemåten.

a) Vurder forskjellige hustypers tilpasning til 
naturkrefter og geologiske forhold.

b) Hvilke av disse naturkreftene bør vi i Norge være
mest oppmerksomme på. Er det store forskjeller
innen Norge?

c) Beskriv et hus som passer for Tokyo i Japan.

Øvelse 2

Lag papirmodeller av hus fra ulike deler 
av verden 

Oppgave 1

Finn bakgrunnsstoff om og bilder av hus fra de
forskjellige verdensdelene Dere jobber i grup-
per, helst like mange som det er verdensdeler.

Hver enkelt elev skal lage sitt eget hus i papir
etter å ha valgt land, byggestil, byggeskikk osv.
Velg karakteristiske hus. Dere skal bare bruke
blyant og hvitt papir. Papirdeler settes sammen
ved hjelp av bretting, bøying etc. og egenpro-
dusert limbånd (strimler klippet av papir med
lim på). Alle hus fra hver gruppe settes sam-
men til en liten samling av hus, for eksempel
som en liten landsby eller som et kvartal i en
by.

Oppgave 2 

Ta bilde med digitalkamera av husene. Både
enkeltvis og i klyngene. Tenk over dette når du
tar bildene:

• Blir bildet best med eller uten blits?
• Tenk på lys og skygge
• Blir motivet forstyrret av ting i bakgrunnen?
• Hvilken avstand er best?
• Prøv å ta bilder i fugleperspektiv og 

froskeperspektiv

Lagre bildene på ditt eget eller klassens 
nettområde.

Modell laget av elever ved Holmlia skole. Foto: Githa Egeland

Modell laget av elever ved Holmlia skole. Foto: Githa Egeland



Oppgave 3

Du skal tegne samlingen av hus. Bruk virkemidlene
du lærer om i kunst og håndverk, som for eksempel
overlappinger, flater og enkel skyggelegging

Overlapping: Former/objekter i bildet dekker 
hverandre delvis. Objektet som delvis skjules, ser ut
som det ligger lenger unna. Virkemiddel som skaper
dybde (”3D”) i bildet.

Skyggelegging: Legg merke til hvilken side av
husene det er lysest og mørkest. Ser du noen nyan-
ser mellom det lyseste og det mørkeste? Hvordan
er overgangene mellom nyansene på en rund 
overflate i forhold til kantete?

Oppgave 1

Papirmodell målestokk 1 : 20

Bruk en av papirmodellene i øvelse 2 som utgangs-
punkt. Alternativt kan dere lage en ny modell med

samme innfallsvinkel. Dere skal lage en modell av
huset som inspirerte dere til papirmodellen.
Huset skal være i målestokk 1 : 20, og skal plasseres i
terrengkassa. Taket må kunne tas av.
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Øvelse 3

Hvordan har huset fått sitt utseende 
i ulike kulturer 

Oppgave 2

Hvorfor ble huset slik?

I denne oppgaven skal dere analysere hvorfor bygningen/huset har fått sin karakteristiske form. Hvordan har
for eksempel klimaet, kulturtradisjoner og ressurstilgang påvirket husets utseende innvendig og utvendig?
Dette er en oppgave hvor det kan være fornuftig å snakke med fagfolk som for eksempel arkitekter,
medarbeidere på ambassader eller andre, men først etter at dere selv har gjort en vurdering av følgende 
forhold:

Land
Religion

Klima

Tilgang på 
materialer

Økonomiske 
forhold

Geologiske 
forhold

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4       Gruppe 5



Formål
Elevene skal vurdere forholdene ved egen skole med hensyn til universell utforming. Elevene skal planlegge
og gjennomføre kartlegging av forholdene ved skolen. Resultatet skal presenteres for klassen.

Anslått tidsbehov
Øvelse 1 – Observer de ulike rommene på din skole 4–10 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn  7 og 10 

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen                                                 Øvelse nr.

Samfunnsfag

Etter årstrinn 7

Velge tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder 1

Etter årstrinn 10

Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser 

og vurdere arbeidsprosses og resultater 1   

Finne frem til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta,

formulere spørsmål 1  

Kunst og Håndverk

Etter årstrinn 10

Design produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon            1

Vurder funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualiser egne løsninger 1

Dokumenter eget arbeid i multimediepresentasjon 1        

Norsk

Etter årstrinn 7

Bruke digitalt skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster 1

Etter årstrinn 10

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 1

Matematikk

Etter årstrinn 7

Planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser 

og eksperimenter 1

Presentere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt,

samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er 1
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Materialer og utstyr
Tegne og skriveutstyr
Digitalt kamera
Spesialbriller fra Norges Blindeforbund
Rullestol

Samarbeidspartner under aktiviteten
Lokallag for organisasjoner som arbeider for 
personer med nedsatt funksjonsevne, se adressene
til deres nettsider under Bakgrunnsstoff og 
henvisninger.
Kommunen, sosial- og helseavdelingen, skole- og
oppvekstavdelingen

Kort beskrivelse
Se formål

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Internett 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
www.ffo.no
Norges Blindeforbund,
www.blindeforbundet.no
Andelslag for brukerstyrt personlig assistanse,
www.uloba.no
Geocities, www.geocities.com
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Handlingsplan for universell utforming, www.uni-
versell-utforming.miljo.no
Deltasenteret - statens kompetansesenter for 
deltagelse og tilgjengelighet,
www.deltasenteret.no/
Statens Bygningstekniske etat, www.be.no
Husbanken, www.husbanken.no/
byggebransjen/regelverk/livsløpsstandard
Husbanken, www.husbanken.no/universell utfor-
ming/eksempelsamling
Statens råd for funksjonshemmede,
www.srff.dep.no
Bolig-abc, www.boligabc.no

Litteratur
Husbanken og Statens bygningstekniske etat,
Bygg for alle – Temaveileder om universell 
utforming av byggverk og uteområder.
Norges Blindeforbund, Håndbok om synshemme-
des krav til tilgjengelighet
Norges Handikapforbund, Tilgjengelige bygg og
uteområder
Norges byggforskningsinstitutt, Byggforskserien
NBI-blad nr. 220.300

Se bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i heftet     

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Kopieringsoriginalene er ganske selvforklarende.

Det er tilsvarende oppgaver for uteanlegg på side
16 med forklaring.

Inneklima er behandlet i kapittel 5.

Obs! Tenk sikkerhet hvis elever skal prøve hvordan
det er å være blind eller svaksynt!
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4. Skolen vår 4.1  Inn og registrere          

Oppgave 1

Dere skal lage en oversiktlig tabell for vurdering av 
rommene i skolebygningen.

Dette er noen av de rommene som vanligvis finnes i
en skole:

• Naturfagrom
• Klasserom
• Kjøkken
• Kunst og håndverk
• Fotorom
• Gymnastikksal
• Svømmehall
• Garderobe
• Musikkrom
• Grupperom
• Aula
• Kantine

• Mediatek/bibliotek
• Møterom
• Lærerværelse
• Kontor
• Vaktmesterverksted
• Scene
• Toalett 
• Gang
• Inngangsrom

Kanskje har dere andre rom?

Skriv rommene inn i tabellen. Dere kan bruke 
tabellen her eller lage en egen. Når det er flere rom
av samme type, kan dere for eksempel skrive
Klasserom 1, Klasserom 2 osv.

Det er heller ikke noe i veien for at dere kan vurdere
utearealene på skolen og skrive dem inn i tabellen.

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Observer de ulike rommene på din skole



Oppgave 2

Vurdering av rommene

Dere skal finne ut om:
• en person i rullestol kan komme seg fram 

overalt der gående kan.
• svaksynte kan komme seg fram overalt der 

andre kan.

• det er lett å få med seg ting som skal brukes til
ulike oppgaver (for eksempel bøker, materialer til
kunst og håndverk, teknologi osv.).

Gi karakter for rullestolbruk, for tilgjengelighet for
svaksynte og for hvor lett det er å få med seg ting.

1 = umulig
2 = dårlig
3 = bra
4 = svært bra

Skriv gjerne en kommentar til det som er spesielt
bra eller spesielt dårlig.
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ROM Rullestol Svaksynt Få med Kommentar
seg ting



Oppgave 3

Lag en grafisk fremstilling over hvor tilgjengelig
skolen er i forhold til de tre ulike undersøkelsene i
tabellen. Velg selv hva slags type diagram du vil
bruke.

Oppgave 4

a) Hvilke problemer tror du en person med 
synshemming vil møte på din skole?

Lag en liste, og sammenlign med resultatene til de
andre i klassen.

b) Gå rundt på skolen og i skolens nærområde og
prøv hvordan det er å være svaksynt og blind.
Bruk spesialbriller fra Norges Blindeforbund.
Eventuelt bruk skjerf eller pannebånd. Det er lurt
å gå to og to sammen slik at dere passer på hver-
andre.

c) Hvilke endringer kunne dere eventuelt gjøre på
skolen slik at det ble lettere for en blind person å
ferdes der?

d) Hvor mye tror du disse endringene ville kostet
skolen?

e) Hvordan stemmer listen deres med det dere 
opplever i virkeligheten? Er det noe dere ikke 
forutså?

Oppgave 5

a) Hvis dere har funnet et rom som dere ikke er 
fornøyd med, og som dere mener at det går an å 
tilpasse på en enkel måte, tegn det slik det er nå.
Deretter tegner dere inn hvordan dere mener
rommet kan forandres. Det er ikke alltid nødven-
dig med ombygninger, kanskje en ommøblering
eller et strøk med maling og lignende er nok?
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4.1 Inn og registrere Kopieringsoriginal

Eksempel på skisse:

b) Lag en 3-dimensjonal oversiktstegning over rom-
met dere valgte i oppgaven over. Tegn inn tilta-
kene dere mener bør iverksettes for å tilfredsstille
kravet om tilgjengelighet for alle.

Oppgave 6

Dere skal lage en digital presentasjon der gruppas
vurdering av rommene dokumenteres ved hjelp av
bilder tatt med digitalkamera. Presentasjonen skal
formidle deres vurderinger i forhold til tilgjengelig-
het for alle og skal presentere noen tanker om
eventuelle forbedringer.



4. Skolen vår 4.2   Brukerundersøkelse på skolen

Formål
Elevene skal gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for å finne ut hva de mener om rommene på skolen.
Resultatene kan brukes til planlegging av forbedringer av rommene på skolen.

Anslått tidsbehov
Øvelse 1 – Gjennomfør en brukerundersøkelse    2–4 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen                                              Øvelse nr.

Samfunnsfag

Etter årstrinn 7

Velge tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder 1

Etter årstrinn 10

Planlegge, gjennomføre og presenter problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere 

arbeidsprosess og resultater 1

192

Materialer og utstyr
Tegne og skriveutstyr
Digitalt kamra
Spesialbriller fra Norges Blindeforbund
Rullestol

Samarbeidspartner under aktiviteten
Lokallag for organisasjoner som arbeider for 
personer med nedsatt funksjonsevne, se også 
bakgrunnsstoff og henvisninger bak i heftet.
Kommunen, sosial- og helseavdelingen, skole- og
oppvekstavdelingen.

Kort beskrivelse
Se formål

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
www.ffo.no
Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no
Geocities, www.geocities.com
Norges Handikapforbund, www.nhf.no
Handlingsplan for universell utforming,
www.universell-utforming.miljo.no
Deltasenteret - statens kompetansesenter for delta-
gelse og tilgjengelighet, www.deltasenteret.no/
Statens Bygningstekniske etat, www.be.no
Husbanken,
www.husbanken.no/byggebransjen/regelverk/
livsløpsstandard
Husbanken, www.husbanken.no/universell 
utforming/eksempelsamling
Statens råd for funksjonshemmede,
www.srff.dep.no
Bolig-abc, www.boligabc.no
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4.2 Brukerundersøkelse på skolen

Litteratur

Husbanken og Statens bygningstekniske etat,
Bygg for alle – Temaveileder om universell 
utforming av byggverk og uteområder.
Norges Blindeforbund, Håndbok om 
synshemmedes krav til tilgjengelighet
Norges Handikapforbund, Tilgjengelige bygg og
uteområder
Norges byggforskningsinstitutt, Byggforskserien
NBI-blad nr. 220.300
Se bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i heftet  

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Inneklima er behandlet i kapittel 5.

Dette er en prosjektskisse med sjekkliste for 
elevene. Gjennomføring vil kreve en god del 
planlegging og hjelp fra læreren, men skaper 
stort engasjement og god læring.

Det er viktig å overskue konsekvensene av å sette i
gang en slik undersøkelse. Hva er forventningene
når det gjelder bruk av resultatene? Er det bare "på
lissom", eller blir vi hørt?

Hvordan skal man gå frem så man ikke krenker
noen grupper?

Du kan finne stoff om gjennomføring av 
spørreundersøkelsesprosjekter i læreboken
Markedsundersøkelse, Tano Aschehoug,
ISBN 8251838304

Notater:



4. Skolen vår 4.2  Brukerundersøkelse på skolen 

Hvis dere har gjennomført aktivitet 4.1 foran, har
dere vært "eksperter" – og dere har sikkert funnet
ut mye. Men det er alltid lurt å spørre brukerne
også! Det skal dere gjøre nå.

Før dere gjennomfører undersøkelsen kan det være
greit å ha en idé om situasjonen, men fortsatt ha et
åpent sinn for hva undersøkelsen vil vise.

I oppgave 1 og 2 kan dere bruke opplysningene fra
Aktivitet 4.1 foran som bakgrunnsmateriale. Eller
dere kan gjøre en vurdering med deres eget opp-
legg.

Oppgave 1

Hva er bra?

Beskriv så nøyaktig som mulig hva som er bra med
rommene på skolen? Nevn minst 4 punkter!

Oppgave 2

Hva er dårlig?

Beskriv så nøyaktig som mulig hva som er dårlig
med rommene på skolen? Nevn minst 4 punkter i
prioritert rekkefølge!

Oppgave 3

Sjekkliste for undersøkelse
Her kommer en sjekkliste for undersøkelsen. Dere
må finne ut mye selv, og dere trenger sikkert å 
drøfte dette grundig med læreren.

1. Hva er målet med undersøkelsen?

Tenk dere for eksempel at dere er arkitekter som
skal gjennomføre en brukerundersøkelse før en

rehabilitering (oppussing og forbedring osv.) av
skolen. Dere vil være spesielt opptatt av kravene til
tilgjengelighet for alle, men er interessert i å få frem
all informasjon som kan være nyttig for å gjøre sko-
len best mulig for alle brukergruppene.

Eller kanskje dere planlegger en helt ny skole?

Diskuter, og skriv ned målet dere har med 
undersøkelsen.

2. Hvem skal vi spørre?

Lag en liste over alle dem som bruker skolen. Ikke
glem dem som jobber der!

3. Hva skal vi spørre om?

Lag en liste over det dere gjerne vil finne ut.

Det finnes et eget opplegg for sjekking av inne-
klima i kapittel 5. Vurder om dere skal lage en 
egen undersøkelse for dette eller legge spørsmål
om luftkvalitet osv. inn her.

4. Lag spørreskjema

Lag spørreskjema som gjør at dere får svar på det
dere vil vite.

Dette er ofte lettere sagt en gjort. Derfor er det lurt
å diskutere dette med læreren, og teste utkast av
spørreskjemaet på en liten gruppe først. Er det greit
å fylle ut? Får vi frem det vi vil?
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www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Gjennomfør en brukerundersøkelse
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4.2 Brukerundersøkelse på skolen Kopieringsoriginal

5. Vurder intervjuer

Kanskje det er spesielle brukergrupper dere trenger
mer informasjon fra enn andre. Hva med funksjons-
hemmede elever? Lærere som er spesielt opptatt av
tilgjengelighet for alle? 

Drøft med læreren om det kan være aktuelt å inter-
vjue enkeltpersoner eller grupper for å få frem mest
mulig informasjon om spesielle behov.

Oppgave 4

Gjennomføring, analyse og presentasjon

Gjennomfør undersøkelsen. Fortell dem dere spør,
hva resultatene skal brukes til. Pass også på at spør-
reskjemaundersøkelsen er anonym. Tenk person-
vern!

Gå gjennom spørreskjemaene og sett opp tabeller
med statistikk, eventuelle grafiske fremstillinger og
hovedpunkter.

Presenter resultatene av undersøkelsen.

Kan undersøkelsen være et nyttig innspill til for
eksempel kommunen? Drøft dette med læreren.

Nyttig litteratur på Biblioteket:
Markedsundersøkelser, Tano Aschehoug, ISBN
8256712163

Notater:



En drage i nærmiljøet?
Her er noen bilder til inspirasjon. Elevene på Holmlia skole i Oslo har i samarbeid med studenter ved
Høgskolen i Oslo laget en fin “dragesofa” i skolegården sin.

196 Foto: Githa Egeland.

4. Skolen vår 4.3 Gjøre skolegården fin – et prosjekteksempel
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Formål
Elevene skal undersøke inneklimaet ved egen skole og vurdere resultatet opp mot hva som er ideelt klima 
for effektiv læring.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Undersøk inneklima generelt 4–6 timer

Øvelse 2 – Vurder inneklima på din skole 6–10 timer

Øvelse 3 – Lag en mobil blomsterkasse 10–18 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen                                           Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 10

Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge 

publiseringsmetode          1 og 2

Gjøre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene 3

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon         3

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare 3

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk 3

Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner 1, 2 og 3         

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og 

vurdere arbeidsprosess               1 og 2

Legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra grunnlaget for denne 3

Norsk

Etter årstrinn 10

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering,

tilpasset mottagere 1 og 3

Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 1, 2 og 3

5. Inneklima 5.1  Hva er godt og dårlig inneklima?
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5.1 Hva er godt og dårlig inneklima?

Materialer og utstyr
Skrive- og tegneutstyr
Papp
Utstyr for måling av CO2
Materialer til blomsterkasser: tre, finer, lim 
og steiner.
Redskap: tommestokk, sag, vinkel, drill og 
skrutrekker 

Samarbeidspartner under aktiviteten
Kommunen, avdelingene som arbeider med 
skole-, helse- og miljøspørsmål
NHOs regionkontor, avdeling for Ungt entreprenør-
skap og Næringsliv i skolen
Byggevaresenter
Hagesenter

Kort beskrivelse
Se formål

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek
Se bakgrunnstoff og litteraturoversikt bak i heftet.

Internett

Nettverk for miljølære,
www.miljolare.no/fagstoff/by/meis/, Under over-
skriften ”Tiltak for godt inneklima” og ”Helse, inne-
klima og skolemiljø” er det mye nyttig bakgrunns-
stoff.
www.miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br9,
Inneklima – Mål karbondioksid (CO2) i klasserom-
met. Les veiledningen.
Lovdata www.lovdata.no, Opplæringsloven 
§ 9a og kravene til fysisk innemiljø på skolen.
Norsk institutt for luftforskning, www.nilu.no
Funksjonshemmedes  Fellesorganisasjon,
www.ffo.no  
Norges  Astma og allergiforbund, www.naaf.no/tjue
er bra for hue/sunne hus  Allergiviten for alle
www.allergiviten.no
Ungt entreprenørskap, www.ue.no
Næringsliv i skolen, www.skolearbeidsliv.no

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Opplæringsloven § 9a-2 sier at skolene skal bygges
og drives slik at det tas hensyn til elevenes trygg-
het, helse, trivsel og læring. Det skal være riktig tem-
peratur, luften skal være frisk og god å puste i og
lokalene skal være rene og hygieniske. Innholdet av
karbondioksid sier noe om hvor god luftkvaliteten
er, og om det er behov for å sette i gang tiltak.
Nettverk for miljølære gir råd om hvordan elevene
kan måle CO2 -innholdet i luften i klasserommet, se
adresser under bakgrunnsstoff og henvisninger.

Statens helsetilsyn regner med at 40 % av barn og
unge har hatt allergi eller en eller annen form for
overfølsomhet. Det er i dag registretet en økende
forekomst av ubehag og plager både hos personer
med og uten allergi eller overfølsomhet. disse pla-
gene forekommer ved opphold i visse bygninger,
ofte i enkelte boliger, skoler, barnehager og yrkes-
bygg.

Øvelsene egner seg for gruppearbeid.

Øvelse 2: Her har vi samme problemstilling som i
aktivitet 4.2. Elevene trenger en del hjelp til 
eventuelle spørreskjemaundersøkelser, hvis de 
ikke har trening i dette fra før.

Øvelse 3 kan brukes i Ungt entreprenørskap,
elevbedrift.

Har klassen mulighet til å anskaffe eller låne utstyr
til å gjøre en undersøkelse av CO2 innholdet i luften
i klasserommene?  Ta kontakt med kommunen og
hør om mulighetene for dette. Måleutstyr kan 
kanskje lånes?

For informasjon om anskaffelse av CO2-måleutstyr:
• Norsk Institutt for luftforskning e-post:

nilu@nilu.no 
• Norges  Astma og allergiforbund, www.naaf.no
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5. Inneklima 5.1  Hva er godt og dårlig inneklima

Opplæringsloven § 9a-2 sier at skolene skal bygges
og drives slik at det taes hensyn til elevenes trygg-
het, helse, trivsel og læring. Det skal være riktig 
temperatur, luften skal være frisk og god å puste i
og lokalene skal være rene og hygieniske. Dette er
viktig for alle og spesielt for elever og lærere som
har astma og allergiproblemer.

Innholdet av karbondioksid (CO2) sier noe om hvor
god luftkvaliteten er og om det er behov for i sette i
gang tiltak. Læreprogrammet Nettverk for miljølære
gir råd om hvordan elevene selv kan måle CO2
innholdet i luften i klasserommet. Søk etter informa-
sjon på Internett, bruk nettadressene som dere
finner i oppgavene.

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Oppgave 1

Hva forbinder dere med ordet ”inneklima”?  Skriv ned det dere tenker på, hva kjennetegner et godt/dårlig
inneklima?

Øvelse 1

Hva er inneklima?

Nettverk for miljølære er et nettsted med mye viktig
informasjon om inneklima:

www.miljolare.no/fagstoff/by/meis/.

Spesielt kapitelene 5 Helse, trivsel og inneklima og
7 Tiltak for godt inneklima er viktige.

Oppgave 2

Lag en presentasjon (digital) over temaet inneklima.
Presentasjonen skal inneholde
• Hva mener vi med begrepet inneklima?
• Hva er konsekvensene av dårlig inneklima?
• Hvor utbredt er dårlig inneklima?
• Hva har inneklima med universell utforming 

– tilgjengelighet for alle – å gjøre?

Nettverk for miljølære: www.miljolare.no/
fagstoff/by/meis/. Under overskriften ”Tiltak for
godt inneklima” og ”Helse, inneklima og skolemiljø”
er det mye nyttig bakgrunnsstoff for å løse denne
oppgaven.

Andre nettsteder med nyttig informasjon om 
inneklima:
Norges Astma- og Allergiforbund, www.naaf.no/tjue
er bra for hue/sunne hus  Allergiviten for alle,
www.allergiviten.no 
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5.1 Hva er godt og dårlig inneklima? Kopieringsoriginal

Oppgave 1

Hva synes elevene om luftkvaliteten i klasserommet
sitt?

Lag en spørreundersøkelse blant elevene.
Et spørsmål kan være om elevene merker forskjell
på luften på begynnelsen og på slutten av en time
eller etter en dag i klasserommet?  

Er alle klasserommene like? 

Presenter undersøkelsen, lag en grafisk fremstilling
av elevenes svar.

Oppgave 2

Innhold av karbondioksid

Har dere fått låne utstyr?

Mål CO2-innholdet i luften i klasserommet.

Hva skjer med mengden CO2 i klasserom i løpet av
en time?

Hvordan kan dette nivået holdes mest mulig 
konstant?

Kartlegg luftkvaliteten i klasserommet ved å
gjennomføre måling av CO2 -konsentrasjonen i
inneluften med elektronisk utstyr.

Rapporter resultatet til Nettverk for miljølære,
www.miljolare.no/ helse, inneklima og
skolemiljø/inneklima – mål karbondioksid CO2 i
klasserommet/les veiledning/legg inn data.

Sammenlign måleresultatet med andre skoler som
har lagt sine måleresultater på nettstedet til
Nettverk for miljølære.

Vurder resultatet av målingene og eventuelle behov
for tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Skriv en rapport til kommunen som er skoleeier.
Hvis resultatet av målingen viser at det er nødven-
dig med bygningsmessige tiltak for å bedre på luft-
kvaliteten, kan dere invitere de ansatte i kommunen
som har ansvaret for skolebygg, til et møte der dere
presenterer resultatet fra målingen.
Planlegg og gjennomfør møte med de ansvarlige
for skolebyggene i kommunen.

Oppgave 3

Vurder materialvalg og utforming av sentrale rom
på skolen din: Klasserommet, gymsalen og 
formingssalen er sentrale rom. Eventuelt andre?  

Vurdering: Meget bra (MB), Tilfredsstillende (T) og
For dårlig (D)

Øvelse 2

Vurder inneklimaet på din skole

ROM Gulv- Tilgjengelighet Ventilasjon Lysforhold Temperatur Akustikk Trivsel for 
belegg for rengjøring (lydforhold) allergikere 
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5.1 Hva er godt og dårlig inneklima? Kopieringsoriginal

Planter er for mange mennesker viktig for trivselen.
De fleste hjem har i større eller mindre grad planter
inne, og har man balkong eller annen uteplass, pyn-
ter man gjerne opp med planter. Du husker kanskje
plantenes viktige funksjon i oksygenkretsløpet på
jorda? Gjennom fotosyntesen tar planter opp CO2
og ”puster” ut oksygen. Du har kanskje hørt at regn-
skogene omtales som jordas ”lunger” – hvorfor?

Oppgaven – kravspesifikasjon

• Plantekassene skal være mobile (flyttbare), de skal
ha hjul.

• Frontene skal kunne skiftes ut (bytte design),
tilpasset for synshemmede.

• Kassene skal kunne settes sammen og fungere
som romdelere.

