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Fra lederen
FORMakademisk – Fem års jubileum 
På side 1 i nummer 1 i årgang 1 da vi publiserte det første nummeret av 
FORMakademisk for fem år siden, sa vi at: 

Målsettingen med tidsskriftet er å skape en arena for design og design-
didaktikk som et interesse- og arbeidsfellesskap for å bygge disse 
fagene som et eget forskningsfelt. Redaksjonen oppfatter design som 
et generisk begrep som inkluderer diverse skapende og utøvende ak-
tiviteter der disse resulterer i produksjon av et mangfold av artefak-
ter, både av fysisk og virtuell karakter, innen det store spennet mel-
lom hverdagsgjenstander som kopper og klær til byrom og landskap. 
Redaksjonen forholder seg til designdidaktikk som et praksisområde 
som inkluderer formidling av design i samfunnet og alle som undervis-
er i design på ulike nivå fra førskolelærere som introduserer design for 
småbarn, skolelærere på alle skoletrinn til profesjonsdidaktikere som 
underviser i design for fremtidig profesjonelle innen designfagene.

Siden da har vi publisert to nummer i året, til sammen ni, med mer enn 
50 artikler. Redaksjonen regnet med at de fremtidige bidragsytere til 
FORMakademisk hovedsakelig ville bli rekruttert blant forskere innen 
de utøvende og skapende designfagene og at deres forskningsinteresse 
ville ha sitt utspring i skapende og utøvende praksis. Samtidig inviterte 
vi også forskere fra etablerte akademiske disipliner, når deres interesse 
var rettet mot skapende og utøvende prosesser og mot resultater i form 
av design og designede artefakter. 
Samtidig som tidsskriftet har vist respekt for de etablerte akademiske 
disipliner med deres teori- og metodegrunnlag, har hovedmålsettin-
gen vært å støtte prosessen med å bygge design og designdidaktikk 
som et seriøst forskningsfelt med egne teoretiske rammeverk og 
metode¬grunnlag. På denne måten har målsettingen med tidsskriftet 
vært tosidig: å bygge design og designdidaktikk som et eget forsknings-
felt, og samtidig å legge til rette for en kompetent og likeverdig dialog 
omkring design og designdidaktikk med de etablerte kunnskapsfagene. 
I en slik dialog har det vært spesielt viktig at forfatterne har posisjonert 
sitt ståsted i forhold til teori, faglig bakgrunn og studieobjekt.
Artiklene i FORMakademisk har vært skrevet av forfattere fra et bredt 
spekter av disipliner. Forfatterne kommer fra ulike høgskoler og uni-
versitet i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland, så vel som fra 
Storbritannia, Tyskland, Østerrike, USA og Qatar. Artiklene er skrevet 
på skandinaviske språk og på engelsk. Vi har forespurt de mest kom-
petente innen hvert felt til å være fagfeller, og de fleste har takket ja.
Opprinnelsen til opprettelsen av FORMakademisk var en uformell 
samtale mellom noen av oss på doktorgradsprogrammet ved Arkitek-
tur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) – en sen kveld våren 1997 ved 
Chelsea School of Art and Design vest i London, der vi hadde vårt 
spesialkurs i kunst og design for doktorgraden. Vi bestemte at vi skulle 
bygge forskningsfeltet ved å 1) etablere et forskningsnetteverk – som 
ble DesignDialog – ledet av Liv Merete Nielsen, som nå er 10 år gam-
melt, 2) etablere et vitenskapelig tidsskrift – FORMakademisk – som 
har  Janne Beate Reitan som redaktør, og nå er 5 år gammelt, og 3) ar-
rangere en internasjonal vitenskapelig konferanse – DRS//CUMULUS 
Oslo 2013 vil finne sted 14. til 17. mai i 2013. På denne måten har 
forskningsfeltet design og designdidaktikk vokst. Høsten 2012 utvidet 
vi redaksjonen med tre nye nordiske og internasjonale medlemmer, 
av både akademiske og praktiske grunner.

