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Arkitektarbeid Tarald Lundevall Hent PDF Forlaget skriver: Profesjonskunnskap gjør overgangen fra
arkitektstudier til en turbulent arbeidsverden lettere. Bokas hensikt er å gjøre studenter og yngre arkitekter
fortrolige med de vanligste oppgaver, prosesser, begreper og verktøy arkitekten møter. Forfatteren, Tarald
Lundevall, beskriver den utøvende arkitektens rolle i samfunnet og i typiske oppdragssituasjoner og

gjennomgår offentlig- og privatrettslige rammebetingelser for utøvelse av faget. Han legger stor vekt på
kommunikasjon; arkitektens evne til å kommunisere godt er avgjørende for å lykkes profesjonelt.

Arkitektene har en særskilt viktig oppgave i å formulere - og deretter forme - produkter og prosesser på en
måte som også synliggjør samfunnets kulturelle verdier. Disse utfordringene er ikke blitt mindre i en
globalisert, kompleks og dynamisk verden. Forfatteren beskriver slike utfordringer og peker på nye

arkitektroller som skapes i endringsprosessen.

Det er tidligere utarbeidet svært lite læremateriell i Norge om profesjonskunnskap for arkitekter. Denne boka
er basert på Tarald Lundevalls brede erfaringer både som offentlig ansatt og privatpraktiserende arkitekt, fra
Vesterålen til Egypt. Tarald Lundevall er partner i Snøhetta og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i

Oslo.
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