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Interessen for åpen tilgang – open access – til vitenskapelig 
publisering er stadig økende, både i Norge og internasjonalt. 
FORMakademisk har helt fra starten blitt publisert som et digitalt 
vitenskapelig tidsskrift og var et av de første med open access i 
Norge. Vi har helt siden starten brukt Open Journal Systems (OJS) 
som publiseringsprogram. OJS er en del av Public Knowledge 
Project (PKP), som ble opprettet av canadiske John Willinsky og 
kretsen rundt han ved Faculty of Education ved University of 
British Columbia i 1998. Den første versjonen av OJS kom som 
open source software i 2001. Programmet er gratis å bruke for 
alle og er en del av en større kollektiv bevegelse, der kunnskap 
deles. Da FORMakademisk startet i 2008 fikk vi mye hjelp fra 
tidsskriftet Acta Didactica (u.å) ved Universitetet i Oslo, som 
hadde startet opp året før oss. De hadde også oversatt program-
met til norsk. Vi kunne derfor helt fra starten publisere både på 
norsk og engelsk. Andre tidsskrift har brukt FORMakademisk som 
modell og inspirasjonskilde når de har startet opp sine tidsskrift – 
eller konvertert fra abonnementsbasert trykket tidsskrift til 
elektronisk open access, blant annet tidsskriftet til Norsk Medie-
forskerlag. Det er slik bevegelsen rundt PKP fungerer, og fortset-
ter å vokse, for å gi fri tilgang til forskning. Siden artiklene ligger 
åpent på nettet, er de også lett tilgjengelige for ikke-forskere. 
Vi legger også vekt på at språket skal være lett tilgjengelig, sjøl 
om det holder en høy vitenskapelig kvalitet. Ofte kan det være 
to sider av samme sak. Vi i redaksjonen ser nå fram til å ta i 
bruk den nyutviklede OJS 3 i løpet av våren – med mange nye 
funksjoner og bedre design for brukerne; forfattere, fagfeller, 
redaktører og lesere.
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New design methods for educating designers are needed to 
adapt the attributes of haptic interaction to fit the embodied 
experience of the users. This paper presents educationally 
framed aesthetic sensitizing labs: 1) a material-lab exploring 
the tactile and haptic structures of materials, 2) a vibrotactile-
lab exploring actuators directly on the body and 3) a combined 
materials- and vibrotactile-lab embedded in materials. These 
labs were integrated in a design course that supports a non-
linear design process for embodied explorative and experimental 
activities that feed into an emerging gestalt. A co-design process 
was developed in collaboration with researchers and users who 
developed positioning and communications systems for people 
with deafblindness. Conclusion: the labs helped to discern attri-
butes of haptic interactions which supported designing scenarios 
and prototypes showing novel ways to understand and shape 
haptic interaction.
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Criteria for architect selection and satisfaction 
among first-time private sector clients

For sustained profitability, architects must position themselves to 
attract new clients. This involves understanding potential clients’ 
choices and how these might impact on subsequent satisfaction. 
The study ranked criteria for architect selection and how these 
predict satisfaction among first-time private sector clients in 
Lagos, Nigeria. Data from a questionnaire survey were ana-
lysed using descriptive statistics, relative importance index and 
categorical regression, identifying timely delivery, cost of service 
and quality of previous services as the most important criteria. 
Although personal relationship has been said to influence selec-
tion of a professional service provider, this criterion was found 
to be of relatively low importance here. To attract private sector 
clients, architects should prioritise improved service delivery and 
construction skill development.
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En lærer i faget Kunst og håndverk på ungdomstrinnet har 
mindre tid til for- og etterarbeid enn lærere i andre fag. I denne 
artikkelen søker vi etter opphavet til denne differensieringen av 
lærernes arbeidstid og finner det i Lesepliktutvalgets utred-
ning fra 1977. Der er det imidlertid ingen gode begrunnelser for 
hvorfor fagene får ulik leseplikt. Ti år senere legger Utvalget til 
å vurdere undervisningspersonalets fremtidige arbeidssituasjon 
(UFA-utvalget) beskrivelsene i de enkelte fagplanene til grunn 
for vurdering av lærernes leseplikt. Selv ikke etter innføringen av 
L97, der faget Kunst og håndverk fikk tydeligere innhold og lær-
erne større arbeidsbyrde, ble forskjellene i lærernes tid til for- og 
etterarbeid endret. Lærere har påpekt skjevheten, men leseplik-
ten har forblitt uendret. Skoleledere har imidlertid gitt uttrykk for 
at leseplikten er rettferdig. I denne artikkelen drøfter vi hva som 
kan ligge til grunn for opprettholdelsen av denne gammeldagse 
leseplikten.
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Book review:
Architecture Beyond Criticism 
Expert judgment and performance evaluation 

