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Studieplan 
 
Ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst 
 
Benevnelse 
Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering i Kunst i kontekst 
 
Opptakskrav  
Relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende høyere grad fra fagfeltene musikk, teater eller visuelle 
fag, eller fra tverrestetiske studier, alternativt en realkompetanse som fakultetet vurderer som 
likeverdig. Relevansen av mastergraden (eller tilsvarende) vil bli vurdert av fakultetet opp imot det 
konkrete ph.d.-prosjektet det søkes om. Se for øvrig Utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet 
for kunstfag samt del II i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder. 
 
Generell beskrivelse av spesialiseringen 
Kunst i kontekst (KiK) er en tverrfaglig og tverrestetisk ph.d.-spesialisering. Den er faglig forankret i 
de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Betegnelsen angir spesialiseringens særlige 
kjennetegn: konteksttenkningen. Formålet er å utdanne forskere som kan designe og utføre 
kunstfaglige prosjekter hvor fagene utøves, forstås og analyseres i relasjon til komplekse kunstfaglige, 
samfunnsmessige og utøvende/skapende sammenhenger. 
 
Det samlende fokus for spesialiseringen er forskningsspørsmål rettet mot kontekstene som kunst 
spiller sammen med og inngår i. Disse kontekstene er mangfoldige, og spesialiseringen opererer derfor 
med et åpent og dynamisk kontekstbegrep. For å skissere bredden i konteksttilnærmingen skilles her 
mellom ulike typer kontekster som i praksis ofte vil overlappe hverandre: 

• Kunstfaglige kontekster, for eksempel forhold mellom kunstartene, forhold mellom verk og 
publikum, kunstfagdidaktisk teori og praksis innenfor og utenfor utdanningsinstitusjonene, 
samt forholdet mellom kunstnerisk praksis og kunstteori. 

• Samfunnsmessige kontekster, for eksempel kunst og sosial intervensjon, kunst og helse, kunst 
og demokratisk offentlighet, kunst og nye publikumsgrupper, kunstnerisk praksis og 
kunstinstitusjonene. 

• Utøvende/skapende kontekster, for eksempel produksjon og fremføring av egne og andres 
verker, samspillet mellom kunstnerne og deres publikum, samarbeid på tvers av kunstarter, 
kollektive arbeidsformer og kunstneriske praksiser i et historisk perspektiv. 

 
Kandidatene kan velge mellom to ulike avhandlingsformater: en kombinert kunstnerisk-vitenskapelig 
avhandling som inneholder både en skriftlig og en utøvende/skapende1 del, eller en vitenskapelig 
avhandling. Sistnevnte kan være en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider 
(”artikkelbasert”). 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I hvor stor grad den kunstneriske delen er utøvende og/eller skapende vil kunne variere. I det følgende skal 
”utøvende/skapende” forstås som utøvende og/eller skapende kunstneriske praksiser. Disse praksiser vil også 
kunne innebære kunstdidaktiske perspektiver. 
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Formål 
Ph.d.-spesialiseringen skal kvalifisere for forskning innenfor musikk, teater og/eller visuelle fag, 
dessuten innen tverrestetiske perspektiver på tvers av disse fagene likesom tverrfaglige perspektiver 
hvor et eller flere kunstfag studeres i relasjon til andre fagområder, for eksempel didaktikk, helse eller 
kulturfag. Den tverrfaglige og tverrestetiske orienteringen i KiK-ph.d.-spesialiseringen skal gi 
kandidaten anledning til å se og utvikle sitt eget prosjekt i en tverrestetisk og tverrfaglig sammenheng. 
Med dette menes at kandidaten underveis i studiet tilbys teoretisk og praktisk innsikt i kunstfaglige, 
samfunnsmessige og skapende/utøvende kontekster som overskrider egen faglig forankring, mens det 
enkelte ph.d.-prosjekt som regel vil være forankret i ett av kunstfagene, i musikk, teater eller visuelle 
fag. 
 
Målet er å utdanne forskere som kan engasjere seg i sterke og konkurransedyktige forskningsmiljøer, 
og i miljøer hvor forskning kombineres med forskjellige typer av praksis, for eksempel i 
kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner eller næringsliv. Ph.d.-prosjektene skal sette nye temaer på 
dagsorden, og de skal bidra til at så vel de kunstfaglige profesjonene som de nye tverrfaglige 
forskningsområder utvikles teoretisk og empirisk. Videre skal KiK-spesialiseringen gjennom sitt doble 
fokus på teoretisk og utøvende/skapende virksomhet bidra til å øke den vitenskapelige forståelse for 
handlingsbasert kunnskap. 
 
KiK-spesialiseringens mål kan oppsummeres slik: 

• utdanne kontekstbevisste og tverrestetisk orienterte forskere innen musikk, teater og visuelle 
fag, som kan navigere i samtidens komplekse kunstfaglige og samfunnsmessige virkelighet. 

• bidra til utvikling av kontekstorienterte metoder for både teoretisk og utøvende/skapende 
forskning innen kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. 

• bidra til utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap med tilknytning til yrkespraksis 
innen kunstfagene musikk, teater og visuelle fag og innen kombinasjoner av disse kunstfagene 
og andre fagområder. 

• bidra til å øke rekrutteringen til vitenskapelige stillinger i høyere utdanning med særlig fokus 
på kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. 

 
Innhold 
Spesialiseringens innhold vil være fokusert omkring tre hovedkomponenter: kandidatenes selvstendige 
arbeid med eget ph.d.-prosjekt, individuell veiledning av kandidatene og felles avhandlingsseminar for 
alle KiK-kandidater. Hertil kommer deltagelse i de forskjellige emner i opplæringsdelen, samt 
utvikling av faglige nettverk gjennom deltagelse i konferanser m.m. og evt. opphold ved en annen 
institusjon i Norge eller i utlandet. 
 
Det tilstrebes at kandidatene arbeider kontekstbevisst og tverrestetisk ved at de gjennom hele studiet 
presenteres for forskjellige tilganger til og perspektiver på sine prosjekter, og ved samarbeid med 
relevante institusjoner innen forskning og innen samfunnslivet mer generelt. 
 
Det forventes at ph.d.-kandidatene inngår i fakultetets forsker- og arbeidsmiljø, blant annet gjennom 
aktiv deltakelse i etablerte forskningsgrupper. Ph.d-studiet er en veiledet forskerutdanning. Dette 
medfører at kandidaten bør oppholde seg ved universitetet en vesentlig del av den effektive 
forskerutdanningstiden, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. Se for øvrig Utfyllende regler 
for ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag. 
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Oppbygging  
Ph.d.-spesialiseringen i Kunst i kontekst er avhandlingsorientert og utgjør 180 studiepoeng, fordelt på 
følgende komponenter: 

• selvstendig arbeid med avhandlingen tilsvarende 2 1/2 år eller 150 studiepoeng 
• opplæringsdel tilvarende 1/2 år eller 30 studiepoeng  

 
 

OPPLÆRINGSDEL AVHANDLINGSDEL 

Vitenskapsteori og metode  (10 sp)  
Avhandlingsarbeid, 

 veiledning,  
avhandlingsseminarer,  

deltakelse i KiK-forskermiljøet,  
deltakelse i andre forskningsmiljøer,  

faglig formidling 
(150 sp) 

 
Kunst i kontekst: metoder, teori, 

estetikk  (10 sp) 
 

