
Koordinatorsamling I Zoom I 02.09.2020

Nasjonal forskerskole i

kunstnerisk utviklingsarbeid



Agenda

• Velkommen ved Geir Strøm, fagdirektør, Linda Lien, seniorrådgiver og 

Ingrid Milde, rådgiver, Diku

• Kort om forskerskolen og undervisningstilbudet

• Årets aktiviteter og endringer som følge av koronapandemien 

• Informasjonsflyt mellom forskerskolen og institusjonene – hvordan jobbe godt sammen

• Tilbakemeldinger, spørsmål og diskusjon



Om Nasjonal forskerskole i KU

• Etablert i 2018.

• Viderefører fellesfaglig opplæringstilbud for stipendiater, som tidligere ble organisert 

gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid / Stipendiatprogrammet.

• Tilbyr fellesfaglig opplæring tilsvarende tjue studiepoeng, og skal være relevant for 

hele fagbredden innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.



Styret 2019-2022

• Anne-Helen Mydland, UiB (styreleder)

• Ellen Ugelvik, NMH (nestleder)

• Tone Åse, NTNU

• Måns Wrange, KHiO

• Geir Davidsen, PKU

• Erik Friis Reitan, stipendiatrepresentant



Organisering

STYRET

Representanter fra institusjoner med ph.d-

program (4), stipendiater (1) og Diku (1)

Diku (PKU)

Administrasjon og

finansiering

SEMINAR-

LEDER + 

bidragsytere

SEMINAR-

LEDER + 

bidragsytere

SEMINAR-

LEDER + 

bidragsytere

SEMINAR-

LEDER + 

bidragsytere

SEMINAR-

LEDER + 

bidragsytere



Årlige aktiviteter

• Fem seminarer for stipendiater

• Introduksjon til kunstnerisk utviklingsarbeid

• Dokumentasjon og deling

• Etikk

• Relasjoner og kontekst

• Sluttføring, inkludert arkivering 

• To forumer (ARF) for stipendiater, veiledere og fagmiljøet

• Veiledersamling

• Dialogmøte

• Koordinatorsamling (første gang i 2020)



Endringer i 2020

• Pågående seminarer dels digitalisert, må evaluere og konkludere om fremtidige 

seminarer

• Endringer i kursplan 2020-21: Fjernet antall dager, beholder arbeidsmengde i timer 

(overførbart til studiepoeng)

• Gjennomgått og oppdatert litteraturlisten (pågående arbeid)

• Vårforumet (ARF) gjennomført institusjonsvist, høstforumet blir digitalt

• Veiledersamlingen gjennomføres digital (16. september)

• Møte for stipendiater gjennomførtes digitalt (16. september)

• Ønsker i tillegg å tilby ekstraordinært dialogmøte for institusjonene i slutten av 

høstsemesteret (invitasjon kommer)



Hvor finner du informasjon?

Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid:

https://diku.no/programmer/nasjonal-forskerskole-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid

Eller: Diku - programmer – bruk taggen «kunstnerisk utviklingsarbeid»

(Viktige dokumenter: Beskrivelse av opplæringstilbud og kursplan for gjeldende år).

Seminarer, forumer, dialogmøter:

https://diku.no/arrangementer

Eller: Diku - arrangementer – bruk taggen «kunstnerisk utviklingsarbeid»



Viktige datoer høsten 2020

• Møte for koordinatorer 2. september

• Avslutning av seminar 3 7. september

• Seminar 4 8.-9. september / 4.-5. november

• Samling for veiledere 16. september

• Møte for stipendiater 16. september

• ARF høst 12.-14. oktober

• Workshop Research Catalogue 15. oktober



Utfordring: Rolleforståelse

Stipendiat

VEILEDER

Prosjektutvikling

(progresjon, kvalitet).

Diku

Tilbyr forskerskole -

arenaer for input og

kritiske drøftinger

(seminarer og forumer).

INSTITUSJON

Arbeidsgiver (lønn, 

fasiliterer, rettigheter, 

permisjoner, tildeling av

studiepoeng etc.).