• Variabel høyde på kassene, for rullestolbrukere.
• Vurder om kassene skal ha fuktvarsler eller 

automatisk vanning?
• Hensynet til forskjellige planters behov. Passer de

sammen biologisk, eventuelt estetisk? Må kassen
inndeles i soner?

• Vurdere materialbruken i forhold til funksjon.
• Norges astma og allergiforbund – www.naaf.no –

har anbefalinger om planter til innebruk. Finn
disse, og ta hensyn til anbefalingene.

• Kan plantekassen med kontrastfarger fungere som
oppmerksomhetsfelt for synshemmede?

Oppgave 1

Tegninger

Skaff plantegninger fra et sykehjem, et kontor-
landskap, en bank eller en bolig med balkong.

Lag forslag med tegning til tre ulike plasseringer av
flyttbare plantekasser i de forskjellige rommene.
Vurder også dimensjonene på plantekassene sett i
forhold til rommenes størrelse og form.

Oppgave 2

Modeller

Dere skal lage modeller av plantekassene i 
målestokk 1 : 4 (eller avtal annen målestokk med
læreren).

Hvilken teknisk løsning velger gruppen for de
utskiftbare frontene?

Forsøk deg frem med passende sammensetninger,
og ulike forslag til design på frontene.

I denne oppgaven kan dere bruke skissekasser i
ideutviklingen av frontene. Se kap. 3.3 øvelse 6 
oppgave 1.

Vurder design i forhold til valg av plantene. Valgt
design skal være praktisk også for svaksynte.
Høyden er viktig for at rullestolbrukere skal kunne
ta og lukte på plantene.

Må kassene være rektangulære? Er det eventuelt
noen fordeler med dette?
Hvorfor er det viktig at kassene er lette å flytte på?

Lag modellen av passende materiale, for eksempel
papp. Diskuter utformingen med læreren.

Lag også modeller av plantene. Vurder farge-
nyanser!

Oppgave 3

Lage kasse

Lag kassen i full størrelse, med to eller flere sett
fronter.

Kassen skal være vanntett. Kassen kan lages av tre
og kles innvendig med tykk plast. Dere kan også
bruke plastkasser/oppbevaringskasser som kan set-
tes oppi plantekassen. Plastkassene finnes i mange
størrelser, kvadratiske og rektangulære.

Øvelse 3

Lag en mobil blomsterkasse



Her er et tips om materialer som dere kan bruke til
plantekasser:
Tre i passende dimensjoner, tynne papp-, trefiber-
eller finerplater til utskiftbare fronter, skruer, små
hjul, plastkasser eller tykk plast og eventuelt jord og
planter.

Av redskap trenger dere tommestokk, sag, vinkel,
drill og skrutrekker.
Ta utgangspunkt i modellen som dere har laget i
oppgave 2, og lag en kalkyle.

Innhent råd om dimensjoner på materialer og priser
fra et byggevaresenter.

Oppgave 4

Presentasjon

Presenter den tekniske løsningen som dere har
valgt.

Velg en presentasjonsform som passer. Diskuter 
innholdet i presentasjonen.
Dere bør ha med noe om dette:
• Hvorfor trenger vi /ønsker vi å omgi oss med 

planter?
• Teknisk beskrivelse av plantekassene?

Oppgave 5

Ungt entreprenørskap og Næringsliv i skolen

Undersøk med læreren om dere kan starte en 
elevbedrift som produserer og selger  plantekasser.

Finn informasjon om organisering og gjennom-
føring av Ungt entreprenørskap på nettstedet
www.ue.no  

Bruk informasjonen dere finner på nettet og lag en
rapport om Ungt entreprenørskap.

Kanskje skolen kan inngå en partnerskapsavtale
med et byggevare- eller hagesenter. Les om part-
nerskapsavtaler, Næringsliv i skolen på nettstedet:
www.skolearbeidsliv.no.

Bruk informasjonen dere finner på nettstedet og
skriv en rapport om Næringsliv i skolen.
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Notater:
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5. Inneklima 5.2  Miljøvennlig oppvarming

Formål
Elevene skal bli kjent med hvordan en varmepumpe virker og de økonomiske og miljømessige fordelene ved
bruk av varmepumpe til oppvarming og kjøling av boliger, skoler osv.

Anslått tidsbehov
Øvelse 1 – Hva er en varmepumpe?    6–8 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen
Fag og kompetansemål i læreplanen                                        Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 10

Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten av egne hypoteser 

og velge publiseringsmåte            1

Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt      1

Matematikk

Etter årstrinn 10

Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi 1

Gjennomføre undersøkelser og bruke ulike databaser til å søke etter og analysere statistiske data 

og utvise kildekritikk 1

Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk 

og toeretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design                                            1

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner 1

Materialer og utstyr
Skriveutstyr

Samarbeidspartnere under 
aktiviteten
Lokale leverandører av varmepumper, se under
Bakgrunnsstoff og henvisninger 
Norsk Varmepumpe Forening
Lokal strømleverandør
Vaktmesteren på skolen

Kort beskrivelse
Se formål

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett
Norsk Varmepumpe Forening, www.novap.no

Litteratur
Varmepumper, www.osterholm.no

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Kopieringsoriginalene er relativt selvinstruerende,
men elevene trenger nok en del tips når det gjelder
å finne informasjon og tolke den.
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Du har tidligere lært at varme strømmer fra gjen-
stander og steder med høy temperatur til steder
med lavere temperatur. Dette har du sikkert også
erfart selv, for eksempel når du setter en kopp varm
te fra deg på pulten. Du merker ikke den lille tem-
peraturøkningen som har skjedd i luften rundt

tekoppen, men det er faktisk en bitte liten økning.
Varmepumpen kan hente energi fra vann, jord og
luft som har en forholdsvis lav temperatur, for selv
om temperaturen er lav, er det fremdeles varme-
energi tilstede.

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Hva er en varmepumpe?

Hvis energikilden for eksempel er vann, og det skjer
en temperatursenkning i vannet fra 4 ºC til 3 ºC, kan
den energien som vannet gir fra seg, brukes til opp-
varming av for eksempel en bolig. For at dette skal
fungere må det tilføres elektrisk energi til varme-
pumpa. Men vi kan få igjen mye mer energi fra van-
net enn det vi tilfører av elektrisk energi, og derfor
er dette et lønnsomt prinsipp. Hvor mye energi vi
får tilbake, er avhengig av hvor effektiv varme-
pumpa er. En varmepumpe som tilføres 1 kWh, kan
under gunstige forhold levere energi tilsvarende 4
kWh.

Bruk Internett til å løse oppgavene

Oppgave 1

Varmepumper – oversikt

Finn ut hvor mange varmepumper det er installert i
Norge i dag.

Kan du tenke deg hvorfor varmepumpe er mye mer
utbredt i for eksempel Sverige og USA enn i Norge?
Tenk deg at du jobber i et firma som selger og
installerer varmepumper. Hvilke gode salgs-
argumenter har du for å overbevise en kjøper?

2 kWh fornybar energi
fra varm vann,

l

Tilførsel av

elektrisitet

Kilde: Norsk Varmepumpe Forening
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Hvilke typer varmepumper finnes på markedet?

Oppgave 2

Økonomisk vurdering

Kontakt en forhandler av varmepumper, eller bruk
Internett. Hvor mye (overslag) koster det å få 
installert en varmepumpe i en enebolig på 100 
kvadratmeter? 

Hvor effektiv er denne varmepumpen? 

Finn strømprisen per kWh hos en lokal strøm-
leverandør. Finn også ut gjennomsnittlig årlig
strømforbruk til oppvarming for en enebolig på 
100 kvadratmeter.

Ut i fra opplysningene dere har samlet, finn ut:

Dekker innsparingen i strømforbruket (spart 
strømregning) opp for investeringen i varmepum-
pen?  Vi forutsetter at strømprisen holder seg på
dagens nivå de nærmeste årene.

Hvor mange år tar det før varmepumpen er 
innspart? 
Utfør beregningene i et regneark, hvor du kan 
forandre tallene.

Presenter beregningene for klassen. Hvor mange
ville valgt å installere varmepumpe?

Hvilke forhold er mest avgjørende for en beslutning
om kjøp av varmepumpe? Hvor stabile er disse for-
holdene?

Undersøk om det er aktuelt å installere varme-
pumpe på din skole? 
Hvis svaret er nei, hvorfor er det slik?

Notater:



Formål
Elevene skal bli kjent med hva radon er, hvordan stoffet oppstår, radongassforholdene i Norge og i eget nær-
område. Elevene skal kjenne til de tiltakene som er nødvendig for å beskytte seg mot radongass. Elevene skal
kjenne til miljømerking av hus.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 – Undersøk radonforholdene 2–4  timer

Øvelse 2 – Tiltak mot radonstråling 2–4  timer

Øvelse 3 – Miljømerkede hus 2–4  timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 10

Forankring i læreplanen                                           
Fag og kompetansemål i læreplanen                                          Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 10

Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste 

holdbarheten av egne hypoteser og velge publiseringsmåte               1 og 2

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner                        1

Stiliser motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer 3
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Materialer og utstyr
Skrive- og tegneutstyr
Utstyr for måling av radongass

Samarbeidspartner under aktiviteten
Kommunen
Lokale miljøorganisasjoner

Kort beskrivelse
Se formål.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Internett

Hva er radon, Radon faktaark, Radon i inneluft
Kartlegging av radon i landets kommuner,
Kartlegging av radon i boliger. Alt om dette finnes
på nettstedet til Statens Strålevern: www.nrpa.no
Stiftelsen Miljømerking, www.ecolabel.no
Norsk institutt for luftforskning, www.nilu.no
Funksjonshemmedes  Fellesorganisasjon,
www.ffo.no  
Norges  Astma og allergiforbund, www.naaf.no
Se bakgrunnsstoff med fakta om Radon bak i heftet.

Veiledning i gjennomføring 
av aktiviteten

Deler av denne aktiviteten krever samarbeid med
andre som kan måle radoninnhold.

5. Inneklima 5.3  Radonforholdene i Norge, miljømerking av hus
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Kort orientering om radioaktivitet 
og radon
Radioaktivitet finner du overalt i naturen. Du tenker
kanskje først og fremst på fare og for eksempel kjer-
nekraftverk og ulykker når du hører ordet ”radioak-
tiv”, men dette er bare deler av virkeligheten. Faktisk
er du selv (og alle andre) en vandrende radioaktiv
kilde!

At et stoff er radioaktivt innebærer at det sender ut
stråling. Denne strålingen kan være partikler (kjer-
nepartikler, sendt ut fra atomkjernen) eller elektro-
magnetisk stråling med høy energi (gammastrå-
ling).

Om radioaktiviteten er skadelig for mennesker
avhenger av hvor ”sterk” denne strålingen er, det vil
si hvor mye skade de utsendte partiklene klarer å
lage i materialet rundt seg. Strålingen du og jeg
hele tiden sender ut, har såpass lav energi at krop-
pen vår ikke tar varig skade av denne strålingen.

Noen radioaktive stoffer sender ut stråling med så
stor energi at den kan skade levende organismer.
Uran er et grunnstoff som det finnes en del av på
jorden, i fjellgrunnen for eksempel. Når et uranatom
har sendt ut stråling i form av en annen partikkel, er
uranatomet ikke lenger uran – atomkjernen veier
mindre. På denne måten dannes nye grunnstoffer
etter som uranet stråler (”døtre”). Et av disse nye
grunnstoffene (en av ”døtrene”) er radon, som selv
er radioaktivt.

Uran gir farlig stråling, men befinner seg stort sett
trygt på et sted i naturen, for eksempel i fjellgrun-
nen. Der blir den til mennesket bevisst prøver å få
uranet ut. Radon derimot er en gass, den holder seg
derfor ikke ”på plass”, men oppfører seg som gasser
– den kan ”fly” vekk fra opprinnelsesstedet. Derfor
siger det jevnt opp radioaktiv radongass fra bakken
i områder der det finnes uran i grunnen.

En annen kilde til radonstråling er faktisk bygning-
ene selv. I bygningsmaterialer, der det inngår sand
og stein, kan det forekomme uran i varierende grad.
Derfor kan det komme radongass også fra byg-
ningskroppen.

Mennesker og dyr kan puste inn radongassen, og
dette kan gi oss stråleskader. Energien kroppen vår
mottar fra den radioaktive strålingen, kan gjøre
betydelig skade i cellene våre. Lungene er mest
utsatt, og stråleskadene kan utvikle seg til kreft.

Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft.

Radon er et folkehelseproblem som det er mulig å
gjøre noe med ved hjelp av tekniske løsninger.

Dette er knyttet til universell utforming av bygg og
anlegg.

Oppgave 1

Finn ut hvordan radonforholdene er i Norge 
(radioaktiv stråling fra berggrunnen). Er det 
variasjoner mellom landsdeler, mellom kommuner
og i kommuner?

Hvordan er forekomsten av radon i din kommune?
Ta kontakt med kommunen for å finne ut dette.
Du kan også søke informasjon på

http://nrpa.no/kommunerapporter

Ta kontakt med kommunen og be om å få målt
radonnivået i skolens kjeller. Dette vil ta noen uker,
men dette er det viktig å få kunnskap om! 

Lag en presentasjon om radon-forholdene i ditt
nærmiljø.

www.boligabc.no� Kopieringsoriginal

Øvelse 1

Undersøk radonforholdene



Oppgave 1

Høy konsentrasjon av radon er helsefarlig og bør
derfor unngåes. For å iverksette tiltak mot radon-
stråling, er det viktig å vurdere følgende tiltak:

• Hvor utsatt er huset for stråling?
• Er alle rom i en bygning like utsatt?
• Oppholder det seg mennesker jevnlig i alle disse 

rommene? 
• Gjør en vurdering av dette for din skole,

eventuelt et annet bygg.
• Hva kan redusere radonstrålingen i et hus?

Oppgave 2

Foreslå tiltak

a) Bygningsmessige tiltak for eksisterende bygg.
Finn passende tiltak for en enebolig hvor radon-
nivået er for høyt.

b) Tiltak for nybygg. Har plasseringen på tomten
noen betydning?

Faksimile  Aftenposten august 2005 ”Nordens første 

miljømerkede hus”

Denne avisartikkelen beskriver hvordan og hvorfor
et hus er klassifisert som miljømerket. Merkene som
er brukt heter ”Svanemerket” og ”Blomsten”.
Finn informasjon om miljømerking, Stiftelsen
Miljømerking: www.ecolabel.no

Oppgave 1

Finn ut hvordan disse merkene ser ut og hva de står
for.
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Øvelse 2

Tiltak mot radonstråling

Øvelse 3

Miljømerkede hus



Oppgave 2

Tenk deg at det skal innføres et merke for ”univer-
sell utforming” for uteanlegg og alle typer bygning-
er og anlegg.

Diskuter og bli enige om hvilke kriterier som må
oppfylles for at uteanlegg og alle typer bygg og
anlegg skal få tildelt et slikt kvalitetsmerke.
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Oppgave 3

Tegn minst tre forskjellige skisser til dette merket,
slik du mener det bør se ut.

Tenk først over følgende:
• Merket skal være internasjonalt, det skal lett 

forståes over hele verden
• Det må egne seg som logo på tidskrifter,

plakater etc.
• Det bør kunne fremstilles tredimensjonalt (relieff )
• Bør tåle forstørring og forminskning

Sett dere sammen i grupper på 3–5 elever og 
diskuter hverandres forslag. Hjelp hverandre til å
velge ut en enkelt skisse hver, som gruppen mener
best tilfredsstiller kriteriene over. Gi hverandre råd
om endringer og mulige forbedringer.

Du skal videreutvikle din valgte skisse (i riktig 
målestokk) innenfor et A4-format. Velg farger.
Bruk gjerne digitalt verktøy.

Det ferdige resultatet skal vises frem for et selvvalgt
publikum.

Oppgave 4

Lag en tredimensjonal variant av merket fra 
oppgave 3.



Vi som går kjøkkenveien ...!
Av Guro Fjellanger, tidligere miljøvernminister og medlem Syseutvalget

Da jeg var miljøvernminister fra 1997 til 2000 og reiste rundt på krykker og representerte Norge
på internasjonale miljømøter, ble jeg svært ofte møtt med et smil og spørsmålet ” Did you have a
ski-accident?”. For mennesker rundt om i verden er det selvsagt naturlig å tenke at en norsk
minister på krykker har drevet litt for ambisiøs akrobatikk på ski ... Når jeg alltid like smilende
svarte ” No, I was born like this”, forsvant smilene og folk svarte ” Oh, I am sorry”. Jeg var den
samme, krykkene var de samme. Det eneste som hadde endret seg, var at de hadde fått vite at
jeg var født sånn og at det var en permanent tilstand. Men i løpet av tre setninger gikk jeg altså
fra å være et humoristisk konversasjonssubjekt til å bli et objekt for medfølelse.

Denne historien illustrerer det som for nesten alle oss med nedsatt funksjonsevne oppleves som den største
utfordringa: fordommer i hodene til de menneskene vi møter. Jeg er fristet til å sammenligne det med den
fremmedfrykten som mange med en annen etnisk bakgrunn møter. Jeg tror den eneste måten vi kan bryte
ned disse fordommene på, er at vi som har nedsatt funksjonsevne møter dere på så mange tenkelige og
utenkelige arenaer som overhodet mulig. Men det er et problem: Hvis vi skal kunne møte dere, må vi kunne
komme oss inn og opp dit. Og det gjør vi svært ofte ikke i dag, fordi samfunnet er planlagt og bygd slik at det
svært ofte er utilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I midten av mai 2005 overleverte Syseutvalget sin innstilling om hvordan funksjonshemma skal få et bedre
vern mot diskriminering (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet). Lovforslaget inneholder i tillegg til mer
generelle krav, svært konkrete krav med klare tidsfrister til bedre tilgjengelighet i bygg, anlegg og opparbeida
uteområder. Lovforslaget har nå vært på høring, og det er ventet at Regjeringa vil legge fram et lovforslag for
Stortinget i løpet av 2006, og at loven vil tre i kraft i løpet av 2007.

Fokusskifte: Fra sosialpolitikk til menneskerettigheter
Lovforslaget slår fast to viktige utgangspunkt: for det første er diskriminering av funksjonshemma ikke et
spørsmål om sosial- eller velferdpolitikk, men et spørsmål om menneskerettigheter. For det andre slås det fast
at manglende tilgjengelighet til ulike samfunnsarenaer er diskriminering.

Begge disse perspektivene gjennomsyrer lovforslaget, og framgår både av tittelen som er NOU 2005:8
Likeverd og tilgjengelighet, og av formålsparagrafen:

§ 1 Formål
Lovens formål er å sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjons-
evne, og hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Denne loven er altså ikke en sosialpolitisk lov, som ofte handler om hvordan samfunnet skal ta vare på såkalte
svake grupper, men en lov om hvordan vi som samfunn skal la være å gjøre mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne svakere enn vi trenger å være. Det er en lov som forbyr diskriminering, og som påbyr universell
utforming og bedre tilgjengelighet.
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Loven er en naturlig konsekvens av at menneskerettigheter og retten til ikke å bli diskriminert har fått et helt
annet fokus både nasjonalt og internasjonalt.

Her er noen viktige FN-konvensjoner som setter menneskerettighetene og ikke minst retten til å delta i 
samfunnet i fokus:
• Menneskerettighetskonvensjonen
• Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
• Konvensjonene om økonomiske og sosiale rettigheter.

Det arbeides i FN med en egen konvensjon som skal forby diskriminering av funksjonshemma, på samme
måte som vi i dag har konvensjoner som forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion osv.

Europarådet har også en egen Menneskerettighetskonvensjon, og her hjemme har vi
• likestillingsloven, som forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn,
• diskrimineringsloven, som forbyr diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion med mer,
• diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som forbyr diskriminering av mennesker med nedsatt funksjons-

evne, og som antakelig trer i kraft i løpet av 2007.
I tillegg er det innenfor enkelte andre lover som alkoholloven, arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsloven
ulike paragrafer som forbyr det samme, men som også i noen tilfeller omfatter forbud på grunnlag av seksuell
orientering.

Samtidig som et fokusskifte er viktig, er det også viktig å bygge videre på en norsk velferdsmodell. Da lovut-
valget var på studietur til blant annet USA, så vi hvordan den fysiske tilrettelegginga stort sett var betraktelig
bedre enn her hjemme. Samtidig vet vi at en stort sett fraværende sosialt sikkerhetsnett i stor grad rammer
dem som fra før faller utenfor. La meg illustrere forskjellen med et eksempel: I Norge får du stort sett dekt
utgiftene til rullestol hvis du har behov for det, men du kommer deg ikke fram på egen hand med stolen sær-
lig mange steder. I USA kommer du deg fram de aller fleste steder, men du får ikke dekt utgiftene til rullestol.
Vår visjon er å kombinere det beste fra den skandinaviske velferdsmodellen med det beste fra menneskeret-
tighets- og borgerrettighetstenkinga.

Hva er diskriminering?

I § 4 heter det blant annet:

§ 4 Forbud mot diskriminering
Direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne er forbudt.
Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på
grunnlag av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt, eller ville blitt behandlet i en 
tilsvarende situasjon.
Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling 
eller unnlatelse som fører til at personer på grunnlag av nedsatt funksjonsevne blir stilt særlig ufordelaktig
sammenliknet med andre.
Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis,
handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre
arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende
overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.

Lovforslaget forbyr både direkte og indirekte diskriminering. Det betyr veldig enkelt forklart at forhold som
har til hensikt å stenge ute mennesker med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel at enkelte utesteder
nekter å slippe inn funksjonshemma eller nekter dem servering, er forbudt. Men det betyr også at tilsynela-
tende nøytrale regler som resulterer i utestenging, som for eksempel et generelt forbud mot hund i et bygg
uten at man er fleksibel i forhold til førerhund og dermed i praksis gjør det umulig for mange blinde og svak-
synte å slippe inn, er diskriminering og forbudt etter loven.
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Diskriminering handler altså om hvorvidt en handling får som konsekvens at noen kommer dårligere ut enn
andre, uavhengig av intensjon. For mennesker med nedsatt funksjonsevne er det svært ofte manglende fysisk
tilgjengelighet som i praksis stenger oss ute fra å delta på ulike samfunnsarenaer. Det er derfor avgjørende at
en antidiskrimineringslov inneholder klare og effektive regler for å sikre tilgjengelighet.

I dag har vi som tidligere nevnt allerede lovverk som forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet,
religion osv. Vårt lovforslag er i all hovedsak harmonisert med disse lovene. Det gjelder for eksempel regler i
forhold til bevisbyrde, instruks, gjengjeldelse, erstatning og oppreising osv. Dette er viktig fordi diskriminering
er uakseptabelt uavhengig av diskrimineringsgrunnlag, og det vil være uhørt å gi ei gruppe et dårligere vern
mot diskriminering enn andre. Dette er også grunnen til at utvalget har foreslått at det på sikt bør utformes
en felles lov som omfatter alle diskrimineringsgrunnlag, både de vi i dag har på plass og grunnlag som 
seksuell orientering og muligens alder.

Hvem sikres av vernet mot diskriminering?
Utvalget har etter en nøye vurdering valgt å ikke definere ”nedsatt funksjonsevne”, men slår fast at forbudet
mot diskriminering gjelder funksjonsevne som er, har vært, vil kunne bli eller antas å være nedsatt, samt på
grunnlag av andre personers nedsatte funksjonsevne. Vi ønsker ikke et to-trinns vern, der den som har vært
utsatt for diskriminering først må sannsynliggjøre at hun eller han er funksjonshemma nok til å bli omfattet
av vernet, for så å sannsynliggjøre at hun eller han likevel er den som for eksempel er best egnet til å gjøre en
jobb. Erfaringene fra blant annet USA viser at et slikt to-trinns vern er svært uheldig, fordi den diskriminerte
blir tvunget til først å fokusere på sine svake sider og tilbake i en pasientrolle for å godtgjøre at hun eller han
er funksjonshemma nok til å falle inn under loven. Da vil det ofte være svært vanskelig å få medhold i at en til
tross for alle sine svakheter, likevel er den som er best egna til å utføre en jobb, sjøl om man kanskje er det.
Dessuten erkjenner vi at diskriminering i stor grad handler om andre menneskers fordommer i tillegg til
manglende tilgjengelighet, og ønsker å hindre at antakelser om konsekvenser av tidligere, nåværende eller
framtidig tilstand og partners eller barns funksjonshemming fører til diskriminering.

Krav om universell utforming
Lovutvalget har lagt stor vekt på regler for å bedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsev-
ne. Disse reglene finnes i §§ 9 – 11.

I § 9 Plikt til generell tilrettelegging (Universell utforming) heter det blant annet:

• Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor sin virksomhet.
Det samme gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.

• Plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en 
uforholdsmessig byrde.

Paragrafen definerer uforholdsmessig byrde slik:

Ved en vurdering … skal det særlig legges vekt på de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens
ressurser, tilretteleggingens effekt for å nedbygge barrierer, hvorvidt virksomheten er av offentlig art, sikkerhets-
messige hensyn og vernehensyn.

Pliktene etter denne paragrafen trer i kraft når loven trer i kraft, det vil altså antakelig si i løpet av 2007.
Lovutvalget har derfor valgt å ha med en bestemmelse som sikrer at virksomheter ikke må sette i verk ufor-
holdsmessig omfattende endringer på kort varsel. I denne vurderinga vil det være slik at en virksomhet med
relativt store ressurser vil måtte gjennomføre tiltak av stor effekt for bedre tilgjengelighet, mens virksomheter
med små ressurser neppe vil bli pålagt å gjennomføre tiltak med liten effekt. Denne bestemmelsen gjelder
bare inntil kravene i § 11 trer i kraft.
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Etter min mening er kanskje den aller viktigste paragrafen i loven § 11. I paragrafen heter det blant annet:

§ 11 Plikt til universell utforming av bygg og anlegg mv.
Bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten som oppføres eller ferdigstilles etter vesentlige
endringsarbeider (hovedombygging) etter 1. januar 2009, skal være universelt utformet.
Bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 1. januar
2019.
Plan- og bygningsmyndighetene skal sikre at kravene i første og andre ledd overholdes ved behandling av planer
og søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon fra plikten etter første og andre ledd der det foreligger verne-
hensyn eller andre særlig tungtveiende grunner.
Klage over slik dispensasjon kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda av representative organi-
sasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan treffe vedtak om å
oppheve slik dispensasjon.