Fagspesifikt emne  
(5 sp) 

 
Valgfritt emne 

(5 sp) 

 
 
Opplæringsdelen 
Opplæringsdelen skal inneholde faglig og metodisk skolering på høyt vitenskapelig nivå for å 
kvalifisere til arbeidet med avhandlingen og sikre dybde og bredde i kandidatens vitenskapelige 
kompetanse. Den skal være med på å hjelpe kandidaten til å videreutvikle et selvstendig og reflektert 
forhold til egen og andres forskning, samt til forskningens rolle i en større sammenheng. Det er 
anbefalt at opplæringsdelen blir fullført tidlig i ph.d.-studiet. Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng og 
sammensatt av fire fagemner: 
 
1. Vitenskapsteori og metode, 10 studiepoeng  
2. Kunst i kontekst: metoder, teori, estetikk, 10 studiepoeng  
3. Fagspesifikt emne (Musikk i kontekst / Teater i kontekst / Visuelle fag i kontekst), 5 studiepoeng 
4. Valgfritt emne, 5 studiepoeng 
 
Kort omtale av de enkelte emner (se dessuten egen beskrivelse nedenfor) 
 

1. Vitenskapsteori og metode, 10 studiepoeng 
Emnet gir kandidaten kunnskaper om metoder til generering av data, kritiske og analytiske 
tilganger til så vel empiri som teori, samt metoder til å gjennomføre kunstnerisk forskning 
innen de forskjellige kunstfagene. Vitenskapsteoretisk vil fokus ligge på forholdet mellom 
vitenskapsteori generelt sett og kunst- og kulturvitenskap, herunder også musikk-, teater- og 
kunst-/billedvitenskap. 

 
2. Kunst i kontekst: metoder, teori og estetikk, 10 studiepoeng 

Emnet belyser sentrale estetiske og teoretiske problemstillinger i internasjonal forskning 
innenfor de estetiske fagene. Innholdet vil være rettet inn mot deltagernes ph.d.-prosjekter. 
Forskningsspørsmål rettes mot kontekstene som kunst inngår i, det være seg kunstfaglige, 
samfunnsmessige, utøvende/skapende eller andre relevante kontekster. 

 
3. Fagspesifikt emne (Musikk i kontekst / Teater i kontekst / Visuelle fag i kontekst), 5 

studiepoeng 
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Emnet er tilknyttet det kunstfaglige området kandidaten har valgt og er basert på fordypning i 
faglig spesifikk teori og metode, innen hhv. musikk, teater eller visuelle fag. Emnet skal gi 
kandidaten kjennskap til den aktuelle forskningsfronten innen sitt fagområde.  

 
4. Valgfritt emne, 5 studiepoeng 

Her kan kandidaten i samråd med veileder fritt velge blant mulige tilbud ved Universitetet i 
Agder eller ved andre institusjoner i Norge eller utlandet. Fakultetet og universitetet 
samarbeider med en rekke forskerskoler og andre nasjonale og internasjonale partnere. Dette 
gir kandidaten tilgang til en rekke kurs å velge mellom i opplæringsdelen.  
 

Kandidater kan etter søknad få godkjent alternative relevante emner ved forskerskoler og andre 
doktorgradsutdanninger. Opplæringsdelen for den enkelte kandidat skal normalt bestå av minst 15 
studiepoeng fra UiAs egne doktorgradsprogram for å sikre kontinuitet og integrasjon. Dette kan 
fravikes ved lengre utenlandsopphold eller hvis andre sterke grunner foreligger. For nærmere 
bestemmelser se Utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag. 
 
Avhandlingsdelen 
Arbeidet med avhandlingen skal gi kandidaten teoretisk og metodisk fordypning gjennom et 
selvstendig forskningsarbeid som også kan inkludere en kunstnerisk skapende/utøvende del. 
Avhandlingen tar utgangspunkt i den prosjektbeskrivelsen som kandidaten har levert i forbindelse med 
sin søknad om opptak på ph.d.-spesialiseringen. En mer omfattende prosjektbeskrivelse utarbeides 
etter opptaket i samråd med veilederen og skal normalt godkjennes av veilederen innen et halvt år etter 
opptak. 
 
I arbeidet med sin avhandling vil kandidaten få støtte 1) gjennom individuell veiledning, 2) gjennom å 
delta i særlige avhandlingsseminarer og -workshops, 3) gjennom å inngå som en del av fakultetets 
kunst- og forskningsmiljø, 4) gjennom å delta i andre relevante nasjonale og/eller internasjonale kunst- 
og forskningsmiljøer, samt 5) gjennom faglig formidling i ulike sammenhenger. 

Avhandlingen kan leveres som: 
 

1. En kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som inneholder både en skriftlig og en 
utøvende/skapende del. Den utøvende/skapende delen skal munne ut i en offentlig 
presentasjon/fremføring og skal dokumenteres for ettertiden. Dokumentasjonens form og 
omfang må skreddersys det enkelte prosjektets karakter og problemstilling. 
Prosessdokumentasjon skal inngå i den grad den er relevant mht. problemstillingen. Alt 
materialet som legges fram i forbindelse med bedømmelse av avhandlingen, skal senere bli 
arkivert i et offentlig tilgjengelig arkiv. Kandidaten må ha en skriftlig avtale om en slik 
arkivering ved innlevering av avhandlingen til bedømmelse. Omfanget av den skriftlige delen 
vil kunne variere i forhold til størrelsen på den kunstneriske delen, men bør ikke overstige 150 
sider à 2400 tegn med mellomrom. Velger kandidaten en skriftlig del i form av flere artikler, 
bør minst en av artiklene være akseptert for publisering, enten i en godkjent vitenskapelig 
publiseringskanal med fagfellevurdering eller i en anerkjent publiseringskanal for kunstnerisk 
utviklingsarbeid (KU) med fagfellevurdering. Publiseringskanal(er) velges i samråd med 
veileder. 
 

2. En vitenskapelig avhandling i form av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre 
arbeider ("artikkelbasert"). Nivå og arbeidsomfang skal være det samme enten avhandlingen 
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er en monografi eller artikkelbasert. En artikkelbasert avhandling skal normalt omfatte minst 
tre delarbeider (artikler) pluss en sammenbindende tekst (den såkalte "kappe"). Minst en 
artikkel bør ved leveringen være akseptert for publisering i en godkjent vitenskapelig 
publiseringskanal med fagfellevurdering. Publiseringskanaler velges i samråd med veileder. 
Ved medforfatterskap i artikkelbaserte avhandlinger skal kandidaten være eneforfatter på 
minst ett delarbeid, samt på den sammenbindende teksten. Kappen skal synliggjøre helhet og 
sammenheng i avhandlingsarbeidets deler og ta opp relevante temaer som ikke uten videre er 
lette å finne plass til i artiklene. Kappen skal også synliggjøre og oppsummere avhandlingens 
bidrag til det aktuelle forskningsfeltet samt inneholde faglige oppdateringer dersom det er 
nødvendig ut fra når artiklene ble ferdigstilt. Kappen vil normalt omfatte 40-70 sider. 
Omfanget av avhandlingen bør ikke overstige 300 sider à 2400 tegn med mellomrom.  

 

For begge avhandlingsvarianter gjelder: Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del 
av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra. Fakultetet kan dispensere fra 
dette kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det. 
 