Janne Beate Reitan
Sjefsredaktør FORMakademisk

Evaluation Research as a Mechanism for Critical In-
quiry and Knowledge Construction in Architectural and 
Urban Education

Abstract
This paper responds to the misconceptions that continue to char-
acterize the delivery of knowledge content in architectural courses. 
Based on reviewing the literature on pedagogy, the paper explores 
the value and benefits of introducing evaluation research as a 
mechanism for critical inquiry and knowledge construction in the-
ory courses in architecture and urbanism. A framework is devel-
oped and employed to demonstrate how this type of learning can 
be incorporated. The development and implementation of a series 
of in-class and off-campus exercises in two different contexts reveal 
that structured actions and experiences help students control their 
learning experience while invigorating their understanding of the 
knowledge delivered in a typical lecture format. It firmly believed 
this would offer students multiple learning opportunities while 
fostering their capabilities to shift from passive listeners to active 
learners and from knowledge consumers to knowledge producers.
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Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd 
– hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsin-
nehåll?

Abstrakt
I denna artikel diskuteras förutsättningar för och upplägg av 
lärarfortbildning i slöjd i ett finländskt utbildningsperspektiv. In-
ledningsvis fokuseras utgångspunkterna för slöjdunder¬visande 
klass- och ämneslärares behov av fortbildning. Vidare resoneras 
kring tillvara¬tagandet av lärarnas egna undervisningsrelaterade 
erfarenheter och utnyttjandet av dem som en kollektiv tillgång i 
fortbildningssammanhang. I artikeln diskuteras även hur den 
forskningsbaserade lärarutbildningen kan möta den slöjdunder-
visande lärarens behov av ”tips och idéer” för slöjdundervis- 
ningen.
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Towards a New Virtualist Design Research Programme

Abstract
This paper considers how the influence of computer-cyber net-
works informs a new way of seeing on the part of designers as well 
as design researchers.  In an adaptation of the notion of “virtual 
realities” made possible by computer technology, this new way of 
seeing is termed the New Virtualism.  The INTRODUCTION sug-
gests that this computer-cyber way of seeing is only the third para-
digm shift in Western architectural history, following design predi-
cated on the paradigm of the human body (1) and the machine (2).  
These three paradigms, following Tzonis and Lefaivre, are termed 
epiphores.  After the introduction, PART I outlines implications of 
New Virtualist ways of seeing as expressed design trends, in terms 
of style. This is followed by PART II, in which is addressed seven 
ways New Virtualism can impact design research.  The paper sug-
gests that, while cyber technology vis-à-vis design might encour-
age some excesses of expression, cyber technology vis-à-vis design 
research actually helps to return design inquiry to constructs pre-
vious to the positivism inherited from the Enlightenment outlook.  
In other words, a New Virtualist design research programme can 
accommodate the qualitative aspects of design research more com-
fortably than the science-based positivism derived from the ma-
chine epiphore.  This in turn promises new qualitative horizons for 
design research.

David Wang
RA, PhD, Professor of Architecture                                                                   
Washington State University 
Email: davidwang@wsu.edu or 
david.wang.wsu@gmail.com 

Doctorateness in Design Disciplines.
Negotiating Connoisseurship and Criticism in Practice-related 
Fields

Abstract
Discussions on the concept of ‘doctorateness’ have been growing 
during last years in traditional academic disciplines as well as in 
creative fields. This paper is a brief report from the first stage of a 
research project which studies how the concept of ‘doctorateness’ 
could be considered in the field of architecture, design and arts. 
The project builds upon a series of doctoral courses for architects 
and designers, and includes the study and evaluation of already 
accepted doctoral theses. In analyses of assessment assignments, 
the ‘connoisseurship model’ of Elliot W. Eisner was found to be 
useful. Eisner’s model of Connoisseurship & Criticism has served 
as the main tool for the analyses of empirical data, and as a frame-
work for developing the concept of ‘doctorateness’ further. From 
the first phase of studies in the research project, the importance of 
particular kinds of awareness can be stressed as crucial for ‘doc-
torateness’, and here the model of connoisseurship and criticism 
has been operative. A more elaborate definition of ‘doctorateness’ 
is presumed to be of use as a pedagogical tool in research educa-
tion in design fields as well as in dialogues between professionals 
of design practice and research.
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Kritisk realisme og byplanforskning