Her slås det fast at nye bygg, anlegg og opparbeida uteområder med en allmenn funksjon skal være univer-
selt utforma fra og med 1. januar 2009, og eksisterende bygg, anlegg og opparbeida uteområder fra 1. januar
2019.

Definisjonen av universell utforming er enkelt fortalt at hovedløsninga skal kunne brukes av flest mulig. Det
er ellers verdt å merke seg at kravet ikke er begrensa til offentlige bygg m.m., men omfatter alle bygg, anlegg
og uteområder med en allmenn funksjon. Det er altså ikke avgjørende om det er et offentlig eller privat bygg,
anlegg eller uteområde, så lenge det har en allmenn funksjon. Det betyr at alle tilbud retta mot publikum er
omfattet, enten det er bingo, bar, bedehus eller trygdekontor. Kravet omfatter ikke private boliger, fordi dette
faller inn under ”privatlivet”.

Legg merke til at denne paragrafen ikke inneholder en bestemmelse om ”uforholdsmessig byrde”. § 11 åpner
bare for unntak der det foreligger vernehensyn eller andre særlig tungveiende grunner. Dette er fordi vi har
vurdert det slik at en generell bestemmelse om uforholdsmessig byrde ville kunne uthule loven. I stedet har
vi gitt rimelige tidsfrister for å sørge for universell utforming, som for nye bygg, anlegg og uteområder er fra 
1. januar 2009 og for eksisterende fra 01. januar 2019.

Utvalget har også foreslått å ta kravet om universell utforming inn i formålsparagrafen i plan- og bygnings-
loven.

Individuell tilrettelegging

I § 10 Plikt til individuell tilrettelegging heter det blant annet at

• arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidsplass og -oppgaver
• skole- og utdanningsinstitusjon har plikt til å tilrettelegge lærested og undervisning
• kommunale myndigheter har plikt til å tilrettelegge barnehagetilbud, dagaktivitet og avlasting særlig retta mot
funksjonshemma

I tillegg til de mer generelle kravene til universell utforming i §§ 9 og 11, har utvalget med en egen paragraf
om individuell tilrettelegging. Dette er det to grunner for: For det første er det en del mennesker som har
såpass omfattende nedsatt funksjonsevne at den generelle tilrettelegginga ikke vil bety særlig mye for dem.
For det andre vil det også for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne være behov for individuell tilpas-
sing i tillegg, av den enkle grunn at vi er ulike individer med ulike behov.
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Universell utforming: tilgjengelighet for alle
Som nevnt betyr universell utforming at hovedløsninga i et bygg, anlegg eller uteområde skal kunne brukes
av flest mulig uten spesiell tilpasning. Mange tror at det som er tilpassa mennesker med nedsatt funksjonsev-
ne av en eller annen grunn skulle gjøre det vanskeligere for andre å ta seg fram. Slik er det ikke. Snarere tvert
om. Bare tenk hvor mye enklere det er å ta seg fram med sykkel, barnevogn, skateboard eller rollerblades der
det er tilrettelagt for rullestol. Eller hvor mye enklere det er å finne fram for alle, der skiltinga er så tydelig at
også svaksynte kan finne fram. Eller hvor praktisk det er for alle at navnet på holdeplassen blir ropt opp på
bussen, trikken eller toget, slik at også blinde og svaksynte vet hvor de skal av. Dessuten er det en del ting
som i utgangspunktet er utviklet som spesialhjelpemidler, som vi alle vel etter hvert ser på som relativt uni-
verselt, så som fjernkontrollen eller vannkranen med en hendel du løfter opp med ei hand og vrir til venstre
for varmt vann og til høyre for kaldt vann. For ikke å nevne lydboka …

Dessuten kan det være greit å huske på at de fleste av oss vil oppleve nedsatt funksjonsevne i løpet av livet.
Enten fordi vi brekker en fot, begynner å se eller høre dårlig når vi blir eldre, blir utsatt for en sjukdom eller
ulykke. Miljøverndepartementet har i sitt rundskriv T 5-99 regnet ut at vi alle i snitt må regne med å være
funksjonshemma i 14, 6 år av vårt liv.

Hvordan er så dette relevant for dere? 
For det første håper jeg at dere tar med dere viktigheten av å planlegge og bygge samfunnet slik at vi ikke
hindrer mennesker med nedsatt funksjonsevne i å delta på lik linje med andre. Det kan bety at dere tar med
dere dette perspektivet der dere studerer eller arbeider, der dere trener og der dere spiller eller hører på
musikk. Og selv om private boliger ikke er omfattet av plikten til universell utforming, kan det kanskje være en
ide å ha universell utforming i bakhodet når dere skal leie, kjøpe eller bygge bolig? Kanskje kan det hjelpe
dere dersom dere selv får problemer eller får barn som har det, og det kan bety at også venner med nedsatt
funksjonsevne eller gamle foreldre kan komme på besøk.

Og så var det kjøkkenveien …
Jeg veit ikke hvor mange ganger jeg har måttet ta en annen inngang enn andre, gå eller rulle gjennom hele
bygget for å finne heisen, hente nøkkel til do i resepsjonen eller ta kjøkken- eller vareheisen. Selv som stats-
råd, i full galla og med Kongen til bords, var det kjøkkenheisen opp med maten og ned med søpla. Tre ganger
mista jeg Statsråd på Slottet fordi de glemte å slippe meg inn bakdøra. Og hver fredag gikk jeg glipp av de
uformelle samtalene på vei inn og ut av statsråd fordi jeg måtte bruke en annen inngang.

Poenget her er ikke å fortelle min ”lidelseshistorie”, men å få dere til å tenke gjennom følgende: Vi er heldigvis
kommet så langt at det de aller fleste steder er helt uakseptabelt å henge opp et skilt der det står ”Svarte eller
homofile ingen adgang”.
Så hvor mye lenger skal vi godta at det fins bygg, anlegg og uteområder som stenger mange mennesker med
nedsatt funksjonsevne ute fra store deler av samfunnet vårt?
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Universell utforming – en kort innføring
Av Knut Moen med faglig støtte av Aina Tjosås og Dagfrid Hestnes

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle men-
nesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hensikten er å for-
enkle livet for alle.

Universell utforming som begrep dukket opp i Norge på slutten av 1990-tallet. Begrepet kommer opprinnelig
fra USA: universal design, The Center for Universal Design, North Carolina State University. Norsk språkråd
anbefalte universell utforming som benevnelse her i landet, men universell utforming har flere synonymer,
som for eksempel tilgjengelighet for alle, design for alle og passer alle – nødvendig for noen. Der er imidlertid
viktig å huske at tilgjengelighet skal kombineres med bærekraftig utvikling, estetikk, økonomi og sikkerhet for
at vi skal kunne kalle det universell utforming.

Målgruppen for universell utforming er alle mennesker – også barn, unge, gamle, funksjonshemmede – uni-
versell utforming tar hensyn til at vi alle er forskjellige. Myndighetene regner med at opptil 25 % av befolk-
ningen, på en eller annen måte til enhver tid er funksjonshemmet. Miljødepartementet har i sitt rundskriv T 5
– 99 regnet ut at vi alle i snitt må regne med å være funksjonshemmet i 14,6 år av vårt liv. Noen for kortere tid
andre for livstid. Dette skal det tas hensyn til ved utforming av alle typer produkter, kommunikasjonsmidler,
uteområder, bygg, og boliger, og det, skal kunne gjøres mulig med små eller ingen ekstra kostnader.
Regjeringen la i 2004 fram Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne – plan
for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Handlingsplanen er femårig (2005–2009) og viser hvor-
dan staten vil samle og styrke innsatsen for å gi alle innbyggere likeverdige muligheter til å være aktive i sam-
funnslivet og privat. Planene retter seg mot å forebygge og fjerne samfunnsskapte barrierer innen viktige
samfunnsområder som bygg, boliger, uteområder, transport og IKT. Handlingsplanen omfatter satsinger for-
delt på 15 departementer og med Miljødepartementet som koordinator.

Det er knyttet stimuleringsmidler til handlingsplanen for hele femårsperioden. Søknadsfrist til
Miljødepartementet er 1. mars hvert år, se www.universell-utforming.miljo.no/handlingsplan

Statens råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner. Rådet gir
myndighetene råd om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede på alle områ-
der. Se mer om rådets oppgaver: www.srff.no

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Senteret arbeider med hvordan bruk av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø sammen
bidrar til å bedre tilværelsen for mennesker med ulike funksjonsbegrensninger. Se mer om dette:
www.shdir.no/deltasenteret

Frivillige organisasjoner
Brukermedvirkning innebærer at de som berøres av en sak, skal medvirke i saker som angår dem.
Brukermedvirkning er en sentral del av regjeringens politikk, og på politisk nivå er det som regel funksjons-
hemmedes organisasjoner som representerer funksjonshemmedes fellesinteresser. Funksjonshemmede er
godt organisert i Norge med til sammen over 100 forskjellige organisasjoner.
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er samarbeidsorganet for de funksjonshemmedes organisasjo-
ner. FFO representerer 66 medlemsorganisasjoner, er organisert i alle landets 19 fylker og er aktiv i rundt 60
kommuner. Målet med arbeidet er å fremme organisasjonenes samfunnspolitiske innflytelse. FFO er en viktig
høringsinstans og samarbeidspartner i saker som vedrører funksjonshemmede.
Se mer om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og en oversikt over medlemsorganisasjonene:
www.ffo.no.
Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) er et samarbeidsforum mellom 4 organisa-
sjoner. For mer informasjon og oversikt over medlemsorganisasjonene, se: www.safo.no

Sju prinsipper for universell utforming
En gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet sju prinsipper
for universell utforming. Norge har slutet seg til disse prinsippene, som er:¨

1. Like muligheter for alle
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

2. Fleksibel i bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter

3. Enkel og intuitiv i bruk
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller
konsentrasjonsnivå.

4. Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig 
av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere 
utilsiktede handlinger.

6. Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hensiktmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig 
av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Det er laget retningslinjer for hvert av de sju prinsippene. Retningslinjene finnes i heftet Universell utforming
over alt, planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle, Sosial- og helse-
direktoratet: www.shdir.no

Likestilling og antidiskriminering
Prinsippene knyttet til universell utforming tydeliggjør et ønske om likestilling ved at produkter og omgi-
velser utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Med like-
stilling menes at alle skal ha samme muligheter til å delta på ulike samfunnsarenaer, som utdanning, arbeid
og fritid, og ikke være henvist til spesielle løsninger og særtiltak. Likestilling er også rett til å få tjenester, ser-
vice og sosialt fellesskap på lik linje med andre.

Det foreligger et forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetsloven) som skal styrke rettslig vern av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Loven er til politisk behandling, og den vil antagelig tre i kraft fra 2007. I tillegg har plan- og bygningsloven,
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barnehageloven, arbeidsmiljøloven og opplæringsloven ulike paragrafer som stiller krav til tilgjengelighet.
Det finnes mange offentlige og politiske dokumenter som har universell utforming på dagsorden. Dette gjel-
der for eksempel Stortingets innstilling til Nasjonal transportplan 2006–2015 og Eiendomsutvalgets utred-
ning om kommunal eiendomsforvaltning.

Livsløpsstandard
Et tiltak for likestilling er å bygge boliger med livsløpsstandarder i den vanlige boligbebyggelsen, slik at for
eksempel bevegelseshemmede på lik linje med andre kan velge hvor de skal bo.
Husbankens livsløpsstandard skal sikre god tilgjengelighet slik at boligen kan brukes i alle perioder av livet,
også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol. En livsløpsbolig er ikke en spesialbolig for rullestolbru-
kere, men en bolig som med enkle midler kan tilpasses en mulig bruker av rullestol.

Livsløpsstandard forutsetter:
• Trinnfri adkomst fra biloppstillingsplass og til inngangsdør
• Stue, kjøkken, bad, soverom og atkomst til uteplass på inngangsplan
• En rullestolbruker skal kunne åpne/lukke og passere gjennom alle nødvendige dører.
• En rullestolbruker må komme fram til og kunne betjene det enkelte rommets funksjoner.

Husbankens livsløpsstandard skal inkludere hensynet til flere typer funksjonshemninger for å ivareta 
prinsippene for universell utforming – tilgjengelighet for alle.
Livsløpsstandarden er gjengitt i sin helhet under bakgrunnsstoff.
Se også: www.husbanken.no/byggebransje/regelverk/livsløpstandard

Kilder:
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne 2006–2009 
Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for
alle, Sosial- og helsedirektoratet.
Utkast til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og endring i andre lover
Husbankens livsløpsstandard, Husbanken
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Faktaark

Hvordan bedre forholdene for funksjonshemmede
Kilde: Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret 

Bevegelseshemmede

Gruppen bevegelseshemmede omfatter personer med nedsatt eller ingen funksjon i ben,
armer eller hender. Noen har også bevegelsesvansker grunnet ukontrollerte bevegelser.
Vanlige hjelpemidler for bevegelseshemmede er rullestol eller ganghjelpemidler som 
krykker, stokk eller rullator.

Problemene for bevegelseshemmede er ofte at det fysiske miljøet inneholder hindringer som gjør det 
vanskelig å ta seg frem. Det er viktig at både ute- og innemiljøet er tilgjengelig. Mange flere kunne vært 
selvhjulpne hvis det fysiske miljøet hadde vært bedre tilrettelagt.

Hvordan bedre forholdene for bevegelseshemmede?

UTE
Ha oppmerksomhet på:
• Reservert(e) parkeringsplass(er) for funksjonshemmede i nærheten av aktivitetsområdet 

eller inngang til bygning.
• Fast dekke og begrenset helning mellom parkeringsplass og aktivitetsområdet/ inngang til bygning.
• Skilt i lesehøyde for både gående og sittende plassert slik at det er mulig å komme helt inntil for å lese.
• Nedsenkede fortauskanter, eventuelt med maksimum høyde på 2 cm.
• Fast dekke og slake stigninger på gangstier og atkomstveier.
• Hvileområder med sitteplasser og eventuelt bord.
• Toalett som er dimensjonert for rullestolsbrukere.
• God belysning.
• Alternativ trinnfri gangvei/rampe ved trapper.
• Rekkverk i full lengde og i to høyder ved alle utvendig trapper og ramper.
• Trinnfritt inngangsparti.
• Horisontalt plan for rullestol foran inngangsdører.

INNE
Ha oppmerksomhet på:
• Å unngå tunge dører. Det bør monteres automatisk døråpner for tyngre dører.
• Sklisikre gulv.
• Skilt i lesehøyde for både gående og sittende, og plassert slik at det er mulig å komme helt inntil for å lese.
• Tilgjengelige skranker, telefon og garderobe.
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• Å unngå terskler. Evt terskler må ikke overskride 2,5 cm og skal avfases.
• Å unngå trange passasjer. Døråpningene skal ha minst 86 cm nettobredde.
• Tilstrekkelige snuarealer for rullestoler.
• Rekkverk i full lengde og i to høyder ved alle innvendige trapper og ramper.
• Heis mellom alle etasjer, og betjeningspanel i sittehøyde.
• Store knapper på døråpnere og heisbetjening.
• Korte avstander til hvileområder med sitteplasser.
• Toalett som er dimensjonert for rullestolsbrukere i rimelig nærhet av felleslokaler.

Mer informasjon:
Funksjonshemmedes organisasjoner
• Norges Handikapforbund. Internettadresse: www.nhf.no
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Internettadresse: www.ffo.no

Publikasjoner fra Deltasenteret, www.shdir.no/deltasenteret
• Tilgjengelighetsmal. Et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge

tilgjengelighet i bygninger/anlegg og nærmeste uteområder.
• Lekeplassen for alle. Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for

barn med funksjonshemning (kun i elektronisk utgave)
• Tilgjengelige møter, kurs og konferanser. Et hjelpemiddel for deg som er arrangør

og som ønsker å inkludere alle.
• En grunnskole for alle – også for elever med funksjonshemning. Et idé- og  

veiledningshefte om fysisk utforming av skoler.
• Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger,

transport og produkter for alle.

Hørselshemmede

Hørselshemmede er en samlebetegnelse på de som har mistet deler av eller all hørsel etter
at talespråket er innlært. Hørselshemming fører til nedsatt kommunikasjonsevne og kan
hindre oppfattelsen av informasjon.

Personer med mildt hørselstap kan ofte greie seg med klar tale, god akustikk og demping 
av bakgrunnsstøy.

Personer med moderat hørselshemming har god nytte av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler som
teleslynge, FM- eller IR-anlegg.

Personer med sterkt nedsatt hørsel, døvblitte, må i tillegg til høreapparat  og hørselstekniske hjelpemidler
benytte seg av munnavlesing eller skrivetolk.

Døve er betegnelsen på personer, som er født uten eller med sterkt nedsatt hørsel, og som benytter 
tegnspråk.



Hvordan bedre forholdene for hørselshemmede?

UTE
• Sørg for god visuell informasjon, skilting og merking.
• Snakk tydelig og ikke for fort.
• Høytaleranlegg må innstilles slik at talen blir tydelig.
• Sørg for god belysning for munnavlesing eller kommunikasjon med tegnspråk.
• Reduser sjenerende bakgrunnsstøy, vurder støydempende tiltak.

INNE
• Sørg for god visuell informasjon, skilting og merking.
• Ha teleslynge ved skranker og i møtelokaler der informasjon gis.
• Benytt lokaler med fastmontert teleslynge dersom mulig.
• Teleslynge kan leies. Må installeres og testes på forhånd.
• Det bør være flere mikrofoner til teleslyngeanlegget; en mikrofon til møteleder og minst to trådløse til inn-

spill ved større møter.
• FM-anlegg med mikrofon og sender på taler kan benyttes ved mindre møter.
• Ved behov for tegntolk eller skrivetolk kontakt hjelpemiddelsentralen i fylket. Tolk må bestilles i god tid. Ved

personlig bestilling av en som har krav på tolketjeneste dekkes utgiftene av Rikstrygdeverket. Dersom møte-
arrangør bestiller tolk må kostnadene dekkes av arrangøren. Skrivetolking kan gjøres på storskjerm for flere
personer eller på liten skjem for en person.

• Reserver plass nær foredragsholder/møteleder ved behov for munnavlesing.
• Sørg for god belysning for munnavlesing og kommunikasjon med tegnspråk.
• Reduser bakgrunnsstøy.
• Sørg for gode akustiske forhold. Det bør være mulig å føre en samtale uten for mye etterklang 

og forstyrrende lydinnslag.
• Benytt aldri bakgrunnsmusikk.
• Ha gode varslingsrutiner ved brann og evakuering og tydelig skilting av nødutganger.
• Film/video bør tekstes. Skriftlig informasjon på skjerm, overhead/powerpoint kan være til god hjelp.

Mer informasjon:
Funksjonshemmedes organisasjoner
• Hørselshemmedes Landsforbund. Internettadresse: www.hlf.no
• Norges Døveforbund. Internettadresse: www.deafnet.no
• Foreningen Norges Døvblinde. Internettadresse: www.fndb.no

Publikasjoner fra Deltasenteret, www.shdir.no/deltasenteret
• Tilgjengelighetsmal. Et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge

tilgjengelighet i bygninger/anlegg og nærmeste uteområder.

• Lekeplassen for alle. Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for barn med funksjons-
hemning (kun i elektronisk utgave)

• Tilgjengelige møter, kurs og konferanser. Et hjelpemiddel for deg som er arrangør og som ønsker 
å inkludere alle.

• En grunnskole for alle – også for elever med funksjonshemning. Et idé- og  veiledningshefte om 
fysisk utforming av skoler.

• Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport 
og produkter for alle.
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Lese- og skrivehemmede

Mange mennesker har problemer med lesing og skriving.
I Norge regner vi med at flere hundre tusen mennesker i 
større eller mindre grad er rammet. Dysleksiforbundet 
anslår at 5-10 prosent av befolkningen har alvorlige 
lese- og skrivevansker.

Årsakene kan være vansker med å tolke bokstavlydene (fonologiske avkodingsvansker), hørselsvansker, syns-
vansker, mangelfull lesetrening eller kombinasjoner av disse. Resultatet kan bli dårlig utviklet leseteknikk og
problemer med å få tak i meningsinnholdet i ordene. Lesingen blir slitsom og konsentrasjonskrevende.

Når personer med lese- og skrivevansker får lytte til en tekst som blir lest opp for dem, har de ofte ingen van-
sker med å forstå den. De fleste mennesker med lese- og skriveproblemer vil derfor ha behov for kompense-
ring gjennom lyd og ulike former for visualisering for å få utbytte av skriftlig informasjon. Dette kan også
være en hjelp for fremmedspråklige.

Hvordan bedre forholdene for lese- og skrivehemmede?
• Sørg for tilfredsstillende muntlig informasjon.
• Ha lysark, innlegg og foredrag i skriftlige og elektroniske utgaver.
• Sørg for tillatelse til å gjøre opptak av innlegg eller foredrag.
• Utform skriftlig materiell leservennlig. Det bør benyttes ”rene” skrifttyper som har lik tykkelse i streken, for

eksempel Arial eller Verdana og skriftstørrelse 12 – 14 punkt. Det er viktig med luft mellom bokstaver, ord og
linjer. Bare venstremargen skal være rett, fordi en taggete høyremarg gjør det lettere å orientere seg i tek-
sten. Bakgrunnen bør være rolig og nøytral, slik at teksten kommer godt frem. Unngå å legge tekst på bilder.
Hvis man bruker farger, bør det være god kontraster, for eksempel svart tekst på hvit bakgrunn, grønn tekst
på hvit bakgrunn, blå tekst på hvit bakgrunn eller svart tekst på gul bakgrunn.

• Sørg for at skriftlig materiell foreligger i alternative former, lyd og/eller elektronisk utgaver.
• Bruk symboler i tillegg til skilt med tekst.

Mer informasjon:
Funksjonshemmedes organisasjoner
• Dysleksiforbundet i Norge. Internettadresse: www.dysleksiforbundet.no
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Internettadresse: www.ffo.no

Publikasjoner fra Deltasenteret, www.shdir.no/deltasenteret
• Tilgjengelighetsmal. Et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge

tilgjengelighet i bygninger/anlegg og nærmeste uteområder.
• Lekeplassen for alle. Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for

barn med funksjonshemning (kun i elektronisk utgave)
• Tilgjengelige møter, kurs og konferanser. Et hjelpemiddel for deg som er arrangør

og som ønsker å inkludere alle.
• En grunnskole for alle – også for elever med funksjonshemning. Et idé- og  

veiledningshefte om fysisk utforming av skoler.
• Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger,

transport og produkter for alle.
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Synshemmede

Synshemning er en fellesbetegnelse for ulik grad av nedsatt syn og blindhet.
Både detalj- og orienteringssynet kan være redusert. Noen svaksynte kan lese stor skrift,
mens andre er avhengig av punktskrift, informasjon på lyd eller i elektronisk utgave.

Synshemmede har ofte problemer med å orientere seg i omgivelsene, og derfor er det viktig at omgivelsene
er enkelt og konsekvent utformet. Fysiske hindringer, uryddig utforming av bygninger og uteområder, samt
forstyrrende lyder og andre sanseinntrykk kan gjøre det vanskelig å bevege seg på egen hånd.

For svaksynte er god belysning, tydelige farger og kontraster i omgivelsene viktig. Blinde orienterer seg etter
berøring og lyd, og benytter ofte hvit stokk eller førerhund.

Hvordan bedre forholdene for synshemmede?

UTE
• Logiske planløsninger gjør det enkelt å bevege seg fra sted til sted og eventuelt lære området utenat.
• Sørg for sammenhengende rekkverk, kantmarkering eller ledelinje i underlaget som har avvikende farge 

og overflatestruktur fra det øvrige underlaget.
• Unngå gjenstander på fortau og andre gangarealer som innebærer kollisjonsfare eller hindrer 

fremkommelighet.
• Sørg for rettvinklete kryss der gangarealer krysser hverandre.
• Oppmerksomhetsfelt er svært fordelaktig for å varsle endringer i miljøet som for eksempel ved kryss,

trapper, rampe, inngangsdør. Et oppmerksomhetsfelt skal ha avikende farge og overflatestruktur fra 
underlaget for øvrig. Anbefales utformet i trappens eller rampens bredde og med dybde 90 cm.

• Vær oppmerksom på at ulike underlag gjør orientering lettere. For eksempel kan hovedstier ha et annet
underlag enn mindre stier.

• Sørg for god belysning.
• Ha informasjonsskilt som er godt belyst og som det er mulig å gå helt inntil for å lese. Informasjonen bør 

ha farger, kontraster og relieff eller punktskrift (Braille). Bokstavstørrelse bør være minst 5 cm og viktig 
informasjon må også finnes i punktskrift. Symboler bør være enkle og tydelige.

• I lyskryss bør lydsignal installeres.

INNE
• Sørg for orienteringspunkter som lys, rekkverk og ledelinjer i golvet som har avvikende farge og overflate-

struktur fra golvet for øvrig.
• Ganglinjene bør være rette og krysse hverandre rettvinklet.
• Informasjonsskilt bør monteres slik at kollisjon med skiltet unngås. Skilt bør være i ansiktshøyde og ha god

belysning uten refleks, sidelys eller motlys. Informasjonen bør ha farger, kontraster og relieff eller punktskrift
(Braille). Bokstavstørrelsen på skilt bør utformes i forhold til avstanden informasjonen skal leses fra. Skilt på
dører bør ha bokstaver på minst 5 cm. Symboler bør være enkle og tydelige.