Utenlandsopphold 
Det er mulighet for utenlandsopphold dersom kandidat og veileder er enige om dette, og dersom 
oppholdet godkjennes av ph.d.-utvalget. Fakultetet vil legge til rette for at ph.d.-kandidatene kan ta et 
utenlandsopphold i stipendperioden.  
 

Læringsutbytte 

Kunnskap 
Kandidaten 
• er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og har et høyt kunnskapsnivå innenfor fagområdets 

vitenskapsteori, kunstneriske problemstillinger og metoder 
• kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og 

faglige og kunstneriske utviklingsprosjekter 
• kan bidra til utvikling av ny kontekstorientert og tverrestetisk kunnskap, teorier, metoder, 

fortolkninger og dokumentasjonsformer innen kunstfagene og i et spenningsfelt mellom 
kunstfagene og andre samfunnsrelevante områder 

• kan beherske og diskutere kontekstorienterte utøvende/skapende, vitenskapsteoretiske og 
metodologiske problemstillinger innenfor kunstfagene 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 
• kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og kunstnerisk 

utviklingsarbeid slik at det kan vekke internasjonal interesse innen eget fagfelt og på tvers av 
kunstfaglige og andre fagfelter 

• kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet   
• kan analysere og kritisk vurdere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor 

fagområdet og arbeide selvstendig med kontekstorientert praktisk og teoretisk utvikling og 
problemløsing 
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• kan supplere eksisterende kunnskap og bidra aktivt til utvikling og avgrensning av det tverrfaglige 
og tverrestetiske fagfeltet Kunst i kontekst i norske og internasjonale sammenhenger  
 

Generell kompetanse 
Kandidaten  
• kan evne å ha overblikk over, analysere og syntetisere kunstfaglig praksis og teori i relasjon til 

ulike kontekster 
• kan identifisere, reflektere over og håndtere relevante forsknings- og profesjonsetiske 

problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet 
• kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale 

kanaler i genre og språk tilpasset både vitenskapelige og andre målgrupper 
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på fagområdet til å planlegge og gjennomføre 

avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter samt bidra til nytenkning og innovasjon 
 
 
Arbeidsformer 
 
Opplæringsdelen 
Undervisningen i de enkelte emnene blir organisert i to til fire samlinger per emne, hvorav den enkelte 
samlingen som regel er på en eller to dager (se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon). 
Samlingene vil inneholde en kombinasjon av forelesninger, seminardrøftinger, workshops, samt 
presentasjon og diskusjon av papers og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Før hver samling skal 
deltakerne forberede seg dels gjennom grundig lesning av pensum, dels gjennom utarbeidelse av evt. 
muntlig framlegg, fremvisning av eget arbeid eller lignende. 
 
Avhandlingsdelen 
1. Veiledning 
Veiledning blir gitt av hovedveileder og evt. en biveileder. Hovedveileder vil som regel være en 
forsker (professor eller førsteamanuensis) tilknyttet KiK-forskningsplattformen ved Fakultet for 
kunstfag. Hvis det er hensiktsmessig, kan biveileder komme fra et annet miljø eller en annen 
institusjon. Ph.d.-avtalen som inngås ved opptak til ph.d.-programmet, regulerer rettigheter og plikter 
mht. veiledningen. Se for øvrig Utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag. 
 
2. Avhandlingsseminarer og -workshops 
Som en støtte til utviklingen av ph.d.-prosjektet arrangeres avhandlingsseminarer og/eller workshops 
en til to ganger i semesteret. Samlingene skal gi rom for diskusjon og refleksjon omkring teoretiske 
eller metodiske tekster og kunstneriske verk som er betydningsfulle for – eller er en del av – 
deltagernes ph.d.-prosjekter. Deltakerne velger selv ut essays og kunstverk. Kandidatene skal både 
presentere og fungere som opponenter på andres presentasjoner. Et sluttseminar for den enkelte 
kandidat (såkalt 90%-seminar) gjennomføres når omtrent 90% av stipendiatperioden er medgått. 
 
3. Aktiv deltagelse i KiK-forskningsplattformen ved fakultetet 
KiK-forskningsplattformen arrangerer jevnlig tematiske seminarer med opplegg fra deltagende 
forskere og ph.d.-kandidater. I tillegg inviteres nasjonale og internasjonale gjesteforskere og/eller 
kunstnere som bidragsytere. Ph.d.-kandidatene forventes å inngå som fullverdige deltakere i miljøets 
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forskningsgrupper og aktiviteter, spesielt i aktiviteter som er relevante for avhandlingsarbeidet og for 
stipendiatens utvikling som forsker. 
 
4. Aktiv deltagelse i andre relevante nasjonale og/eller internasjonale kunst- og forskningsmiljøer  
Gode nettverk anses som viktige for en senere forskerkarriere. Underveis i studiet forventes 
kandidatene derfor å delta i relevante nettverk, forskergrupper og lignende, nasjonalt så vel som 
internasjonalt. Her vil stipendiaten kunne få mulighet for å presentere, diskutere og få tilbakemelding 
på særlige temaer og problemstillinger tilknyttet avhandlingsarbeidet. Alle kandidater oppfordres til, 
om mulig, å søke om gjesteopphold ved et utenlandsk universitet som en del av avhandlingsarbeidet. 
 
5. Faglig formidling 
Ph.d.-kandidatene forventes løpende å formidle sin forskning til kollegaer så vel innenfor som utenfor 
KiK-miljøet. Formidling til andre forskere vil, som allerede nevnt, skje ved workshops, seminarer og 
konferanser samt på ph.d.-kurs. Dessuten er det ønskelig at kandidatene formidler sin forskning til 
bachelor- og masterstudenter ved Fakultet for kunstfag og til en bredere offentlighet. 
 
 
Vurderingsformer 
 
Opplæringsdelen 
Ved eksaminasjon i alle tre emnene (1. Vitenskapsteori og metode, 2. Kunst i kontekst: metoder, teori, 
estetikk og 3. Fagspesifikt emne) bedømmes prestasjonen til bestått eller ikke bestått, der bestått betyr 
at prestasjonen ligger på et høyt nivå. Som det kan ses av beskrivelsene av de enkelte emnene, 
bedømmes prestasjonene ut fra paper eller muntlig fremlegg som er utarbeidet av kandidaten etter 
aktiv deltagelse i emnet. Både paper og muntlig fremlegg kan inneholde et utøvende/skapende 
element. Fakultetet behandler søknader om godkjenning av faglig formidling eller eksterne emner som 
del av opplæringsdelen. 
 
Eksamener som ved opptak er eldre enn 5 år, kan normalt ikke inngå i opplæringsdelen. Det 
forutsettes at emner som inngår i opplæringsdelen, ikke samtidig er del av opptaksgrunnlaget eller 
inngår i tidligere avsluttede utdanningsenheter.  
 
Dersom kandidaten ikke består en av prøvene i opplæringsdelen, gis det en begrunnelse for dette, råd 
om forbedring og en ny innleveringsfrist. Det samme gjelder dersom eventuelle forkunnskapskrav 
ikke er innfridd, eller dersom den utvidede prosjektbeskrivelsen ikke kan godkjennes. Se for øvrig 
Utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag. 
 
Avhandlingsdelen 
Opplæringsdelen må være fullført og bestått i sin helhet før kandidaten kan søke fakultetet om å få 
avhandlingen bedømt. Bedømmelsen foretas av en sakkyndig komité. 
 

