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INTRODUKTION
“Konstnärlig forskning är en viktig del av det akademiska fältets framtid. Om högskolan
ska bidra till samhällets tillväxt så behöver arbetet med att utveckla gedigna och
transformativa praktiker fortsätta”
(enkätsvar)
Dessa rekommendationer är resultatet av forskning utförd inom projektet Artistic
Doctorates in Europe: Third cycle education in Dance and Performance (ADiE, 20162019) (www.artisticdoctorates.com). ADiE är ett samarbete mellan åtta organisationer i
Storbritannien, Sverige och Finland som finansierats av Erasmus+. Samarbetet involverade
enkätundersökningar, fallstudier och seminarier där involverade parter kunde dela, reflektera
över samt sätta fokus på erfarenheterna och betydelsen av konstnärlig forskarutbildning.
Rekommendationerna fokuserar på utmaningarna för konstnärlig
forskarutbildning i dans och performance och då särskilt på forskarutbildningar
där kroppslig praktik är den primära undersökningsmetoden samt en central
del av forskningens insikter, resultat och framställningsformer.
Forskningen i projektet visar på att konstnärlig forskarutbildning i dans och performance
erbjuder fundamentala och kreativa möjligheter för att kunna utveckla undersökande
processer som tar utgångspunkt i kroppslig kunskap. Konstnärliga forskare engagerar sig
ofta i kollaborativa och samskapande processer genom hybrida undersökningar som är djupt
förankrade i professionell praktisk kunskap och kombinerar kreativt skapande med reflexiva
förhållningssätt. Samtidigt som de visar på givna föreställningar om dans och performance så
utvecklar konstnärliga forskare rigorösa, ofta icke-linjära, processer som på ett produktivt sätt
innefattar situationer som pekar på det vi inte, eller ännu inte, vet. Dessa forskningsprocesser,
-insikter och -resultat delas genom olika framställningsformer, som omfattar performativa
praktiker, workshops, digitala och materiella artefakter, text och annat. Denna kombination
av faktorer kan potentiellt sett producera konstruktiva olikheter dem emellan som är
relevanta inte bara inom dans och performance, men också inom forskning generellt.
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Vi strävar efter att främja och utveckla dessa potentialer genom att erbjuda vägledning som kan påverka och
utveckla konstnärlig forskarutbildning. Projektets resultat visar på att doktoranders forskningsinsats behöver
stödjas ytterligare för att den fulla potentialen av den konstnärliga forskningens insikter och resultat ska
kunna förverkligas och för att den specifika kunskapen som doktorander producerar ska kunna delas.
Centralt i rekommendationerna är frågan om hur kollaborativa forskningsmiljöer och ämnesspecifik
undervisning, vägledning och examinationsprocesser kan skapas, samt hur forskningens genomslagskraft
kan stärkas. Genomgående lägger vi särskild vikt vid utvecklingen av relationen mellan högskolevärlden
och den kulturella sektorn för att därigenom kunna stärka den konstnärliga forskarutbildningens (och
därigenom doktorandernas) roll inom professionella dans- och performancekontexter. Rekommendationerna
tar sin utgångspunkt i etiska överväganden och främjandet av omsorg och mångfald.
Du kan tänkas vilja läsa detta dokument om du är:
• en möjlig framtida doktorand som funderar på att söka till en forskarutbildning
• handledare eller mentor för konstnärliga doktorander
• programansvarig eller akademiker involverad i formerna för och genomförandet av konstnärliga forskarstudier
• representant för den kulturella sektorn som är intresserad av att stödja, programmera
eller visa konstnärliga doktorandprojekt och deras resultat
• representant för en institution som erbjuder konstnärlig forskarutbildning och som letar efter ”best practice”
• politiker eller förvaltare som utvecklar ramverk för forskningsfinansiering, forskning eller forskarutbildning
Rekommendationerna kan läsas i ljuset av tidigare publikationer som försöker sprida ”best practice”
inom konstnärlig forskarutbildning (läs t.ex. Salzburg II Recommendations; QAA Characteristics
Statement: Doctoral Degree; Florence Principles)¹. De bygger också på insikten om att konstnärlig
forskarutbildning inte är organiserad på samma sätt i alla länder och institutioner och att konstnärlig
forskarutbildning har genomförts i 30 år i vissa länder, medan den först nu börjar etableras i andra².
Angående terminologi: I detta dokument använder vi termen ”konstnärlig forskning” för att referera till
tillvägagångssätt som, till exempel i Storbritannien, också är kända som ”practice-as-research”, ”practiceled research” och ”practice research”. Vi skriver om ”konstnärlig forskarutbildning” för att referera till
forskarutbildningar med fokus på konstnärlig praktik som i olika forskningsmiljöer benämns antigen ”konstnärlig
doktor” (Doctor of Arts) eller ”filosofie doktor” (Doctor of Philosophy). Slutligen använder vi termen ”konstnärlig
doktorand” för att referera till konstnärer inom dans och performance som genomför en forskarutbildning.
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REKOMMENDATIONER
“I dag är konstnärlig forskning en
förutsättning för att konst fortsatt ska
kunna vara aktuell, radikal, progressiv
och verkligen kreativ” (enkätsvar)
Rekommendationerna fokuserar
på fyra områden:
•

