
Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Den faglige forening Håndværk og Design inviterer til den årlige konference.  
                  

Fra Tollundmandens håndværk til nutidens design 
 

d. 7. og 8. februar 2022 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. 

 

 

Konferencen indledes med et foredrag ved adjungeret professor og hjerneforsker 

Kjeld Fredens: Læring med kroppen forrest. 

 

Manuel læring er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også 

den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er 

noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi 

tænker ikke alene med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer 

noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden. 

Dette synspunkt er en enaktiv tilgang til læring. Hænderne sætter gang i 

hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. 

Samtidig bliver hænderne mere øvede, og det lukker op for endnu flere 

muligheder i ens omverden. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i 

den abstrakte tænkning. 

 

Efter frokost går vi i workshop, hvor vi løser en designopgave med udgangspunkt i 

jernalderen.  

 

 Hvad kan jernalderen lære os i dag? 

 Hvordan påvirkede livsvilkårerne jernalderfolkets materielle og åndelige kultur? 

 Hvordan kan vi i dag inspireres af denne kultur til at fremstille nutidige produkter? 

Designarbejdet fortsætter tirsdag i samme workshop. 

 

Ved at kigge i den materielle kultur, kan vi blive inspireret til nye produkter, tviste tidligere 

tiders produkter, føre et fortidigt håndværk op til et nutidigt produkt og meget mere. Enhver 

udvikling og innovativ proces er en videreudvikling af tidligere tiders viden og kunnen. 

 

På denne konference får du afsæt til at inddrage den materielle kultur i håndværk og 

designundervisningen. Du får idéer til tværfaglige muligheder, hvor håndværk og design 

bidrager på lige fod med de øvrige fag i projektet. Der drøftes progressionsmuligheder inden 

for din workshop, således at håndværket kan forfines på senere klassetrin/valgfaget. 

 

Følg med på foreningens hjemmeside, hvor der vil blive lagt workshopbeskrivelser. 

På konferencen bliver der mulighed for at møde vore leverandører. 

 

Pris: 3500 kr. 

Medlemspris: 2800 kr. 

Der gives nedslag i deltagergebyret til HD-studerende (medlem). Ligeledes ved overnatning i 

køjerum eller hvis der ikke ønskes overnatning.  

Tilmelding senest d. 20. december 2021 på foreningens hjemmeside. 
 