• Sørg for god belysning uten motlys eller reflekser.
• Unngå gjenstander som innebærer kollisjonsfare eller hindrer fremkommelighet.
• Søyler og rekkverk må ha kontrastfarger i forhold til omgivelsene for øvrig.
• Trappeneser (ytterst på trappetrinnene) og nivåforskjeller må merkes med kontrastfarger. Annen overflate-

struktur bør også vurderes.
• Glassdører og andre glasspartier må utstyres med markører, farget tape eller lignende.
• Kontrastfarger på trapper, dører, vegger og innredning kan markere spesielle funksjoner.
• Betjeningspanel i heis skal merkes med punktskrift eller relieff.
• Det bør være mulig å gi praktiske opplysninger og informasjon også muntlig.
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• Skriftlig materiale bør være tilgjengelig i forskjellig format; storskrift, punktskrift, lyd eller elektronisk.
• Hund må tillates for personer som bruker førerhund. Det må være luftemuligheter. Vær oppmerksom på

kryssende interesser mellom allergikere og førerhundbrukere.
• Er det mulighet for ledsaging/assistanse?

Mer informasjon:
Funksjonshemmedes organisasjoner
• Norges Blindeforbund. Internettadresse: www.blindeforbundet.no
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Internettadresse: www.ffo.no

Publikasjoner fra Deltasenteret, www.shdir.no/deltasenteret
• Tilgjengelighetsmal. Et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge

tilgjengelighet i bygninger/anlegg og nærmeste uteområder.
• Lekeplassen for alle. Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for

barn med funksjonshemning (kun i elektronisk utgave)
• Tilgjengelige møter, kurs og konferanser. Et hjelpemiddel for deg som er arrangør

og som ønsker å inkludere alle.
• En grunnskole for alle – også for elever med funksjonshemning. Et idé- og  

veiledningshefte om fysisk utforming av skoler.
• Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger,

transport og produkter for alle.

Utviklingshemmede

Gruppen utviklingshemmede omfatter mange ulike typer og grader av 
funksjonsnedsettelse. Hovedproblemet er ofte knyttet til evnen å forstå og 
bearbeide inntrykk. Utviklingshemmede tenker ofte svært konkret, og derfor 
er det viktig at omgivelsene er enkle å oppfatte og har lett gjenkjennelig 
utforming.

Det er nyttig å merke seg at mange av de aktuelle tiltakene for denne gruppen kan være de samme som for
synshemmede, hørselshemmede og/eller lese- og skrivehemmede.

Hvordan bedre forholdene for utviklingshemmede?
• Oversiktlige omgivelser som gjør det lett å orientere seg og finne frem både ute og inne. Lys, farger 

og symboler kan være til god nytte.
• Skilt med tydelige symboler, ikke bare tekst, er lettere å forstå.
• Praktiske opplysninger og informasjon bør gis muntlig.
• Skriftlig materiale bør være lettlest og leservennlig.
• Sørge for forutsigbarhet i det som skal foregå.
• Mange utviklingshemmede kan ha vansker med å forstå instruksjon og bruke   ulike produkter 

og innretninger. Forklaring og demonstrasjon er viktig.
• Være oppmerksom på at utviklingshemmede kan ha nedsatt utholdenhet og tålmodighet.
• Ha mulighet for avskjerming og hvile.
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Mer informasjon:
Funksjonshemmedes organisasjoner
- Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Internettadresse: www.nfunorge.org
- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende.

Internettadresse: www.landsforbundet-lupe.no

Astmatikere og allergikere

Mellom 20 – 40 prosent av landets befolkning er direkte berørt av allergi/overfølsomhet i
en eller annen form og i forskjellig grad. Sykdommene viser en økning og har ofte
sammenheng med forhold i miljøet. Inneklimaet er en meget viktig del av dette. Flere av
problemene lar seg løse ved god luftkvalitet og luftmengde, temperaturregulering, godt
renhold og riktig materialvalg.

Hvordan bedre forholdene for astmatikere og allergikere?

UTE
• Velg produkter og materiell med maling og holdbarhetsstoffer som gir liten avgassing.
• Vær oppmerksom på forurensning fra omkringliggende veier og virksomheter.
• Trær og planter bør være i samsvar med Norges Astma- og Allergiforbunds anbefalinger. Pollen og sterkt

duftende planter kan gi problemer både inne og ute.
• Hvileområder med sitteplasser og eventuelt bord.

INNE
• Velg lokaler med materiale på og i vegger, tak og gulv som gir liten avgassing og er rengjøringsvennlig.

Unngå teppegulv.
• Vær oppmerksom på nyoppussete lokaler. Avgassing fra maling og lakk kan gi allergiske reaksjoner.
• Gode renholdsrutiner og bruk av miljø- og helseriktige rengjøringsmetoder og rengjøringsmidler er viktig.
• Pass på at lokalet har luftmengde og luftkvalitet i forhold til antall deltakere. Det er som oftest bra å lufte

regelmessig.
• Sørg for rutinemessig ettersyn og vedlikehold av ventilasjons- og varmeanlegg.
• Vær oppmerksom på biologisk forurensning. Høy fuktighet og fuktskader på bygningen kan gi oppvekst 

av sopp, mugg og bakterier.
• Det må finnes dyrefrie fellesområder og soner.
• Trær og planter bør være i samsvar med Norges Astma- og Allergiforbunds anbefalinger. Pollen og sterkt

duftende planter kan gi problemer.
• Vær oppmerksom på forurensning fra omkringliggende veier og virksomheter.
• Parfyme og andre sterke dufter skaper ofte problemer.
• Vurder å ha en alternativ meny for personer med matallergi eller intoleranse, og sørg for merking av maten.

Mer informasjon:
Funksjonshemmedes organisasjoner
• Norges Astma- og Allergiforbund. Internettadresse: www.naaf.no
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Internettadresse: www.ffo.no
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Publikasjoner fra Deltasenteret, www.shdir.no/deltasenteret
• Tilgjengelighetsmal. Et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge

tilgjengelighet i bygninger/anlegg og nærmeste uteområder.

• Lekeplassen for alle. Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for barn med 
funksjonshemning (kun i elektronisk utgave)

• Tilgjengelige møter, kurs og konferanser. Et hjelpemiddel for deg som er arrangør og som ønsker 
å inkludere alle.

• En grunnskole for alle – også for elever med funksjonshemning. Et idé- og veiledningshefte om 
fysisk utforming av skoler.

• Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter
for alle.

Deltasenteret, 26.5.2005
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Kontrollskjema – tilgjengelighet for 
blinde og svaksynte
Kilde: Norges Blindeforbund

1. Bygninger utvendig
• Kontrastfarge på inngangsdør/-parti.
• Ledesnor i underlaget frem til dør i form av ledeheller (Sinusplattan), eller der det er mulig, kantstein som

leder frem til dør.
• Glassmarkør i god kontrast på glassdør, høyde ca. 150 cm over gangareal.
• Rekkverk som fører frem til inngangsdøren.
• Skilt i kontrastfarge som det er mulig å gå helt inntil for å lese, plassert på samme side som dørhåndtak.

Bokstavhøyde minimum 5 cm.
• Markering i kontrastfarge på trappeneser.
• Rekkverk som begynner min. 30 cm før trappenedgang og -oppgang.
• Lydfyr ved inngang til dører som det er spesielt vanskelig å lokalisere.
• Fysisk variasjon i underlaget før trappenedgang og -oppgang i hele trappens bredde. Min. 1 m. langt.
• Inngangsparti godt opplyst.

2. Bygninger innvendig
Resepsjon
• Resepsjon enkel å finne fra inngangsdør ved hjelp av variasjon i underlaget i form av for eksempel teppe,

eller heller/fliser med annen overflatestruktur og farge som fungerer som en sti fra dør til resepsjon.
• Resepsjonsområdet godt opplyst.
• Resepsjonsskranke i farge som står i kontrast til omgivelsene for øvrig.
• Informasjonsskilt ved resepsjonen. Bokstavhøyde minimum5 cm. Informasjonskilt i punktskrift.
• Store glassfelt merket med glassmarkør i god kontrast 150 cm over gangareal.

Heis
• Heisdør i kontrastfarge til veggene for øvrig.
• Variasjon i underlaget markerer heisdør.
• Taktilt, betjeningspanel i storskrift og punktskrift (opphøyde knapper med følbare tall).
• Merking i punktskrift for hver etasje, som kan kjennes fra innsiden av heisen.

Korridorer
• Innformasjonsskilt plassert ved heispanel eller på naturlig sted ved trapp.
• Mulighet for å gå helt inntil skilt for å lese. Bokstavhøyde minimum5 cm.
• Informasjonsskilt i punktskrift.
• Skilt ved eller på dør 150 cm over gangareal. Bokstavhøyde  minimum5 cm. Informasjonsskrift i punktskrift.
• Kontrastfarge på dør og dørkarm.
• Kontrastfarge på gulv- og dørlister.
• Retningsgivende lysarmatur.
• Belysning ved viktige punkter som dør, trapp, innformasjonsskilt, heis og lignende.
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Trapper 
• Kontrastfarge på trappeneser
• God belysning i trappehus.
• Rekkverk som begynner min. 30 cm. trappenedgang/ -oppgang.
• Rekkverk som følger trappens fysiske form med avrundete ender.

3. Trafikk og miljø
Gågate
• Ledeheller (Sinusplattan) i underlaget.
• Markering i underlaget, i form av brostein eller heller med ruglete overflate, ved fare eller informasjon 

om for eksempel kryssende vei eller hindring.
• Lydfyr ved viktige bygninger og forretninger.
• Kontrastfarge ved inngangsparti til bygninger og forretninger.
• Skilt og gatemøbler plassert i klart definerte områder der de ikke er til hinder eller fare for blinde og

svaksynte fotgjengere.

Lyskryss
• Markering i underlaget i form av brostein eller heller med ruglete overflate på fortau ved fotgjengerfelt.
• Lydsignal med ”kneppe-” eller ”bankelyd”
• Lydfyrboks med følbare (taktile) felter som beskriver hvordan krysset fysisk ser ut.
• Ledegjerde/rekkverk som leder frem til kryssingsområde.
• Lysstolpe i kontrastfarge.

Holdeplass
• Glassmarkør på leskur med glassvegger.
• Holdeplassområdet markert med underlag i brostein eller heller med ruglete overflate.
• Informasjon om rutetider osv. med storskrift.
• Den viktigste informasjonen i punktskrift.

Stasjonsområde
• Godt opplyst stasjonsområde.
• Perrongkart tydelig markert med underlag med annen overflatestruktur og farge.
• Informasjonstavler der er mulig å gå helt inntil for å lese.
• Muligheter for informasjon på informasjonstavlene i lyd.
• Når det gjelder stasjonsbygningen, se skjema for bygninger.

Fortau
• Ledeheller (Sinusplattan) i fortauets lengderetning.
• Annen markering i underlaget i form av brostein eller heller med ruglete overflate ved viktige punkter, for

eksempel servicebygg, kryss, informasjonstavler og lignende.
• Informasjonstavler i storskrift.
• Informasjonstavler med mulighet for å få informasjon i lyd.
• Informasjonsskrift i punktskrift.

Noen begrepsforklaringer (se for øvrig Ord og uttrykk i universell utforming)
Kontrastfarge
Farge er et viktig element i tilrettelegging av det fysiske miljøet for svaksynte. Når fargene er brukt bevisst,
kan mange svaksynte orientere seg på egenhånd.
Metnings- og lyshetsgraden er viktig for kontrasteffekten. Farger som står i kontrast til hverandre, er lyse farg-
er på mørk bunn og mørke farger på lys bunn.
Kontraster er ikke synonymt med fargeforskjeller
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Ledesnor
Ledesnor er for synshemmede alt det som gjør at en blind eller svaksynt kan følge noe og derved orientere
seg frem til noe. Det kan være rekkverk, lys, underlagsvariasjon, en gulvlist som står i kontrast til veggen og
golvet, et lydsignal m.m. Sinusplattan er en spesiell helle som fungerer som en ledesnor i et gatemiljø.

Glassmarkør
Glassmarkører limes på glassflater på inngangsdører og glassflater som kan forveksles med dør.
Glassmarkører bør være utformet slik at de er lette å oppdage for svaksynte, og må derfor ha en slik farge at
de står i betydelig kontrast til glassflaten.

Trappenese
Trappenese er forkant på trappetrinn, det som ses både når vi går opp og ned trappen.

Lydfyr
Et lydfyr er et akustisk hjelpemiddel som monteres på steder som det er spesielt viktig for blinde og
svaksynte å finne. Lydfyret kan være i kontinuerlig aktivitet, eller kan aktiviseres av den synshemmede ved
hjelp av en fjernkontroll.
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Husbankens livsløpsstandard

1  Formål
Husbankens livsløpsstandard skal sikre god tilgjengelighet utover de kravene som stilles i minstestandarden,
slik at boligen kan brukes i alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol.

2  Generelt

2.1  Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjoneringsgrunnlaget er et sett med minimumsmål som beskriver rullestolbrukerens krav til plass ved
forflytning, aktivitet og arbeidsoperasjoner. Sammen med minstestandardens krav til det enkelte stedet/rom-
met i og utenfor boligen, utgjør dimensjoneringsgrunnlaget Husbankens krav til livløpsboliger.
Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i en middels stor rullestol, der bruker har god førlighet i
armene og kan manøvrere rullestolen selv.

Dimensjonerende arealer

Parkeringsareal: 120 x 75 cm
Parkeringsarealet er et standardmål for en rullestol i parkert stilling.

Betjeningsareal: 140 x 90 cm
Betjeningsarealet er det arealet som er nødvendig for justering av rullestolens posisjon ved 
arbeidsoperasjoner/aktivitet.
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Snuareal: 140 x 140 cm
Snuarealet skal gi mulighet for å kunne dreie rullestolen 360 grader.

Ved det enkelte rommets funksjoner skal det være et betjeningsareal for rullestol. Betjeningsarealet skal ikke
overlappe møbler eller fast innredning.

Snuareal skal vises på tegningene som sirkel med diameter 140 cm. Snusirkelen skal ikke overlappe dørslag,
møbler eller fast innredning.

Betjeningsareal og snuareal kan overlappe hverandre.

Passasjer – Dører
Rullestolbruker skal kunne åpne/lukke og passere gjennom alle nødvendige dører.

Passasjer skal ha fri åpning på minst 80 cm.

For å kunne betjene slagdører, må det
være 50 cm fri sideplass ved låskant på
hengselside og 30 cm på karmside,
målt fra lysåpning. Ved skråstilte veg-
ger kan sideplassen reduseres.
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For å kunne betjene skyvedører, må det være 30 cm fri sideplass ved  alle fire sidene av døra, målt fra 
lysåpning.

Innerdører skal ha utvendig karmbredde på minimum 89 cm. For innvendige slagdører godtas at den frie
åpningen er 76 cm ved 90 graders åpning av døra.

Ytterdører inklusive dører til terrasse/balkong, skal ha utvendig karmbredde på minimum 99 cm.

Veiledning:
Tunge dører og dører med pumpe bør ha automatisk åpning i en eller annen form (branndører, sluser,
hovedinngang i blokk m.m.).

Ved 90 graders sving skal summen av passasjebredder være minimum 220 cm.
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Terskler/nivåforskjell
Nivåforskjeller/terskelhøyder skal være maksimum 2,5 cm. Maksimalhøyden gjelder også terskler med skrå
kant.

Veiledning
Bruk terskelfrie dører der det er mulig. Kontroller spesielt terskelhøyde for dører i parkeringskjeller,
inngangsdør, dør til våtrom og dør til balkong/terrasse.

2.2  Krav til dokumentasjon

Minstestandarden stiller de generelle kravene til dokumentasjon. For å dokumentere at tilfredsstillende til-
gjengelighet er tatt vare på, gjelder følgende tilleggskrav:

Situasjonsplanen skal vise:
• biloppstillingsplasser for rullestolbrukere
• kotehøyder for henholdsvis biloppstillingsplass, offentlig vei, terreng ved inngangsparti og boligens inn-

gangsplan (eventuelt angitt med høydeforskjeller)
• stigningsforhold og eventuelle horisontale hvilerepos med snuplass for rullestol mellom biloppstillingsplass
og inngangsparti/ inngangsplan.

Plan-/snitt- og fasadetegningene skal vise:
• målsatt planløsning med innredning og møblering der det er tatt hensyn til betjeningsareal 
• snusirkel i alle rom på inngangsplanet
• trinnfri atkomst og manøvreringsareal ved inngang, også i de tilfellene der utførelsen kan utsettes.
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A 140 130 120 110 cm  
B 80 90 100 110 cm  

Sum 220 220 220 220 cm  



3  Ytre miljø

3.1  Biloppstillingsplass

Garasje/fast biloppstillingsplass skal ha fri bredde på minst 3,8 m. I prosjekter med felles parkeringsplasser,
aksepteres at minst 1 plass pr. 20 livsløpsboliger har en fri bredde på minst 3,8 m (eller alternativt felles
avstigningsareal på 1,5 m mellom to plasser på 2,5 m). Biloppstillingsplassene skal være tilgjengelige for 
livsløpsboligene. Eventuelle sluser i fellesgarasjer må ha snuplass for rullestol og dører som kan betjenes av
rullestolbruker.

Felles av- og påstigningsareal mellom 2 oppstillingsplasser kan f.eks. være passasjeareal til felles trapp-/heisrom. Del av privat biloppstillings-

plass kan være gangvei til egen inngangsdør. Mål: 1:100

Veiledning
Med fellesparkering menes biloppstillingsplasser som kan benyttes av alle boligene i et prosjekt/område.
Private biloppstillingsplasser som er tilknyttet den enkelte livsløpsboligen, men lokalisert i et felles 
parkeringsanlegg, skal ha fri bredde på minst 3,8 m.

For prosjekter med garasjeanlegg med faste plasser tilknyttet boligene, må det enten etableres en bytte-
ordning som sikrer tilgang til en livsløpsdimensjonert biloppstillingsplass pr. 20 livsløpsboliger, eller en 
tilsvarende ekstra biloppstillingsplass pr. 20 livsløpsboliger som er til fri disposisjon.

3.2  Atkomst

Atkomst fra offentlig eller kjørbar vei og biloppstillingsplass til boligens inngangsdør, skal være trinnfri.
Avstanden til inngangsdør kan være inntil 100 m, høydeforskjellen maksimum 5 m og stigningen ikke brat-
tere enn 1:12, fortrinnsvis 1:20. I skrånende atkomster skal det være en horisontal hvileplass med snuplass for
rullestol for hver 60 cm i nivåforskjell.

Foran inngangsdør til bygning/bolig skal det være et horisontalt plan med snuplass for rullestol og nødven-
dig friplass for betjening av dør.

For eneboliger, rekkehus og andre boliger med egen inngang på bakkeplan, kan utførelsen av trinnfri atkomst
fra terreng til inngangsdør utsettes, hvis høydeforskjellen mellom terreng og inngangsplan ikke er mer enn
30 cm. Tegninger skal vise hvordan trinnfri atkomst kan etableres.
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I prosjekter med boliger over flere etasjer, der heis må installeres for å gi trinnfri atkomst til inngangsplanet,
gjelder følgende krav til heisen:
• Heisstol eller løfteplate i sjakt skal være minimum 110 x 140 cm.
• Dør til heis må ha en fri åpning på minimum 90 cm.
• Fritt gulvareal ved stoppesteder skal være minimum 140 x 140 cm.
• For utvendige heiser skal gulvareal ved stoppested være skjermet mot vær og vind.
• Heistablå må kunne betjenes av rullestolbruker.

Eksempel på repos foran inngangsdør hvor høydeforskjell mellom inngangsplan og terreng er 30 cm. Snuplass skal gå klar av rekkverk, søyler

og andre sidehinder. Det skal vises på tegning hvordan trinnfri atkomst kan  etableres. Mål: 1:100

Veiledning

For å sikre trinnfri atkomst fra offentlig eller kjørbar vei fram til boligens inngangsplan, må veiføring, tomte-
form, bearbeiding av terreng og plassering av bygning samstemmes. I skrånende terreng vil kravet til atkomst
være avgjørende for tomteinndeling og plassering av boligene.

4  Boligen

Boligens inngangsplan skal inneholde entre, stue, kjøkken, bad, oppbevaringsplass, atkomst til uteplass og
minst ett soverom.

Rullestolbruker må komme fram til og kunne betjene det enkelte rommets funksjoner på inngangsplanet.

Veiledning
En livsløpsbolig er ikke en spesialbolig for rullestolbrukere, men en bolig som med enkle midler kan tilpasses
en mulig bruker av rullestol. Ved planlegging av boliger for personer med bestemte funksjonshemninger, må
de konkrete behovene for plass vurderes nærmere. Det bør samarbeides med ergoterapeut eller andre fag-
folk.

5  Stue

Utover minstestandardens krav til areal og innredning, skal det være fri passasje og snuplass for rullestol. Når
hovedspiseplass er i stue, kan snuplass og passasje overlappe 2 av spiseplassene.

På inngangsplanet skal stue og kjøkken til sammen være minst 25 m?. Eventuelt ekstra stueareal som kreves
av minstestandarden, kan ligge på annet plan.
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6  Kjøkken

Utover minstestandardens krav til areal og innredning, skal det være betjeningsareal til kjøkkenets 
hovedfunksjoner. Det skal være fri passasje og snuplass for rullestol. Snuplass og passasje kan overlappe 
2 spiseplasser.

Eksempler på kjøkken med hovedspiseplass. Kjøkkeninnredning bør planløses i L- eller U-form. Med 80 cm mellom oppvaskbenk

og komfyr, vil det være mulig for en rullestolbruker å komme innunder arbeidsbenk når innredningen fjernes. Mål: 1:100
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7  Soverom

Minimum ett soverom skal være parsengsrom. Utover minstestandardens krav til areal og innredning, skal det
være snuplass for rullestol. En langside av parseng og minst ett skap på 60 x 100 cm skal være tilgjengelig for
rullestolbruker. Foran skap skal det være nødvendig betjeningsareal. Betjeningsbredde kan reduseres til 80
cm foran skap med skyvedør.

Det er ikke nødvendig å bygge parsengsrom, men det må foreligge en stiplet løsning som viser at rommet
naturlig kan deles av fra stue eller annet oppholdsrom. Både minstestandard og livløpsstandard skal fortsatt
være oppfylt hvis parsengsrommet tas i bruk. Stiplet løsning forutsetter at det er et annet parsengsrom i boli-
gen.

Eksempler på parsengsrom. Mål:1:100
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8  Bad/vaskerom

På inngangsplanet skal det være baderom med servant, klosettskål og dusj. Vaskemaskin / tørketrommel skal
enten ha plass og tilkoplingsmuligheter på tilgjengelig baderom eller i eget tilgjengelig vaskerom. Alle funk-
sjoner skal ha betjeningsareal. Betjeningsareal kan ligge inntil 30 cm under servant. Klosettet skal ha fri side-
plass på 80 cm på den ene siden og 20 cm på den andre. Når dusj plasseres ved siden av klosett, må fri side-
plass være 90 cm. Snuplass for rullestol kan ligge inntil 10 cm under servant, men skal ikke overlappe annet
utstyr eller dørslag.

Eksempler på bad med plass til vaskemaskin. Mål: 1:100

9  Entre

Utover minstestandardens krav til areal og innredning, skal det være fri passasje og snuplass for rullestol.

I entre aksepteres det at ett skap erstattes med garderobehylle for å gi sideplass ved dør. Snusirkel kan ligge
inntil 30 cm innunder garderobehylle.

To eksempler på entre i henholdsvis 2- og 4-roms bolig, som viser 

minstestandardens krav til innredning, fri passasje og snuplass 

for rullestol. Mål: 1:100
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10  Boder

På inngangsplanet skal det være nok oppbevaringsplass tilsvarende behovet til en person. Det kreves ikke
innvendig snuplass i bod, men dør skal slå utover. Bodareal på inngangsplanet kan erstattes med ett skap 
på minimum 60 x 100 cm (i tillegg til de øvrige skapene som kreves). Foran skap skal det være nødvendig
betjeningsareal. Resten av oppbevaringsplassen som minstestandarden krever, kan eventuelt ligge på et
annet plan.

11  Privat uteplass

Atkomst til uteplass skal være trinnfri.

Utførelse av trinnfri atkomst til uteplass på bakkeplan kan utsettes hvis høydeforskjellen mellom terreng og
inngangsplan ikke er mer enn 30 cm. Tegninger skal vise hvordan trinnfri atkomst kan etableres.
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6. Bakgrunnstoff

Intelligente og smarte boliger,
fritidsboliger og hager
Av Knut Moen med faglig støtte av Nils Kristian Rossing

Smarthusteknologien er en samlebetegnelse for integrert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
brukt i hus. De ulike komponentene kommuniserer med hverandre via et lokalt nettverk. Dette nettverket kan
kommunisere med omverdenen via mobiltelefon eller Internett. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle
og utføre handlinger. Tekniske produkter kan ”snakke” med hverandre ved hjelp av Rfid- brikker og radiofre-
kvenser.

Smarthusteknologien er først og fremst tatt i bruk i omsorgsektoren, som en del av kommunenes hjemmeba-
serte helse- og omsorgstilbud. Dette har gitt mange funksjonshemmede og eldre mulighet til å bo i egen
bolig. Dette gir for mange et tryggere liv, noe som er verdsatt av pårørende og ansatte i hjemmetjenestene.
Smarthusteknologien er på vei inn i boliger og i fritidsboliger og kan bidra til inkluderende design på mange
områder i forhold til bolig og fritid. ”Å ringe boligen og fritidsboligen varm” er et eksempel på dette. Du redu-
serer energiforbruket og øker komforten.