Att vidareutveckla konstnärlig
forskarutbildning

•

Att stödja handledare
och examinatorer

•

Att förbättra infrastruktur
och miljöer

•

Att öka genomslagskraften och
möjligheten att göra skillnad
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ATT VIDAREUTVECKLA KONSTNÄRLIG
FORSKARUTBILDNING
“[Konstnärlig forskarutbildning] är ett sätt att dyka djupare under ytan och den hjälper
mig att hitta vägar att närma mig mitt arbete som konstnär” (enkätsvar)

1.

Att säkra mångfald och tillgänglighet

Eftersom konstnärlig forskarutbildning främjar och bejakar icke-normativa typer av kunskap är det
en utmärkt plats för att skapa inkluderande forskningsmiljöer präglade av mångfald. Genom att
uppmärksamma var och hur konstnärlig forskarutbildning presenteras och marknadsförs, och vilken
roll antagningsprocesser och förberedande program spelar, är det möjligt att presentera potentialen
i konstnärlig forskarutbildning för ett bredare spektrum av doktorander och därigenom stödja
inkluderande forskningspraktiker. Detta kommer att utveckla konstnärlig forskning som forskningsfält.

Att utveckla mångfald och inkluderande ingångar till konstnärlig forskarutbildning, rekrytering av doktorander
från underrepresenterade sociala grupper och uppmuntrandet av ett brett spektrum av forskningsintressen.

2.

Att inkludera ämnesspecifika utbildningsmoment

I vår undersökning gav doktorander uttryck för varierande självförtroende när det gäller förståelse för
och applicering av konstnärliga forskningsmetodologier och att den utbildning de fått har varit något
osammanhängande. Vår forskning visar att doktorander får det bästa stödet i forskarutbildningar som erbjuder
specifik kunskap inom konstnärlig forskning, så som den för närvarande kommer till uttryck inom dans och
performance, och som lägger särskild vikt på epistemologi, metodologiska ingångar och metodutveckling.

Att främja en bred, ämnesspecifik utbildning i konstnärlig forskning och dess metoder
och metodologier så som de för närvarande används i dans och performance.
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3.

