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Forskerskolen er en helhet som består av en serie seminarer og  

konferanser, der fullt læringsutbytte oppnås gjennom samlet  

deltagelse. De fleste læringsmål arbeides med over flere samlinger. 

 

 

   Oppdatert: 28.06.2021 

 

Seminar 1  

 

Seminaret omhandler teori relatert til kunstnerisk utviklingsarbeid. I seminaret tar vi opp kunstnerisk 

utviklingsarbeids opprinnelse og historiske utvikling . Ulike modeller for kunstnerisk utviklingsarbeid 

nasjonalt og internasjonalt belyses, med særlig vekt på hva som kjennetegner «Den norske modellen». 

Hva utgjør skillet mellom forskning på, for og gjennom kunst? Hva kjennetegner sammenhengen 

mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis? Hvilke forskningstema og -spørsmål 

behandles innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og hva kjennetegner kunnskapsproduksjonen? I tillegg 

belyses sentrale begreper innen kunstnerisk utviklingsarbeid, nasjonalt og internasjonalt.   

 

Seminaret består av to komponenter:  

• En nettbasert ressurs i Research Catalogue, som inneholder introduksjonstekster, videoer, 

litteraturliste og aktuelle lenker. Ressursen baserer seg på selvstudium og gjøres tilgjengelig 

for stipendiater og veiledere så snart stipendiaten er registrert i forskerskolen. For stipendiater 

inneholder også ressursen mulighet for å sende inn kort bio og prosjektabstrakt, som lastes 

opp på den of fentlig tilgjengelige oversikten over aktive stipendiater tilknyttet forskerskolen.   

 

• Et introduksjonsseminar, som er åpent for både veiledere og stipendiater. For stipendiatene er 

seminaret obligatorisk. Introduksjonsseminaret består av to hoveddeler: Introduksjon til den 

nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid (inkludert veiledning i bruk av 

nettressursen) og introduksjon til Research Catalogue.    

 
Anbefalt tidspunkt: 1. semester. Seminaret må være gjennomført før stipendiaten kan delta på 

seminar 2-5.  
 
Omfang: Arbeidsmengde totalt 75-90 timer, tilsvarende 3 studiepoeng. 
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Læringsutbytte:  

• behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid.  

• kan gjøre rede for teori- og metodemangfold i kunstnerisk utviklingsarbeid, og ref lektere over  

og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid . 

 

Arbeids- og undervisningsform: Selvstudium, innlevering av materiale, seminar med forelesninger, 

presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Oppgaver og supplerende 

litteraturliste sendes ut av kursholder minimum en måned før seminaret. 

  

Arbeidskrav: Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur og materiale presentert i den 

digitale ressursen. Stipendiaten må ha levert en kort introduksjon til eget prosjekt i relevant format. 

Prosjektpresentasjonen gjøres tilgjengelig for medstipendiater og andre gjennom Research Catalogue. 

Under seminaret må stipendiaten delta aktivt, og med utgangspunkt i eget prosjekt være en bidragsyter i 

diskusjonen relatert til temaet i seminaret. 
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  Oppdatert: 28.06.2021 

 

Seminar 2 

 

Seminaret omhandler deling og dokumentasjon i kunstnerisk utviklingsarbeid, med vekt på 

metodemangfoldet innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter 

drøf tes ulike tidsbaserte og varige delingsformater for presentasjon og dokumentasjon og deres 

innvirkning på arbeidsmetoder, kunstneriske resultater og ref leksjoner. 

 

Anbefalt tidspunkt: 2. semester. 

 

Omfang: Arbeidsmengde totalt 75-90 timer, tilsvarende 3 studiepoeng. 

 

Læringsutbytte:  

• kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid.  

• kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger.  

 

Arbeids- og undervisningsform: Seminar basert på forberedende oppgaver, forelesninger, 

presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Oppgaven, som er knyttet til 

seminarets tematikk, og supplerende litteraturliste sendes ut av kursholder minimum en måned før 

seminaret. 

 

Arbeidskrav: Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst  

eller tilsvarende og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med 

presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.  
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  Oppdatert: 28.06.2021 

Seminar 3 

 

Seminaret omhandler etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis. Det gis innføringer i 

grunnleggende forskningsetikk og kunstetikk, samt metoder for kartlegging av etisk dimensjoner i 

kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøf tes ulike etiske 

utfordringer og potensialer. 

 

Anbefalt tidspunkt: 2. semester. 

 

Omfang: Arbeidsmengde totalt 75-90 timer, tilsvarende 3 studiepoeng. 

 

Læringsutbytte:  

• behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

• kan diskutere etiske prinsipper og forhold i kunstnerisk utviklingsarbeid.  

