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Ved slutten av 3. årgang av FORMakademisk, går vi nå et skritt 
videre når det gjelder å utnytte fordelene ved digital publiser-
ing. I forrige temanummer, Research by Design, publiserte vi 
artikler hvor videoer var integrert i teksten som illustrasjoner. 
I dette nummeret benytter vi muligheten til å publisere artik-
lene kontinuerlig. Dette gjør at tiden fra innsending, via fagfel-
levurdering til publisering av artikkel blir kortet ned. Forfat-
terne jobber i ulikt tempo, og nå slipper forfatterne å vente 
på at et visst antall artikler er klare samtidig. Denne utgaven 
av FORMakademisk er et åpent nummer, som vil speile noe 
av bredden innen forskningsfeltet design og designdidaktikk. 
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Erlend Vinje

Sammendrag
Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen 
av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med åpne løsninger. Disse 
skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen åpen skole 
her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Ar-
tikkelen gjør videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra 
en av Utdanningsdirektoratets internettsider, som presenteres gjen-
nom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen 
viser hvordan den aktuelle teksten både er konstituert av, og med 
på å konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkur-
ranse med en alternativ diskurs i baseskoledebatten. Artikkelen vil 
også drøfte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkur-
rerende diskurser på bakgrunn av nyere forskning.

Brynjar Olafsson and Gisli Thorsteinsson

Abstract 
This article reports a research project that examined the back-
ground, status, understanding of and attitude to Design and Craft 
education (Hönnun og smíði) in Icelandic elementary schools. 
The main conclusions showed that certain aspects of Design and 
Craft need to be further defined in order to strengthen its posi-
tion in the school system. Concepts were not clearly defined and 
research on Design and Craft education was lacking. The partici-
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Mellan skrå och profession

Om de svenska arkitekt- och ingen-
jörsutbildningarnas framväxt och 
hur ett dominerande kunskapsideal 
har tagit form

Kristina Grange

Sammandrag 
I denna artikel kommer utvecklingen från skråväsendets upplösn-
ing till de moderna arkitekt- och ingenjörsprofessionernas fram-
växt i slutet av 1800-talet att tecknas. I fokus för den i huvudsak 
empiriska framställningen står utvecklingen av det utbildningssys-
tem som än i dag i hög grad bildar utgångspunkt för arkitekters och 
ingenjörers professionella identiteter. En teoretisk utgångspunkt 
hämtas från Foucault och föreställningen att makt och vetande 
förutsätter varandra. Med ett brett angreppssätt identifieras sedan 
ett antal yttre händelser som har bidragit till att producera ett tekni-
skt-vetenskapligt kunskapsideal. Detta kunskapsideal finns institu-
tionaliserat i dagens utbildningssystem och fortsätter därigenom att 
producera fältet av möjliga handlingar för arkitekter i dag.
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Per Galle

Elementer af en fælles designfag-
lig videnskabsteori

Sammendrag
I tilknytning til designfagenes uddannelser til arkitekt, ingeniør 
eller designer, kombineres forskning og design på nye måder til, 
hvad man under ét kan kalde designforskning. Designforskningen 
er endnu ganske ung, og designfagene savner derfor en videnskabs-
teori, der tager hensyn til deres egenart og bidrager til deres selv-
forståelse, men som samtidig sikrer en fast forbindelse til forskning 
i almindelighed. I artiklen udvikles gennem en filosofisk orienteret 
begrebsanalyse et system af grundbegreber som elementer til en 
sådan designfaglig videnskabsteori. Begreberne design, forskning 
og designforskning analyseres, afklares og samordnes i relation til 
begreber som viden, teori og praksis. Det er samtidig hensigten at 
foreslå en præcis, men intuitiv fælles terminologi, der kan fremme 
forståelse og kommunikation på tværs af designfagene, og som de 
hver især kan bygge videre på til egne formål.

Kjetil Nordby & Andrew Morrison

Abstract
Short-range Radio Frequency IDentification (SR-RFID) technol-
ogy embedded in mobile phones offers interaction design practi-
tioners the potential to design new forms of mobile experiences. 
The article presents a design oriented research study that seeks to 
develop affordances specifically in support of such practice. To do 
so the authors draw on Activity Theory. They present three levels 
of SR-RFID related design affordances: need related design af-
fordances, instrumental design affordances and operational design 
affordances. Included also is what they label ‘RFID based Tap and 
Hold’; a term used so as to frame tangible interaction on SR-RFID. 
A generative and descriptive model of Tap and Hold is proposed, 
as is a set of input techniques derived from the Tap and Hold mod-
el. Overall, the study suggests opening out from functional views 
of SR-RFID to ones that view it as a technology applicable for 
designers exploring potential new interactions. This is important 
since such work may be used to support the generation of new 
designs, an area often overlooked in research on RFID. 

Designing tangible interaction 
using short-range RFID

Liv Merete Nielsen

Kunst- og designfagenes 
plassering i videregående 
opplæring 1976-2006

Sammendrag
Da yrkesskoler, husflidsskoler og gymnas i Norge ble samlet i én 
felles videregående skole i 1976, var en av intensjonene at elevene 
skulle kunne kombinere praktisk og teoretisk utdanning. På ”hus-
flidslinja” fikk kunst- og designfagene gode rammer for utvikling, 
men elevene fikk ingen sluttkompetanse. I perioden 1994-2006 fikk 
kunst- og designfagene stor oppslutning med utdanningstil-budet 
Tegning, form og farge med studiekompetanse. Denne hybriden 
ble opprettet under den yrkesfaglige studieretningen Formgivingf-
ag, og den fungerte som et studieforberedende tilbud som både ga 
studiekompetanse og realkompetanse som grunnlag for opptak på 
høyere utdanning innen kunst, design og arkitektur. Ambisjonen 
fra 1976 om å kombinere teoretiske og praktiske fag har blitt fulgt 
opp med å øke antall obligatoriske teoretiske allmennfag på de 
yrkesfaglige studieretningene, spesielt etter 1994. Departementet 
har ikke på tilsvarende måte pålagt skolene å integrere flere prak-
tiske fag på allmennfaglig studieretning. Det valgbare linje-/studi-
eretningsfaget Form og farge har derfor bare i beskjedent omfang 
blitt gitt som tilbud til elevene i denne perioden. 
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pants’ attitudes to Design and Craft were positive and the subject 
was popular amongst students. However, results showed a lack of 
understanding of the differences between basic terms such as Art, 
Design and Craft. All of the interviewees thought Design and Craft 
were important subjects for individualized learning and wanted to 
give them a more prominent role in general education. Design and 
Craft education in the Icelandic National Curriculum has not been 
fully realised. The research identified that schools have not allo-
cated extra hours for the subjects, even though local authorities 
were supportive and flexibility existed in the time schedule. Lack 
of finances was, furthermore, not a hindrance to increased Design 
and Craft education. 
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