Att erbjuda möjligheter for konstnärlig
färdighetsutveckling och kroppslig praktik

Hantverksbaserade färdigheter och kroppsliga praktiker är centrala i konstnärlig
forskning. Det verkar dock som att institutioner och utbildningar gör lite för att
upprätthålla eller utveckla dessa kroppsliga praktiker, vilket i vissa fall sätter
praktikens färdigheter på spel och därför begränsar de potentiella möjligheterna
i forskningen. Den här typen av träning kräver tid och plats och stödet till
konstnärliga doktorander kan med fördel innehålla följande: möjligheter till
kroppslig praktik som är integrerad i utbildningen, ämnesspecifik utbildning
med experter inom området eller residensperioder vid konstinstitutioner.

Att inkludera möjligheter för att upprätthålla, utveckla
och kritisk granska färdigheter och kroppslig praktik för att
stödja och säkra en fördjupning av olika praktiker.

4.

Att möjliggöra multipla framställningsformer
inom konstnärlig forskarutbildning

Inom konstnärlig forskarutbildning anses performance-praktik och
andra framställningsformer, som ligger utöver akademisk skrivande,
som kunskapsbärande. För att stödja den potentiella bredden av möjliga
forskningsresultat bör doktorander erbjudas utbildning i dokumentationsprocesser
och multi-mediala format. Dessutom är det nödvändigt att tydligt artikulera
bredden av möjliga framställningsformer i de dokument som reglerar utbildningen
vad beträffar inlämning av uppgifter, examinationer och i beskrivningen
av arkiveringsprocessen. Det är viktigt för att kunna etablera och integrera
konstnärlig forskning inom högskolan, för att bygga starkare relationer till den
kulturella sektorn och för att kunna bredda publiken för konstnärlig forskning.

Att de strukturella ramarna för konstnärlig forskarutbildning
stödjer en bredd av performativa och multi-mediala format inom
konstnärliga doktorandprojekt och deras framställningsformer.

5.

Att omfatta etik och säkerhet

Etiska frågor är grundläggande i dans- och performancepraktiker, särskilt när
det gäller kroppslig integritet och frågor om deltagande och samarbete. Att
engagera sig i dessa frågor är absolut nödvändigt för att utveckla en etisk
medvetenhet, ett kritisk tänkande, säkra praktiker och en anda av omsorg.
Vår forskning visar att doktorander ofta uppfattar det som svårt att navigera
inom forskningsetiska riktlinjer, eftersom dessa sällan är anpassade till de
särskilda villkoren i de konstnärliga metoderna. Handledare och högskolor
kan med fördel vidareutveckla vägledningarna i forskningsetik genom
att inkludera mer diversifierade sätt att arbeta och utarbeta modeller för
forskningsetik i konstnärlig forskning inom dans- och performancekontexter³.

Att främja fördjupat engagemang med procedurerna kring
forskningsetik och säkra att kriterierna för forskningsintegritet avspeglar
behoven inom kroppslig praktik och konstnärlig forskning.

6.

Att främja professionell expertis och kreativt ledarskap

Målet med samtida forskarutbildningar är inte enbart att skapa ny kunskap
inom specifika ämnen utan också att se forskarutbildade som strategiska
ledare för framtiden inom alla de kontexter där sådant ledarskap är relevant.
Att utveckla forskarutbildningsprogram som inkluderar karriärutveckling
och kreativt ledarskap kan hjälpa den forskarutbildade att förverkliga sin
potential som bärare av kulturell förändring samt öppna nya karriärvägar
genom att implementera rörelsebaserad expertis i olika sammanhang⁴.

Att utvecklingen av kreativt ledarskap blir en del av forskarstudierna för
att på så sätt förbättra framtida karriärmöjligheter och förverkliga den
forskarutbildades potential som bärare av kulturell förändring.
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ATT STÖDJA HANDLEDARE
OCH EXAMINATORER ⁵
“Handledaren måste ha förmågan att se hur denna unika metodologi kommer att
fungera och vad den behöver för att utvecklas ytterligare” (enkätsvar)

7.