Sammendrag
Artikkelen drøfter vitenskapsteoretiske forutsetninger for at by-
planlegging skal kunne være mulig og meningsfull, og peker på 
kritisk realisme som en fruktbar vitenskapsteoretisk plattform for 
byplanforskning. Flere av dagens mest utbredte vitenskapsteo-
retiske posisjoner er uforenlige med å frambringe det kunnska-
psgrunnlaget som er nødvendig for at byplanlegging skal kunne 
spille en meningsfull rolle. Kritisk realisme anser tverrfaglig in-
tegrasjon som nødvendig, mens konkurrerende posisjoner som f. 
eks. positivisme og poststrukturalisme neglisjerer og ekskluderer 
viktige deler av virkeligheten. Kritisk realisme anerkjenner både 
aktørers og strukturers selvstendige kausale påvirkningskrefter 
og gir dermed en god plattform for å undersøke årsakssammen-
henger mellom samfunnsforhold, romlige bystrukturer og aktørers 
(herunder planleggernes) handlinger. Kritisk realismes syn på hva 
slags forskningsbaserte forutsigelser som er mulige, passer med 
byplanleggingens kvalitative konsekvensvurderinger av løsning-
salternativer og forsiktige, konteksttilpassete anslag om effekters 
størrelsesorden.

Petter Næss 
Professor
Universitetet for miljø- og bioviten-
skap UMB, Institutt for landskap-
splanlegging
e-post: petter.nass@umb.no 

Pictorial Involvement 
Providing access to philosophical texts via visualization through 
artistic practice

Abstract
Theory dissemination in design can be labelled with what Rit-
tel and Webber called a “wicked problem”. Design educators do 
not only struggle with the vague ontology of their discipline, but 
also with the fact that basic conjectures are seldom made explicit, 
which impedes possibilities for teaching design theory to students. 
This article addresses the question of how to facilitate theoretical 
understanding in design with the help of visualization through ar-
tistic practice. Following the introduction, which provides reasons 
for teaching philosophy in design at any rate, the second section 
presents features of a philosophy introduction course at the Oslo 
School of Architecture and Design (AHO). Section three introduces 
an experimental project on visualization through artistic practice 
conducted in this course in 2010. Section four presents project re-
sults by evaluating the students’ experiences. Conclusively, section 
five discusses benefits and challenges of this type of visualization 
for understanding theory in design. Results are meant to contribute 
to theory dissemination in the design disciplines. 
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Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og 
håndverk

Sammendrag
Artikkelen belyser og diskuterer læreres fagdidaktiske utvel-
gelseskompetanse i formgiving, kunst og håndverk. Det intro-
duseres en antakelse om at det er mulig og nyttig å anlegge et 
valgperspektiv på didaktiske handlinger. Det pekes innledningsvis 
på en del utfordringer med lærerkunnskap, innhold, arbeidsform-
er og vurdering i faget, knyttet til de krav utfordringene stiller til 
lærerens utvelgelseskompetanse. Vygotskijs teorier omkring lånte 
erfaringer og bedømmelses¬teorien til Kahneman & Tversky og 
Kahneman & Fredricks presenteres som et utvalgt teoretisk per-
spektiv. Det pekes på eksempler fra empiriske studier som har 
studert faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Fra 
disse presenteres og diskuteres situasjoner der valgproblematikk 
er avgjørende for studentenes læring og mestring av kommende 
yrkesutøvelse. Valgperspektivet viser seg å kunne gi en mulighet til 
å se nye potensielle strukturer i den komplekse situasjonen lære-
rutdanningen i formgiving, kunst og håndverk er: Perspektivet 
kunne belyse hvordan uklarhet omkring valgmuligheter førte til 
begrensning. Dessuten kunne det bidra til å problematisere sider 
av faglærerutdanningens spesialitet: Utfordringen det er å kombi-
nere egen utøving i skapende arbeid og didaktisk utøving- og un-
dervisningskompetanse. Det blir konkludert med at mer forskning 
er nødvendig, og det blir pekt på at et pågående forskningsprosjekt 
forhåpentligvis vil kunne bidra til dette, både ved å dokumentere 
den enkeltes erfaring og ved å studere kritisk om eksemplene i 
denne artikkelen kan sies å være aktuelle i flere situasjoner. Denne 
kunnskapen vil kunne styrke det forskningsbaserte grunnlaget for 
å utdanne lærere med nok utvelgelses¬kompetanse til å gjøre gode 
valg.