1. For en kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling, som inneholder både en skriftlig og 
en utøvende/skapende del, gjelder at ph.d.-graden tildeles på grunnlag av: gjennomført 
opplæringsdel, godkjent vitenskapelig avhandling, godkjent offentlig presentasjon/fremføring 
av utøvende/skapende arbeid, godkjent dokumentasjon av utøvende/skapende arbeid, godkjent 
prøveforelesning over oppgitt emne, godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). 

2. For en vitenskapelig avhandling gjelder at ph.d.-graden tildeles på grunnlag av: gjennomført 
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opplæringsdel, godkjent vitenskapelig avhandling, godkjent prøveforelesning over oppgitt 
emne, godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). 
 

Fakultetet selv oppnevner en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme 
avhandlingen, prøveforelesningen, evt. presentasjon og dokumentasjon av utøvende/skapende arbeid 
og den avsluttende disputas. For ytterligere omtale av vurdering henvises til del IV i forskrift for 
graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder.  
 
 
Yrkesmuligheter 
Etter endt utdanning vil kandidatene ha kompetanse for å kunne ansettes i og/eller arbeide med: 

• vitenskapelige stillinger i høyere utdanning med særlig fokus på kunstfagene og 
kunstformidling 

• stillinger der det er ønskelig med dobbeltkompetanse innen utøvende/skapende og 
vitenskapelig virksomhet 

• stillinger som formidlere, produsenter, ledere, kuratorer og kunstnere ved kunstinstitusjoner  
• rådgivning for det offentlige i kulturspørsmål som gjelder utvikling av nye kunst- og 

kulturprosjekter der kravene til kvalitet, mangfold og kritisk refleksjon er høye, samt 
forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid som initierer og iverksetter forsknings-, utrednings- 
og evalueringsprosjekter 

• realisering av kunst- og kulturlivets målsettinger om å nå ut til flest mulig og på nye steder og 
nye arenaer, og initiere samarbeid på tvers av kunstfag og kunstuttrykk 

• utviklingsarbeid som tar sikte på å føre profesjonene til nye virksomhetsområder der egne og 
andres arbeidsplasser etableres.  

 
 
Fører til grad 
Programmet fører fram til graden ph.d., spesialisering i Kunst i kontekst. 
 
 
Ansvarlig fakultet 
Fakultet for kunstfag 
 
 
Kontaktperson 
Førsteamanuensis, ph.d. Siemke Böhnisch
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Vitenskapsteori og metode (10 studiepoeng)  

 
Program 
Emnet inngår i ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering i Kunst i kontekst.  
 
Forkunnskaper 
Det kreves at ph.d.-kandidaten har forkunnskaper tilsvarende vitenskapsteori- og metodeemnene ME-
406 eller KF-402 i masterutdanningene i kunstfag ved UiA. Studenter uten tilstrekkelige 
forkunnskaper i vitenskapsteori og metode pålegges å skaffe seg disse. Dette kan skje gjennom å ta 
emner på 400-nivå, eller gjennom et lesepensum som skal prøves i form av et essay. 

Læringsutbytte 
Etter fullført vitenskapsteoridel har kandidatene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som 
gjør at de kan reflektere over ulike tilnærmingsmåter i forskning, deres relevans og begrensninger. 
Studentene er orientert om den forskningshistoriske bakgrunn for de teorier og undersøkelser som 
trekkes inn i avhandlingsarbeidet, og kan begrunne sitt avhandlingsprosjekts vitenskapelige status og 
begrensninger fra relevante vitenskapsteoretiske posisjoner. 
 
Etter fullført metodedel kan kandidatene orientere seg i internasjonale artikler og rapporter der det 
anvendes avanserte metoder – også andre enn dem de selv anvender. Videre er doktorgradsstudentene 
bredt orientert om metodologiske muligheter og deres forutsetninger, så de kan begrunne egen 
avhandlings metodedesign. Endelig har studentene opparbeidet seg et grunnlag for egen videre 
fordypning i metodelitteratur som støtter opp om eget prosjekt.  
 
Studentene kan dessuten reflektere over kontekstbegrepets mange fasetter og over de ulike fagenes 
sosiale, kulturelle og historiske kontekster, og de kan reflektere over hvordan fagene fungerer som 
kontekster for hverandre og over faginterne kontekster, herunder forhold mellom utøvende/skapende 
og teoretisk praksis.  
 
Innhold 
Emnet Vitenskapsteori og metode fokuserer på temaer som gir doktorgradsstudenten kunnskaper om 
metoder til generering av data, kritisk og analytisk tilgang til så vel empiri som teori, samt metoder til 
å gjennomføre kunstnerisk forskning innen de forskjellige kunstfagene. Et sentralt spørsmål er hva 
som kjennetegner vitenskapelig begrunnelse, forklaring og forståelse. De viktigste forutsetningene, 
metodene og begrepene i de forskjellige forskningstradisjoner vil bli presentert, drøftet og sett ut fra et 
kunstfaglig perspektiv. Det blir gitt en nødvendig oversikt over ulike vitenskapssyn: positivisme, 
hypotetisk-deduktiv metode, hermeneutikk, historisk og sosiologisk vitenskapsteori, kritisk teori, 
diskursanalyse, postmoderne vitenskapskritikk, vitenskapenes strategier for produksjon av kunnskap, 
samspillet mellom vitenskap og samfunn, osv. Hovedvekten vil ligge på forholdet mellom 
vitenskapsteori generelt sett og kunst og kulturvitenskap, herunder også musikk-, teater- og kunst-
/billedvitenskap. Spenninger og gjensidig stimulering mellom empiriske og normativt-systematiske 
vitenskapspraksiser på den ene siden og utøvende/skapende kunstpraksiser på den andre siden vies 
særlig oppmerksomhet.  
Emnet vil også dekke temaer som forskningsetikk og humanvitenskapens begreper og tverrfaglige 
dialogpraksiser. Emnet inneholder forøvrig drøftinger av problemformuleringen og dens 
vitenskapsteoretiske forutsetninger, samt forskningsstrategi. 



Universitetet	  i	  Agder	  (UiA)	  /	  Fakultet	  for	  kunstfag	  

	  

	  

10	  

 
Innen metodeområdet vil en ta opp sentrale aspekter ved forskningsmetodikk knyttet til kunstfaglig 
forskning. Det inneholder også en drøfting av metodologisk design, herunder metodevalget og dets 
forskningsetiske spørsmål, muligheter for anvendelse av kvalitative og kvantitative metoder, samt 
prosjektets argumentasjon fram til dets konklusjon, herunder konklusjonens teoretiske integrasjon, 
samt forholdet mellom beskrivelse og normativ vurdering. 
 
Arbeidsformer 
Emnet er obligatorisk. Undervisningen blir organisert i fire to-dagers samlinger (eller tilsvarende) med 
forelesninger, seminarer, presentasjoner av papers med kommentarer, praktiske øvelser osv. De 
enkelte samlinger skal legges opp slik at det ikke er avgjørende for læringsutbyttet hvilken rekkefølge 
studentene deltar på samlingene i.  
 
Vilkår for å gå opp til eksamen 
Før kandidatene kan avlegge eksamen i emnet, skal de ha levert en skisse til paper på maksimum 3 
sider. Skissen skal presenteres på en av samlingene. Det er også et krav at kandidatene skal gi en 
forberedt kommentar til en annen ph.d.-kandidats skisse på en av samlingene. Dette er vilkår for å 
kunne levere eget paper til sensur. 
 