Att förbättra handledningsprocesser

Vår forskning visar att handledning ofta äger rum på sätt som gör det svårt att ta hand om den
fulla potentialen i forskning inom dans och performance. Genom att utforma villkor som sätter
den konstnärliga praktiken i centrum kan handledare (som i konstnärlig forskarutbildning kan vara
forskare, konstnärliga forskare, konstnärer eller ledare inom kultursektorn) skapa former for dialog
och feedback, där det innovativa och oväntade kan uppstå som en del av den konstnärliga praktikens
görande och kunnande. På så sätt kan handledning med fördel ses som en del av den kreativa
praktiken och som en utvidgad forskningspedagogik. Detta kräver för ändamålet anpassade studios,
tillräckligt med tid och gemensamt engagemang i planeringen för både handledare och doktorander.

Att möjliggöra handledningsprocesser som är helt fokuserade på praktiken och inkludera
tillräckligt med tid och rum för kreativa former för feedback och dialog.

8.

Att stödja samarbetsbaserade och samskapande handledargrupper

Sätten på vilka handledare kan ingå i handledargrupper kan med fördel bli mer flexibla för
att understödja de doktorander som har en mobil arbetssituation. God handledning inom
konstnärlig forskning bör vara en kollektiv ansats. Den fungerar som bäst när den fokuserar
på hela personen och sker på ett omsorgsfullt, samarbetsbaserat och samskapande sätt,
och när den sker inom transparanta institutionella och professionella nätverk.

Att främja flexibla, samarbetsbaserade och samskapande handledargrupper och
handledningsprocesser som en del av transparanta forskningskulturer.
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9.

Att säkra examination av mångfacetterade processer

Konstnärliga doktorander examineras utifrån kriterier, ramverk och processer inom en
specifik institution. Dessa ramverk specificerar oftast, men inte alltid, vilken funktion och
vilket omfång ett konstnärligt arbete, en text eller andra framställningsformer bör ha i
doktorandprojektet som helhet och vilken tidsplan som gäller för inlämning av materialet.
För att kunna ge fullt fokus på den konstnärliga praktiken så behöver ramverken och
systemen för examination genomgås noggrant för att bäst kunna understödja konstnärliga
forskningsprocesser vilka ofta är mångfacetterade och processuella. Konstnärliga
forskningsprocesser kan till exempel inkludera omfattande och återupprepade
examinationsprocesser, som involverar olika element så som att delta i och bedöma workshops
och lecture-demonstrations, eller att läsa experimentellt skrivande och teoretiska reflektioner.
Att ge rättvist fokus till den konstnärliga praktiken inom examinationsprocessen säkerställer
bedömningen av kvalitet då forskningsbidraget sker på tvärs av allt inlämnat material.

Att säkra att examinationsprocesser är anpassade till det konstnärliga
doktorandprojekts mångfacetterade och processuella karaktär för att forskningens
hela spektra ska kunna diskuteras och examineras på ett tillfredsställande sätt.

10. Att främja utbildning av handledare och examinatorer
I undersökningen uttrycker handledare och examinatorer en upplevelse av isolation.
Några känner sig osäkra i sin kunskap i att handleda och examinera och de är ofta
helt beroende av sin egen erfarenhet av att stödja och genomföra doktorandprojekt.
Vår forskning visar att nätverk och riktad utbildning för examinatorer och handledare
kan göra mycket för att förbättra denna situation. Det kan till exempel handla om
ämnesspecifik kompetensutveckling för handledare och tydligare riktlinjer för examinatorer.
Därutöver kan informella eller nätbaserade nätverk med fördel utvecklas för att dela
”best practices” och nya modeller som är adekvata för konstnärlig forskning.