Diku

Diku (PKU) finansierer

fremdeles et lite antall

stipendiatstillinger, men 

institusjonene har 

arbeidsgiveransvar.



Koordinator-rollen

• Hva ønsker vi fra koordinatorene?

• Holder oversikt og er et bindeledd (behov for årlig oppdatert kontaktinformasjon til institusjonene)

• Kan informere oss om hvem som er veiledere 

• Bidrar til at det er oppdatert informasjon om stipendiater på institusjonenes nettsider

• Deltar på seminarer som observatører etc.

• Hvordan har koordinatorene opplevd våren 

(og hvilke tanker har dere om høstsemesteret?)

• Utsettelser?

• Seminarene (og flytting av seminar 1 fra 2020 til 2021?)

• Vårsamlingen 2021 – digital/hybrid?

• Informasjonen fra forskerskolen?



Utfordring: Informasjonsflyt

Før
• Informere om seminarer/forum

• Sende ut invitasjon til å melde seg på

• Distribuere materiale knyttet til seminarer/forum

Under
• Organisere seminarer/forum

Etter
• Sende

informasjon til

institusjonene

• Evaluere Diku

INSTITUSJONEN

Før
• Bidra til at 

stipendiater

er informerte

og påmeldt

• Avgjøre
utsettelser

Etter
• Oppdatere de 

institusjonelle

systemene

• Tildele
studiepoeng



Glimt fra året: Seminar 2 Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid

Ane Thon Knutsen

Kunsthøgskolen i Oslo



Glimt fra året: Seminar 2 Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid

Ding-dong eller dong-ding: En feiring av

undring og risikovilje i musikk.Arr. i regi av Arne 

Nordheim-senteret. Del av verket 'Piano Piece' av

Kristine Tjøgersen, framført av Ellen Ugelvik.



Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid

Sanae Yoshida

Norges musikkhøgskole

Glimt fra året: Seminar 2



Besøk på Galleri F 15 og utstillingen 

`Don´t feed the monster`.

Glimt fra året: Seminar 5
Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid



Tidligere stipendiat Franz P. 

Schmidt på F 15.

Glimt fra året: Seminar 5 Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid



Stipendiat snakker om arbeidet sitt på F 15:

Ida Falck Øien 

Glimt fra året: Seminar 5



Gjesteforelesere:

Tanja Orning og Tris Vonna-Michell

Glimt fra året: Seminar 5



Andrea Parkins

Norges musikkhøgskole

Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid

Glimt fra året: ARF høst



Art VAPO - True North

UiT Norges arktiske universitet, 

Musikkonservatoriet, prosjektleder 

Geir Davidsen.

Glimt fra året: ARF høst Nasjonal 

forskerskole 

i kunstnerisk 

utviklingsarbeid



Utfordring: Kvalitetsutvikling

• Større kull – skape tilhørighet og fellesskap

• Digitalisering – legge til rette for dialog og refleksjon

• Bærekraft – finne de rette stedene for samlingene; digitalt, på hoteller eller institusjoner

• Tverrfaglighet – relevans for alle fagfelt

• Format – tradisjonell undervisning vs. en mer åpen og utforskende form

• Ønske om større mangfold – referanser,  eksempler, seminarledere, moderatorer, 

gjesteforelesere



Stor vekst

Nesten 100 nye stipendiater på fem år:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

17 18 18 25 16 25?



Design 6

Visuell kunst 33

Film 4

Scenekunst 12

Musikk 41

96

96 har fullført programmet:



Gjennomstrømming 2010-2019

Per institusjon / år:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sum

NMH 1 3 4 3 2 3 1 2 19

KHiO 3 1 5 1 4 3 1 6 24

UiB 1 2 1 4 1 2 2 2 1 16

NTNU 2 1 1 2 1 3 1 11

HiNN 1 1 1 3

HiØ 1 1

UiS 1 2 3

UiT 1 1 2

TOTALT 6 4 3 7 13 5 9 10 10 12 79

Tallene for 2019 inkluderer 7 avlagte ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, 6 ved KHiO og 1 ved NMH. 



diku.no