Eksamen 
Studentene skal skrive et vitenskapsteoretisk og/eller metodologisk paper i tilknytning til dette emnet. 
Temaet skal ha relevans til eget prosjekt, og knytte sammen problemstillinger fra undervisning og 
emnepensum til eget prosjekt.  
 
Det settes en frist på maksimum tre måneder etter presentasjonen av skissen for å legge fram et ferdig 
paper. Dette skal være på maksimum 15 sider à 2400 tegn med mellomrom, eksklusive referanser og 
litteraturliste. Paperet vurderes av emneansvarlig og ekstern sensor. Paperet vurderes til bestått/ikke 
bestått. Om paperet vurderes til ikke bestått, gis det en begrunnelse for dette, råd om forbedring og en 
ny innleveringsfrist.  
 
Tilbys som enkeltemne 
Nei 
 
Ansvarlig fakultet 
Fakultet for kunstfag 
 
Kontaktpersoner  
Professor, ph.d Helene Illeris og professor, Fil.dr. Per Kjetil Farstad 
 
Litteratur 
Pensumlisten vil være under kontinuerlig utvikling med bakgrunn i tilfanget av ny forskningslitteratur 
på feltet og med tilpasning til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Titlene nedenfor utgjør eksempler på 
aktuell litteratur. Endelig pensumliste kunngjøres ved oppstart av emnet. 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2000). Reflexive Methodology. New Vistas for Qualitative Research. 

London: Sage Publications. 
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All Davies, C. (2008). Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Self and Others (2nd edition). 
London: Routledge. 

Auslander, P. (2008). Theory for Performance Studies. A Student’s Guide. London: Routledge.  
Bal, M. (2002). Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide. Toronto: University of 

Toronto Press. 
Belting, H. (2011). An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body. Princeton: Princeton 

University Press. 
Bourdieu, P. (1996). The Rules of Art. Cambridge: Polity Press. 
Cook, N. & Everist, M. (Red.) (1999). Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press..  
Delanty, G. & Strydom, P. (Red.) (2003). Philosophies of Social Science. The Classic and 

Contemporary Readings. Maidenhead: Open University Press.  
Denzin, N. K. (2003). Performance Ethnography. Critical Pedagogy and the Politics of Culture. 

London: Sage publications. 
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of Qualitative Research. London: Sage 

publications.  
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: 

Longman. 
Fog, J. (1995). Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. København: 

Jette Fog og Akademisk forlag.  
Foucault, M. (1969/2002). The Archeology of Knowledge. London: Routledge. 
Gjærum, R. G. & Rasmussen, B. (Red.) (2012). Forestilling, framføring, forskning. Metodologi i 

anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika. 
Gustavsson, A. (Red.). Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Kristiansand: 

Høyskoleforlaget.  
Hannula, M., Suoranta, J. & Vadén, T. (2005). Artistic Research. Theories, Methods and Practices. 

Helsinki: Academy of Fine Arts. 
Kaiser, M. (2000). Hva er vitenskap? Oslo: Universitetsforlaget.  
Kress, G. (2010). Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. 

London: Routledge. 
Leeuwen, T.V. (2005/2008). Introducing Social Semiotics. New York: Routledge 
Pink, S. (2009). Doing Sensory Ethnography. London: Sage Publications. 
Wegman, R. C. (2012). Historical Musicology. Is it Still Possible? In M. Clayton, T. Herbert & R. 

Middleton (Red.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York: Routledge. 
 
Kandidatene skal kjenne Forskningsetiske retningslinjer for humaniora, jus og samfunnsvitenskap, 
siste versjon, https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-
humaniora/. 
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Kunst i kontekst: metode, teori, estetikk (10 studiepoeng) 
 
Program 
Emnet inngår i ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering i Kunst i kontekst.  
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne har studentene fått grundig kjennskap til litteratur og kunstneriske prosjekter som 
impliserer og problematiserer teoretisk og kunstnerisk praksis og som kan karakteriseres som 
tverrestetisk og kontekstorientert. Studentene kan redegjøre for faglig, historisk og 
samfunnsmessig/kulturell bakgrunn for valg av teoretisk og evt. kunstnerisk tilgang i sitt 
avhandlingsprosjekt, samt sette dette inn i en større samfunnsmessig, kunstintern og/eller kunstfaglig 
og kunstdidaktisk ramme. Dessuten kan studentene – avhengig av faglig forankring i hhv. musikk, 
teater eller visuelle fag – anvende fagvitenskapelige teoriers begrepsapparat i sitt avhandlingsprosjekt 
og konfrontere eller kombinere disse med teorier fra andre fagfelter. Gjennom dette emnet vil 
studentene bli kjent med forskningsfronten innen tverrestetisk og kontekstorientert kunstfaglig 
forskning og utviklingsarbeid. 
 
Innhold 
Emnet skal gjennom pensum og undervisning gi en grundig innsikt i de teoretiske fagdiskusjonene 
innenfor tverrestetisk og kontekstorientert kunstfaglig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Herunder gjennomgås temaer som inkluderer nyere estetisk teori, kunstsosiologi og kulturanalyse, 
historiske perspektiver på kunst og kultur og kunstdidaktiske strømninger. Dessuten gjennomgås og 
drøftes sentrale begreper i moderne tverrestetisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. For å 
støtte studenter best mulig i arbeidet med avhandlingen, vil emnet bli tilrettelagt med en høy grad av 
fleksibilitet, så det kan tas hensyn til skiftende prosjekters særegne fokus og mulige tverrestetiske og 
tverrfaglige berøringspunkter mellom disse. 
 
Arbeidsformer 
Emnet er obligatorisk. Undervisningen blir organisert i fire to-dagers samlinger (eller tilsvarende). 
Samlingene vil inneholde en kombinasjon av forelesninger, seminardrøftinger og presentasjon og 
diskusjon av papers og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.  
 
Vilkår for å gå opp til eksamen 
Til en av samlingene skal hver kandidat, i overensstemmelse med den valgte form på avhandlingen, 
utarbeide et utkast til et paper eller en kombinasjon av et slikt utkast og et kunstnerisk arbeid. I dette 
arbeidet trekkes det linjer mellom relevant pensumlitteratur og kandidatens eget prosjekt. Utkast til 
paperet skal foreligge før samlingen og presenteres på samlingen sammen med evt. kunstnerisk arbeid. 
Dette er vilkår for å kunne levere eget paper/kunstnerisk arbeid til sensur. Aktuelt tema for eget paper 
kan være drøftinger av teorivalg og/eller kunstneriske verk i forbindelse med egen avhandlings 
problemstilling og evt. i forbindelse med eget kunstnerisk arbeid.  
 
Eksamen 
Leveres et paper, skal dette være på 10-15 sider à 2400 sider inkl. mellomrom. Leveres en 
kombinasjon av paper og et kunstnerisk arbeid, skal paperet være på 5-10 sider à 2400 sider inkl. 
mellomrom. Det leverte paper eller paper/kunstneriske arbeid vurderes av emneansvarlig og ekstern 
sensor. Paperet eller paperet/kunstnerisk arbeid vurderes til bestått/ikke bestått. Om paperet eller 
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paperet/eksemplet vurderes til ikke bestått, gis en tilbakemelding med råd om forbedringer og en ny 
innleveringsfrist. 
 