Att främja specifik utbildning för handledare på konstnärlig grund på tvärs
av institutioner, och att utveckla (inter)nationella nätverk för handledare och
examinatorer där resurser och modeller för god handledning kan delas.
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ATT FÖRBÄTTRA INFRASTRUKTUR
OCH MILJÖER
“Förhållandet mellan den kulturella sektorn och utbildningssektorn är mycket viktig för båda parter” (enkätsvar)

11. Att förbättra det finansiella stödet
Finansieringen av konstnärlig forskarutbildning varierar mycket på tvärs av olika länder. Men vår forskning
tyder på att det generellt finns få vägar till finansiellt stöd som kan understödja de nödvändiga processerna
och kreativa resultaten som utgör grunden för konstnärliga doktorandprojekt (t.ex. löner till aktörer
och produktionskostnader). Ramverk samt praxis hos finansiärer på tvärs av den kulturella sektorn och
högskolesektorn kunde med fördel koordineras på så sätt att det säkrar rimliga resursnivåer för, samt
bekräftelse av konstnärliga doktorander. Detta skulle också hjälpa dem att arbeta på tvärs över akademiska
och konstnärliga kontexter vilket på ett konstruktivt sätt skulle utveckla hela forskningsfältet. Det skulle också
kunna leda till ökad publik och, när det är relevant, arbetsmöjligheter inom det professionella konstfältet.

Att högskolesektorn och tvär-sektoriella finansiärers erkännande av, och stöd för, produktionsprocesser
och -kostnader höjer den konstnärliga kvaliteten av forskningen och gör att en bredare publik nås.

12. Att säkerställa tillräckliga och anpassade miljöer och faciliteter
Konstnärliga doktorander är beroende av specialiserade miljöer och faciliteter. Att stödja konstnärlig
forskning kräver regelbunden tillgång till dansstudios, scenkonstlaboratorier, produktionsfaciliteter,
teknisk utrustning samt teknologiska resurser. Utvecklandet av dessa resurser skulle därför också
möjliggöra för en bredare publik att ta del av forskningen. Det kräver koordination av rumsliga resurser
och anställdas arbetstid och det kan uppnås genom samarbetsavtal med partnerorganisationer.

Att tillgång till specialiserade miljöer och faciliteter genom effektiv ledning, planering och samarbete bör prioriteras.
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13. Att förbättra samverkan och genomslagskraft
genom tvärsektoriella samarbeten
Vår forskning visar att doktorander ofta arbetar på tvärs av högskolesektorn och
den kulturella sektorn och de interagerar även med områden inom hälsa, utbildning
och teknologi. För att till fullo stödja doktoranderna skulle det vara värdefullt att
bygga samarbeten på tvärs av högskoleinstitutioner, forskarutbildningar och aktörer
inom andra sektorer. Att etablera meningsfulla, anpassade och välkoordinerade
möjligheter riktade specifikt till doktorander för samarbete med teatrar, gallerier,
museer och andra icke-sceniska partners skulle ge ökad karriärutveckling,
ömsesidiga möjligheter och ökad genomslagskraft för forskningsfältet.

Att utvalda och kontinuerliga samarbeten mellan högskolesektorn
och den kulturella sektorn, såväl som andra aktörer och partners, bör
utvecklas och integreras i konstnärliga forskarutbildningar.

14. Att engagera sig i bredare nätverk
Det finns ett växande nätverk av internationella och nationella tvärdisciplinära fora
för konstnärlig forskning som, även om de sällan fokuserar specifikt på konstnärlig
forskning i dans och performance, erbjuder miljöer där konstnärlig forskning kan
utvecklas och dess processer, insikter och resultat kan delas⁶. Att engagera sig
i och utveckla den typen av nätverk (och andra liknande miljöer inom dans och
performance) kan stödja doktorandernas behov och framförallt förbättra utbytet för
de doktorander som genomför sin utbildning i en mindre grupp eller helt ensam.

