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OCH MED ATT Föreningen för arkitekturforskning ombildas till att bli en
nordisk organisation kommer Tidskrift för Arkitekturforskning att förvandlas tiU Nordisk Arkitekturforskning, med den engelska undertiteln
Nordic Journal ofArchitectural Research. Tidskriften kommer att få en ny
layout och delvis nytt innehåll. Även i fortsättningen kommer tidskriften
att försöka leva upp till ambitionen att spegla utvecklingen inom arkitekturforskningens område, men på ett delvis annorlunda sätt. Förutom att vi
ändrar layout skall vi försöka satsa betydligt mer på bildmaterial - foton,
teckningar, skisser osv. Vi kommer också att eftersträva en mer varierad
och omväxlande utformning.
De innehållsmässiga förändringarna kommer att visa sig på många sätt.
Framför allthoppas vi på att bättre kunna leva upp till det bevakningsansvar
av vad som händer inom arkitekturforskningens område som vår tidskrift
ju egentligen har. Målet är att tidskriften skall kunna ge en bred och ganska
aktuell överblick över vad som händer inom arkitekturforskar-samhället:
vilka debatter som pågår, vilka större projekt som pågår eller nyss avslutats, vilka avhandlingar som kommer fram osv. För att vi skall klara detta,
måste vi emellertid ha hjälp från våra läsare, dvs DIG! Vi hoppas således
på att DU skall höra av Dig till oss med notiser och tips om vad som pågår,
exempelvis genom att Du skickar nyutkomna rapporter, avhandlingar,
"papers" mm till den fasta redaktionen i Göteborg.
Den nya tidskriften kommer att lägga tonvikten på vad man på engelska
kallar Criticism. Något bra ord för detta finns inte på svenska, men det bör
tolkas som att man betonar det som är gemensamt för vetenskap, kritik,
recensioner och debatt, nämligen den ifrågasättande, kritiska och kunskapsutvecklande diskussionen.
För en ung vetenskap som arkitekturforskningen är det av speciellt värde med en debatt kring begreppsliga och metodologiska frågor. Dessutom
är arkitekturforskningen till sin helhet så splittrad och heterogen att det
knappast finns något annat område som lika självklart är av gemensamt
intresse för alla arkitekturforskare. Material av detta slag kommer därför
även i fortsättningen att utgöra en viktig del av tidskriften.
Systemet för granskning av vetenskapliga artiklar kommer att ändras.
Detta kommer dock inte innebära att kraven sänks. Vi kommer istället
skärpa kraven, dels vad gäller vetenskaplighet, dels vad gäller språkbehandling. Avsikten med detta är att göra granskningsförfarandet till en meningsfull och konstruktiv process. Granskaren kommer i fortsättningen inte vara
anonym, utan istället uppmanas att ta kontakt med artikelförfattaren för att

inleda en dialog om artikeln. Dessutom kommer vi ge granskaren tillfälle
att ta del av artikeln i dess slutliga form, för att kunna bifoga eventuella
invändningar, frågor och kommentarer direkt i anslutning till artikeln.
Den nuvarande, alltför strikta, uppdelningen i "vetenskapliga artiklar",
"recensioner", "notiser" och "debatt" kommer att slopas. Tidskriftens
innehåll kommer att struktureras och redigeras efter det faktiska innehållets karaktär. Det blir i stället redaktionens ansvar att med hjälp av ingresser och layout visa hur en viss artikel bör läsas.
Tidskriftens sorgebarn är recensionsavdelningen, något som väl de flesta läsare redan märkt. Därmed inte sagt att de recensioner som hittills publicerats har varit dåliga, men de har definitivt varit alltför få. Vår ambition
är att alla avhandlingar och större forskningsrapporter inom vårt ämnesområde skall recenseras, eller i varje fall refereras. Vårt mål för recensionerna i den framtida tidskriften är att de skall vara många, korta och debattinriktade. Hellre än att göra långa och "rättvisande" recensioner bör recensenten inrikta sig på att ta upp någon eller några principiellt och generellt intressanta diskussionsfrågor. Även här hoppas vi således på mera
aktivitet från vår läsekrets! Om DU läst en bok eller rapport som DU tycker
att även andra borde läsa, så skriv någonting och skicka det till redaktionen!
Tidskriftens språk kommer i fortsättningen vara svenska, danska, norska och engelska. Vi ser emellertid gärna att författarna skriver på engelska!
Redaktionen skall efter bästa förmåga bidra med språkgranskning och vi
skall försöka engagera en översättare.
Vi hoppas också på att tidskriften i fortsättningen kommer att få en mer
aktiv och betydelsefull roll i forskarutbildningen. Handledare och doktorander bör exempelvis engagera sig mer aktivt i skrivandet av artiklar och
recensioner. En doktorandkurs kan således medfördel få mynna ut i att
kursdeltagarna får i uppgift att försöka skriva ett acceptabelt bidrag till
tidskriften. Även om försöket kanske inte lyckas de första gångerna, så kan
de erfarenheter som görs vara till god nytta för doktoranden.
Redaktionens strävan kommer under den kommande tiden framför allt
att vara inriktad på att få in många och intressanta bidrag från forskare i de
nordiska länderna. Vi är övertygade om att tidskriften har en mycket viktig
uppgift att fylla bredvid de internationella etablerade tidskrifterna som ett
forum för utbyte av kunskaper och diskussion inom ett snabbt expanderande och intressant forskningsområde.
redaktionen