Smarthusteknologien gir mulighet til integrasjon på følgende områder:
• Kommunikasjon, for eksempel kobling mot telekommunikasjon.
• Omgivelseskontroll, for eksempel automatisk styring av vinduer og dører.
• Sikkerhet, for eksempel sikkerhetsalarmer og varsling
• ENØK (energiøkonomisering), for eksempel automatisk styring av lys og varme.
• Underholdning, for eksempel styring av TV, video, CD- og DVD-spiller

Du kan gi hus og hage egenskaper som øker komforten og bedrer sikkerheten og økonomien.
Dette oppnår du ved å legge et kabelnett i hagen og huset slik at du får elektrisk og elektronisk utstyr til å
kommunisere via et databuss-system. El-systemer, overvåkning, lys og varmesystemer integreres. Styringen
kan skje ved hjelp av en hussentral, en PC eller en mobiltelefon.

Kabelsystemet gjør det mulig å bruke TV,
telefon, datamaskiner, telefaks, telefon,
sikkerhetsutstyr osv. i alle rommene i
huset og i hagen. Det digitale interne
nettverket er konstruert for å tilfredsstille
kravet til hastighet og kapasitet. Kabler,
kontakter og koblingsmateriell skal være
tilpasset til hverandre etter EU standard.

Kilde: Siemens

Intelligente og smarte boliger,
fritidsboliger og hager



Innbruddsikring
Innbruddsikringen integreres med de andre installasjonene i huset og hagen, for eksempel lys og elektronis-
ke innretninger. Det skal se ut som hagen og huset er bebodd, når de som bor der er borte. Alarmen i og
utenfor huset bråker, blinker med lys og varsler et vaktselskap.

Brannalarm
Røykdetektorer redder liv og sikrer eiendom. 22 % av alle branner i boliger har el-årsak, og 15 % skyldes feil
bruk av el-utstyr. Detektorer varsler hussentral, PC, mobiltelefon og vaktselskap.

Vannalarm og vanningsanlegg
Vannskader fører til kostbare reparasjoner i boliger. De vanligste skadene kommer fra lekkasjer fra vaske- og
oppvaskmaskiner. Lekkasjer fra rør på grunn av aldring, dårlig utførelse eller frost er en annen årsak. Det vars-
les umiddelbart hvis fuktighet er på avveie. Det monteres fuktighetsdetektorer i alle våtrom.
Fuktighetsdetektorer kan monteres på utsatte steder i kjeller, kryperom, vegger og takkonstruksjoner for å
varsle fuktighet som kan påføre huset råteskader. Detektorene varsler hussentral, PC og mobiltelefon.
Detektorer kan monteres i hagen for automatisk vanning av plen, busker og planter.

Lys- og varmestyring
Energisparing og økt komfort er viktige begreper i et intelligent hus. Ved hjelp av følsomme termostater har
en oversikt over temperaturen i alle rom. Oppvarmingen kan styres nøyaktig slik at den passer for hver enkelt.
Dag- og nattemperaturen stilles inn individuelt for hvert rom. Temperaturen senkes når en er borte fra huset,
og kan stilles inn slik at en kommer tilbake til ønsket temperatur. Varmen settes på sparing når en er borte i
lengre perioder, og temperaturen kan ved hjelp av mobiltelefon økes/styres og avleses/kontrolleres etter
behov. Lyset slås av og på ved bevegelse i hagen og huset/rommet, og unødvendig lys slås av om natten.
Lysstyrken reguleres med dempere. Dempes lyset 10 %, oppnår du 50 % lengre levetid på pærene samtidig
som strøm spares.
Lyset kan slås av og på gjerne til ulike tider når de som bor i huset er fraværende, slik at hagen og huset ser
bebodd ut.

Overvåkningssystem
Et overvåkningssystem bidrar til komfort og sikkerhet. Kamera plasseres i hagen ved inngangspartiet og
kobles opp mot TV eller egen monitor. Kameraet kan også kobles til ekstra utelys slik at disse tennes eller
blinker når noen nærmer seg huset. Kamera kan monteres på barnerom som ”barnevakt”. Kamera kan kombi-
neres med toveis talesystem.

Radio-frequency identifikasjon – Rfid-brikker
Rfid-brikker gjør det mulig for produkter å ”snakke” med hverandre. Eksempler på dette er at mikrobølgeov-
nen leser av brikken på emballasjen og stiller seg inn automatisk på riktig effekt og tid. Klærne som legges i
vaskemaskinen, sier selv fra til maskinen om hvilket vaskeprogram som den skal benytte.

Kursmateriell for elever i grunnskolen
Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi ved NTNU i Trondheim har utviklet kursheftet Fra
elektriske kretser til intelligente hus. Hefte er beregnet på elever i grunnskolen som har emnet Teknologi og
design, og utfyller innholdet i Bolig-abc med Universell utforming – tilgjengelighet for alle. Elevene lærer å
koble opp elektriske kretser ved hjelp av loddebolt og ledninger. De lærer om sikringer, lyspærer, brytere og
elektriske kurser, som er navn på elementer de finner igjen i et virkelig hus. De ser hvordan rommet i modell-
huset fylles opp med de samme funksjonene som de kjenner fra det virkelige liv.
Begrepene strøm, spenning, motstand, effekt og energi får mening.
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Det er bygging av tradisjonelt anlegg og elektronikk samt bygging av enkle sensorer og programmering av
intelligent modellhus. Elevene arbeider seg gradvis gjennom stoffet, og i siste trinnet møter elevene IR-detek-
torer, røykvarslere og programmerbare styringsenheter som de kjenner igjen fra et virkelig hus.

Kilder:
Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter 
for alle. Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret og Statens råd for funksjonshemmede.

Smarthusteknologi, planlegging og drift i kommunale tjenester. Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret.
Fra elektriske kretser til intelligente hus – kurshefte, Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi,
NTNU.
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6. Bakgrunnstoff          Vi møter to entusiastiske anleggsgartnere

Vi møter to entusiastiske anleggsgartnere
Av Knut Geir Bjartland, Norske Anleggsgartnere NAML

Vi har gjort avtale med en anleggsgartner og en læring i faget. Vi spør dem hvorfor de valgte dette yrket,
hvordan de trives og har en generell prat om en litt av hvert. De jobber begge i den samme firmaet, en
mellomstor bedrift. Mari Smith tok fagbrevet for to år siden, mens Jon-Andrè Hansen fortsatt har ett år igjen
av læretiden. Det er en varm og solfylt dag, så vi setter oss på en benk i skyggen av et av de store bjørke-
trærne – dagen er perfekt for de som har arbeidsplassen sin utendørs.

Vi begynner med å spørre om hvordan de fikk høre om anleggsgartneryrket.

Jon-Andrè tar ordet først og svarer kort og greit: ”Jeg har en onkel som er anleggsgartner, så jeg viste litt om
det yrket fra før. Jeg ønsket meg en allsidig og praktisk jobb, kunne forresten aldri tenke meg å jobbe på 
kontor.”
Mari har også en klar tanke om hvorfor det ble slik det ble: ”Jeg hadde aldri tenkt på dette yrket før en nabo
engasjerte et anleggsgartnerfirma til å bygge om hagen sin. Det var fascinerende å se hvordan hagen vokste
frem dag for dag. Da vi senere det året var på en utdanningsmesse med skolen, fikk jeg prate med en fra opp-
læringskontoret i anleggsgartnerfaget. Da bestemte jeg meg for å satse på dette faget, og jeg har aldri ang-
ret.”

Hva var det ved faget som fanget interessen deres?

Mari: ”For meg er det viktig å kunne se konkrete resultater av jobben jeg gjør. Når arbeidsdagen er omme, kan
jeg si, denne muren har jeg bygd, eller disse blomstene eller trærne har jeg plantet. Og jeg kan komme tilbake
om mange år og se at muren står der, og at trærne har vokst.”
Jon-Andrè: ”Jeg liker at faget er så veldig variert. Dessuten har jeg alltid likt maskiner, og nå får jeg kjørt både
gravemaskin, hjullaster, motorsag og mye mer.”

Dere snakker begge om forskjellige arbeidsoppgaver. Hva gjør egentlig en anleggsgartner?

Jon-Andrè: ”Vi driver med nesten alt som har med uteanlegg å gjøre, så det er et stort fag. Vi setter kantstein,
bygger murer, legger skifer, brostein og beleggningsstein på gårdsplasser, veier og terrasser. Vi lager også
trapper og fontener og monterer vanningsanlegg, utebelysning osv.”
Mari: ”En annen stor del av faget, som jeg synes er den viktigste, er det vi kaller den ”grønne delen”. Med det
menes planting av både trær, busker, roser og blomster. Vi anlegger gressplener, blomsterbed og dammer.
Dessuten vedlikeholder vi hager og parker, når de er ferdig bygd.

Det høres ut som det er mye en må lære seg?

Jon-Andrè: ”Ja det er nok å ta tak i, men det er jo det som er det beste. Det er stadig nye oppgaver og 
utfordringer. Som lærling skal jo jeg få prøve meg på mest mulig forskjellig innen faget, så hver dag lærer jeg
noe nytt.”

Mari: ”Når man er ferdig fagarbeider og har fått grunnkunnskapen, er det nok vanligst at man spesialiserer
seg litt innen de feltene man liker best. Selv er jeg glad i å jobbe med naturstein og legger derfor mye skifer
og brostein. Dessuten jobber jeg med vedlikehold av en park to dager i uken. Da går det i gressklipping, stell



av blomster, klipping av trær og busker og ugressbekjempelse. Dessuten må vi med jevne mellomrom ta jord-
prøver for å finne ut jordens tilstand, og vi må lære oss å gjødsle med riktig mengde til riktig tid. Selvfølgelig
må man jo også regne med å være med på andre arbeidsoppgaver innen et så variert yrke”.

Hvilke egenskaper mener dere er viktig å ha som anleggsgartner?

Mari: ”Det er jo et fysisk yrke, så man må regne med å ta i et tak. Samtidig blir det jo mer og mer bruk av
maskiner, så man trenger ikke være ”vektløfter” for å velge dette yrket. Er man imidlertid redd for møkk under
neglene, er nok ikke dette yrket å velge”.

Jon-Andrè: ”Man må også tåle å jobbe ute i allslags vær. Det var litt uvant for meg i begynnelsen, men jeg
lærte fort å kle meg riktig med tilstrekkelig varmt tøy om vinteren og nødvendig verneutstyr til de maskinene
vi skal bruke. Nå er det blitt en vane, så det tenker jeg ikke på lenger. Og jeg sier med hånden på hjertet at de
fine dagene veier absolutt opp for de dagene med litt rufsete vær. Vi har jo også arbeidsklær for alle værfor-
hold.”

Mari vil tilføye litt til: ”Evnen til å se løsninger, tenke praktisk og se for seg hvordan ting kommer til å se ut når
det er ferdig, er også viktig.”

Er det noe dere vil si til ungdom som snart skal velge utdannelse der ute?

Mari: ”Det er mange spennende fag der ute, men hvis du liker å drive med praktisk arbeid, er glad i å være ute
og vil bidra til et bedre og penere utemiljø rundt oss, bør du absolutt tenke på om anleggsgartnerfaget kan
være noe for deg.”

Jon-Andrè: ”Jeg er enig i alt det Mari sier. I tillegg vill jeg si at det kan være et godt alternativ for de som liker å
drive med maskiner, samtidig som de også kan jobbe med andre ting innen faget.”

Vi takke to flotte representanter for anleggsgartnerfaget for en hyggelig prat. Vi drar tilbake til vårt, og Mari
og Jon-Andrè fortsetter med plantejobben de var i gang med før vi kom.
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Radon – gass som dreper
Den lukter ikke og synes ikke. Den er dødelig og finnes i hver 10. norske bolig. Vi snakker om den
radioaktive edelgassen radon, som etter røyking er den hyppigste årsaken til lungekreft. Har du
sjekket boligen din for denne skumle inntrengeren?

Av Trond Opstad, Vi i Villa

Verdens helseorganisasjon, WHO, har definert radon som et betydelig inneklima- og folkehelseproblem.
Stråledosene fra radon er større enn dosene fra all annen naturlig og menneskeskapt ioniserende stråling.
Man vet i dag at risikoen for lungekreft er betydelig når man eksponeres for radon. Bare røyking represente-
rer en større risiko for denne sykdommen.

Du kan selv sjekke 

Sammen med de andre nordiske landene har Norge de høyeste konsentrasjonene av radon i innemiljøet i
verden. Man regner med at så mange som 170 000 boliger har et radonnivå som er høyere enn det som Den
internasjonale strålevernkommisjon (ICRP) kaller tiltaksnivå. Du kan selv sjekke hvor mye radongass du har i
boligen, det er både enkelt og rimelig.

Terje Strand er seniorforsker ved Statens strålevern og professor i fysikk ved Universitetet i Oslo. I mer enn 20
år har han arbeidet med radonproblematikken og er en internasjonal kapasitet innenfor området. Han er med
andre ord personen som kan fortelle hva du kan gjøre for å unngå helseskade om du bor i en radonutsatt
bolig.

Hver tiende person

– Alle har radon i innemiljøet, fordi gassen finnes naturlig i uteluften. Dette er helt ufarlig. Det som derimot er
helseskadelig, er høye konsentrasjoner som skyldes store forekomster av radon i grunnen under huset, fortel-
ler Strand. En av undersøkelsene han har ledet, Kartlegging av radon i boliger, viser at det er store geografiske
forskjeller, og det er anslått at hver tiende person i Norge utsettes for høy strålingsfare.
– Hovedårsaken til de høye radonkonsentrasjonene i Norge, er grunnen som huset står på. Med stor sannsyn-
lighet vil man ha for høye radonkonsentrasjoner i innemiljøer der det er høye konsentrasjoner av radium i
berggrunn eller jordsmonn, og der transportmulighetene for radon opp til overflaten er gode. Områder med
forekomster av alunskifer og visse typer granitter eller pegmatitter er særlig utsatt. Det samme er tilfellet der
det er betydelige mengder løsmasser i byggegrunnen, påpeker Strand, og forklarer at radon er en edelgass
med liten evne til å bindes i faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe berggrunn og jord og
komme ut i luften vi puster. De kortlivede nedbrytningsstoffene fra radon kaller man for radondøtre. Det er
disse som gir stråledoser til lungene når vi puster.

Enkelt

Strand forteller at det er en enkel sak å sjekke boligen sin for eventuell radonstråling. Den eneste metoden
som anbefales, er den såkalte sporfilmmetoden. Dette er små målekopper på ca. 20 gram, som kan sendes
som brevpost. En rekke firmaer tilbyr slike målinger. Man bestiller en målekopp som inneholder sporfilm og
plasserer denne i rommet hvor målingen skal gjøres. Etter minimum to måneder sendes målekoppen tilbake
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til avsender, og noen uker senere kommer svaret i posten. Man anbefaler at målinger gjøres i perioden fra
midten av oktober til midten av april når nivåene er mer stabile enn i sommerhalvåret.
– Statens strålevern har et anbefalt nivå for tiltak mot radon i inneluft på 200 becquerel per kubikkmeter luft,
betegnelsen forkortes til Bq/m3. For boliger med radonkonsentrasjon mellom 200 og 400 Bq/m3 anbefaler 
vi at enkle og billige tiltak gjennomføres. Hvis konsentrasjonen overstiger 400 Bq/m3, bør mottiltak gjennom-
føres selv om tiltakene skulle vise seg være kostbare, sier Strand.

Tiltak mot radon

Statens strålevern anbefaler ikke undersøkelser av tomtegrunnen før boliger bygges. Årsaken er at slike
undersøkelser både er kostbare og vanskelige å tolke. De påpeker at man istedenfor kan gjennomføre enkle
tiltak i byggeprosessen. En tett sålekonstruksjon med membran og god ventilasjon av inneluften er i de fleste
tilfeller nok.

– Hvis målinger har vist høye radonkonsentrasjoner i boligen, bør man gå til mottiltak. Ofte er det enkle og
rimelige tiltak som skal til for å redusere svært høye nivåer av radonforekomster i boligen, til normale verdier.
Avhengig av kjeller- og byggematerialer, er det en rekke ulike ting man kan gjøre. De tre vanligste tiltakene er
innvendige tetteløsninger, bedre ventilasjon av inneluften og et punktavsug fra byggegrunnen som danner
et undertrykk under betongsålen og ventilerer grunnen. Erfaringer viser at avtrekksløsninger er effektive for
boliger på særlig utsatt grunn. Men uansett: Er du usikker på om boligen din er utsatt for radon, gjør en
måling først. Senere kan du eventuelt ta kontakt med helsetjenesten eller teknisk sektor i kommunen, som
begge skal ha kunnskap om radon og gi råd om oppfølging.
Du kan også finne mye informasjon om radon på hjemmesiden til Statens strålevern, sjekk adressene
radon.nrpa.no Norges byggforskningsinstitutt har dessuten gitt ut to byggdetaljblader som beskriver tiltaks-
løsninger både i eksisterende bygg og forebyggende tiltak i nybygg. Adressene her er www.byggforsk.no for-
teller Terje Strand.

Fakta om radon

Radioaktive stoffer med naturlig opprinnelse finnes overalt. Ett av disse er uran, som vi finner i
jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned, dannes det en kjede av radioaktive stoffer.
I denne kjeden finner vi radon, som er et datterprodukt av radium.

Når radon brytes ned, dannes det en serie radioaktive isotoper av bly, polonium og vismut, som har evne 
til å feste seg til partikler i lufta. Strålingen som kommer fra radioaktive stoffer, og røntgenstråling kalles 
ioniserende stråling. Av all ioniserende stråling, naturlige eller kunstige kilder, er det radon i inneluft som gir
de desidert største stråledosene.

I Norge er det ca. 1900 tilfeller av lungekreft hvert år. En europeisk studie som ble offentliggjort i år, konklude-
rer med at 9 % av alle lungekreftdødsfall i Europa har radon som årsak. På bakgrunn av studien er ar det
anslått at radon i norske boliger forårsaker nærmere 280 lungekrefttilfeller årlig. Byggegrunnen er den viktig-
ste radonkilden for norske boliger. Høye konsentrasjoner av radon i inneluft skyldes ofte bygningstekniske
svakheter. Utettheter i flater som er i kontakt med byggegrunnen, fører til innstrømming av radonholdig jord-
luft, som vil blande seg med inneluften.

Det kan være store lokale variasjoner av radon i ett og samme område. Det er nesten umulig å forutsi radon-
konsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling. Av målemetoder som finnes i dag, er det bare den
såkalte sporfilmmetoden som oppfyller kravene fra Statens strålevern.

Tiltaksnivå for radon i inneluft er 200 Bq/m3. Nye boliger bør konstrueres slik at årsmiddelverdien blir lig-
gende under dette nivået. Tiltak mot radon ved nybygging er vanligvis billigere enn for eksisterende bygg.
Ved konstruksjoner med kjeller eller betongsåle direkte på grunnen, er det viktig å legge en tett og solid
membran mellom løsmassene og betongplaten. Det er viktig at ventilasjonsanlegget er balansert slik at trykk-
forholdene mellom inneluften og byggegrunnen ikke fører til økt innsug av radon.
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Dette er oversiktskartet til Statens strålevern på radonutsatte områder i Norge. Prosenttallene angir hvor
mange prosent over den anbefalte grensen på 200 becquerel det er funnet i boliger i disse områdene.

Kilde: Statens strålevern
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Oversikt over utstyr og leverandører
Bolig-abc hefter med arkivboks

Byggenæringens Forlag
Tlf. 63 89 25 60, e-post: post@byggenaeringensforlag.no, www.byggenaeringensforlag.no

Plastplater

Vink Plast AS
Tlf. 66 81 97 00, e-post: info@vink.no 
www.vink.no

Plastknekkemaskin

Rolf Engebrigtsen
e-post: rolf.engebrigtsen@iu.hio.no

Materiell til ringeklokke og EL-installasjon i leilighet

MikroVerkstedet as
Tlf. 23 29 27 60, e-post: firmapost@mikroverkstedet.no
www.mikrov.no

TRE-TEK
Tlf. 71 26 26 57, e-post: post@tre-rek.no, www.tre-tek.no

Oljeblandet sand til forming av terreng

Laumb Jensen AS
Tlf. 64 93 88 93, e-post: firmapost@laumb.no

Materialer til modellhusbygging, trelister

Ringerike Fengsel
Tlf. 32 11 35 63, e-post: trevare.ringerike@kriminalomsorgen.no

TRE-TEK
Tlf. 71 26 26 57, e-post: post@tre-rek.no, www.tre-tek.no
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Hus for anleggsgartnermatematikk og støpeform for produksjon 
av belegningsstein

Norske Anleggsgartnere
Tlf. 23 08 75 85/84, e-post: bjartland@naml.bnl.no
www.naml.no

TRE-TEK
Tlf. 71 26 26 57, e-post: post@tre-rek.no, www.tre-tek.no

Materialer til fuglekasser, kompostbinger, blomsterkasser, terrengkasser,
måling av nedbør m.m.
Lokale byggevareleverandører og hagesentre

Diverse undervisningsmateriell og utstyr

KPT Naturfag 
Tlf. 71 58 89 00, e-post: firmapost@kpnaturfag.no
www.kptnaturfag.no

Arcol
Tlf. 66 99 11 25, e-post: firmapost@arcol.no
www.arcol.no

Fybikon AS
Tlf. 38 01 21 66, e-post: postmaster@fybikon.no
www.fybikon.no

Komet Naturfag AS
Tlf. 32 87 86 46, e-post: komet@online.no
www.kometnaturfag.no

MikroVerkstedet as
Tlf. 23 29 27 60, e-post: firmapost@mikroverkstedet.no
www.mikrov.no

TRE-TEK
Tlf. 71 26 26 57, e-post: post@tre-rek.no, www.tre-tek.no

Konstruksjoner og matematikk, byggesett, broer, matematikkhus,
tegneprogrammer.

Percolo as
Matematikklosser/byggeklosser
Tlf. 22 73 14 00, e-post: percolo@percolo.com
www.percolo.com
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Byggenæringens Landsforening 
Matematikkhus, Wood-stock matematikkonkurranser, matematikkrom/utstyr, storyline med matematikk som
regifag
Tlf. 23 08 75 00, e-post: firmapost@bnl.no
www.vibyggernorge.no/verktøykasse

JJJ Consult AS
ConTre modellbyggesett for broer,
e-post: jjj@jjjcon.no
www.contre.no

RENATE 
Tegneprogram, SolidWorks
Tlf. 22 95 87 25, 90 81 20 65. e-post: kontakt@renatesenteret.no
www.renatesenteret.no

West Point Bridge Design Contest
Brosimuleringsprogram
www.bridgecontest.uma.edu

Fargestoffer til støping av lysestaker og  belegningsstein

Bayer AB
Tlf. 00 46 31 83 98 00, 00 46 31 83 95 12
e-post: marco.ratinen.mr@bayer.se

Rescom Mapei AS
Tlf. 22 21 55 10, 62 97 20 00, e-post: stein.age.lysgard@rescommapei.no
www.rescommapei.com
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Litteratur og video

De fleste publikasjonene kan hentes elektronisk fra nettet og skrives ut på egen skriver.

Statens bygningstekniske Etat (BE)/Husbanken
Tlf. 22 47 56 00, e-post: be@be.no, www.be.no
• Bygg for alle, temaveileder om universell utforming av byggverk og utområder
• Begrepshåndbok 

Sosial- og helsedirektoratet og Deltasenteret
Tlf. 24 16 33 68, www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner.no
• Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter

for alle.
• Tilgjengelighetsmal, et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge tilgjengelighet i uteområder og

bygninger og anlegg.
• Universell utforming, å skape et tilgjengelig nærmiljø, Video VHS
• Smarthus, Video DVD
• Bedre Bokvalitet, Video VHS
• Smarthus for yngre
• Smart home technology
• Smarthusteknologi – planlegging og drift i kommunale tjenester
• Barn og unge med nedsatt funksjonsevne -- hvilke rettigheter har de?
• Ledelinjer i gategrunn
• Utelekeplass, Prosjektrapport Eskeland barnehave
• En grunnskole for alle
• Tilgjengelighet til kollektivtransport
• Snart student?
• Veien til tilgjengelighet
• Veifinneren – brukeren i bygninger
• Lekeplass for alle

Husbanken
Tlf. 833 33 370, e-post: post@husbanken.no, www.husbanken.no/universell
utforming/eksempelsamling/andre publikasjoner
• Tilgjengelighet i boliger, bygninger og uteområder
• Motivasjon til universell utforming av bolig, bygning og utemiljø
• Universell utforming, eksempelsamling
• Mange bekker små … Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle

Miljødepartementet og Arbeids og sosialdepartementet 
Miljødepartementet er koordinator for handlingsplan for økt tilgjengelighet
Tlf. 22 24 90 90, www.universell-utforming.miljo.no
• Regjeringens handlingsplan  for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne
Bestilles fra Statens Forurensningstilsyn Tlf. 22 57 34 00,
e-post: bestilling@sft.no, www.sft.no
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Boligprodusentens Forening og Husbanken
www.boligprodusentene.no , www.husbanken.no
• Veileder, Privat reguleringsplanforslag for småhusbebyggelse
• Bolig-abc, hefte 1 og 2

Bestilles fra Byggenæringens forlag, Tlf. 63 89 25 60. www.byggenaeringensforlag.no

Norges Handikapforbund
Tlf. 24 10 24 00, e-post: nhf@nhf.no. www.nhf.no
• Kommunal boligpolitikk – universell utforming av boliger og uteområder
• Boliger for funksjonshemmede- før, nå og i framtiden
• Ny bolig? – livsløpsboligen
• Eksempel på livsløpsboliger
• Tilgjengelige bygg og uteområder
• Boligpolitikken mot år 2010
• Kjøkkenet – valg og løsninger
• Bolig for barn med funksjonshemninger
• Universell utforming i praksis
• Universell utforming, inspirasjon
• Tilgjengelige uteområder – kommunal planlegging og fysiske løsninger
• Grunnelementer i planlegging for rullestolbrukere
• Kontrollskjema – forskriftenes krav til tilgjengelighet
• Fokus på skolebygg

Norges Blindeforbund
Tlf. 23 21 50 00, e-post: info@blindeforbundet.no, www.blindeforbundet.no
• Teksten slik vi vil ha den, når tekst gjøres tilgjengelig for synshemmede
• Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet
• Tilgjengelighet -- en hurtigguide
• Kvalitetskrav til bygg – sjekkliste
• Kontrollskjema – tilgjengelighet for blinde og svaksynte

Norges Astma- og allergiforbund
Tlf. 75 52 60 35, e-post: inneklima@naaf.no, www.naaf.no/inneklima
• Tjue er bra for hue
• Sunne hus

Kommuneforlaget
Tlf. 22 83 14 14, www.ks.no
• Skoleanlegg, veivalg ved utforming av grunnskoler

Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi, NTNU,
Tlf. 73 55 11 43, 73 55 11 91, e-post: nils.rossing@plu.ntnu.no, www.skolelab.ntnu.no
• Fra elektriske kretser til intelligente hus – Kurshefte SLserien Nr. 7
• Bygg et hus – Kurshefte SLserien Nr. 4

Lillehammer kommune 
Tlf. 61 05 05 00, www.lillehammer.kommune.no
• Veien til tilgjengelighet – en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Universitetet i Stavanger
Tlf. 51 83 10 00, www.uis.no
• Kompendium i Universell utforming
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Samferdselsdepartementet
www.odin.dep.no/sd 
• Bredbånd i kommunene, hva er bredbånd, hvorfor er det nyttig og hvordan kan det brukes?