Att göra det möjligt för doktorander att engagera sig i internationella
nätverk på tvärs av akademiska och kulturella sektorer.
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ATT ÖKA GENOMSLAGSKRAFTEN OCH
MÖJLIGHETEN ATT GÖRA SKILLNAD
“Den särskilda betydelsen av konstnärlig forskning inkluderar de etiska och politiska implikationerna av
dess radikala transformation av samhällets epistemologiska och ontologiska antaganden” (enkätsvar)

15. Att skapa korsbefruktning mellan och utöver konstdisciplinerna
Konstnärliga doktorandprojekt har särskild betydelse inom de akademiska och professionella områdena för dans
och performance i och med att de ger nya insikter och utforskar praktiker inom dessa områden. Utöver dessa
närliggande kontexter finns det också potential för att forskningen påverkar forskare inom andra discipliner. Denna
påverkan kan t.ex. ha att göra med användningen av icke-normativa epistemologier. Utvecklandet av inter/tvär/transdisciplinär forskning och utbildning kan utmana konventionella metoder och former för forskning. Detta kan fördjupa
doktorandernas förståelse för olika tillvägagångssätt, berika arbetet för doktorander inom alla områden och göra det
möjligt att skapa en bättre förståelse i samhället generellt för de insikter som uppstår inom konstnärlig forskning.

Att forskarutbildningens moment, doktorandprojektens design, samarbeten eller andra aktiviteter
också når utanför högskole- och konstkontexten för att uppnå korsbefruktning.

16. Att nå samhällsgrupper och delta i samhälleliga problematiker
Värdet av konstnärlig forskning når ut över konst- och forskningskontexter via den komplexa transdisciplinära
och sammansatta kunskapen den skapar. Genom fördjupad och kritisk förståelse av kroppslig kunskap
synliggör doktorander i dans och performance individers och gruppers ömsesidiga beroende, såväl som
människans relation till olika typer av material, växter, djur och miljöer. Forskningen ställer frågor kring
vilka vi är som människor, erbjuder insikt i olika lösningar för att skapa mer hållbara relationer samt ett
samhälle präglat av mångfald. Därför har konstnärliga forskare en potential att kartlägga nya territorier
som når utanför högskolan och som kan förankras i samt bidra till att transformera samhället i stort.

Att doktorander uppmanas att visa mod genom att ställa sitt arbete till förfogande för andra, uppfylla den konstnärliga
forskningens potential att nå olika samhällsgrupper och adressera transdisciplinära och samhälleliga frågor.
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SAMMANFATTNING
I syftet att förbättra konstnärliga
doktoranders upplevelse av
utbildningarna, förbättra kvaliteten
av forskningen samt identifiera
flera vägar till ökat genomslagskraft
rekommenderar ADiE följande:

4.

5.

Att främja fördjupat engagemang
med procedurerna kring
forskningsetik och säkra att
kriterierna för forskningsintegritet
avspeglar behoven inom kroppslig
praktik och konstnärlig forskning.

6.

Att utvecklingen av kreativt
ledarskap blir en del av
forskarstudierna för att på
så sätt förbättra framtida
karriärmöjligheter och
förverkliga den forskarutbildades
potential som bärare av
kulturell förändring.

Att vidareutveckla konstnärlig
forskarutbildning
1.

2.

3.

Att utveckla mångfald och
inkluderande ingångar till
konstnärlig forskarutbildning,
rekrytering av doktorander från
underrepresenterade sociala
grupper och uppmuntrandet
av ett brett spektrum av
forskningsintressen.
Att främja en bred, ämnesspecifik
utbildning i konstnärlig
forskning och dess metoder
och metodologier så som
de för närvarande används
i dans och performance.
Att inkludera möjligheter för att
upprätthålla, utveckla och kritisk
granska färdigheter och kroppslig
praktik för att stödja och säkra
en fördjupning av olika praktiker.

Att de strukturella ramarna för
konstnärlig forskarutbildning
stödjer en bredd av performativa
och multi-mediala format inom
konstnärliga doktorandprojekt
och deras framställningsformer.

Att stödja handledare
och examinatorer
7.

Att möjliggöra
handledningsprocesser som är
helt fokuserade på praktiken
och inkludera tillräckligt med
tid och rum för kreativa former
för feedback och dialog.

