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Redaksjonelt 

FORMakademisk og forskningsbasert undervisning  
innen høyere utdanning i design og designdidaktikk

Universitets- og høgskoleloven fastslår at høyere utdanning skal 
være forskningsbasert. Flere henviser til at Hernes-utvalget uttrykte 
at kjennetegnet på høyere utdanning er at den er forskningsbasert. 
Kravet om forskningsbasert undervisning gjelder også høyere ut-
danning innen design og designdidaktikk, som er de primære for-
skningsfeltene som publiseres i tidsskriftet FORM¬akademisk. 
Som relativt unge forskningsfelt blir mye av forskningen innen 
design og design¬didaktikk publisert som artikler heller enn 
monografier. Tidsskriftet FORMakademisk spiller derfor en viktig 
rolle som kilde til forskningsbasert undervisning, som det eneste 
norske vitenskapelige tidsskriftet innen dette området.
 Ved at FORMakademisk også publiserer artikler på 
norsk, bidrar vi i tillegg til at universitet og høgskoler kan oppfylle 
kravet i Universitets- og høgskoleloven til vedlikehold og videreu-
tvikling av norsk fagspråk innen design og designdidaktikk. 
 I FORMakademisk legger redaksjonen vekt på å bruke 
de mest kompetente fagfellene vi kan finne internasjonalt for å vur-
dere artiklene før publisering, for å utvikle en så god standard som 
mulig på den forskningen vi publiserer. Dette krever mye arbeid, 
men er svært viktig for at det vi publiserer også skal ha god kvalitet 
for lærere og studenter i høgere utdanning innen design og design-
didaktikk. 
 For at høyere utdanning innen design og designutdan-
ning skal kunne ha nytte av denne viktige publiseringskanalen også 
i framtida er det avgjørende at institusjonene og organisasjonene 
innen design og designdidaktikk støtter tidsskriftet økonomisk.

Oslo, desember 2011, Janne Beate Reitan, ansvarlig redaktør
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The Strategic Use of Service Design for Leaders in  
Service Organizations

Abstract
There is a growing interest among scholars, practitioners and or-
ganizations as to how design may benefit management, particu-
larly when this happens in a service context. In this exploratory 
qualitative study, I investigate such a multi-disciplinary intersec-
tion with the aim of better understanding how service design may 
be of value for leaders in service organizations on a strategic level. 
The research draws on a service design approach called AT-ONE. 
Addressed are ways that the strategic use of service design may 
influence attitudes and transformation in service organizations. 
The study presents views from the designers, implementers and 
users of this approach, supported by participant observation and 
interviews. This was done through in-depth qualitative interviews 
with the AT-ONE project members and designer, with the service 
design professional company involved, and leaders from the busi-
nesses participating in the project and workshop sessions. These 
were observed by the researcher. Drawing on the findings of this 
exploratory study, some implications for the field of service design 
management at the corporate level are offered.  
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Ways of talking about drawing practices 
Sociocultural views: Gombrich and visually controlled 
drawing

Abstract 
In this article, I explore how part of the culture historian profes-
sor Ernst Gombrich’s vocabulary can be used in two examples of 
today’s drawing processes among children (age 9–12). His terms 
are related to their possible theoretical origin and placed in so-
ciocultural understandings of human activity—and contrasted 
with other possible useful terms in a drawing-teaching context. 
How terms can encourage various teaching practices is then dis-
cussed.
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Minicities in suburbia – A model for urban sustainability?

Abstract
In the 1970s it was argued that suburban centres in the US had de-
veloped into “minicities”, offering a wide range of possibilities for 
consumption, cultural events and a sense of the urban. In this arti-
cle we explore to which extent this description of minicities may be 
valid in two cases in the suburban hinterland of Oslo. We further 
discuss whether the “urbanization” of these suburban centres may 
contribute to a more sustainable urban development, with respect 
to everyday travel. We conclude that the growth of these minici-
ties may reduce car travel, either because of their excellent public 
transport connection to the (big) city centre and other nodes in 
the increasingly decentralized urban region, or because they may 
serve as a substitute for the city centre. However, an empirical 
investigation of the role of minicities must be based on a deeper 
understanding of the social and cultural processes that guide the 
everyday life of today’s suburbanites.

