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Redaksjonelt

Halina Dunin-Woyseth og Liv Merete Nielsen 

Noen tanker om ”doctorateness”
Dette nummeret av FORMakademisk er i hovedsak viet ett aspekt 
ved profesjonaliseringen av dr.gradsstudier innen design og de-
signdidaktikk i Norge, med vekt på dr.gradsutdanningen ved Ar-
kitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Det er et aspekt som, 
sammen med andre, konstituerer det som i nyere forskningsdidak-
tisk litteratur kalles ”doctorateness”.  I en kjent britisk publikasjon 
om praksisbaserte dr.grader i kunst og design, står følgende om 
dette begrepet: 

The essence of ‘doctorateness’ is about an informed peer con-
sensus on mastery of the subject; mastery of analytical breadth 
(where methods, techniques, contexts and data are concerned) 
and mastery of depth (the contribution itself, judged to be com-
petent and original and of high quality) (UK Council for Gradu-
ate Education 1997:11). 

Interessen for ”doctorateness” kan følges gjennom en rekke kon-
feranser og seminarer som er blitt organisert av blant annet UK 
Council for Graduate Education (UKCGE), som også skal arran-
gere en ny konferanse om dette emnet i 20101. I Norge har forsker-
nettverket DesignDialog arrangert en workshop (30.11.09) som i 
sin helhet ble viet disputasaspektet ved ”doctorateness”.  
I Norge defineres kravene til ”doctorateness” av det nasjonale 
dr.grads reglementet som vedtas av Universitets- og høgskolerådet 
(UHR) og av de fagspesifikke dr.gradsfor skrifter som er gjeldende 
ved de lærestedene som har rett til å tildele dr.graden (Universitets- 
og høgskolerådet 2007). Som ved andre norske læresteder med rett 
til å tildele dr.grad, sier dr.grads reglementet ved AHO at det er en 
rekke kriterier som må oppfylles for å kvalifisere til en dr.grad. 
Disse er: 1) gjennomført og godkjent forskerut danning, 2) levert 
og godkjent dr.avhandling for offentlig disputas, 3) gjennomført 
og godkjent prøveforelesning over et oppgitt emne og 4) godkjent 
offentlig disputas over dr.avhandlingen (Arkitektur- og designhøg-
skolen 2006). 
Mens forskerutdanningen er antatt å finne sted tidlig i dr.studiet, 
så er de tre øvrige ”prøvene” ment å gi grunnlag for å vurdere 
om doktoranden har utviklet ”doctorateness”, dvs. kompetanser 
for å praktisere forskning på en avansert måte i dr.studiets siste 
og avsluttende fase.  Disse kompetansene utøves i forhold til de 
bestemte tidsdimensjonene de foregår i; a) Å gjennomføre en kom-
pleks, tidkrevende arbeidsprosess i løpet av en tidsramme på tre 
år som skal resultere i ny, original og kommuniserbar kunnskap (i 
den foreliggende, godkjente dr.avhandling), b) Å jobbe selvstendig 
innen en begrenset tidsramme på to uker for å belyse et oppgitt 
emne som ikke direkte ble håndtert i dr.avhandlingen, men som 
tilhører kandidatens kompetansefelt, konseptualisere og formidle 
dette emnet som forelesning innen en gitt tidsramme på 45 mi-
nutter, og c) Å drøfte forløpet av og resultatene fra dr.studiet i en 
akademisk, under disputasen. Først etter at alle disse delkravene er 
oppfylt, tildeles en doktorand en doktorgrad. 
Temaredaktørene for dette nummeret av FORMakademisk har ut-
fordret tre ferske ”alumnae” fra dr.gradsstudiet ved AHO, PhD-ene 
Marte Sørebø Gulliksen, Monika Hestad og Ingvild Digranes, til 