• kan identif isere etiske problemstillinger og utøve kunstnerisk utviklingsarbeid med integritet.  

 

Arbeids- og undervisningsform: Seminar basert på forberedende oppgaver, forelesninger, 

presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Oppgaven, som er knyttet til 

seminarets tematikk, og supplerende litteraturliste sendes ut av kursholder minimum en måned før 

seminaret. 

 

Arbeidskrav: Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst  

eller tilsvarende og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med 

presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert ti l andre stipendiaters prosjekter. 
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Seminar 4 

 

Seminaret omhandler relasjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes 

prosjekter arbeides det med kartlegging av relasjoner og hvordan disse påvirkes av og påvirker 

kunstneriske prosesser og resultater i prosjektenes ulike faser. Det utveksles erfaringer med å lede  

og gjennomføre komplekse kunstneriske prosjekter. 

 

Anbefalt tidspunkt: 3. semester.  

 

Omfang: Arbeidsmengde totalt 75-90 timer, tilsvarende 3 studiepoeng. 

 

Læringsutbytte: 

• kan formulere problemstillinger og planlegge gjennomføring av kunstnerisk utviklingsarbeid, med 

fokus på kunstneriske prosesser og resultater.   

• kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på 

fagområdet. 

 

Arbeids- og undervisningsform: Seminar basert på forberedende oppgaver, forelesninger, 

presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid 

ledet av stipendiatene selv. Oppgaven, som er knyttet til seminarets tematikk, og supplerende 

litteraturliste sendes ut av kursholder minimum en måned før seminaret. 

 

Arbeidskrav: Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst  

eller tilsvarende og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med 

presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.  
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Seminar 5 

 

Seminaret omhandler sluttfasen av det kunstneriske utviklingsarbeidet, og identif isering og deling av 

faglige bidrag. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøf tes ulike former for bidrag, samt ulike 

formater for sluttpresentasjon, dokumentasjon og arkivering av kunstneriske resultater og ref leksjon.  

 

Anbefalt tidspunkt: 4. semester. Seminar 1-4 anbefales gjennomført før deltaking på seminar 5. 

 

Omfang: Arbeidsmengde totalt 75-90 timer, tilsvarende 3 studiepoeng. 

 

Læringsutbytte: 

• kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid.  

• kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på 

fagområdet. 

• kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger.  

 

Arbeids- og undervisningsform: Seminar basert på forberedende oppgaver, forelesninger, 

presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid 

ledet av stipendiatene selv. Oppgaven, som er knyttet til seminarets tematikk, og supplerende 

litteraturliste sendes ut av kursholder minimum en måned før seminaret. 

 

Arbeidskrav: Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst  

eller tilsvarende og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med 

presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.  
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Konferanse 1-5 

 

Konferansene er en viktig arena for konstruktiv kritisk dialog med et tverrkunstnerisk nasjonalt og 

internasjonalt fagmiljø, og gir mulighet for deling av prosjektet 1) i en tidlig fase, slik at fagmiljøet kan 

inviteres med som en ressurs i ref leksjonen rundt kritiske svakheter og planlagte valg for kontekstualisering 

og utforskning, 2) i en midtfase, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i ref leksjonen rundt 

viktige vendepunkt, etiske utfordringer og avgrensninger og 3) nær sluttfasen, slik at   fagmiljøet kan inviteres 

med som en ressurs i ref leksjonen rundt kunstneriske valg, visnings- og dokumentasjonsformer.  

 

Anbefalt tidspunkt: 1. – 5. semester. 

 

Omfang: 5 konferanser, normalt hver over 2 dager. For- og etterarbeid kommer i tillegg. Arbeidsmengde 

totalt 125-150 timer, tilsvarende 5 studiepoeng. 

 

Læringsutbytte: 

• kan gjøre rede for teori- og metodemangfold i kunstnerisk utviklingsarbeid, og ref lektere over og 

argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid . 

• kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid . 

• kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på 

fagområdet. 

• kan håndtere tverrfaglige spørsmål i kunstnerisk utviklingsarbeid.  

• kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenheng er. 

• kan delta i faglige debatter i internasjonale fora.  

 

Arbeids- og undervisningsform: Konferanser med forberedende oppgaver, deling av eget kunstnerisk 

utviklingsarbeid i varierte formater, presentasjoner og diskusjoner. Stipendiaten belyser prosjektet sitt f ra 

ulike perspektiver, og det forventes progresjon over tid i form at dybde i diskusjonen.  

 

Arbeidskrav: Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og  for tre av konferansene 

forberedt et abstrakt og en presentasjon i relevant format. Under konferansene må stipendiaten være en 

aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.  
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Abstrakter publisert i forkant av konferansene. 

 

 


