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At tænke fra erfaringens inderside 
Seminar om en praksisnær fænomenologisk tilgang til 
forskning og undervisning i arkitektur og design 
Institut for Produktdesign på Kunstakademiets Designskole afholder et uformelt seminar om nye 
måder at tænke forskning og undervisning i arkitektur og design på. Tilmelding er ikke nødvendig, og 
der er fri adgang, så længe der er ledige pladser. 

Tid: Fredag d. 16. september 2016, kl. 10.00 til ca. 14.30 (med mulighed for forlængelse til 15.00). 

Sted: Auditorium A3 (Bygning 68, indgang A, stuen til venstre). 

 

 

Baggrund: 

 

På seminaret vil vi tage udgangspunkt i to nye bøger, der henvender sig til alle med interesse for 
forskning og undervisning i arkitektur og design. Professor i dialogisk og filosofisk praksis, Finn 
Thorbjørn Hansen, Center for Dialog og Organisation ved Aalborg Universitet, har skrevet den første og 
været medredaktør på og bidragyder til den anden: 

• Hansen, F. T. (2014). Kan man undre sig uden ord? Design- og universitetspædagogik på kreative 
videregående uddannelser (Aalborg Universitetsforlag: http://aauforlag.dk/Shop/laering-og-
uddannelse/kan-man-undre-sig-uden-ord.aspx 

• Hansen, F. T., Bundgaard, C., Grønbæk, N. & Ræbild, U. (red.) (2016). Arkitektur- og 
designpædagogik - i et praksisnært og fænomenologisk perspektiv (Arkitektskolen Aarhus, 
Kunstakademiets Arkitektskole København og Designskolen Kolding. 

Kunstakademiets Arkitekt- og Designskoler har gennem længere tid været i dialog eller samarbejde med 
Finn Thorbjørn Hasen, ligesom han også har haft tæt samarbejde med flere andre uddannelsessteder 
indenfor arkitektur og design. Særlig har vi på Designskolens Institut for Produktdesign i de senere år 
ved flere lejligheder haft gode faglige diskussioner med ham, og det vil vi gerne kvittere for ved at 
invitere en bredere kreds til nye gode faglige diskussioner om tankerne fra de to bøger. Derfor dette 
seminar.  

Værter ved seminaret er lektor Troels Degn Johansson, Institutbestyrer, Institut for Produktdesign, 
Kunstakademiets Designskole, og lektor Per Galle fra samme sted. Per Galle fungerer desuden som 
ordstyrer. 
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Program: 

 

10.00: Velkomst ved Troels Degn Johansson. 

10.10: Præsentation af grundtanker bag bøgerne Arkitektur- og designpædagogik og Kan man undre 
sig uden ord? ved Finn Thorbjørn Hansen. 

10.40: Om den fænomenologiske og refleksive første-persons-forskning i designforskning (med 
udgangspunkt i arbejde med designforskere i Göteborg) ved Anders Lindseth, professor emeritus i 
praktisk filosofi ved Universitet i Norland, og senior professor i "praktisk kunskap med inriktning mot 
konsthantverkets teoribildning" ved Göteborgs Universitet. 

11.10: Pause 

 

11.20: Dialog mellem Finn Thorbjørn Hansen og Anders Lindseth. 

12.15: Frokostpause. (Frokost kan købes i kantinen.) 

 

13.15: Fænomenologisk metode, ved Nicolai Bo Andersen, lektor ved Institut for Bygningskunst og 
Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole. 

13.45: Pause. (Forfriskninger kan købes i kantine eller kiosk.) 

 

14.00: Paneldiskussion mellem de tre talere og publikum. 

14.30: Kort afrunding ved Per Galle.  

15.00: Lokalet forlades. Indtil da mulighed for ad-hoc diskussioner efter behag. 