å gå tilbake til sine prøveforelesninger og å utvikle dem til aka-
demiske artikler, som så skulle fagfellevurderes og, forhåpentlig-
vis, publiseres. På denne måten ønsket vi å kaste lys over hvordan 
et av de gjeldende norske kravene til ”doctorateness”, prøve-
forelesningen, har fungert som en prøve på å utvikle ny kunnskap 
innen en begrenset tidsramme og for fremføring innen en bestemt 
tid. Samtidig ønsket vi å utfordre tidligere doktorander til å for-
midle sin kunnskap i et annet format enn det den opprinnelig ble 
utviklet for (fra prøveforelesning til vitenskapelig artikkel). Det 
nye formatet krevde omformuleringer og utvikling i forhold til 
prøveforelesningsformatet. 
Tidsavstanden mellom avgitt prøveforelesning og oppfordringen 
til å bearbeide denne til en artikkel var lengst for Marte Sørebø 
Gulliksen, som disputerte i desember 2006. Gulliksen er fagdidak-
tiker i Kunst og håndverk og hennes bedømmelseskommitée besto 
av to fagdidaktikere: Dr. Marlene Johansson og professor Bengt 
Olsson, begge fra Göteborg Universitet, og én med bakgrunn fra 
psykologi og design: Dr. Henri Christiaans fra Faculty of Industrial 
Design Engineering ved Delft University of Technology. I artik-
kelen ”Alternative theoretical and methodological approaches for 
exploring higher education in Art and Crafts”, tar Gulliksen for seg 
ulike tilnærmingsmåter til utforsking av lærerutdanning i Kunst og 
håndverk. Konseptet making disciplines drøftes og det foreslås 
som en fruktbar tilnærmings måte for utforsking av feltet. Dette 
diskuteres nærmere i forhold til to nøkkelbegreper: Kunnskaps-
produksjon i Mode2 og transdisiplinaritet. Artikkelen ender med 
å beskrive alternative måter å utforske feltet på i en praksisnær 
kontekst, der to pågående forsknings prosjekter blir presentert som 
eksempler på slike tilnærmingsmåter. 
For industridesigner Monika Hestad var avstanden mellom dis-
putas og artikkel om lag ett år. Hun holdt sin prøveforelesning i 
desember 2008. Den ble vurdert av en bedømmelses komité som 
besto av praktikere og forskere innen designfeltet; Dr. Trygve Ask, 
industri designer tilknyttet Teknologisk Institutt, Dr. Ole Lund, 
typograf og grafisk ingeniør, Høgskolen i Gjøvik, samt Dr. Lena 
Hansson, tekstilingeniør og forsker innen universell design fra 
Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet. Hestads forsknings-
tema er merke vare bygging innen et fagfelt som er i rask endring. 
I sin artikkel ”Changing assumption for the design process – New 
roles of the active end user”, viser hun hvordan involvering av 
sluttbruker i alle delene av produktets livssyklus endrer premis-
sene for designprosessen, gjennom eksempler fra tre casestudier 
- Imsdal (Ringnes/Carlsberg), Jordan og Stokke. Hun presenterer 
flere eksempler på hvordan forbruker og bruker er involvert i de 
ulike stadiene i produktets livssyklus. Sluttbrukers anvendelse av 
produktet endrer produktets mening, og resirkulering eller gjen-
bruk endrer hvordan produktet blir mottatt. Hestad argumenterer 
for at produktet er en del av en kulturell og historisk sammenheng 
som sluttbruker er aktivt med på å forme.  
Fagdidaktiker Ingvild Digranes disputerte i august 2009, og hun 
har dermed den ”ferskeste” avhandlingen av de tre. Hennes be-
dømmelseskomitée besto både av praktikere innen designfag og 
personer med forankring innen universitetsdisiplinene psykologi, 
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media og kunsthistorie; Tekn. Dr. Åsa Dahlin, arkitekt og kunstner 
tilknyttet Kungliga Tekniska Högskolan og Riksantikvarieämbetet 
i Stockholm, Dr. Henri Christiaans, psykologi og design ved Delft 
University of Technology, samt Dr. Ellen Sæthre-McGuirk, kunst-
historiker og medieviter fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i 
opplæringen ved Høgskolen i Bodø.  I artikkelen “The Norwegian 
School Subject Art and Crafts – Traditions and Contemporary De-
bate”, beskriver Digranes hvordan grunnskolefaget Kunst og hånd-
verk har utviklet seg fra det kom inn i skolen som tre fag: Tegning, 
Håndarbeid og Sløyd i 1889 til ett sammenslått fag som har fått 
et innhold som hun i dag betegner som en New Reconstructionist 
Stream. Hun viser hvordan praksis tradisjonen i fagfeltet har over-
levd og tilpasset seg ulike teorier i løpet av 120 år og hvordan dette 
har utviklet seg til å bli et aktuelt fag som nå også legger vekt på de-
mokratisk design, medborgerskap og global bærekraftig utvikling. 
Digranes tillegger praksistradisjonen innen sløyd og tekstil noe av 
æren for å holde liv i kvalitetsperspektivet innen fagfeltet. 
Uavhengig av de tre artiklene basert på de tidligere prøveforeles-
ningene, står artikkelen til Joar Skrede. Han er sosiolog og presen-
terer i sin artikkel ”Nasjonalgalleriets basisut stilling Kunst 1 – om 
museale tumulter” en interessant analyse av diskusjonen knyttet til 
denne kunstutstillingen sett gjennom ”briller” fra sitt eget faglige 
ståsted. Skrede tar tak i kon fliktene som ble artikulert i mediede-
batten som fulgte da Nasjonalgalleriets basis utstilling ble endret 
fra å være kronologisk ordnet til å bli tematisk presentert. Han be-
lyser debattantenes måte å argumentere på og knytter dette til ulike 
historiesyn. Han skiller mellom sentrifugal og sentripetal lesing av 
kunst og identifiserer en viss interdiskursivitet mellom den klas-
siske og den moderne kunsten. 
Ved å åpne for bidrag fra forskjellige fag knyttet til design, kunst og 
arkitektur, samt til didaktikk innen disse fagområdene, ønsker re-
daksjonen for FORMakademisk å skape et ”møtested” der fysiske 
og virtuelle artefakter og miljøer blir drøftet av både utøvere i disse 
fagene og forskere fra de tradisjonelle akademiske disiplinene som 
studerer dem. På denne måten ønsker vi å bygge et forskende fel-
lesskap omkring disse fagene, og deres didaktikk.
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Marte Sørebø Gulliksen 