Tilbys som enkeltemne 
Nei 
 
Ansvarlig fakultet 
Fakultet for kunstfag 
 
Kontaktperson 
Førsteamanuensis, Fil.dr. Tony Valberg; og NN 
 
Litteratur 
Pensumlisten vil være under kontinuerlig utvikling med bakgrunn i tilfanget av ny forskningslitteratur 
på feltet og med tilpasning til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Titlene nedenfor utgjør eksempler på 
aktuell litteratur. Endelig pensumliste kunngjøres ved oppstart av emnet. 
 
Auslander, P. (2008). Liveness. Performance in a Mediatized Culture (2nd edition). London: 

Routledge. 
Bourriaud, N. (2007). Relasjonell estetikk. Oslo: Pax Forlag.  
Bishop, C. (2012). Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Specatorship. London: Verso.  
Christensen, H. D. & Illeris, H. (Red.) (2009). Visuel Kultur. Viden, liv, politik. København: Multivers 

Academic. 
Fischer-Lichte, E. (2008). The Transformative Power of Performance. A New Aesthetics. London: 

Routledge. 
Gade, S. (2010). Intervention & kunst. Socialt og politisk engagement i samtidskunsten. København: 

Politisk Revy. 
Gluhovic, M. (2013). Performing European Memories. Trauma, Ethics, Politics. Basingstroke: 

Palgrave Macmillan.  
Goldbard, A. (2006). New Creative Community .  The Art of Cultural Development.  New Village Press                       .                                                           
Deleuze, G. & Guattari, F. (2002 [1972]). Anti-Ødipus. Kapitalisme og schizofreni. Oslo: Spartacus. 
Göran, M. (2009). Sansningens poetikk. John Cages estetiske praksis – "a non-knowledge of 

something that had not yet happend". Doktoravhandling. Det humanistiske fakultet. Universitetet 
i Oslo. 

Fenner, D. E.W. (2008). Art in Context. Understanding Aesthetic Value. Ohio: Ohio University Press. 
Fletcher, P. (2001). World Musics in Context. A Comprehensive Survey of the World's Major Musical 

Cultures. New York: Oxford University Press. 
Hinderliter, B.,  Kaizen, W., Maimon, V., Manssor, J. & Mccormick, S. (Red.) (2009). Communities of 

Sense. Rethinking Aesthetics and Politics. Duke University Press. 
Kwon, M. (2004). One Place After Another. Site-specific Art and Locational Identity. Cambridge, 

Massachusetts: MIT-press. 
Lewis, T. E. (2012). The Aesthetics of Education. Theatre, Curiosity, and Politics in the Work of 

Jacques Ranciere and Paulo Freire. London: Continuum. 
Rancière, J. (2012). Sanselighetens politikk. Oslo: Cappelen. 
Szatkowski, J.; Christoffersen, E.E & Nielsen, T.R. (Red.) (2011). Performative former (= særnummer 

av Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier). [Aarhus:] Afdeling for Dramaturgi, Institut for 
Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. 
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Sørensen, A.S., Høystad, O.M., Bjurström, E. & Vike, H. (2008). Nye Kulturstudier. En innføring. 
Oslo: Spartacus Forlag AS.  

Taruskin, R. (2010). Music in the Late Twentieth Century. The Oxford History of Western Music. 
Oxford. New York: University Press. 
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Fagspesifikt emne: Musikk i kontekst (5 studiepoeng) 
	  

Program 
Emnet inngår i ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering i Kunst i kontekst.  
 
Forkunnskapskrav  
Det forutsettes at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg forkunnskaper innen utøvende/skapende musikk, 
musikologi, musikkpedagogikk eller tilsvarende, på masternivå. Kandidater med en mastergrad i 
tverrestetiske studieprogrammer (estetikk, kunstfag o.lign.) må kunne dokumentere relevant 
fagspesifikk fordypning innen musikk tilsvarende minst 30 studiepoeng på masternivå. 
 
Anbefalte forkunnskaper 
En blandet utdanningsbakgrunn med vitenskapelige, utøvende/skapende og didaktiske deler vil være 
en fordel, men er ikke noe formelt krav.  
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studentene kunne reflektere over musikalsk praksis fra et kunstfaglig, 
samfunnsmessig og estetisk perspektiv. Studenten skal være i stand til å utføre forskningsarbeid i 
spenningsfeltet mellom disse perspektivene og utøve kritikk og nytenkning. Studenten skal kunne 
formidle sin kunnskap og forståelse videre i ulike sammenhenger. 
 
Innhold 
Musikk i kontekst presenterer hvordan musikken inngår i en rekke ulike kontekster. Emnet fokuserer 
på musikalsk produksjon, interpretasjon, formidling, resepsjon og transformasjon av mening. 
Spørsmål som musikkens anvendelse i tverrestetiske sammenhenger, i ulike kontekster og med ulik 
hensikt og forholdet mellom "kunstner", "verk" og "publikum" belyses kritisk. Innføring i musikkens 
relasjonelle karakter undersøkes med tanke på nye tilganger til utøvelse og tolkning av musikalsk 
praksis. Emnet tar utgangspunkt i konkrete spørsmål som løftes frem av kandidatenes ph.d.-prosjekter 
og nyere musikkvitenskapelig teori.   
 
Arbeidsformer 
Undervisningen blir organisert i to til fire samlinger med forelesninger, seminarer eller worshops der 
papers eller kunstneriske arbeider blir presentert og kommentert av deltakerne på samlingene. Emnet 
vil i størst mulig grad bli tilrettelagt i forhold til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Det gjelder ikke bare 
innhold, men også arbeidsformene. 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen 
Før kandidatene kan avlegge eksamen i emnet, skal de presentere en skisse til muntlig framlegg. 
Skissen skal presenteres på en av samlingene. Det er også et krav at kandidatene skal gi en forberedt 
kommentar til en annen ph.d.-kandidats skisse på en av samlingene. Dette er vilkår for å kunne levere 
synopsis samt presentere muntlig framlegg til eksamen. 
 
Eksamen 
Kandidatene skal presentere et individuelt, muntlig framlegg på 30-45 minutter i tilknytning til dette 
emnet. Framlegget kan inneholde utøvende/skapende elementer. Temaet for framlegget skal ha 
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relevans for eget ph.d.-prosjekt og knytte sammen problemstillinger fra undervisning og emnepensum 
til eget prosjekt.  
 
Det settes en frist på maksimum en måned etter fullført emne for å presentere det muntlige framlegget. 
Senest en uke innen framlegget skal kandidaten levere en synopsis på ca. 5 sider pluss fullstendige 
referanser og litteraturliste. Framlegget vurderes av emneansvarlig og ekstern sensor til bestått/ikke 
bestått. Om fremlegget vurderes til ikke bestått, gis det en begrunnelse for dette, råd om forbedring og 
en ny dato for framlegg. 
 
Tilbys som enkeltemne 
Nei 
 
Ansvarlig fakultet 
Fakultet for kunstfag 
 
Kontaktperson 
Førsteamanuensis, ph.d. Tony Valberg og professor, Fil.dr. Per Kjetil Farstad 
 
Litteratur 
Pensumlisten vil være under kontinuerlig utvikling med bakgrunn i tilfanget av ny forskningslitteratur 
på feltet og med tilpasning til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Titlene nedenfor utgjør eksempler på 
aktuell litteratur. Endelig pensumliste kunngjøres ved oppstart av emnet. 
 