Offentlige organisasjoner kan bestille publikasjoner fra Statens forvaltningstjeneste
Telefaks 22 24 27 86, e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no
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Husbanken og Statens bygningstekniske etat (BE)
har et samarbeidsprosjekt om informasjon om uni-
versell utforming; kalt ”Informasjonsprogrammet for
universell utforming i byggesektoren”. Oversikten
over ord og utrykk er hentet fra dette programmet
og er gjengitt med tillatelse fra Husbanken og
Statens bygningstekniske etat.

A
Allergener
Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, for ek-
sempel pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske
stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.

Allergi
Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utlø-
ses av et allergen. Allergi er funksjonshemmende
når behovet for å unngå kontakt med et allergen.
Legger begrensinger på enkeltmenneskers aktivite-
ter. Allergi kan være kontaktallergi, matvareallergi
og luftveisallergi.

Arbeidsbygg
Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.

Atkomst
Forbindelse (vei, inngangsparti, korridor o.l) som le-
der inn til anlegg, byggverk eller rom.

Atkomstvei
Forbindelse fra vei eller parkeringsplass til byggver-
kets/anleggets inngangsparti.

Auditiv 
Påvirkning som angår hørselen. Brukes for eksem-
pel om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv
informasjon), eventuelt som alternativ til informa-
sjon som må sees eller leses (visuell informasjon).

Avvisningskant 
Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre
spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.

B
Besøksstandard
Besøksstandard skal gi en tilgjengelighet som er
god nok til at funksjonshemmede kan besøke leilig-
heten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke
knyttes spesifikke krav til standarden. Den er lite eg-
net til planleggings- og saksbehandlingsformål.

Betjeningsareal
Det samme som manøvreringsareal.

Betjeningsknapper
Knapper til å styre funksjonen av tekniske installa-
sjoner.

Betjeningstablå
Tablå med betjeningsknapper, for eksempel i heis.

Bevegelseshemmet
Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter
på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbar-
het i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsev-
ne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser
o.a.

Bofellesskap
Gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis
selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm.
Privatenhetene har som oftest to rom som gir mu-
lighet for en viss grad av selvstendig liv og hushol-
ding, men privatenheten inneholder ikke alle boli-
gens funksjoner slik at fellesskapsareal er nødven-
dig.

Bokollektiv
Gruppe boliger med noe mindre enheter enn ved
bofellesskap (anbefalt mellom 30 og 40 kvm). De
fleste aktivitetene vil foregå i fellesarealene.

Boligbegrep
Egnet bolig
Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjons-
hemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et
bestemt behov som bevegelseshemming, synshem-
ming, hørselshemming m.m.

Eldrebolig
Boliger som er målgruppebestemt eldre ved kjøp
eller tildeling

Midlertidige boliger
Studentboliger, internater, ungdomsboliger, boliger
for flyktninger og andre boliger for brukergrupper 253
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med et midlertidig boligbehov grunnet arbeids-
situasjon, sosial eller økonomisk, (jf. HB 7.B.2

Permanent bolig
Bolig som er ment for varig opphold.

Selvstendig bolig
Bolig som innehar alle hovedfunksjoner som kjøk-
ken, bad, soverom, oppholdsrom og bod.

Servicebolig
Bransjebegrep. Betegner boliger bygget for eldre
med visse felles servicefunksjoner (utvidet vaktmes-
tertjeneste). Boligen og service finansieres privat.

Studentbolig
Rimelige utleieboliger til studenter og elever. Det
stilles spesielle krav til areal (øvre arealgrense) og
planløsning for studentboliger, jf. HB 7.B.2.

Uegnet bolig
Bolig som ikke er tilpasset den relevante bruker-
gruppe.

Ungdomsbolig
Bolig som er målgrupperettet ungdom ved kjøp el-
ler tideling.

50+ - boliger
Bransjebegrep. Boliger som er tilpasset behovet for
de over 50 år. Boligen skal værepå ett plan, ha heis
og skal helst være sentralt plassert i en by/et tett-
sted. (Kan oppfylle krav til livsløpsstandard, men
ikke nødvendigvis.)

”Bolig for alle”
Universelt utformet bolig.

Brukbarhet
Utforming av produkter, byggverk og uteareal som
sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og
at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive
funksjonshemmede.

Brukermedvirkning 
Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er
brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningspro-
sesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest
om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tje-
nesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innfly-
telse på tjenester som angår dem direkte.

Brukervennlig
Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle,
dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå..

Bygg for alle
Universelt utformet bygg

Byggdesign
Fagretning som legger vekt på spørsmål som berø-
rer bygningers utforming fra et teknisk perspektiv
og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og
arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives
som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende
ingeniørtjenester i byggeprosess.

Byggverk
Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier,
sportsarenaer, leskur mv.)  

Byggeskikk
En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til
fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, univer-
sell utforming og stedsforming inngår i en helhet.

D
Design for all (e)
Brukes i Norge som betegnelse på universell utfor-
ming begrenset til produkter og produktutvikling.
Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes ’Design
for all(e)’ som synonymt med universell utforming.

Døvhet
Hørselstap som i vesentlig grad reduserer mulighe-
ten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og
kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med
tegnspråk og munnavlesing.

E
Ergonomi
Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsfor-
hold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming,
evaluering, drift og vedlikehold av produkter og sys-
temer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfreds-
stillende bruk for enkeltpersoner og grupper

Ettgrepsbetjening
Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak
mv. av produkter og tekniske installasjoner med én
hånd.
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F
Fremkomstsymbolet 
Det samme som ’tilgjengelighets-
symbolet’.

Fri gulvplass
Det samme som ’manøvreringsareal’ angitt på gulv.

Fri sideplass
Det samme som ’ manøvreringsareal’ angitt ved si-
den av dør, toalett osv.

Fri bredde
Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, for eksem-
pel for passering av rullestol.

Funksjon
Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller
tilfredsstille et formål.

Funksjonsevne
En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå.
(Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redu-
sert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedset-
telse)

Funksjonshemmende forhold 
Gapet eller misforholdet mellom individets forutset-
ninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til
funksjon på områder som er av vesentlig betydning
for å etablere og opprettholde selvstendighet og
sosial deltakelse.

Funksjonshemmet
Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på
grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt
funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav.
Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørsels-
hemmede, synshemmede, utviklingshemmede og
skjulte funksjonshemminger (for eksempel diabe-
tes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi,
allergi)

Funksjonskrav
Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, bygg-
verk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfreds-
stille et gitt formål.

Funksjonsnedsettelse
Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade
på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens
psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Funksjonsnivå
En persons evne og mulighet til å fungere i sine
omgivelser.

Fysisk evne
Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke,
stemme mv.

G
Gåstol
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten
hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. ’rullator’.

H
Handikappet
Det samme som ’funksjonshemmet’. Brukes i stadig
mindre grad.

Handikapparkering
Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med
nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn stan-
dardplasser og lokalisert nær inngang eller destina-
sjon.

Handikaptoalett
Toalett utformet for funksjonshemmede brukere.

Hindrekant
Det samme som ’avvisningskant’.

Hvileplan
Horisontalt plan i trinnfri stigning (for eksempel
rampe).

Hørsel
Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte fore-
komsten av lyder og skille mellom plassering, tone-
høyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder.
Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til full-
stendig døvhet.

Hørselshemmet
Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørsel-
stap. Mennesker med hørselshemming deles i to
hovedgrupper; døve og tunghørte.

Håndlist
Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg
for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelin-
je.
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Håndteringsevne 
Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flyt-
te og håndtere gjenstander. Det innbefatter hand-
linger der det brukes bein, føtter, armer, hender –
rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slip-
pe, snu, kaste og ta imot.

I
Inngangsparti
Adkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør 

K
Kognitiv
Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, lese-
evne.

Kognitive evner
Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon.
Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av
ideer og tidsplanlegging.

Kognitiv svikt
Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentra-
sjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk,
forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utfø-
re handlinger, tenke raskt og komplisert og en-
dringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en
skjult funksjonshemming.

Kognitive vansker
Det samme som ’kognitiv svikt’.

Kontaktallergi 
Allergi som utløses ved overflatekontakt.

Kontrastmerking
Merking av for eksempel
nivåforskjeller, viktige in-
stallasjoner, manøvre-
ringspanel o.l. ved hjelp
av kontrast i farge eller
materiale. Kan for ek-
sempel gjelde merking
av trappeneser, fortaus-
kanter m.m.

Kvitteringslys
Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virk-
som (for eksempel ved tilkalling av heis).

L
Ledegjerde
Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi ret-
ning og lede gående og kjørende i 
riktig retning.

Ledelinje 
Markert linje (for ek-
sempel annen farge,
materiale og/eller over-
flate) i gulv, på vei eller
langs vegg og som kan
angi retning eller varsel
om fare.

Livsløpsbolig
En bolig med trinnfri atkomst og viktigste rom på
inngangsplanet, dvs. kjøkken, oppholdsrom, bad/to-
alett og en sovemulighet.

Livsløpsstandard
Standard definert av Husbanken for å sikre god til-
gjengelighet i og rundt bolig. Legges bl.a. til grunn
for husbankfinansiering av livsløpsboliger. (Er for ti-
den under revisjon, februar 2006)

Lydfyr
Teknisk hjelpe-
middel som gir
lyd for å angi
retning til 
areal/sted.

Løfteplattform
Plate med plass for rullestol montert på en løfteinn-
retning for å utjevne større nivåsprang.
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M
Manøverknapper
Det samme som ’betjeningsknapper’.

Manøvreringsareal
Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir
mulig å betjene funksjoner, for eksempel areal som
er nødvendig for å åpne dører.

Markering
Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjo-
ner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av piktogram,
farge, kontrast, endret overflate.

Medvirkning
Innebærer at grupper eller personer som har inter-
esser i eller er berørt av beslutninger får anledning
til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine
synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor
det deltar flere personer eller grupper med ulike
interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.

Miljøhemmet
Omfatter personer som har overfølsomhet for luft
og materialer, for eksempel astmatikere, allergikere
og personer med andre former for nedsatt immun-
forsvar.

Minstestandard
Standard (definert av Husbanken) med funksjons-
krav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for
vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er
tilfredsstillende for det antall personer de er plan-
lagte for og er generelt brukbare over tid.
Husbankens minstestandard er ikke lenger norma-
tiv for Husbanken.

Motorikk
Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.

Multifunksjonshemming 
Når en person har flere typer funksjonshemming;
for eksempel både svekket syn og nedsatt gang-
funksjon.

N
Nedsatt funksjonsevne 
Det samme som ’funksjonsnedsettelse’.

Nivåforskjeller 
Små nivåsprang, for eksempel terskler og kantstein.
Nivåmerking 
Det samme som ’kontrastmerking’

Nivåsprang 
Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer. (Kan
utliknes for eksempel ved hjelp av en rampe.)

Nå-og rekkehøyde
Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr,
bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og
innredning.

O
Ordinær bolig
Bolig der det ikke er tatt spesielle hensyn til bruker-
grupper med spesielle behov. (NB: En ordinær bolig
kan også være livsløpsbolig eller til og med univer-
selt utformet dersom dette defineres som en fast
(og ordinær) del av utformingen av boliger flest.)

Omsorgsbolig
En bolig som er tilpasset orienterings- og bevegel-
seshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere
etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og
omsorg. Den enkelte bolig kan være utformet som
selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv

Omsorgsstandard
Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toa-
lett og soverom.

Orienteringshemmet
En person som har vansker med å orientere seg i
det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (for ek-
sempel ved hjelp av lys, farge, kontraster og materi-
albruk, akustikk eller skilting). Nedsatt orienterings-
evne kan skyldes sansetap (for eksempel synshem-
ming, hørselshemming), utviklingshemming eller
former for lesevansker
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P
Publikumsbygg
Byggverk som er åpent for publikum.

R
Rampe
Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For
å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde,
stigning, repos mv.)

Redusert funksjonsevne     
Det samme som ’funksjonsnedsettelse’.

Rekkehøyde
Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet,
for eksempel når man sitter i en rullestol.
Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygnings-
deler, installasjoner og innredning.

Relieffskrift
Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten.

Repos 
Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i
forbindelse med endring av retning.

Rullator 
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med
hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. ’gåstol’.

Rullestol
Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet.
Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom,
byggverk, anlegg og uteområder.

Rullestolssymbolet 
Det samme som ’tilgjengelig-
hetssymbolet’.

S
Sensorisk
Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse

Servicehund
Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hente-
hund.

Sikthøyde
Øyehøyde for en person. Har betydning for plasse-
ring av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og inn-
redning.

Sklisikker
Friksjonsegenskap ved overflaten til gulv som redu-
serer faren for at person skal skli. Oppnås gjerne ved
å øke overflatens friksjonsegenskaper.

Smalheis
Personheis som tilpasses bredde i eksisterende
trapperom.

Smarthus
Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi.
Se smarthusteknologi

Smarthusteknologi 
Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), an-
vendt i boliger, der de ulike komponentene kom-
muniserer med hverandre via et lokalt nettverk.
Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og ut-
føre handlinger etter valgte kriterier Teknologien
kan blant annet styre lys, varme, dører og andre de-
ler av huset gjennom digitale eller mekaniske enhe-
ter og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre
mot brann og fuktskader og gi beboerne større
trygghet og selvstendighet.

Snusirkel 
Område innenfor en
sirkel som gjør det
mulig for en rullestol å
snu 360º.
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Stigningsforhold
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. som et for-
holdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20;
dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av
vei, rampe, o.l.).

Stigningsgrad
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.

Støttehåndtak
Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støt-
te for person med funksjonsnedsettelse.

Svingareal
Et gitt areal som angir bredder (og forholdet
mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal
kunne svinge rundt et hjørne der det er omslut-
tende vegger

Syn
Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og
farge på visuelle stimuli.

Synshemmet
Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.

T
Taktil
Følbart

Taktil merking
Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig
materialbruk o.l.

Teleslynge 
Hjelpemiddel for en høreapparat-
bruker. Når teleslynge er installert
vil høreapparatet produsere en lyd
som har tilnærmet like høy kvalitet
som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio.
Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og
bakgrunnsstøy unngås.

Terskelfritt
Areal der det er benyttet dører uten terskler.

Tilgjengelighet
Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger,
transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker
med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved
egen hjelp.

Tilgjengelighetsgrad
Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.

Tilgjengelighetssymbolet 
Internasjonalt symbol som gir informa-
sjon om at atkomst, parkeringsplass,
heis, toalett, mv. er tilgjengelig og
brukbart for rullestolbrukere. Symbolet
brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet
og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede

Tilpasning
Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, bygg-
verk, eller uteområde egner seg for brukers funk-
sjonsnivå.

Tilrettelegging
Tiltak for å sikre et gitt funksjonsnivå.

Trappeheis 
Løfteplate eller sete montert på skinner i eksiste-
rende trapp som løfteforbindelse mellom to eller
flere plan

Trappenese
Forkant på trappetrinn

Trapperepos 
Repos i trapp.

Trinnfritt 
Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten ni-
våforskjeller/nivåsprang.

Tunghørthet
Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker
taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men
hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med hø-
reapparat og eventuelt andre hørselshjelpemidler.
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Tverrfall 
Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreret-
ningen/gangretningen.
Kan være ensidig eller tosidig (takfall).

U
Universell utforming
Utforming av produkter, byggverk og uteområder
slik at de kan brukes av alle 
mennesker på en likestilt måte. Bruk så langt det er
mulig uten spesielle tilpasninger 
eller hjelpemidler.

V
Vis
Høyde på kantstein som vises over bakken.

Generelt 
I utarbeidelsen av ordlista har vi brukt en rekke kil-
der. I noen grad er de sitert direkte, men ofte er
tekst bearbeidet for å kunne gi, etter vår mening,
den mest presise beskrivelsen av de ulike begre-
penes betydning. Vi vil presisere at forklaringer og
definisjoner gjelder for begrepene benyttet innen-
for bolig- og byggesektoren. Begrepene brukt i an-
dre sammenhenger kan ha en helt annen betyd-
ning som ikke er nevnt her.

Kilde for beskrivelsene av ordene er angitt der hvor
det finnes en spesifikk kilde.
Angivelsen ”Standard beskrivelse” innebærer at kil-
den er hentet fra generelle oppslagsverk som leksi-
kon eller fremmedordbok. Slik tekst er i de fleste til-
feller laget med bakgrunn i flere generelle kilder.
Andre kilder er offentlige dokumenter, interne skriv
og noen ord er forsøkt definert ut i fra en forståelse
om begrepets betydning. Videre er NSF-ISO/IEC
Guide 71 i ordliste/begrepshåndbok og utenland-
ske standarder benyttet.

"Pronorm AS forvalter opphavsrett til Norsk
Standard på vegne av Standard Norge. Utdrag fra
SF-ISO/IEC Guide 71 Retningslinjer for å ta hensyn
til eldres og funksjonshemmedes behov ved utar-
beidelse av standarder er gitt etter avtale med
Pronorm AS. Pronorm AS er ikke ansvarlig for even-
tuelle feil i gjengivelsen av standardens innhold.
Uten særlig avtale med Pronorm AS, tillates ikke ko-
piering eller gjengivelse av hele eller deler av Norsk
Standard i noe format”

260



A
Absorpsjon 
Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om
underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I
fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorbe-
res når det faller på en farget flate. Sollyset innehol-
der alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate,
vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak
av de røde. De røde strålene vil bli kastet tilbake, og
øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.

Adhesjon 
Malingsteknisk benyttes adhesjon om malemateria-
lers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).

Aksjeleilighet
Du kjøper en aksje i boligaksjeselskapet, med rett til
å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjø-
pesummen utgjør leilighetens verdi.

Akustikk
Lydlære. I bygg romakustikk, som gjelder lydforhol-
dene inne i et rom der lydkilden er.

Andelsleilighet
Leilighet som er en del av et borettslag eller andels-
lag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd
og husleie, og har begrenset ansvar for fellesarea-
lene. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen
utgjør leilighetens vedi.

Anlegg
Arbeidsplass der det foregår bygging av veier, bruer,
vann- og kloakkledninger, fyllinger, planering, utgra-
ving og fundamentering for bygninger.

Anleggsgartner
Person med fagbrev i anleggsgartnerfaget. Tittelen
anleggsgartner er ikke skjermet tittel og derfor er
det noen med lang praksis i faget som bruker titte-
len. Se fagbrev

Anleggsgartnermester         
Person med mesterbrevutdanning, utdanningen
bygger på fagbrev i anleggsgartnerfaget og rele-
vant praksis.

Anleggsleder/byggeplassleder/bygge-
leder
Har ansvaret for drift av byggeplassen og gjennom-
føring av byggeprosjektet.

Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinføreren kjører og vedlikeholder gra-
vemaskiner bulldosere, anleggsdumpere og veihøv-
ler mm.

Annuitetslån
En låntype der summen av renter og avdrag utgjør
et fast konstant beløp ved hver betalingstermin.
Sett over låneperioden vil avdragsdelen øke mens
rentedelen synker.

Ansvarshavende
Se ansvarlig foretak.

Ansvarlig foretak
Foretak som overfor kommunen har søkt om, og
fått tildelt ansvar i en byggesak. (Den tidligere per-
sonlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet
av firma/foretak som må ta ansvar.)

Approbasjon
Bygningsmyndighetenes godkjenning av bygge-
melding/ byggetillatelse. Det kan knyttes visse be-
tingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for
eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser,
lekeplass og lignende.

Arbeidsmiljøloven
Lov som regulerer ulike sider ved arbeidsforholdet
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstaker
Person som er ansatt i et arbeidsforhold

Arbeidsgiver 
Private eller offentlige bedrifter og organisasjoner
som har ansatte i arbeid

Areal
Angir størrelsen på en tomt eller et landområde

Arealdisponeringsplan
Plan for utnyttelse eller disponering av et område

Ar (a)
Er 100 kvadratmeter
Se dekar og mål
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Ark
Takoppbygg med vindu.

Arkitekt
Arkitekten tegner og utformer byggenes utseende
og funksjon.

Armering
Stålstenger som støpes inn i betong for å forsterke
denne.

Asfaltør
Asfaltøren produserer asfalt og legger asfalt på vei-
er og plasser.

Atkomstvei
Avkjørsel fra offentlig vei til et bestemt område, for
eksempel boliger, næringsområde, sykehus osv.

Atrium
For eksempel boliger plassert som en U rundt et
mindre tun, eller en enebolig bygd som en U. Det
som er inne i U-en, er atriet.

Avdrag
Tilbakebetaling av lån.

Avkjørsel
Se atkomstvei.

Avrenning
Utrykk brukt om f eks næringsstoffer som renner ut
i et vassdrag

Avretting
En måte å finplanere/justere et område, f eks med
lirer, før legging av belegningsstein. Se lirer

B
Balkong
Oppholdsplass på husfasade konstruert som et
framspring med gulv og lave vegger.
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Bas
Basen leder et arbeidslag i produksjonsarbeidet på
byggeplassen.

Bebyggelsesplan
Detaljutarbeidelse av reguleringsplan som bl.a. viser
husenes plassering i terrenget, parkeringsplasser og
atkomstvei.

Beis 
Gjennomsiktig eller halvt gjennomsiktig oppløsning
som er egnet til å farge et underlag uten å skjule
det. Noen typer beis kan trenge inn i underlaget.

Belegg
Felles betegnelse for asfalt, forsjellige typer stein,
heller, osv som brukes på veier, gater, gårdsplasser
osv.

Belegningsstein   
Betegnelse for ulike typer prefabrikkert betongstein

Beskjæring  
Fjerning av greiner og kvister på busker og trær for
å oppnå ønsket vekst og form

Betong
Byggemateriale som er en blanding av sement,
sand og vann.
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Bilbås
Åpen garasje (engelsk carport). Kan ha tak, men
minst halvparten av veggarealet skal være åpent.

Bindemiddel
Sement, lim osv. Brukes i betong og for feste av hel-
ler, belegningsstein osv.

Bindingsverk/vegger
Byggemåte for trehus, skjelettet. Ofte forvekslet
med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk.
Bindingsverket består av vertikale stendere og hori-
sontale sviller i topp og bunn, supplert med spikers-
lag, losholter, utforinger og utlekting.

Bjelkelag/etasjeskiller
Bjelkelag/etasjeskiller består av trebjelker med gulv
på oversiden og himling eller stubbeloft på undersi-
den.

Blokk
Hus med over fire etasjer med felles trapp eller heis.
Lavblokker er normalt inntil tre etasjer og høyblok-
ker over seks etasjer.

Blomstringstid
Angir tidspunkt for blomstring, f eks vår, sommer el-
ler høst.

Boligareal BOA
Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadrat-
meter der det er minst 1,9 meters takhøyde og
bredden overstiger 60 cm. Inkludere trappeåpning-
er.

Boligbyggelag
Organisasjon som har til formål å skaffe medlem-
mene bolig ved bygging eller ved kjøp av bygg.

Boligparkering
Parkeringsplasser for beboere i direkte tilknytning
til boligene.

Boligens hoveddel
Stue, kjøkken, soverom, bad og andre oppholdsrom

Boligens tilleggsdel
Garasje, boder og oppbevaringsrom

Bord
Trelast med tykkelse opp til 37 millimeter og bred-
de 75 millimeter eller større. Se trelast.

Boligsparing (BSU)
Spareordning for ungdom.

Borettslag
Beboere som i fellesskap eier og styrer et boligom-
råde. Borettshaverne er andelseiere i borettslaget.
Hver andel gir rett og plikt til å leie en bolig i laget.
Et borettslag kan være tilknyttet et boligbyggerlag.
Frittstående borettslag er uavhengig av boligbyg-
gerlag.
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Brostein
Felles betegnelse for granittstein brukt som dekke
til gater, veier og plasser. Etter størrelse delt i storga-
testein, smågatestein og knott/mosaikkstein

Bruddheller
Naturstein med plan overflate, brukt som dekke på
terrasser og i hageganger.
Se skifer

Bruksareal BRA
Hele boligens indre areal, inklusiv vegger smalere
enn 50 cm

Bruksendring
Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et
annet formål enn den er godkjent for. Hvis eien-
dommen er regulert til annet formål enn den bruk
det er søkt om, kreves også dispensasjon fra regule-
ringsplanen/reguleringsvedtektene.

Bruttoareal BTA
Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggs-
del, ikke balkong og veranda

Brutto gulvareal
Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle eta-
sjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av
veggen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter tas
ikke med.

Brutto grunnareal
Brutto er grunnareal hele tomta, med tillegg av
halvparten av tilstøtende vei, park, plass eller vann,
maksimalt 10 meter ut fra eiendomsgrensen.

Bud
Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til an-
gitt pris, dersom du får tilslaget. Et bud er bindende.