Alternative theoretical and me-
thodological approaches for ex-
ploring higher education in Art 
and Crafts

Abstract
This article presents and discusses approaches for exploring 
higher education in Art and Crafts. The concepts exploring 
versus research and the different foci in an insider perspec-
tive versus an outsider perspective introduces the theme. An 
insider perspective is said to be a useful starting point for in-
quiry, referring to Frayling’s trichotomy research into, rese-
arch on and research through from 1993. The field of higher 
education in Art and Crafts education is shortly presented 
as comprising two main areas of knowledge: knowledge of 
education, and knowledge about the different subject areas 
within Art and Crafts. Both theory and practice are a part 
of these areas of knowledge. As higher education in Art and 
Crafts is a making profession, the most prominent challenge 
when exploring this today is thus said to be to develop re-
search based knowledge on Education in Art and Crafts as 
a making discipline.  Two keywords are deemed to be useful 
in approaching this theme: Mode 2 knowledge production 
and transdisciplinarity. The article concludes with descri-
bing specific ways of doing this today from within the context 
of application. Two examples of large research projects in 
Scandinavia are presented as examples of such projects. 

Marte Sørebø Gulliksen 
Associate Professor/Førsteamanuensis, PhD
Telemark University College/Høgskolen i Telemark 
Email: marte.gulliksenhit.no

Monika Hestad

Changing assumption for the de-
sign process

– New roles of the active end user
Summary 
The aim of this article is to discuss how end user involvement 
in all stages of a product life cycle changes the assumptions 
of the design process. This article is based on a literature 
review and three case studies – Imsdal (Ringnes/Carlsberg), 
Jordan and Stokke. Several examples of how consumers or 
users are involved in various stages of the product life cycle 
are presented. The product development is affected both by 
end users’ activity and by previous knowledge of the product. 
The use of the product is changing the meaning, and even 
the disposal of the product is affecting how the product is 
perceived. The product becomes part of a cultural and histo-
rical context in which the end user is actively shaping.   

Monika Hestad
Industrial designer, PhD 
Associate lecturer at MA in Innovation Management, Central Saint 
Martins College of Art and Design, School of Graphic and Indus-
trial Design, University of the Arts London, www.csm.art.ac.uk 
Design Planner at Plan Strategy Ltd. (London),www.plan.bz 
Email address: mh@monikahestad.no
                                                                      Fortsettelse neste side.