Marte S. Gulliksen
Førsteamanuensis, PhD, 
Høgskolen i Telemark, Fakultet for 
Estetiske fag, Folkekultur og Lære-
rutdanning
Email: marte.gulliksen@hit.no

The discursive (re)production of flexible capitalism
From culture and trade to culture as trade

Abstract
In this article, a plan of action from the Norwegian government 
called “Culture and Trade” is analysed by means of critical dis-
course analysis (CDA). The document elaborates on how cultural 
life and business life can cooperate to become more competitive 
and create values. As a point of departure, a text and image analy-
sis is undertaken, before the article builds up to a final discussion 
of the plan of action’s relation to society at large. The document is 
interpreted as reproducing and inculcating neo-liberal discourses 
on globalisation, competitiveness and flexibility. The conclusion 
drawn from the analysis is that the plan of action is a document 
on culture as trade, rather than a document on culture and trade. 
Through discursive work it contributes to normalising uncertainty 
in flexible capitalism and to legitimising an instrumental use of 
culture.

Joar Skrede 
Researcher, Master of Philosophy 
in Sociology
Norwegian Institute for Cultural 
Heritage Research, Department of 
Landscape and Urban Planning 
joar.skrede@niku.no

Book Review: 
Emerging Perceptions of Research by Design
Towards a Responsive Practice

Design Innovation for the Built Environment: Research by Design 
and the Renovation of Practice, edited by Michael U. Hensel, an 
architect, professor, and expert in architecture tectonics at the Oslo 
School of Architecture—brings in one volume 16 chapters by over 20 
scholars and academics from around the globe. This new publication 
presents provocative ideas about the present and the future of practice 
and pedagogy in built environment-related disciplines, as well as how 
they can be adopted and adapted to promote and support design in-
novation. Hensel adeptly puts together 16 contributions of committed 
expert academics and professionals into a unified volume that speaks to 
academics and professionals. Appreciating the potential opportunities 
that knowledge can create, contributions pave the road for a responsive 
built environment education and practice.
Hensel, Michael. Design Innovation for the Built Environment : Re-
search by Design and the Renovation of Practice.  London: Rout-
ledge, 2012. 
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Bokanmeldelse:
Planetveien 12: Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsens hus
Et viktig bidrag til en betydningsfull boligs biografi

Boken tar for seg et av etterkrigsmodernismens hovedverk som 
allkunstverk og bolig. Forfatteren behandler husets idégrunnlag, 
planlegning og konstruksjon, samarbeidspartnere og hvilke en-
dringer som er blitt foretatt gjennom tiden. Spesielt det siste er 
av høy relevans i forbindelse med vår egen tids praktisering av og 
diskusjoner omkring gjenbruk og transformasjon av våre kultur-
minner. Den inneholder også biografi og omtale av hans øvrige 
virksomhet, samt forfatterens tolkning av Planetveien. Blant det 
som savnes er en utdypende behandling av husets betydning som 
internasjonal møteplass og en mer analytisk gjennomgang av for-
holdet til samarbeidspartnerne, spesielt Grete Prytz Kittelsen. Og 
ikke minst kunne problematikken knyttet til bruk versus bevaring 
vært viet større oppmerksomhet. Alt i alt er dette en sjeldent god, 
engasjerende og viktig utgivelse. Snarere enn noen uttømmende 
fremstilling er boken en appetittvekker til det som ble skapt i 
forbindelse med Planetveien, og til det sentrale temaet transfor-
masjon. 

Tostrup, Elisabeth. Planetveien 12 : Arne Korsmo Og Grete Prytz 
Kittelsens Hus.  Oslo: Pax, 2012. 183 s.