Budrunde
Megleren eller den som står for salget, det kan være
deg selv, administrerer budene fra de interesserte.
Hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige
budet, som ofte etter auksjonsmodellen. Dette fore-
går ofte på telefon.

Busker
Treaktige planter/vekster, benevnelse ofte brukt om
planter opp til 5 – 6 meter i høyde.
Se lignoser

Byfornyelse
Utbedring, modernisering eller riving/nybygging av
eldre bebyggelse, kombinert med f.eks. forbedring
av gårdsrom, trafikk- eller parkeringsforhold.

Byfornyelsesstandard
Betyr normalt utbedring til 30 års standard. Det vil si
at boligen skal være en god bolig i minst 30 år etter
utbedring.

Bygge-/deleforbud
Forbud for grunneier  inntil videre  å bygge på sin
eiendom, eller å dele den for eksempel ved salg.

Byggebeskrivelse
Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg
og/eller prissetting.

Byggeforskrift
Utfyllende bestemmelser på landsbasis til byg-
ningsloven. Byggeforskriftene setter detaljerte krav
til oppføring av nybygg og byggearbeider.

Byggegrense, byggelinje
Angir nøyaktig begrensning for beliggenhet av byg-
get innenfor tomtegrense, ofte definert i forhold til
minste avstand fra vei.

Byggherre, tiltakshaver
Byggherre eller tiltakshaver er den som bestiller og
betaler bygget, og står som eier overfor myndighe-
tene ved byggesøknad.
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Byggelån
Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pan-
tesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter
hvert som arbeidet med bygget går fram. Lånet byt-
tes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.

Byggemelding
Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med
vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av
nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak
som kan meldes, og hvilke som krever søknad.

Byggesaksgebyr
Betaling for å få behandlet byggesøknaden. En for-
utsetning for å få byggetillatelse og igangsettings-
tillatelse.

Byggesøknad
Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema,
med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegning-
er, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir
hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke
som bare krever melding.

Byggetillatelse
Se approbasjon.

Byggevareselger
Byggevareselgeren veileder kunder og selger byg-
gevarer i byggevareforretninger.

Byggtapetserer
Byggtapetsereren legger tapet på vegger og be-
legg på gulv.

Byggmester
En som etter bestått fagprøve (svenneprøve) i tøm-
rerfaget har gjennomført obligatorisk mesterutdan-
ning, bestått mesterprøven og som påtar seg byg-
geoppdrag.

Bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget
for bygningsrådets arbeid.

Bygningsråd
Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.

Bygningsvedtekter
Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak
fra bestemmelsene i bygningsloven.

Bunnsvill
Se bindingsverk/vegger.

C
Carport
Se bilbås.

D
Dampsperre
Dampsperren monteres på den varme siden av 
isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal
sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å
trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre
til fuktskader.

Dekar (daa)
Er 1000 kvadratmeter
Se ar og mål 

Dekkbeis 
Godt dekkende, mager maling som lar treets årring-
er stå frem som et relieff, og således gir inntrykk av
en beiset flate.

Deling
Oppstykking av grunneiendom. Deling må godkjen-
nes av bygningsrådet.

Densitet
Forholdet mellom et materiales masse (vekt) og vo-
lum. Som eksempel vil en tung tresort som eik ha
høyere densitet enn for eksempel gran.
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Desibel, dB (A)
Målenhet for lydnivå. Helserådet har lovfestet øvre
grenser for lydnivå (støy) i boligområder.

Diagonal
Den rette forbindelseslinjen mellom to hjørner i en
mangekant. Man måler diagonalen i et rom for å
kontrollere formen på rommet. Dette er nødvendig
å gjøre når det for eksempel skal legges fliser på
gulv og vegger i et bad eller gulvbelegg i et rom.

Diameter
Den rette linjen som går gjennom sirkelens sentrum
og ender i periferien (tverrmål).

Dispensasjon
Unntak fra gjeldende regelverk/lovbestemmelse.
Kan gis i enkelttilfeller hvis det er særlige grunner til
stede.

Dokumentavgift
Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom
blir tinglyst. Den er for tiden 2,5 %

Dorisk søyle
Den eldste og mest bastante søylen fra det gamle
Hellas. Søylens øverste del kan ligne en pute som
overfører vekten fra bjelkelag til søylehals.

Dokumentavgift
Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom
blir tinglyst. Den er for tiden 2,5 %

Drenering
Er det samme som grøfting. Brukes for å lede bort
overflødig/uønsket grunn- eller overflatevann.

Dreneringsevne
Ulike jordarter har ulik evne til å slippe gjennom
vann. Sandjord har god dreneringsevne, myrjord
dårlig.

Dressing
Dressing består av sand og eventuelt en andel torv.
Dressing tilføres overflaten på grasplen for å bedre
lufttilgang og voksevilkår, 1- 2 cm tykkelse.

E
Effektiv rente
Nominell rente pluss gebyrer og omkostninger

Egenvekt
Se spesifikk vekt.

Eiendomskart
Påbudt kommunalt kart som viser eiendomsgrenser
og eiendomsbetegnelser.

Eiendomsregister
Påbudt kommunalt register over grunneiendom-
mer i kommunen. Registeret har opplysninger om
gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt feste-
nummer, areal, bygninger, adresse, eier og henvis-
ning til målebrevprotokoller.

Ekspropriasjon
Tvangsoverdragelse/kjøp av eiendom eller rettighe-
ter mot erstatning, fra privat eier til kommune eller
stat.
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Ekvidistanse 
Høydeforskjell mellom 2 koter på et kart.
Se kote

Elektriker
Elektrikeren monterer, reparerer og vedlikeholder
elektriske anlegg i hus.

Emisjon
De fleste byggematerialer tilfører romluften kjemis-
ke stoffer gjennom emisjon (avgassing). Emisjoner
”drives” eller oppstår på grunn av forskjeller i damp-
trykk. Når damptrykket til en gass er høyere inne i
materialet enn i den omkringliggende luften, avgis
gass fra materialet helt til likevekt oppnås.

Emulsjon
Sammenblanding av to ikke blandbare stoffer hvor
det ene stoffet flyter f.eks. som ørsmå dråper i det
andre stoffet (olje i vann). PVA-maling er et eksem-
pel på en emulsjon hvor PVA-partiklene (plast) flyter
uoppløst i vann.

Enebolig
Hus som er innredet med én boligenhet.

Entreprenør
Et firma som påtar seg å utføre bygge- og anleggs-
arbeider.

Enhetsregistret
Et statlig register over alle foretak i Norge, med opp-
lysninger om hvem som sitter i styret, hvem som le-
der selskapet, årsregnskap, styrets årlige beretning
(rapportering) etc. Lokalisert i Brønnøysund.

Erosjon
Nedbrytning av en malings- eller lakkfilm, ofte helt
ned til underlaget. Årsaken til dette skyldes som re-
gel ytre påkjenninger fra vær og vind.

Etableringslån
Lån til førstegangskjøpere av bolig, formidles ofte
gjennom kommuner

Eviggrønn
Planter som har grønne blader eller nåler hele året.

F
Fagarbeider 
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæ-
ring og praksis har avlagt og bestått fagprøven i et
fag. Se svenn.

Fagbrev
Dokument som viser at en person har avlagt og be-
stått fagprøven
Se fagprøve

Fagprøve
Den praktiske prøven som avlegges for å få fagbrev
som anleggsgartner

Fall 
Belegg legges med helning/skråning for avrenning
av overflatevann 
Oppgis ofte i %. Se stigning

Falming
Utilsiktet endring av fargen på en overflate.

Fargebestandighet
En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge
under forskjellige påkjenninger.
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Fargelære
Læren om farger, f eks hvilke farger (blomster og
busker) som passer sammen

Fargeskille
Markering mellom ulike farger på samme flate og i
samme rom. Overgang mellom himling og vegg be-
traktes ikke som fargeskille.

Fasader
Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.

Fastpunkter
Punkter som er varig merket i marken og tjener
som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.

Fastrente
Renten bindes til en avtalt sats for en avtalt periode,
for eksempel 3 år

Fellesareal
Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser,
lekeplasser og annet areal som er felles for flere
eiendommer.

Ferdigattest
Dokument fra bygningsmyndighetene om at et
byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjel-
dende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at
bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er
avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for
sitt ansvar overfor myndighetene.

Ferdigplen
Grastorv som dyrkes, skjæres, og legges ut til plen
eller grasbane. Ofte 2 m lengde, 3 cm tykkelse og 40
cm bredde.

Feste
Leie av grunn mot avgift per år. Kalles ofte også
bygsling.

Fester
Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.

Film
Sammenhengende belegg av ett eller flere lag ma-
ling eller lakk.

Filsing
Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller
liknende. Filsing kan erstatte sliping.

Fingerskjøtt trelast
Lengdeskjøtt trelast ved hjelp av fingerskjøter.
Planker skjøtes ved liming sammen i endene til en
endeløs streng som kappes i ønskede lengder.

Firkant/boks
Trelast med tilnærmet kvadratisk form og med mar-
gen tilnærmet i midten. Dimensjon fra 70 millimeter
til 175 millimeter. Se trelast.

Flekkmaling
Flekking med maling før siste toppstrøk.

Flekksparkling
Sparkling som utgjør høyst 1/3 av flaten. Sparkling
som utgjør over 1/3 av flaten betraktes som hel-
sparkling.

Flyndreskje
Murskje som brukes på trange steder der det er
vanskelig å komme til med annet murerverktøy.
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Flytende rente
Renten følger markedsrenten.

Forband
Mønster for f eks betongstein og som gir brutte fu-
ger for eks ? forband.

Forbindelsesmidler
Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmer-
forbindere, lim osv.

Foretak
Betegnelse på et firma som er registrert i enhetsre-
gistret i Brønnøysund.

Forhåndskonferanse
En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få disku-
tere sin byggesak med kommunen før det søkes el-
ler meldes.

Forhåndstiltredelse
Adgang til å ta i bruk eiendom før det foreligger en-
delig rettsavgjørelse om fastsettelse av ekspropria-
sjonserstatningen.

Forhåndsuttalelse
Uttalelse fra offentlig administrasjon, politiske ut-
valg eller andre om en plan — før realitetsbehand-
ling i bygningsrådet.

Forhåndsvarsling
Det samme som nabovarsel.

Forkjøpsrett
Kommunenes eller statens rett etter lov til å erverve
eiendommer foran private kjøpere.

Forprosjektering
I forprosjektet legger arkitekten og konsulenten
frem de første forslagene for å oppfylle de kravene
som stilles, for eksempel i et byggeprogram.

Forskaling
En forskaling er den formen som benyttes ved stø-
ping av betongkonstruksjoner.

Forskalingssnekker
Forskalingssnekkeren lager de formene som benyt-
tes ved støping av betongkonstruksjoner.

Fortetting
Boligbygging i allerede bebygde områder, enten
ved nybygging på private villatomter eller ved ut-
bygging av mindre offentlige eller private ubebyg-
de arealer innenfor boligområder.

Fotosyntese
Klorofyllførende planters utnytting av lysenergi til
assimilasjon av CO2

Fredning
Sikring av bygning eller anlegg etter lov om kultur-
minner. Alle spørsmål angående fredede bygninger
skal forelegges Riksantikvaren.

Friareal
Område som er regulert til parker, turveier, leirplas-
ser eller anlegg for lek og idrett.

Fuge 
Avstand/mellomrom mellom stein lagt som belegg
eller i mur
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Fugesand
Fellesbetegnelse på sand eller knust masse brukt til
å fylle fugene i steinbelegninger 

Fuging
Ifylling av spalter mellom to komponenter.

Fundament
Bærekonstruksjon som overfører lasten fra bygg-
verk til byggegrunnen.

Fundamentering 
Grunnarbeid for underbygging/underlag for f eks
beleggingsstein. Lages av telesikre masser, og er
viktig for å få et stabilt underlag for steinbelegning-
er

Furu
Nåletre som ved siden av gran er det mest vanlige
treslag i trehusbygging. Se treslag.

Fylkesvei
Offentlig vei som vedlikeholdes av fylket.

G
GAB
Statlig register med opplysninger om
Grunneiendommer (G), Adresser (A) og Bygninger
(B). Se også eiendomsregister.

Gangvei
Veiareal reservert for gående, atskilt fra annen tra-
fikk.

Gatebruksplan
Trafikkplan for sentrale områder i byer.

Gatenormaler
Regelsett for utforming av gater.

Gatetun
Gate, opparbeidet til både kjøring, parkering og lek
og opphold. Kjøreveien gjennom gatetunet er smal
med skarpe svinger, for å sikre minimal hastighet.

Gavlvegg
Endeveggen på et hus. Se fasade.

Generalplan
Lovbestemt plan som fastlegger arealbruk for hele
kommunen. Se kommuneplan.

Generalplanvedtekt
Vedtekt som gjør generalplanens arealbruk rettslig
bindende.

Gerikt (karmlist)
Tysk betegnelse for lister til omramming rundt dø-
rer og vinduer. Dekker dyttefugen mellom karm og
vegg.

Gesims
Utstikkende avslutning på en fasade i overgangen
mellom vegglivet og takflaten. Se fasader.

Gesimshøyde
En bygnings høyde målt fra terreng eller angitt med
høyde over havets overflate til skjæringslinjen
mellom fasade og tak.

Gipsmaker
Gipsmakeren lager former og sjablonger, støper i
gips og sement og monterer ornamenter og friser i
tak og på vegger.

Gjenboer
Eier eller fester av fast eiendom på den andre siden
av vei eller gate.

Gjennomskinnelig behandling
Behandling som utføres med lasur eller beis.

Gjødsel
Fellesbetegnelse for plantenæringsstoff, f eks kunst-
gjødsel og naturgjødsel
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Gjødselplan
Plan for gjødselmengde og gjødseltype for et tids-
rom, ofte en vekstsesong for spesielle vekster, plen
eller busker

Glassull/glassvatt
Isolasjonsmateriale som er framstilt av kvartssand
eller glass.

Glattet flate
Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin
e.l.

Gotikk
Stilart fra middelalderen, spissbuestil.

GPS
GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som
dekker hele verden, døgnet rundt. Systemet består
av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses
av mottakeren.

Gran
Nåletre som ved siden av furu er det mest vanlige
treslaget i trehusbygging. Se treslag.

Gravemaskin
Maskin for graving og opplasting av løse masser f
eks jord og stein.

Grenging
Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det opp-
nås en ensartet, kornet overflate.

Grense for bebyggelse
Avgrensning av det området et bygg skal plasseres
innenfor.

Gress
Planter i gressfamilien

Gressklipper 
Maskin for klipping av gress.

Gressplen
Areal med gressdekke.

Grunnarbeid
Se fundamentering

Grunning
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ube-
handlet underlag.

Grunnkart
Kart fremstilt direkte fra originale målinger og kon-
struksjoner.

Grunnstrøk
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ube-
handlet underlag.

Grøfting
Se drenering

Gårdsnummer/bruksnummer
Registreringssystem for grunneiendommer.
Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården
og bruksnummer de enkelte deler som denne er
stykket opp i.

Gågate
Gate i forretningsområde, stengt for bilkjøring unn-
tatt vareleveranser til bestemte tider. Gågatene er
ofte utstyrt med trær, busker, blomster og krakker.
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H
Hammer
Til tømrerarbeid brukes en klohammer.
Hammerhodet har en slagflate til å slå inn spiker
med og en klo til å trekke dem ut med.

Hanebjelke
Horisontal avstivende bjelke i en takkonstruksjon.

Hardførhet
Anslag over hvor vinterherdige planter er. Angis
med h-tall i skala fra 1 til 8 som Norge er delt opp i.
8 er mest hardfør. Se klimasoner.

Hastighetsbegrensning
Reduksjon av kjørehastighet, enten ved skilting, el-
ler ved fysiske inngrep i veien for eksempel humper.

Heftelse/servitutt
Betegnelse for at noen har spesielle rettigheter
(klausul) til en eiendom. De kan være positive, for
eksempel rett til veiatkomst, eller negative, for ek-
sempel forbud mot høy utnyttelsesgrad.

Heftgrunn
Strøk som øker hefteevnen for det etterfølgende
strøket.
Helligdager
Påføringsfeil der små områder står ubehandlet til-
bake.

Herdighet
Se hardførhet

Hevd
Rettighet som aldri er bokført av myndighetene,
men som har vært godkjent av alle gjennom en viss
årrekke som en uskreven lov, og som derfor blir
anerkjent som en lovlig rett.

Himling
Se bjelkelag/etasjeskiller.

Hjelpestoff
Stoff som tilsettes i små mengder for å tilføre pro-
duktet visse ønskete egenskaper.

Hjemmel
Rettslig grunnlag for en rettighet. Grunnlaget kan
være en lov, tinglysning eller hevd.

Hovedkartverk
Påbudt kommunalt kartverk i målestokkene 1:500
og 1:1000. Utarbeides av oppmålingsvesenet.

Hovedprosjektering
I hovedprosjektet får prosjektet den endelige utfor-
mingen og de viktigste konstruksjonsprinsippene
blir utarbeidet.

Hulkil
Overgang mellom gulv og vegg og mellom vegg og
tak.
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Hustyper
Hustyper bestemmes ut fra reguleringsplan, tom-
testørrelse og terrengforhold.

Høvellast
Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller
er formet med forskjellige profiler.

Høgdekurve
Se kote

I
Illustrasjonsplan
Skisse som legges frem sammen med regulerings-
planen, og som viser hvordan området kan se ut, for
eksempel bygningers plassering i terreng, etter at
reguleringsplanen er gjennomført.
Illustrasjonsplanene er nokså uforpliktende, i mot-
setning til bebyggelsesplanen.

Inntrengning
Inntrengning er et produkts evne til å trenge ned i
underlaget (penetrere).
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Inntykning
Malingen eller lakken blir tykk mens den står i bok-
sen. Inntykning forårsakes som regel av reaksjon
mellom pigment og bindemiddel.

Impregnering
Innsette et materiale, for eksempel trevirke, med en
væske som verner det mot fuktighet, sopp, ild osv.
Se trykkimpregnering.

Inneklima/innemiljø
Begrepet inneklima omfatter først og fremst tempe-
ratur, luft, lys og lyd, men begrepet omfatter også
psykologiske, sosiale og estetiske forhold.

Isolering
Bruk av materiale for å hindre at f eks kulde eller
varme trenger inn eller ned i undergrunnen Se tele-
hiv.

J
Jernbinder
Jernbinderen kapper, bøyer og legger armeringsstå-
let på plass i forskalinger for vegger, gulv, søyler,
trapper og fundamenter.

Jonisk søyle
Slank hellensk søyle som har dype riller, et tykt fot-
stykke og en utforming av den øverste delen som
et sneglehus.

Jord
Klassifiseres etter dannelsesmåte f eks morenejord,
sedimentær jord, forvitringsjord eller organisk jord.

Jordanalyse
Kjemisk analyse som viser hva jorden inneholder av
tilgjengelig næring.

Jordforbedring
Inngrep som tar sikte på å vedlikeholde eller forbe-
dre jorda som voksested for planter.

Jordfreser
Maskin eller redskap for bearbeiding av jord. Jorda lø-
ses opp og smuldres ved hjelp av roterende kniver.

Jugendstil
Dekorativ stilart fra slutten av 1800-tallet med bøl-
gende linjer og planteetterligninger.
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Justert skurlast
Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til
eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har
2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skur-
last er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.

K
Kalibrering
Justering/innstilling av måleapparater ved å bruke
standarder. Kalibrering skal gjøres regelmessig.

Kalk
Kalsiumforbindelser med basisk reaksjon. Brukes for
å øke Ph verdien i jord.
Se Ph

Kalkmaling
En type maling med lesket kalk som bindemiddel.

Karnapp
Framtrukket bygningsdel med vindusvegger plas-
sert på fasade eller hushjørne.

Karrébebyggelse
Konsentrert bebyggelse lagt i firkant (karré) med
innvendig gårdsrom. Leiegårdsbebyggelse av mur
fra slutten av forrige århundre ble ofte lagt i karré i
kvartaler.

Kart og delingsforretning
Se målebrev.

Kart og oppmåling
Oppmåleren kartlegger, måler land og sjø og tegner
kart.

Kikkert 
Landmålingsutstyr for å måle og sette ut gitte høy-
der. Se laser

Kitt
Tykk pasta laget av fyllstoffer, vanligvis kritt i et bin-
demiddel, f.eks. linolje. Kitt brukes til å fylle hull og
sprekker før maling og til å forsegle glass i vindus-
rammer.

Kitting
Påføring av kitt for å fylle hull og sprekker før ma-
ling.

Kjedehus
Flere eneboliger som er bundet sammen med bil-
bås, garasje eller boder. Se hustyper.

Klar behandling
Behandling som utføres med klar lakk, olje eller bin-
demiddeldispersjon (emulsjon).

Klimaanlegg
Anlegg til å regulere innendørs lufttemperatur og
luftfuktighet.

Klimasoner
Norge er inndelt i områder eller soner som har det
samme klima. Planter og busker er inndelt i hvilke
klimasoner de anbefales dyrket.
Se hardførhet.

Kloakkrør
Avløpsrør for vann og flytende avfall.
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Knevegg
Se figur.

Knutepunkt
Se takstol.

Kobber- og blikkslager
Kobber- og blikkslageren lager og monterer takren-
ner, beslag og ventilasjonsanlegg i bygg.

Kommuneplan
Kommuneplanen er et politisk dokument og et
handlingsprogram  for en 10-årsperiode  for hele
kommunenes virksomhet.

Kohesjonsjordarter
Kohesjon er det samme som bindekraft eller
sammenheng. En kohesjonsjordart er jord der en-
keltpartiklene er sterkt sammenbundet, f eks leire
og silt.

Komplett behandling
En eller flere delbehandlinger som til sammen gir et
underlag en spesiell struktur eller kulør.

Komprimering
Sammenpressing av underlag/fundamentering for f
eks belegningstein for å unngå setninger

Konsesjon
Tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve fast
eiendom. Konsesjonsgrensene er:
For bebygde områder = 20 dekar
For ubebygde områder = 2 dekar
For områder som er regulert til næringsvirksomhet
= 5 dekar

Konsumprisindeks
Den viser endringene i prisene på varer og tjenester
som den enkelte husholdning forbruker. Prisene
innhentes ved undersøkelser av de forskjellige varer
i ulike forretninger og strøk av landet. Indeksen reg-
nes ut månedlig.

Konstruksjonsvirke
Trelast som er sortert og merket etter styrkeegen-
skaper.

Korintisk søyle
Den yngste av de gamle greske søylene. Ligner på
den joniske søylen, men har akantusblader i den
øverste delen.
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Korning
Knust materiale fra 2- 5 m.m. som ofte brukes som
settesand til alt av belegninger.

Kote
Linje på et kart som viser høgde over havet
Det samme som høgdekurve

L
Laftehus
Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker el-
ler planker som ligger horisontalt og som felles
sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med
skillevegger og yttervegger.

Landmåling
Oppmåling av landområder

Laser 
Landmålingsinstrument (kikkert) som sender ut ho-
risontale lysstråler. Brukes til å måle og sette av høy-
der i terrenget.

Lasur
Behandling med lasurmaling eller laserende maling.
Laserende maling inneholder pigmenter med liten
dekkevne eller pigmenter i så små mengder at
underlaget sees mer eller mindre tydelig gjennom
malingssjiktet.

Lateks
Malingstype bestående av en stabil dispersjon av
en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon
av naturgummi i vann.

Ledningskart
Påbudt kommunalt kart som viser beliggenheten
av ledningsnett for energiforsyning, vann og avløp,
telekommunikasjoner og annet.

Lekegate
Gate hvor hele eller deler av trafikkområdet er bygd
om til lekeplass. Verken kjøring eller parkering er til-
latt.

Lekte
Trelast med tykkelse inntil 37 millimeter og bredde
under 75 millimeter. Se trelast.

Lesseapparat
Utstyr for å laste opp og transportere løsmasser.

Ligningstakst
Takst som danner grunnlag for den kommunale
eiendomsskatten. Det er kommunestyret som ved-
tar om det skal være eiendomskatt i  kommunen.
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Benyttes ved beregning inntektsskatt for prosent-
lignede boligeiendommer, og er grunnlag for be-
regning av formueskatt. Normalt 20 – 30 5 av mar-
kedsverdien.

Lignoser
Samlenavn for vedaktige busker og trær.

Limdrenking
Forbehandling av overflate med limoppløsning for
å redusere innsugning av maling som senere skal
påføres, eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev
eller tapet.

Limtre
Limtre er trebjelker der tverrsnittet er bygd opp av
bord (lameller) som er limt sammen.

Lirer
Hjelpemiddel for å avrette masser ved legging av
stein. Som lirer brukes ofte galvaniserte rør som blir
plasseres med riktig høyde/fall. Massen blir justert
ved hjelp av en rettholdt mellom disse.

Lokkby
Boliger og andre bygg er plassert på et lokk over
stasjonsområder, veier og lignende.

Losholt
Se bindingsverk/vegger.

Loddrett
Se vaterpass.

Lærling
En som får fagopplæring i en bedrift, med lærekon-
trakt og lærlinglønn under opplæringen.

Løpemeter
Betegnelse på byggevarer som har en pris pr. meter.

Løpetid
Tiden fra et lån blir utbetalt til det er tilbakebetalt,
normalt 15 – 20 år.

Løsmasser
Jord, sand og stein.

Lån
Å ha et lån vil si å ha midlertidig råderett over
penger eller gjenstander. Se annuitetslån og serie-
lån.

Lånetakst
Brukes av lånegiver (bank eller andre) som er en
nøktern verdi for lån og pant. Ligger gjerne 10 – 20
% lavere enn verditakst. Fastsettes av takstmann.

Långiver
Långiver finansierer bygget, det kan være banker,
forsikringsselskap, kredittforeninger og andre.

M
Makeskifte
Bytte av fast eiendom mot en annen fast eiendom.

Maler
Maleren maler byggene utvendig og innvendig og
utfører dekorative arbeider.