1  UK Council for Graduate Education  (UKCGE)  skal 15. februar 2010 
arrangere konferansen ”Winter Conference 2010: The Future of Research 
Degree: Diversity, Convergence, Comparability” i London. Et av de tre 
emnene som skal drøftes der er “doctorateness”. http://www.ukcge.ac.uk/
events/ htm eventsarea/wc10
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Doktordisputas 
Karen Brænne

Med ein case frå norsk allmennlærarutdanning som kjeldegrunn-
lag, gjev denne avhandlinga innsikt i korleis lærarar og studentar 
verdset ulike sider ved den skapande verksemda. Verdsetjings-
konstruksjonane vert drøfta ut frå sosiale og historiske føresetna-
der. Fleire former for ambivalensar vert synlege i empirien, der 
tilhøvet mellom intensjonar og praktisering – tilhøvet mellom 
ord og handling, er eit kjernepunkt. Originalitets- og autensi-
tetsimperativet pregar intensjonane, medan praktiseringa speglar 
felles konvensjonar. Studentarbeida viser tydelege referansar til 
konkretiseringar frå lærarhald, og har også internt slektskap. Eit 
anna hovudmoment ved drøftinga vert omtalt som individualisme-
tendensen. Gjennom ein historisk inngang belyser teksten korleis 
fleire røyster held på eit individ-frigjeringsprosjekt. Dette har røter 
attende til byrjinga av 1900-talet, og det var då stor opposisjon 
mot det kollektive og lite humane disiplineringsidealet. Spørsmå-
let vert kor lenge ein slik opposisjon skal vare, og om andre opprør 
vert nødvendige ettersom den opphavlege opposisjonen vert til 
nye, ideologiske prosjekt og vedtekne sanningar.

Karen Brænne, høgskolelektor i Kunst og håndverk 
ved Høgskolen i Volda, held ei prøveforelesing over 
temaet ”Kvalitetsnormer og vurderingskriterium. 
Utfordringar i forhold til ny verdsetjingspraksis i 
lærarutdanninga” og disputerar over avhandlinga 
”Mellom ord og handling. Om verdsetjing i kunst- 
og handverksfaget”.

Karen Brænne (1974) er utdanna faglærar i forming, og har ho-
vudfag i forming frå Høgskolen i Oslo. Ho har fleire års undervis-
ningserfaring frå allmennlærarutdanninga ved Høgskulen i Volda, 
og arbeider no ved same institusjon under avdeling for Kulturfag, 
seksjon for Kunst og handverk. Som doktorgradsstipendiat arbeid-
de ho både ved Høgskulen i Oslo og Høgskulen i Volda. Ho er ein 
aktiv deltakar i forskarnettverket DesignDialog.

Fra venstre professor Per Farstad, Høgskolen i Telemark (administrator), 
Karen Brænne, fyrsteopponent professor Hilde Aga Ulvestad, Høgskolen i 
Telemark og andreopponent førsteamanuensis Frøydis Oma Ohnstad, Høg-
skolen i Oslo.

Ingvild Digranes

The Norwegian School Subject 
Art and Crafts 
- Tradition and Contemporary Debate

Abstract
This article will show the development of the Norwegian 
school subject Art and Crafts from its beginning to what 
can be labeled the New Reconstructionist Stream seen to-
day. It sums up the essence of the practice tradition and 
debate throughout the subject’s 120 years of history as a 
school subject in Norwegian general education (1st through 
10th year). It addresses several theoretical approaches to 
describe the history of the subject, and compares these to 
the practice traditions as seen in original sources. It will 
trace how the strong practice tradition can be seen as one of 
the main reasons why the Norwegian Art and Crafts school 
subject show a new purpose for the content, a purpose that 
highlight democratic design and citizenship by introducing 
a global sustainable perspective in general education. 

Ingvild Digranes 
Associate Professor, PhD 
Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag
E-mail: ingvild.digranes@est.hio.no

Joar Skrede 
Nasjonalgalleriets basisutstilling 
Kunst 1 
- om museale tumulter 

Sammendrag 
Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var 
i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk 
ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Ar-
tikkelen presenterer noen resonnement som kan bidra til å 
forstå bakgrunnen for konflikten. Debattantenes måte å ar-
gumentere på og hva argumentene impliserer av ulike his-
toriesyn blir belyst. Det blir brukt et analytisk skille mellom 
sentrifugal og sentripetal lesning av kunst. Dette leder til 
at det avslutningsvis identifiseres en viss interdiskursivitet 
mellom den klassiske og moderne kunst – forstått som at den 
eldre kunsten behandles som samtidig.

 
Joar Skrede
Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
FoU-seksjonen/Forskningsprogrammene, Høgskolen i Oslo
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