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Doktoravhandlinger som består av separate artikler som publiseres i 
ulike tidsskrift og antologier blir stadig mer utbredt. FORMakademisk 
har helt siden starten vært en publiseringskanal for denne type artikler 
fra ulike land. Vi ser dette som et viktig bidrag til bygging av forsk-
ningsfeltet innen design og designutdanning, vidt definert. De publi-
serte artiklene som utgjør doktor-avhandlingen, vil da også gi publi-
seringspoeng og ekstra inntekter til institusjonene doktor-kandidatene 
er tilknyttet. 
 Som nevnt i lederen i forrige nummer, har FORMakademisk 
en rekke fortrinn som nettbasert publiseringskanal for artikkelbaserte 
doktoravhandlinger: 

•	 FORMakademisk aksepterer lange artikler, noe som er spesielt 
viktig for artikkelbaserte doktorgradsavhandlinger. 

•	 Fagfellevurdering på internasjonalt høyt nivå, som gir en betydelig 
fordel ved at en ekspert gir innspill, i tillegg til den veilederne gir. 

•	 Artikler kan sendes inn til enhver tid, og dermed blir ikke avhand-
lingen rammet av noen forsinkelser for å vente på publisering 
i tidsskrift som bare tar imot artikler til forhåndsbestemte tids-
frister. Dette bidrar til at doktorkandidatene kan gjennomføre på 
normert tid.

Flere av artiklene i dette nummeret er tenkt som deler av artikkelbaserte 
doktoravhandlinger, og to av dem har skolebygg som forskningsobjekt.

Oslo, 1. august 2013

Janne Beate Reitan
Sjefsredaktør FORMakademisk
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Innsikt, utsikt og oversikt
Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg

Sammendrag
Denne artikkelen omhandler transparens i skoleanlegg. Jeg har 
valgt å sette søkelys på nye videregående skoleanlegg som er 
oppført med høy grad av transparens, fleksible romløsninger og 
utstrakt bruk av interne glassvegger. Med glassvegger innendørs 
blir de ulike aktivitetene i skolen synliggjort, men lærere og elever 
blir også mer synlige for hverandre, på godt og vondt. Åpenhet i 
skoleanlegg betyr ikke nødvendigvis helt åpne løsninger, og trans-
parens omfatter mer enn gjennomsiktige glassvegger. En avklaring 
av begrepet transparens står sentralt i den første delen av artik-
kelen. Her analyserer og drøfter jeg transparens som begrep og 
som fenomen i arkitekturen, og relaterer dette til skoleanlegg. Med 
utgangspunkt i et kritisk realistisk perspektiv stiller jeg spørsmål 
om hvorfor transparente løsninger med glassvegger blir valgt 
i nye videregående skoler. Jeg drøfter mulige forklaringer, løfter 
frem grunnlag for en del synspunkt og belyser ulike argumenter. 
Arkitekters og læreres forhold til transparens i skoleanleggene står 
sentralt, men det stilles også spørsmål ved politikere og skoleeieres 
ønsker om transparente skoleanlegg. Artikkelen antyder at det kan 
handle om trender og tendenser, og at transparens i skoleanlegg 
indikerer en åpen kultur. 

Nøkkelord: skoleanlegg, transparens, åpenhet, glassvegger, vide-
regående skoler, arkitekt, lærer
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Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Abstract
The city of Oslo, the Norwegian capital, is in the midst of execut-
ing a huge urban waterfront project in Bjørvika. This project has 
triggered several years of public debate. A key concept in the de-
velopment project is “sustainable development”, but it is unclear 
what the concept implies. Several interests are involved which 

Nydalen videregående skole.
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Multimodale skapande praksisar
Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas rela-
sjonelle  kunsthandverk

Sammendrag
Dei siste tiåra er prega av ei multimodal vending som inneber at 
mange typar kommunikasjon går føre seg gjennom at fleire ulike 
uttrykksmåtar samverkar, slik som verbalspråk, bilete, lyd og ma-
terialitet. Endringane har ført til eit auka behov for kunnskap om 
korleis ein kan arbeide bevisst og kritisk med multimodale ska-
pande prosessar. Denne artikkelen undersøkjer korleis element 
frå det teoretiske rammeverket sosialsemiotikk kan nyttast i arbeid 
med multimodale skapande prosessar og læreprosessar. Vi gjer 
greie for nokre erkjenningsteoretiske samanhengar mellom sosial-
semiotikken og samtidas relasjonelle kunsthandverk, og på denne 
bakgrunnen utviklar vi nokre teoretiske omgrep som kan nyttast 
i multimodale skapande praksisar. Artikkelen viser vidare korleis 
omgrepa kan fungere i kunstprosjekt og didaktiske prosjekt. Eit ho-
vudresultat er at omgrepa kan fungere bevisstgjerande og gi språk 
og artikulasjon undervegs i skapande prosessar, noko som vidare 
kan betre moglegheitene for kritisk tenking, etterprøvbar reflek-
sjon og kommunikasjon både hjå forskaren, kunstnaren, læraren 
og studenten.  
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Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Sammendrag
I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av 
forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitek-
tur. Artikkelen er basert på observasjon av, og intervjuer med, syv 
lærere. Tre av disse jobber ved en baseskole, mens de resterende 
jobber ved en tradisjonell klasseromskole. Da lærerne satte ord 
på i hvilken grad de mente skolearkitekturen ved deres skole ga 
et godt utgangspunkt for å drive undervisning i samsvar med eget 
pedagogiske grunnsyn, pekte de samlet sett på tre sentrale om-
råder. Alle disse områdene kan sees i lys av begrepet tilpasset opp- 
læring. Det første området handlet om hvilken form for differen-
siering som ble vektlagt på skolen, og hvordan de fysiske rammene 
samsvarte med den aktuelle differensierings- og organiseringsfor-
men. Her var lærerne ved begge skolene godt fornøyde. Et andre 
fokusområde var reell arealtilgang som utgangspunkt for variert 
undervisning. Her var lærerne ved den tradisjonelle klasseromsko-
len godt fornøyde, mens lærerne ved baseskolen i langt større grad 
mente grupperommene var for små, og at disse til dels opplevdes 
som begrensende i forhold til lærerrollen og ønske om variert un-
dervisning. Det siste fokusområdet lærerne pekte på var hvordan 
de fysiske rammene la til rette for en ønsket balanse mellom tette 
samarbeidsrelasjoner og autonomi i planleggings- og undervis-
ningssituasjoner. Innenfor dette området var lærerne ved begge 
skoler stort sett godt fornøyd, men de hadde ulike preferanser for 
hvor tyngdepunktet i denne balansen skulle ligge. 

Nøkkelord: tilpasset opplæring, skolearkitektur, baseskoler, tradi-
sjonelle klasseromskoler, arealtilgang, differensiering, samar-
beidsrelasjoner og autonomi

emphasise different goals and different values. In this article, a 
discourse analysis of the concept, in this particular context, is con-
ducted. Five discourses are identified, which overlap as well as 
collide. Special attention is paid to how the respective discourses 
are related to a neoliberal form of government, and as part of the 
analysis, a discussion of how cultural heritage is used to increase 
the city’s attractiveness is undertaken. This article concludes that 
planning for a sustainable use of cultural heritage should imply 
establishing a reflective cultural policy not subsumed under eco-
nomic sustainability.        

Keywords: Sustainable urban development, discourse-coalitions, 
neoliberalism, cultural heritage  
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