Malingssystem
Består vanligvis av ulike produkttyper i et bestemt
antall strøk påført i planlagt rekkefølge og filmtyk-
kelse, og med spesifiserte tidsintervaller mellom
strøkene.

Marmor
Lys kalkrik bergart

Marmorering
Malemetode. Hensikten er å etterligne utseendet av
polert marmor eller andre dekorative steinsorter.

Mattsliping
Sliping av overflaten på et malings- eller lakksjikt
ved hjelp av slipemidler for å oppnå en jevn, matt
overflate.

Matrikkel
Eldre navn på eiendomsregister som også omfatter
verditakster, skattetakster og lignende.

Mellomflekking
Flekksparkling og flekkmaling etter første strøk ma-
ling på sparklet flate.
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Mellomstrøk
Malingsstrøk over en grunning eller over et tidligere
malingsstrøk. Det gir bedret vedheft og danner ba-
sis for toppstrøket.

Metamorf bergart
Omdannet bergart. Alltid hardere enn utgangs-
punktet.

Meterstokk/målebånd
Meterstokken er i 1 eller 2 meters lengde og er inn-
delt i millimeter, centimeter og tommer.
Målebånd er i 2 til 50 meters lengde.

Merverdiavgift
En skatt som legges til prisen på de fleste varer.
Merverdiavgiften legges på alle omsetningsledd.

Moms
Se merverdiavgift.

Morplante
Plante som brukes til å formere opp flere planter
ved hjelp av f eks stiklinger, frø eller poding.

Murer
Mureren bygger murhus og peiser og legger fliser
på vegger og gulv.

Murskje
Murskje brukes til oppføring av murer, peiser og lig-
nende, det vil si å legge mørtel på murstein eller
blokker av forskjellig typer.

Murhammer
Murhammer brukes til å hogge til stein som brukes
i murer, peiser osv.

Murkost
Murkosten brukes til kostrapping, vanning og ren-
gjøring av verktøy.

Mønsterrapport
Avstanden i bredde- og/eller lengderetning mellom
to like mønstre.

Mønsås/takbjelke
Den øverste bærebjelken som ligger under taket fra
gavl til gavl. Se knevegg.

Mørtel
Mørtel består av bindemidler, sand, vann og eventu-
elle tilsetningsstoffer. Mørtelen brukes ved muring
til å binde steinene sammen og til pussing av over-
flaten.

Mål 
Gammel betegnelse for flatemål, 984,34 kvadratme-
ter 
Se dekar
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Målebrev - kart og delingsforretning
Kart og delingsforretning avholdes i henhold til de-
lingsloven når del av eiendom skal selges eller bort-
festes for mer enn 10 år. Oppgaven utføres av opp-
målingsvesenet som lager et målebrev. Målebrevet
er et teknisk, juridisk dokument som viser en eien-
doms beliggenhet, størrelse og form.

N
Nabo
Eier eller fester av eiendom i umiddelbar nærhet.

Naboavstand
Hovedregel er at frittliggende bygning ikke skal lig-
ge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.

Nabovarsel
I forbindelse med innsending av byggemelding,
byggesøknad, søknad om deling eller bruksendring
av en eiendom skal naboer og gjenboere varsles
om byggearbeider. Dette skjer på et eget skjema.
Fristen for å komme med merknader til søknader er
vanligvis to uker.

Nettoareal
Netto gulvareal er antall kvadratmeter gulv regnet
på innsiden av rommets vegger eller andre deler av
bygningen. Netto grunnareal er antall kvadratmeter
innenfor eiendomsgrensen.

Nitrogen – N
Grunnstoff og plantenæringsstoff. Nitrogen har stor
betydning for planter og trærs lengdevekst og far-
ge.

Nominell rente
Renten uten gebyrer

Norske Anleggsgartnere NAML
Bransjeorganisasjon for anleggsgartnerbedrifter

Nåletrær 
Trær som har nåler (bar) som er grønne hele året.
Gran, furu, barlind og tuja er eksempler på nåletrær.
Lerk blir også regnet til denne gruppen men lerk er
ikke vintergrønn, den mister nålene om høsten.

O
Okkulasjon 
Formeringsmåte som er mye brukt for roser. En
knopp av den sorten som en vil formere 
sammenføyes med en grunnstamme, og en ny
plante vokser ut fra denne.

Oljelakk
Lakk som består av harpiks og tørrende olje som
filmdanner.

Oljemaling
Maling der bindemiddelet hovedsakelig består av
tørrende oljer.

Omkrets
Linjen som avgrenser et område eller sirkel.

Oppdalskifer
Betegnelse for skifer fra Oppdal
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Oppmålingsvesenet
Oppmålingsvesenet foretar oppmåling og kartleg-
ging av eiendommer i kommunen.

Oppsettende virkning
Dersom en klage gis oppsettende virkning, kan ikke
byggearbeidene igangsettes før klagen er avgjort.

Ortofoto
Målestokkriktig flyfoto.

Overgurt
Se takstol.

Overhøyde
Høyde f eks brostein legges høyere enn oppgitt fer-
dig høyde. Komprimeres til riktig høyde.

Overmalingsprodukt 
Glassfiberprodukt, vev eller tapet, som er beregnet
på etterbehandling med maling.

P
Panel
Kledning utvendig og innvendig på vegger og tak
(himling). Se trelast.

Pant
Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt
i en panteobligasjon, et dokument som bekrefter at
beløpet er lånt i bank eller andre långivere.

Pantelån
Ved langsiktige byggelån krever den som låner bort
penger (bank eller forsikringsselskap), vanligvis sik-
kerhet i eiendommen. Pant vil si å sikre seg retten til
å søke økonomisk dekning i eiendommen hvis den
som mottar lånet ikke oppfyller sine forpliktelser.

Parkeringshus
Anlegg i en eller flere etasjer for parkering av biler.

Parkeringsnorm
Regler for hvor mange parkeringsplasser det skal
opparbeides per bolig eller per 1000 kvadratmeter
næringsareal.

Parkett
Gulvmateriale som er limt sammen av flere lag med
nåletre med et slitelag av hardved, ofte eik. Kan
også være massiv hardved.

Parsell
Mindre del som er utskilt fra større grunneiendom.

Patinere 
Å behandle en overflate slik at den ser gammel ut.

Penetrering
Inntrengning.

Permabilitet
Vanngjennomtrengelighet

Ph
Mål for hvor sur eller basisk et stoff er. Skala fra 1 til
14, hvor 7 er nøytral og tallene mellom1 og 7 viser
graden av surhet.

Pigment
Finkornet, uløselig pulver som brukes i maling for å
gi bl.a. god dekkevne og farge.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven gjelder for byggeprosjekter
og har bestemmelser som omfatter planlegging,
kontroll og godkjenning av byggevirksomhet. Den
har en plandel og en bygningsdel.

Plan- og fasaderådet
Rådgivende kommunale utvalg, vanligvis i byer, som
skal vurdere bygningers planløsning og utseende.

Planke
Trelast med tykkelsesmål 38 millimeter eller større
og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.

Poding
Formeringsmåte der del av en plante blir sammen-
føyd med en annen plante, kalt grunnstamme.
Vanlig formeringsmåte for blant annet frukttrær.

Polymere stoffer
Plaststoffer som består av sammenbindinger av
flere enkeltmolekyler til større molekyler.

Prioritere
Å sette først. Prioriterte saker blir behandlet foran
andre byggesaker.

Preparering
Forbehandling i form av grunning, oljing, maling,
seising eller limdrenking for å binde løstsittende
partikler til underlaget, redusere limforbruket ved
oppsetting av tapet, vev eller papir, for å gi bedre
feste, eller for å gi underlaget ensartet farge.282



Priming
Se grunning.

Prognose
Antagelse om fremtidig utvikling innenfor en be-
stemt sektor, for eksempel behovet for boliger de
neste 10 årene.

Prosjektering
Utforming og planlegging av byggeprosjektet. Det
er vanligvis følgende trinn i prosjekteringen: forpro-
sjektering, hovedprosjektering, detaljprosjektering
og byggebeskrivelse.

Prydbusker
Planter som blir brukt for å oppnå ulike formål eller
virkninger, f eks farge/blomstring, form, skygge, vern
mot innsyn eller vind.

Pukk 
Knust stein med kornstørrelse 20 – 80 millimeter.

Pulttak
Se takform/taktyper.

Punkthus
Hus med kvadratisk grunnflate og tekniske innret-
ninger, for eksempel heis i en kjerne i midten.

Påvisningsgebyr
Betaling som betales til kommunen for at de kon-
trollerer at huset plasseres riktig på tomten

R
Radon
Radon er en radioaktiv gass som først og fremst til-
føres innemiljø fra berggrunn og jordsmonn under
huset. Radon er en edelgass og et naturlig ledd i
nedbrytingen av uran.
Spaltingsproduktene kan hope seg opp i lungene i
form av små, radioaktive partikler. Dette fører til økt
risiko for lungekreft, spesielt for røykere.

Rampe
Vei- eller broanlegg som for eksempel forbinder
øvre og nedre nivå i veikryss eller etasjer i et parke-
ringshus.

Reguleringsplan
Detaljplan hjemlet i bygningsloven. En regulerings-
plan består av et kart som blant annet viser til hvil-

ke formål grunnen innenfor et begrenset område
skal brukes til, og hvordan eventuell bebyggelse
skal utformes.

Rehabilitering
Utbedring, istandsettelse og modernisering av eldre
boliger.

Reisverk
En eldre byggemåte for trehus der veggene besto
av vertikalt, tettstilte planker.

Rekkegarasje
Flere garasjer bygd ved siden av hverandre i rekke.

Rekkehus
Tre eller flere vertikalt delte eneboliger som er bun-
det sammen i sideveggene.

Rekker
Trelast i dimensjon 3875 millimeter tykke og 3875
millimeter brede. Se trelast.

Remonterende
Roser som gjentar blomstringen i løpet av sommer-
sesongen.
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Rettholt
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal
være loddrette eller vannrette. Brukes ofte til stein
og murerarbeider.

Risser 
Redskap til å risse inn merker eller spor i skifer.

Roser
Roser inndeles ofte i engangs- og remonterende
buskroser, klatreroser, stilk- og klaseroser.

Rulleskift 
Ytterkant av fast belegg, f eks betongstein.
Rulleskiftet har snudd retning i forhold til resten av
belegget.

Rynker/rynkedannelse
Det kan oppstå rynker hvis en påfører for tykke lag
med maling eller olje om gangen.

Rørlegger
Rørleggeren legger alle typer vann- og avløpsrør i
bygg.

Rådgivende ingeniør
Rådgivende ingeniør arbeider med å finne løsning-
er og gi råd innenfor arkitektens utforming og utfø-
re detaljplanlegging for eksempel innen vann-, var-
me- og sanitær- og elektriske installasjoner.

S
Sager
Den mest vanlige typen er bladsaga, også kalt
håndsag. Buesaga blir brukt til fuktige og store ma-
terialdimensjoner. Baufila er en fintannet sag som
brukes til metall.

Saling
Ved plassering av huset på tomten settes det opp
en saling. Det trekkes opp snorer som viser stør-
relsen på huset og høyden på grunnmuren.

Saltak
Se takform/taktyper.

Saltutslag
Belegg forårsakes av salter som kommer ut fra det
indre av et materiale, særlig murstein, og avsettes
på overflaten.

Sandstein
Bergart
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Sedimentering
Også kalt bunnsetting. Prosess som finner sted når
pigmentene i en maling under lagring synker til
bunns og danner et mer eller mindre fast lag.

Seis
Pigmentert eller upigmentert lakk for forsegling av
bl.a. puss, som skal binde av løse partikler i overfla-
ten, jevne ut suget i underlaget samt sikre god heft
og forankring til etterfølgende malingsstrøk.

Seising
Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning
som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag
og binde løstsittende partikler.

Selveierbolig
Betegnelse på selveierleilighet, rekkehus, eneboli-
ger, hytter og gårdsbruk

Selveierleilighet
Andel eller seksjon i et boligsameie der du har ene-
rett til boligen, som kan kjøpes og selges fritt.

Serielån
En låntype der tilbakebetalingen av lånet skjer med
like store avdrag i hele låneperioden. Rentedelen
synker etter hvert som lånet nedbetales.

Service
En tilleggsytelse som leveres i tillegg til selve pro-
duktet og som har verdi for forbrukeren.

Servitutt
Se heftelse.

Settebetong
En blanding av sement og sand som f eks skiferhel-
ler legges i.

Settesand
Fellesbetegnelse på gradert knust eller naturlig
sand som brukes til å legge dekke av heller, brostein
eller betongstein i.

Settemeisel 
Bred butt meisel

Shingel
Taktekkemateriale av papp hvor det i overflaten er
valset ned fargede skiferkorn. Materialet er delt opp
i mange forskjellige formater.

Siging
Siging eller gardiner kalles det når en maling på
loddrette flater renner nedover veggen slik at over-
flaten ikke blir glatt og har områder med større
filmtykkelse.

Singel
Knust stein med kornstørrelse 4 – 8 millimeter.

Skifer 
Bergart med naturlig spalteflater.

Skjøte
Dokument som viser overdragelse av eiendomsrett
til fast eiendom.

Skurt flate
Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt
drevet planskive e.l.

Skurlast
Materialer framstilt direkte av tømmer ved kløving
og splitting. Se trelast.

Slager x
Tung hammer med kort skaft. Meiselhammer

Slepelys
Lys som faller inn på en flate med liten innfallsvin-
kel.

Slipt flate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f.eks. roterende
slipesteiner.

Slipt overflate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f eks roterende
slipesteiner.
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Snekker
Snekkeren lager vinduer, dører, trapper, innredning-
er og møbler. I store deler av landet brukes også be-
tegnelsen på den som setter opp hele huset.

Snor
Snor brukes til å kontrollere om linjer er rette. En lod-
desnor er en snor med lodd. Loddesnora brukes til å
kontroll og oppmerking av lange loddrette linjer.

Sokkelhøyde
Høyde over havet til toppen av grunnmur.

Sokkeletasje
Etasje under første ordinære etasje i hus med høy
grunnmur. Se også underetasje.

Solifluksjon
Jordsig eller jordflytting

Sommerblomster
Planter som gir blomstring og mye farge i sommer-
månedene. Disse vil ikke overvintre på friland.

Sparkling
Påføring av sparkelmasse for å fylle hull og sprekker
i underlaget før maling.

Spekkeskje
Brukes til å glatte ut fuger mellom mursteiner eller
mellom blokker.

Spesialarbeider/hjelpearbeider
Spesialarbeideren/hjelpearbeideren utfører produk-
sjonsarbeid utenom fagene og assisterer fagarbei-
derne.

Spesifikk vekt
Vekt per volumenhet av et materiale. F eks vekten
av 1 kubikkmeter stein, betong, jord osv.

Spikerplater
Se takstoler.

Spikerslag
Se bindingsverk/vegger.

Spireevne
Antall frø i % som vil spire og vokse opp

Spormeisel 
Bred, spiss meisel.

Stauder
Flerårige planter som visner ned om høsten.
Plantene overvintrer ved hjelp av de underjordiske
delene (røttene)

Staver
Se takstoler. Enkelte steder brukes benevnelsen sta-
ver for stendere i bindingsverk.

Steingjerde
Laget av naturstein uten noen form for bindemid-
del.

Steinmjøl
Knust stein, 0 – 4, 0 – 8 millimeter 
Se settesand
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Steinull
Framstilles av stein som smeltes, fibreres og tilsettes
bindemiddel og impregneringsstoffer.

Stemjern
Stemjern brukes til å fjerne deler av trevirke for ek-
sempel lage hull eller forsenkninger.

Stender
Se bindingsverk/vegger.

Stigning
Mål for hvor mye et terreng skråner. Oppgitt med
forholdstall f eks 1 : 7 eller som %.
Se fall.

Stillas
Konstruksjon som brukes 
ved oppføring og vedlike-
hold av bygg.

Stillasbygger
Stillasbyggeren monterer og demonterer stillaser
på byggeplassen.

Stratifisering
Forspiring, frø fra enkelte planter trenger kulde- el-
ler varmebehandling for å spire.
Se spiring og spireevne

Strimling
Behandling for å hindre at det oppstår sprekker i
den ferdige flaten over plateskjøter, ved at strimler
påføres skjøten i våt sparkelmasse ved første gangs
sparkling.

Strøk
Påføring av sjikt av malingsmateriale, med eller uten
pigment, selv om dette skjer ved andre metoder
enn strykning, f.eks. rulling eller sprøyting.

Stubbeloft
Se bjelkelag/etasjeskiller.

Støpt belegg
Belegg som støpes ut på stedet med uorganisk eller
organisk bindemiddel eller en kombinasjon av dis-
se.

Støynormer
Se desibel.

Stålbrett
Brukes til å legge på tynnpuss og finpuss på mur-
vegger.

Sutak
Se undertak.

Svenn
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæ-
ring og praksis har avlagt og bestått fagprøven
(svenneprøven) i et fag.
Se fagprøve.

Svenneprøve
Se fagprøve.

Svill
Se bindingsverk/vegger.
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T
Takstol
En takstol er en selvbærende konstruksjon. Det be-
nyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte
delene. Takstolen overfører kreftene fra takflaten til
ytterveggene.

Taktekker
Taktekkeren legger forskjellige typer takbelegg som
papp, skifer, takstein osv. på hus og andre bygning-
er.

Takform/Taktyper
Takform er avhengig av hvordan loftsrommet skal
brukes, bærekonstruksjon og husets utseende.

Taktro
Bærende undertak som tåler gangtrafikk. Se under-
tak.

Takvinkel
Se takform/taktyper.

Tekniske kart
Kart i målestokk større enn 1:5000.

Teknisk tegner
Tegner konstruksjoner, hus og anlegg.

Telehiv
Frost i jord og fyllmasser fører til at grunnen hever
seg. Fører til skade på veier, murer, plasser og bygg.

Termin
Intervallet mellom avdrag og terminbeløp som du
betaler til banken. Termin er vanligvis 1 måned.

Terpentin
Fargeløs, flyktig væske destillert fra produkter av
visse nåletrær. Består vesentlig av en kompleks
blanding av terpener. Brukes som løsemiddel i ma-
ling og lakk og som vaskemiddel.

Terrasseblokk
Blokk der hver etasje på én eller begge sider er truk-
ket noe inn i forhold til den etasjen som ligger
under. Blokktypen ble opprinnelig utviklet for byg-
ging i bratt terreng. Se hustyper.

Terazzobelegg
Betongbelegg eller støpt plastbelegg der det an-
vendes knuste, dekorative materialer som tilslags-
materiale istedenfor sand, og der effekten av disse
fremkommer ved sliping av belegget.

Tilknytningsavgift
Avgift som betales til kommunene for å koble seg
til kommunens vann- og kloakknett.

Tilsyn
Myndighetene skal i henhold til plan- og bygnings-
loven føre tilsyn i byggesaker. Kan være dokument-
tilsyn, byggeplasstilsyn eller systemtilsyn.

Tiltakshaver
Betegnelse på byggherre, som også har juridisk og
økonomisk ansvar.
Se byggherre

Tinglysning
Registrering hos sorenskriver av eierforhold eller
heftelser på en eiendom.

Tomannbolig
Hus med to boligenheter (leiligheter).
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Topografiske kart
Kart i målestokk 1:25000 – 1:100000 som viser om-
rådet slik det er, eksisterende terreng, bebyggelse,
veier osv

Toppsvill
Se bindingsverk/vegger.

Tre
Treets hovedbestanddeler er cellulose, hemicellulo-
se og lignin. Disse gir form, styrke og stabilitet. I til-
legg består treet av stoffer som gir det naturlig be-
skyttelse mot insekter og sopp.

Trehus
Hus oppført med bærende konstruksjoner av tre.

Trelast
Materialer fremstilt av tømmer.

Treslag
Det finnes omtrent 20 forskjellige viltvoksende tre-
slag i Norge. Av bartrærne er furu og gran de viktig-
ste til bygningsformål. Når det gjelder løvtrær, er de
viktigste bjørk og eik.

Trykkimpregnering
Trykkimpregnering er kjemisk beskyttelse av trevir-
ke mot sopp- og insektskader. Hele den gjennom-
trengelige delen av trevirket, for eksempel yteveden
i en furuplanke, blir impregnert. Det er bare furu av
bartreslagene som lar seg trykkimpregnere 100 %.
Cellene i granvirke er så tette at trykkimpregne-
ringsvæsken ikke trenger igjennom.

Trådkant
Omlegg som er mindre enn 5 mm.

Tømmer
Kappet og kvistet del av en trestamme, beregnet
som råstoff til industri.

Tømrer
Tømreren bygger trehus og utfører innredningsar-
beider i bygninger av mur, stål og betong.
Modernisering, tilbygg og vedlikehold av trebyg-
ninger er andre viktige oppgaver.

Tørrmur 
Mur som er laget uten bindemiddel. Ofte av natur-
stein eller betongelementer.
Se steingjerde
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Underetasje
Etasje hvor grunnmuren i gjennomsnitt ligger
mellom 0,75 og 1,50 m over terrenget rundt huset.
Hvis grunnmuren er høyere enn 1,50 m over ter-
renget, er det vanlig etasje, under 0,75 er det kjeller.

Undergulv
Bord eller plater lagt på bjelkelag som underlag for
andre gulvmaterialer. Se bjelkelag.

Undergurt
Se takstol.

Undertak (sutak)
Materiale som underlag for taktekking.

Urt - urteaktig
Planter som har myke/urteaktige stengler.

Utflyting
En maling eller lakks evne til å danne en jevn, slett
overflate etter at den er påført.

Utfôring /Utlekting
Se bindingsverk/vegger.

Utmurt/innmurt bindingsverk
Byggemåte fra middelalderen og renessansen hvor
feltene i bindingsverket er fylt med for eksempel
murstein.

Utnyttelsesgrad (U-grad)
Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse
og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden
er ett utryk for hvor tett et område er bebygd.

Brutto U-grad regnes ut slik:   brutto gulvareal  
brutto grunnareal

Netto U-grad utregnes slik:   netto gulvareal  
netto grunnareal

Se bruttoareal og nettoareal.
Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal
150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunn-
areal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2.

Utomhusplan
Plan for opparbeiding av et boligområdes nærom-
råder, for eksempel lekeplasser, beplantning, felles-
arealer, parkering osv.

Utsparing
Avgrensning av malingsstrøk mot flate som ikke
skal males, eller som skal males med maling i annen
glans eller farge.

U-verdi/varmemotstand 
(tidligere kalt k-verdi)
U-verdi = varmegjennomgangskoeffisient er et mål
på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme.
U-verdien angir hvor mye varme per tidsenhet (W)
som kan strømme gjennom et areal på 1 kvadrat-
meter ved en temperaturforskjell på 1K (1grad C)
mellom omgivelsene på varm og kald side av kon-
struksjonen.
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Valmtak
Se takform/taktyper.

Vanngjennomgang
En malings (beis) evne til å slippe vann (i væske-
form) gjennom malingsfilmen (beisfilmen).

Vannrett
Se vaterpass

Vannsliping
Sliping med vannfast slipepapir og vann mellom
strøkene på hele flaten, i den hensikt å oppnå en
høy grad av jevnhet eller glatthet.

Varmeisolasjon
Varmeisolerende materialer reduserer varmestrøm-
men gjennom en konstruksjon, for eksempel veg-
ger, gulv og tak.
Se reisverk.

Varmetransport
Varmetransport i en konstruksjon oppstår når det er
temperaturforskjell mellom de to sidene i for eksem-
pel en vegg. Ved temperaturforskjell starter en var-
metransport i retning av fallende temperatur i ho-
vedsak ved en kombinasjon av de tre transportfor-
mene ledning, konveksjon (strømning) og stråling.

Vaterpass (vater) 
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal
være loddrette eller vannrette

Vedtekter
Se bygningsvedtekter.
Vegetasjon
Planter, trær og alt annet grønt som vokser på et
område.

Vegetativ formering
Formering ved hjelp av plantedeler, ikke frø. De nye
planten blir genetisk like opphavsplanten.

Veranda
Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til
hus. Den kan være åpen eller lukket med glass.

Verditakst
Den prisen selger normalt kan forvente å få i marke-
det. Verdien settes av takstmann. Ofte grunnlag for
lånetakst.

Vindsperre
Vindsperren monteres på yttersiden av isolasjonen i
en trekonstruksjon. Vindsperren skal hindre at ute-
luft blåser inn i isolasjonen og skal bidra til å hindre
gjennomgående luftlekkasje.
Vindsperren beskytter veggen mot nedbør som
trenger inn bak ytterkledningen. Vindsperre av pla-
tematerialer fungerer også som vindavstivning. Se
dampsperre.

Vindu
Vindu har som hovedoppgave å skaffe dagslys til
rommet innenfor.

291



Vinkel
Til tømrerarbeid brukes faste og stillbare vinkler.
Faste vinkler brukes til å merke opp og kontrollere
ved kapping av planker og bord i 90 grader.
Stillbare vinkler brukes både til å merke og til å
måle opp stumpe og spisse vinkler.

Villaklausul
Se heftelse/servitutt.

Vis – visflate
Synlig side av f eks skiferheller, tørrmurer, betong-
murer osv.

Visning
Privat eller meglerorganisert visning av bolig eller
tomt for interesserte kjøpere

W
White spirit
Løsningsmiddel framstilt av jordolje (mineralolje).
Tidligere ofte kalt malerterpentin eller mineralter-
pentin.

Ø
Økologi
Læren om samspillet mellom liv i naturen.

Økonomisk kartverk
Kartverk i målestokkene 1:5000  1:20 000 som viser
tekniske og økonomiske forhold.

Økonomisk kart
Kart i målestokk 1:5000 – 1:20000 som viser teknis-
ke og økonomiske forhold.

Å
Ådring
Malemetode for imitering av tresorters overflate. En
lasur påføres flaten og gis et egnet mønster ved
bruk av kam, pensel eller fille.

Åstak
Se takform/taktyper.
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