Astrid Skjerven 
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Bokanmeldelse:
Spilleregler og spillerom. Tradisjonens estetikk 
Mikkel B. Tin intresserer seg for estetiske dimensjoner i kunsten ge-
nerelt og i folkekunsten spesielt. I boken Spilleregler og spillerom 
belyser han de skapende prosesser som drives fram av individets es-
tetiske og håndverksmessige forhold til tradisjonelle håndverk og 
formspråk. Hans mål har vært å undersøke tradisjonen og kunsten i 
deres møtepunkt, et møtepunkt han kaller tradisjonens estetikk. Som 
bokens tittel signaliserer finnes det i denne sammenheng noen rammer 
å forholde seg til; spilleregler, men også en individuell frihet vi alle 
forventer oss at kunstutøvere må ha; spillerom. Boken gir mange em-
piriske eksempel på hvordan ulike utøvere forholder seg til tradisjonen. 
Ved gjenstandsanalyser og intervjuer studeres den tjekkiske kunstneren 
Tomás Smetanas tegninger, broderte kraver fra Øst-Telemark, utskårne 
mønster på treportaler i Romania, håndklær fra Ukraina og ståltråd-
sarbeider fra Slovakia. Til slutt behandles spilleregler og spillerom for 
grafitti, også her med et internasjonalt perspektiv. Boken inneholder 
et rikt bildemateriale, beskrivelser av variasjon i mønster, farge- og 
materialbruk i ulike arbeider, samt lokalt og internasjonalt sammen-
lignende analyse av disse arbeidene. Jeg finner boken interessant fordi 
Tin dreier diskusjonen bort fra at det å ta utgangspunkt i tradisjonens 
håndverk klassifiseres som kopiering og derfor ikke bidrar til utvikling 
av individets skapende evner. Han peker på hvordan tradisjonelle ut-
trykk i ulike materialer både kan lære oss noe og åpne for utvikling 
av egne uttrykk. Å ta opp en tradisjon betyr ikke å kopiere den, men å 
spille sammen med andre innen et visst spillerom der individets egne 
erfaringer påvirker det estetiske resultatet, er Tins budskap. Jeg forstår 
godt – og liker – assosiasjonen til kort- eller brikkespill der man jo tar 
utgangspunkt i et sett regler. Hvilke trekk man gjør eller kort man leg-
ger avhenger likevel av den aktuelle situasjonen og hvordan de andre 
spiller, men også hvilke erfaringer man har fra andre ganger man har 
deltatt i spillet. I Tins empiriske materiale inngår også eksempel der 
f.eks. spesielle tekstiler inngår i en seremoni – der spillerommet også 
er et skuespill! Til slutt vil jeg gjerne fremheve rutenettet Tin har satt på 
sine empiriske studier når han siterer Kant, Merleau-Ponty, Gadamer 
og Husserl. Med hjelp av de tre sistnevnte, påpeker Tin at tradisjonen, 
noe som betyr overføring, er ikke en gitt – det er alltid opp til oss å bære 
den videre. I bokens ånd, tolker jeg at det er opp til oss å bestemme 
hvilket spill vi ønsker å spille. Boken Spilleregler og spillerom. Tradis-
jonens estetikk handler om tradisjon, estetikk og kroppslige opplevelser 
av håndverk. Boken er en interessant kilde for konkrete og filosofiske 
diskusjoner om tradisjon som inspirasjon.

Siri Homlong 
Førsteamanuensis/Museumspedagog, 
PhD
Konstfack og Arkitekturmuseet i  
Stockholm 
E-post: siri@homolong.se 

Bokanmeldelse:
Den kvinnelige industriskole sett innenfra
Boka ‘Fra skyggetanter til yrkeskvinner’, skrevet av førstelek-
tor Kirsten Røvig Håberg, kom ut i 2012. Den handler om Den 
kvinnelige industriskole, forløperen til Institutt for estetiske fag 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i perioden 1875 til 1950. Her 
fikk kvinner utdannelse i håndarbeid og tekstilfag, og de typiske 
kvinnelige fagene gjorde det mulig for kvinner å gå ut i et ellers 
mannsdominert yrkesliv. I tillegg til å fortelle historier om elever 
og ansatte ved skolen, gir også boka en mer generell kulturhistor-
isk fremstilling fra denne perioden med vekt på mote og tekstilhis-
torie. Bokanmeldelsen tar for seg forbindelsene mellom tekstilfag 
og kvinnehistorie i tillegg til å reflektere rundt betydningen av bo-
kas grafiske form.

Tone Rasch 
Konservator
Norsk Teknisk Museum
Epost: tone.rasch@tekniskmuseum.no
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Inspirasjonskurs 
for kunst– og håndverkslærere  

Senter for Bygdekultur 
Tlf 61 24 05 51    

www.hjerleid.no 

Trenger du inspirasjon og faglig påfyll?  Vi arrangerer 
kurs for kunst– og håndverkslærere med vekt på tre– og 
metallsløyd.  Vi har også andre håndverkskurs og skole-
tilbud i treskjæring og smiing. Se www.hjerleid.no for 
utfyllende informasjon og kurskatalog.  