8.

Att främja flexibla,
samarbetsbaserade och
samskapande handledargrupper
och handledningsprocesser

som en del av transparanta
forskningskulturer.
9.

Att säkra att
examinationsprocesser
är anpassade till det
konstnärliga doktorandprojekts
mångfacetterade och
processuella karaktär för att
forskningens hela spektra ska
kunna diskuteras och examineras
på ett tillfredsställande sätt.

10. Att främja specifik utbildning för
handledare på konstnärlig grund
på tvärs av institutioner, och att
utveckla (inter)nationella nätverk
för handledare och examinatorer
där resurser och modeller för
god handledning kan delas.

Att förbättra infrastruktur
och miljöer
11. Att högskolesektorn och
tvär-sektoriella finansiärers
erkännande av, och stöd för,
produktionsprocesser och
-kostnader höjer den konstnärliga
kvaliteten av forskningen och
gör att en bredare publik nås.
12. Att tillgång till specialiserade
miljöer och faciliteter genom
effektiv ledning, planering och
samarbete bör prioriteras.

13. Att utvalda och kontinuerliga
samarbeten mellan
högskolesektorn och den
kulturella sektorn, såväl som
andra aktörer och partners,
bör utvecklas och integreras i
konstnärliga forskarutbildningar.
14. Att göra det möjligt för
doktorander att engagera
sig i internationella nätverk
på tvärs av akademiska
och kulturella sektorer.

Att öka genomslagskraften
och möjligheten att
göra skillnad
15. Att forskarutbildningens
moment, doktorandprojektens
design, samarbeten eller andra
aktiviteter också når utanför
högskole- och konstkontexten
för att uppnå korsbefruktning.
16. Att doktorander uppmanas
att visa mod genom att ställa
sitt arbete till förfogande för
andra, uppfylla den konstnärliga
forskningens potential att nå
olika samhällsgrupper och
adressera transdisciplinära
och samhälleliga frågor.
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FOOTNOTES
1.

Salzburg II Recommendations (EUA):
https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20
ii%20recommendations%202010.pdf

4.

https://europeanculturalleadership.org/work-inprogress/rethinking-cultural-leadership/

Characteristics Statement: Doctoral Degree 2015 (QAA):
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/doctoraldegree-characteristics-15.pdf?sfvrsn=50aef981_10

Douglas, A. and Freemantle, C., with Performing Arts Labs, Cultural
Enterprise Office, Scottish Leadership Foundation (2009) ‘The artist as
leader: research report’. Available online from: http://openair.rgu.ac.uk

Florence Principles (ELIA):
https://www.elia-artschools.org/documents/the-florence-principles
>> BACK TO PAGE 3
2.

3.

Se också: www.culturalleadership.org.uk

>> BACK TO PAGE 6

Se också: https://www.artisticdoctorates.com/2017/06/23/
current-issues-and-practices-event-resources/

För ytterligare reflektioner om vägledning i
forskarhandledning från ADiE se också:
https://www.artisticdoctorates.com/2019/04/01/reconsideringresearch-and-supervision-as-creative-embodied-practice/

>> BACK TO PAGE 3

>> BACK TO PAGE 7

Bolt, B. and Vincs, R. (2015) ‘Straw Godzilla: Engaging the
academy and research ethics in artistic research projects’,
Educational Philosophy and Theory, 47:12, 1304-1318
>> BACK TO PAGE 6

5.

6.

Exempel på konstnärliga forskningsmiljöer är bl.a.:
Society for Artistic Research: http://www.societyforartisticresearch.org
European Artistic Research Network: http://www.artresearch.eu/
Performance Studies international Artistic Research Working Group:
http://www.psi-web.org/about/working-groups/
IFTR, Performance-as-Research Working Group:
https://www.iftr.org/working-groups/performance-as-research
>> BACK TO PAGE 10
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