Bach, C. P. E. (1753). True Art of playing Keyboard Instruments. London: Eulenburg books. 
Beard, D. & Gloag, K. (2005). Musicology, The Key Concepts. London: Routledge,. 
Cook N. & Everist, M. (Red.) (1999). Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press, [utdrag]. 
Cook, N. (2012). Music as performance. In M. Clayton, T. Herbert & R. Middleton (Red.), The 

cultural study of music: a critical introduction. New York: Routledge. 
Edström, O. (2002). En annan berättelse om den västerländska musikhistorien och det 

estetiska projektet. Göteborg.  
Farstad, P.K. (2000). German Galant Music in The 18th century. Dr. avhandling, Gøteborg [utdrag]. 
Gaunt, H & Westerlund, H. (Red.) (2013). Collaborative Learning in Higher Music Education. 
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Fagspesifikt emne: Teater i kontekst (5 studiepoeng) 
 
Program 
Emnet inngår i ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering Kunst i kontekst 
 
Forkunnskapskrav 
Det forutsettes forkunnskaper tilsvarende masternivå innen teaterfeltet, det være seg i fagene 
drama/teater, dramaturgi, teatervitenskap/anvendt teatervitenskap, dramapedagogikk, performance 
studies eller tilsvarende. Kandidater med en mastergrad i tverrestetiske studieprogrammer (estetikk, 
kunstfag o.lign.) må kunne dokumentere relevant fordypning innen teaterfeltet tilsvarende minst 30 
studiepoeng på masternivå. 
 
Anbefalte forkunnskaper 
En blandet utdanningsbakgrunn med vitenskapelige, utøvende/skapende og didaktiske deler vil være 
en fordel, men er ikke noe formelt krav. 
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal kandidatene kunne anvende kritiske, teaterteoretiske og -analytiske 
kunnskapsperspektiver i utforskningen av aktuelle praksiser innen teaterfeltet. De skal ha en høy 
bevissthet om teaterets innskrevne konteksttenkning med særlig hensyn til kunstformens doble praksis, 
det vil si teater som estetisk og sosial praksis. Kandidatene skal kunne knytte sitt eget ph.d.-prosjekt til 
kunnskapsfronten på teaterfeltet og til bredere samfunnsmessige forhold. Emnet sikter med dette på å 
oppøve evne til å utføre forskningsarbeid i spenningsfeltet mellom teaterkunstneriske, 
samfunnsmessige og filosofisk-estetiske perspektiver og praksiser. Kandidatene skal kunne håndtere 
komplekse teaterfaglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet. De skal 
dessuten kunne utvikle innovative muntlige formidlingsformer. 
 
Innhold 
Emnet fokuserer på samtidsteateret og aktuelle teoretiske og metodiske tilganger til forskning i og med 
teaterpraksis. Emnet vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger relatert til kandidatenes ph.d.-
prosjekter kombinert med kritisk lesning og diskusjon av sentrale tekster innen nåtidig teori og aktuell 
teaterpraksis. Det anvendes et bredt og åpent teaterbegrep. Særlig fokus vil ligge på samtidsteaterets 
potensialer til å undersøke og aktivisere sosiale og kulturelle prosesser som tar høyde for 
kompleksiteten i nåtidens samfunn. 
 
Arbeidsformer 
Undervisningen blir organisert i to til fire samlinger med seminarer og/eller workshops. Det kan bli 
aktuelt med kollokviearbeid og felles forestillingsbesøk utenom samlingene. Emnet vil i størst mulig 
grad bli tilrettelagt i forhold til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Det gjelder ikke bare innhold, men også 
arbeidsformene. 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen  
Før kandidatene kan avlegge eksamen i emnet skal de presentere en skisse til muntlig framlegg. 
Skissen skal presenteres på en av samlingene. Det er også et krav at kandidatene skal gi en forberedt 
kommentar til en annen ph.d.-kandidats skisse på en av samlingene. Dette er vilkår for å kunne levere 
synopsis samt presentere muntlig framlegg til eksamen. 
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Eksamen 
Kandidatene skal presentere et individuelt, muntlig framlegg på 30-45 minutter i tilknytning til dette 
emnet. Det muntlige framlegget kan inneholde performative elementer og holdes som lecture 
performance. Temaet for framlegget skal ha relevans for eget ph.d.-prosjekt og knytte sammen 
problemstillinger fra undervisning og emnepensum til eget prosjekt. Det settes en frist på maksimum 
en måned etter fullført emne for å presentere det muntlige framlegget. Senest en uke innen framlegget 
skal kandidaten levere en synopsis på ca. 5 sider pluss fullstendige referanser og litteraturliste. 
Framlegget vurderes av emneansvarlig og ekstern sensor til bestått/ikke bestått. Om framlegget 
vurderes til ikke bestått, gis det en begrunnelse for dette, råd om forbedring og en ny dato for 
framlegg.  
 
Tilbys som enkeltemne 
Nei 
 
Ansvarlig fakultet 
Fakultet for kunstfag 
 
Kontaktperson 
Førsteamanuensis, ph.d. Siemke Böhnisch 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Litteratur 
Pensumlisten vil være under kontinuerlig utvikling med bakgrunn i tilfanget av ny forskningslitteratur 
på feltet og med tilpasning til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Titlene nedenfor utgjør eksempler på 
aktuell litteratur. Endelig pensumliste kunngjøres ved oppstart av emnet. Når det her gjentas titler fra 
emnet Kunst i kontekst, er det tenkt på en mer fagspesifikk fordypning i denne litteraturen. 
 
Auslander, P. (2008). Liveness. Performance in a Mediatized Culture (2nd edition). London: 

Routledge. 
Aston, E. & Harris, G. (Red.) (2006). Feminist Futures? Theatre, Performance, Theory (Performance 

Interventions). Basingstroke: Palgrave Macmillan. 
Balme, C.B. (2014). The Theatrical Public Sphere. Cambridge: Cambridge University Press. 
Böhnisch, S. (2010). Feedbacksløyfer i teater for de minste. Et bidrag til en performativ teori og 

metode. Ph.d.-avhandling. Århus: Aarhus Universitet. 
Chaturvedi, R. (ed.) (2008). Theatre and Democracy. Jaipur: Rawat Publications 
Cull, L. (2012). Theatres of Immanence. Deleuze and the Ethics of Performance. Basingstroke: 

Palgrave Macmillan. 
Duggan, P. (2012). Trauma-Tragedy. Symptoms of Contemporary Performance. Manchester: 

Manchester University Press. 
Fischer-Lichte, E. (2008). The Transformative Power of Performanc. A New Aesthetics [2004]. 

London: Routledge. 
Fischer-Lichte, E. & Wihstutz, B. (Red.) (2013). Performance and the Politics of Space. Theatre and 

Topology. London: Routledge. 
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Forsyth, A. & Megson, C. (Red.) (2009). Get Real. Documentary Theatre Past and Present. 
Basingstroke: Palgrave Macmillan. 

Gade, S. (2010). Intervention & kunst. Socialt og politisk engagement i samtidskunsten. København: 
Politisk Revy. 

Giesekam, G. (2007). Staging the Screen. The Use of Film and Video in Theatre. Basingstroke: 
Palgrave Macmillan. 

Gluhovic, M. (2013). Performing European Memories. Trauma, Ethics, Politics. Basingstroke: 
Palgrave Macmillan. 