Nation in a sheep’s coat: The Icelandic sweater

Abstract
The Icelandic sweater is presented and received as being tradi-
tional—even ancient—authentically Icelandic and hand made by 
Icelandic women from the wool of Icelandic sheep. Even so, the 
sweater type, the so-called ‘Icelandic sweater’ in English, only 
dates back to the mid-20th century and is not necessarily made in 
Iceland nor from indigenous wool. Nevertheless, the sweater is a 
successful invention of a tradition (Hobsbawm & Ranger, 1983), 
popular among Icelanders and tourists alike since its introduction 
in the mid-20th century. It has gained ground as a national symbol, 
particularly in times of crisis for example in the reconstruction of 
values in the aftermath of the Icelandic bank collapse of 2008. I 
traced the development of the discourse about wool and the origins 
of the Icelandic sweater by looking at publications of the Icelandic 
National Craft Association, current design discourse in Iceland 
and its effect on the development of the wool industry. I then tied 
these factors to notions of tradition, authenticity, national culture, 
image and souvenirs.

Baseskoler og viktige lærerkompetanser. 
- Hva mener lærerne?

Sammendrag
Denne artikkelen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse 
som ble gjennomført blant lærere i Oslo-skolen høsten 2010. Un-
dersøkelsen tok sikte på å finne lærernes preferanser knyttet til 
skolearkitektur, samt å finne lærernes oppfattelse av relasjonene 
mellom skolearkitektur og mulighetene for utøvelse av viktige 
lærerkompetanser. Under¬søkelsen viste at lærere som jobbet ved 
tradisjonelle klasseromsskoler, i klart større grad enn kollegaene 
fra baseskoler, oppga at de fysiske rammene ved skolen de jobbet 
på ga gode forutsetninger for mulighetene for utøvelse av viktige 
lærerkompetanser. Et klart flertall av lærerne i undersøkelsen øn-
sket at nye skoleanlegg ble bygget ut fra en tradisjonell modell 
med et fast klasserom til en fast elevgruppe. Dette var også tilfellet 
blant de lærerne i utvalget som jobbet i baseskoler. Undersøkelsen 
er den første som kartlegger relasjonene mellom skolearkitektur, 
med baseskoler på den ene siden og tradisjonelle skoler på den 
andre siden, og lærernes oppfattelse av mulighetene for utøvelse 
av viktige lærerkompetanser. 

Vedlikehald av ein konstruert kontrovers 
– kunstpedagogikk og handverkstradisjon i kunst- og 
handverksfaget

Samandrag
Med bakgrunn i nordisk historieforsking på skulefaga Kunst og 
handverk, Bild/Billedkunst og Slöjd (Sverige og Danmark) studer-
er eg korleis to fagideologiske ståstadar, den kunst-pedagogiske og 
den handverksfaglege tradisjonen, vert segmentert innan ein norsk 
kunst- og designdidaktisk fagkontekst. Spørsmålet som vert hand-
sama er korleis ulike sider ved form-gjevings¬aktiviteten får verdi 
som ideologi hjå fagaktørar innan det kunst- og design¬didaktiske 
feltet. Frå denne ideologiske framstillinga tematiserer artikkelen 
korleis delar av fag¬fellesskapet har dyrka ein kunstig og forelda 
kontrovers mellom kunstpedagogikk og hand¬verks¬¬tradisjonar. 
Den vedlikehaldne kontroversen synest å ha bidratt til at utviklinga 
av den verbale språkkulturen i det kunst- og designdidaktiske feltet 
har stagnert. 
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