For å sikre muligheter for deltakelse av og velferd for alle, er 
samfunnet avhengig av stadig kunnskapsutvikling og sam-
handling mellom ulike samfunnssektorer. Universiteter og høg-
skoler er arenaer hvor kunnskap skapes, læres og anvendes for å 
sette studenter i stand til å håndtere situasjoner som må løses til 
beste for samfunnet. Universell utforming er nedfelt i flere lover 
som en plikt å gjennomføre for nye tiltak. Dette krever kunnskap 
om hvordan arbeide med universell utforming i praksis. I denne 
artikkelen beskriver vi erfaringer med et treårig samarbeid 
mellom utdanningene i ergoterapi og byggingeniørfag om 
universell utforming. Hensikten var å gi studentene kjennskap 
til hverandres kunnskapsfelt og fagmetoder for å kunne bidra 
til felles kunnskapsbase om universell utforming innen hvert 
fagområde. Gjennom å analysere konkrete områder/oppgaver 
skulle studentene begrunne og kritisk reflektere over universell 
utforming. Videre er formålet med samarbeidet å styrke univer-
sell utforming som et tema i forskning og utdanning. Studentene 
verdsatte høyt å bli kjent med og samarbeide med hverandre, og 
de erfarte at egen profesjon ikke hadde kunnskapsmonopol på 
universell utforming. Studentene erfarte at andre yrkesprofes-
joner har ulike kunnskapsgrunnlag, og at samarbeidet gav innsikt 
i kompletterende kunnskap som kan være verdifull i senere 
yrkesutøvelse i forbindelse med universell utforming.   
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Both architectural criticism and building performance evalu-
ation (BPE) aim to assess the quality of architectural works. 
Beyond this shared motivation, these domains seem to have 
little in common. The recent anthology Architecture Beyond 
Criticism. Expert judgment and performance evaluation puts 
this separation into question, arguing for the need to bridge the 
gap between architectural criticism and BPE. The major claim of 
this book is that these two frameworks can not only co-exist but 
can also, to a great advantage, supplement each other, enabling 
comprehensive quality assessment in architecture and, in the 
long term, improving the quality of our everyday environments.


	Ikkje skil kunsten frå handverket!
	Elevens idéutvikling
	Tegneworkshops
	med flyktninger og asylsøkere
	Tekst og foto: Sophie Rodin

	Satser på fagkompetanse hos de yngste 
	LMN har ordet

	Designtenkaren
	Intervju ved Bibbi Omtveit

	Synliggjøring
	av faget kunst og håndverk
	Tekst og foto: Birthe Duesund Nilsen


	Designprosessen
	Dagfinn Aksnes

	—Atelieret er en kampsone
	Den problemløsende prosess
	Hege Evensen og Ragnhild Furulund

	Dybdelæring gir resultat
	Reportasje, Fyrstikkalleen skole

	Kreaktiv AS
	Kollektive elevøvelser
	i designprosessen
	Tekst og foto: Ingunn Halland


	Designkompetanse
	for en bærekraftig fremtid
	Benedikte Steinkjer