Haedicke, S. C. & Nellhaus, T. (2001). Performing Democracy. International Perspectives on Urban 
Community-based Performance. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Jackson, S. (2011). Social Works. Performing Art, Supporting Publics. Routledge. 
Kennedy, D. (2009). The Spectator and the Spectacle. Audiences in Modernity and Postmodernity. 

Cambridge: Cambridge University Press.  
Machon, J. (2013). Immersive Theatres. Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance. 

Basingstroke: Palgrave Macmillan. 
Martin, C. (2013). Theatre of the Real. Basingstroke: Palgrave Macmillan. 
Szatkowski, J.; Christoffersen, E.E & Nielsen, Th.R. (Red.). (2011) Performative former (= 

særnummer av Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier). [Aarhus:] Afdeling for Dramaturgi, 
Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. 
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Fagspesifikt emne: Visuelle fag i kontekst (5 studiepoeng) 
 
Program 
Emnet inngår i ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering Kunst i kontekst 
 
Forkunnskapskrav 
Det forutsettes forkunnskaper innen visuelle fag tilsvarende masternivå innen ett eller flere av 
følgende emneområder: kunst- og/eller design- og/eller visuell kulturteori; kunst- og/eller design 
og/eller visuell kulturhistorie; kunst- og designdidaktikk. Kandidater med en mastergrad i 
tverrestetiske studieprogrammer (estetikk, kunstfag o.lign.) må kunne dokumentere relevant 
fordypning innen visuelle fag (gjerne i relasjon til relevante kontekster) tilsvarende minst 30 
studiepoeng på masternivå. 
 
Anbefalte forkunnskaper 
En blandet utdanningsbakgrunn med vitenskapelige, utøvende/skapende og didaktiske deler vil være 
en fordel, men er ikke noe formelt krav. 
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal kandidatene kunne anvende kritiske, didaktiske og kunstteoretiske 
kunnskapsperspektiver i utforskningen av aktuelle praksiser innen visuelle fagområder herunder kunst, 
design og visuell kultur, likesom de skal kunne anvende visuelle og kunstteoretiske perspektiver i 
utforskningen av sosiale situasjoner (herunder læringssituasjoner). Kandidatene skal oppøve evne til å 
utføre forskningsarbeid i spenningsfeltet mellom kunstneriske/visuelle, samfunnsmessige og 
filosofisk-estetiske perspektiver og praksiser. 
 
Innhold 
Emnet fokuserer på teoretiske og metodiske tilganger til forskning i og med visuelle og kunstneriske 
praksiser og fenomener, som disse utøves og oppleves i et bredt spektrum av sosiale og kulturelle 
sammenhenger. Særlig fokus vil ligge på kunstfagenes potensialer i forhold til å undersøke og 
aktivisere sosiale og kulturelle forandringsprosesser som tar høyde for kompleksiteten i nåtidens 
samfunn. Emnet vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger relatert til kandidatenes ph.d.-
prosjekter kombinert med kritisk lesning og diskusjon av sentrale tekster innen nåtidig teori innen 
kunst, design og visuell kultur. 
 
Arbeidsformer 
Undervisningen blir organisert i to til fire samlinger med seminarer og/eller workshops. Det kan bli 
aktuelt med gruppearbeid med utgangspunkt i kandidatenes individuelle problemstillinger og med 
forelesninger, evt. fra aktuelle gjesteforelesere. Utenom samlingene kan det bli aktuelt med felles 
studietur og/eller kollokviearbeid. Emnet vil i størst mulig grad bli tilrettelagt i forhold til 
kandidatenes ph.d.-prosjekter. Det gjelder ikke bare innhold, men også arbeidsformene. 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen  
Før kandidatene kan avlegge eksamen i emnet, skal de presentere en skisse til muntlig framlegg. 
Skissen skal presenteres på en av samlingene. Det er også et krav at kandidatene skal gi en forberedt 
kommentar til en annen ph.d.-kandidats skisse på en av samlingene. Dette er vilkår for å kunne levere 
synopsis samt presentere muntlig framlegg til eksamen. 
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Eksamen 
Kandidatene skal presentere et individuelt, muntlig framlegg på ca. 30-45 minutter i tilknytning til 
dette emnet. Det muntlige framlegget kan inneholde visuelle, performative eller andre kunstrelaterte 
elementer. Temaet for framlegget skal ha relevans for eget ph.d.-prosjekt og knytte sammen 
problemstillinger fra undervisning og emnepensum til eget prosjekt. Det settes en frist på maksimum 
en måned etter fullført emne for å presentere det muntlige framlegget. Senest en uke innen framlegget 
skal kandidaten levere en synopsis på ca. 5 sider pluss fullstendige referanser og litteraturliste. 
Framlegget vurderes av emneansvarlig og ekstern sensor til bestått/ikke bestått. Om framlegget 
vurderes til ikke bestått, gis det en begrunnelse for dette, råd om forbedring og en ny dato for 
framlegg.  
 
Tilbys som enkeltemne 
Nei 
 
Ansvarlig fakultet 
Fakultet for kunstfag 
 
Kontaktperson 
Professor, ph.d. Helene Illeris 
 
Litteratur 
Pensumlisten vil være under kontinuerlig utvikling med bakgrunn i tilfanget av ny forskningslitteratur 
på feltet og med tilpasning til kandidatenes ph.d.-prosjekter. Titlene nedenfor utgjør eksempler på 
aktuell litteratur. Endelig pensumliste kunngjøres ved oppstart av emnet. 
 
Aure, V. (2011). Kampen om blikket. En longitudinell studie der formidling av kunst til barn og unge 

danner utgangspunkt for kunstdidaktiske diskursanalyser. Ph.d.-avhandling. Stockholm: 
Stockholms Universitet. 

Bal, M. (1996). Double Exposures. The Subject of Cultural Analysis. London: Routledge 
Belting, H. (2011). An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body. Princeton: Priceton 

University Press. 
Blom, I. (2007). On the Style Site. Art, Sociality, and Media Culture. New York: Sternberg Press. 
Bolt, B. (2004). Art Beyond Representation. The Performative Power of the Image. London: I.B. 

Tauris. 
Christensen-Scheel, B. (2009). Mobile Homes. Perspectives on Situatedness and De-Situatedness in 

Contemporary Performative Practice and Theory. Ph.d.-avhandling. Oslo: Universitetet i Oslo, 
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-22427 . 

Duncan, C. (1995). Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums. London: Routledge. 
Foster, H. (1996). The Return of the Real. The Avant-garde at the Turn of the Century. Massachusetts: 

MIT-press. 
Illeris, H. (2002). Billede, pædagogik og magt. Postmoderne optikker på billedpædagogik. 

Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
Jagodzinsky, J. (2011). Visual art and education in an era of designer capitalism. Deconstructing the 

oral eye. New York: Palgrave MacMillan. 
Jalving, C. (2011). Værk som handling. Performativitet, kunst og metode. København: Museum 

Tusculanums forlag. 
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Kester, G. (2011). The One and the Many. Contemporary Collaborative Art in a Global Context. 
Durham: Duke University Press. 

Meyer, S. (2010). Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere. Oslo: Universitetsforlaget. 
O’Sullivan, S. (2006). Art Encounters Deleuze and Guattari. Thought Beyond Representation. New 

York: Palgrave MacMillan. 
Petersen, A. R. (2009). Installationskunsten. Mellem billede og scene. København: Museum 

Tusculanums forlag. 
Rogoff, I. (2000). Terra Infirma. Geography’s Visual Culture. London: Routledge. 
 


