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Dette kapitlet beskriver organisering og arbeidsform i IRISforsk, og
sammenhengen mellom IRIS-prosjektet og arbeidet i forskergruppen IRISforsk. Hensikten med kapitlet er å formidle erfaringer med
vår modell. Som modell mener vi IRISforsk kan tjene som eksempel
på en fruktbar kombinasjon der et profesjonsfelt og profesjonsutdanninger kommer nærmere hverandre gjennom et samarbeid om
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forskning og utvikling, støttet av en filantropisk aktør. IRISforsk er
en del av IRIS-prosjektet, et regionalt situert kulturskoleutviklingsprosjekt som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
Utvikling av ny kunnskap i og om det kulturskolerelaterte feltet
foregår i dialog mellom miljøer og personer med ulike tilknytning til
det som studeres, og gjennom dette bygges nettverk som igjen utløser mer forskning og oppmerksomhet rundt feltet. Gjennom tematisk relevant forskning legges det til rette for kunnskapsutvikling som
både kan styrke utviklingsprosjektet, utvikle relevant kunnskap i feltet, og stille forskning innenfor kulturskolerelatert tematikk i fokus.
Som en del av et utviklingsprosjekt finansiert av en ideell organisasjon skiller IRISforsk seg ut fordi det ikke har vært intensjoner om å
belyse direkte den effekten utviklingsprosjektet har hatt på feltet. Ingen
av artiklene i denne antologien, og ingen av prosjektene blant IRISforskerne har forsøkt å påvise effekten av IRIS-prosjektet, eller vurdere
måloppnåelsen. Tanken med forskningsproduksjonen i IRISforsk er å
produsere relevant kunnskap med utgangspunkt i, eller som har tematisk relevans for, IRIS-prosjektet. IRISforsk bør derfor ses på som en del
av utviklingsprosjektet IRIS, der kunnskap er produsert i møte mellom
praksisfeltets aktiviteter og tematikker og et nettverk av forskere. En
slik organisering representerer så vidt vi kan forstå, noe nytt i norsk
sammenheng, og vi vil med dette kapitlet belyse dette.

Økt vekt på forskning og utvikling i
kulturskolen
Flere aktører støtter og driver utviklingsarbeid i kulturskolesektoren
i Norge. Nasjonalt er det Norsk kulturskoleråd, som er medlems- og
rådgivende organisasjon for kommunene som kulturskoleeiere, som
forvalter utviklingsmidler som bevilges over statsbudsjettet. Men
gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner, private aktører og
ideelle stiftelser blir det også initiert og drevet utviklingsprosjekter i
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feltet nasjonalt, regionalt og på kommunalt nivå. De største utgiftene
til kulturskoledrift ligger i kommunene. Dette er imidlertid lokale
utgifter som benyttes direkte i drift, og kommunal økonomi gir sjelden rom for store og målrettede utviklingstiltak, hvor nødvendig det
måtte være. Flere utviklingsprosjekter er eller har nylig vært i aktivitet i kulturskolefeltet. Noen av disse får ekstern støtte fra ideelle
stiftelser, som innenfor produksjon og fremføring («KUL-TUR»1,
som får støtte fra Nordea), talentsatsning («Drømmestipendet»2,
som støttes av Norsk Tipping), og talent og bredde samt pedagogisk
utviklingsarbeid og forskning (Det herværende IRIS-prosjektet3 som
støttes av Sparebankstiftelsen DNB).
Fra Norsk kulturskoleråds side har det også vært en økende
fokusering på forskning, noe som reflekteres i organisasjonens
strategi. Satsningen på forskning førte i 2016 til at det ble opprettet
en ny funksjon som forskningskontakt. Personen med denne rollen
skal blant annet arbeide for mer forskning i og på kulturskolefeltet.
I en pågående omstrukturering er det vedtatt at det skal legges mer
vekt på forskning.
En forskningsbasert utviklingstanke er også sterkt til stede i den
nye rammeplanen for kulturskolen (Norsk kulturskoleråd 2016),
hvor det slås fast at «Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for å utvikle kunnskap om skoleslaget» (Norsk kulturskoleråd 2016, s. 18). Videre
heter det at skolelederen blant annet har til oppgave å «formidle og
oppdatere informasjon om hvor lærerne kan finne relevant forsk
ning for sitt fag og stimulere til utprøving, publisering og deltakelse
i fagkonferanser og forskningsnettverk, dessuten samarbeid med
universitets- og høgskolesektoren.» (ibid., s. 25)
1
2
3
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Det er også et tilbakevendende tema på forskningskonferanser og
på samlinger i kulturskolefeltet at det trengs mer forskning i og om
det kulturskolerelaterte feltet. Men forskningen som faktisk gjøres,
møtes ofte med kritikk om at den er praksisfjern. Samtidig hevdes
iblant at undervisningen og utviklingen i kulturskolefeltet er lite forskningsbasert. Her er det mye å lære av utviklingen i grunnskolen, der
forskjellige former for forskningsbasert skoleutvikling er blitt vanlig. Satsningen på skolebasert kompetanseutvikling som en del av
«ungdomstrinn i utvikling»4 kan fungere som et eksempel på dette.
Flere av artikkelforfatterne i denne antologien har erfaring fra skolebasert kompetanseutvikling og aksjonsforskning/læring i grunnskolen. Innenfor kulturskolesektoren har kanskje avstanden mellom
forskning og utvikling vært enda større enn i grunnskolen, og siden
kulturskoleslaget er uten nasjonale kvalitetskrav, har det vært lite langsiktig satsning på dette. Likevel ser vi nå en utvikling innenfor kulturskolerelatert forskning. Etter flere år med regionalt nettverksarbeid i
det som ble kalt Midtnorsk nettverk for kulturskolerelatert forskning og
flere initiativ og konferanser med utspring fra Norges Musikkhøgskole
i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, ble Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning formelt etablert i oktober 2015. Dette er nå et
frittstående forskernettverk som har som formål å:
a)	initiere og koordinere forskning på det kulturskolerelaterte
feltet,
b)	
formidle og synliggjøre kulturskolerelatert forskning
mellom forskere, og mellom forskere og praksisfeltet,
c)	
bygge nettverk og interessefellesskap i relevante eksisterende forskningsmiljøer, og mellom forskningsmiljøer og
kulturskolefeltet,

4

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinni-utvikling/Rammeverkskolebasert-komputv-utrinnet2012-2017/
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d)	arbeide for etablering og utvikling av forskerutdanninger for
det kulturskolerelaterte feltet.
(Fra vedtekter for Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning.5)
Med den første forskningskonferansen for kulturskolerelatert
forskning i november 2015 – hvor for øvrig IRISforsk var representert med et symposium – ble forskning satt i fokus. Bredden i
paperpresentasjonene, med tanke på fagfelt så vel som institusjoner
og regioner, vises i forskningskonferansens rapport (Østern, 2016).
Kulturskolerelatert forskning har også vært aktuelt i fagspesifikke
forskningsmiljøer, og har kanskje vært mest synlig i det nordiske
nettverket for musikkpedagogisk forskning, både på konferanser
og i publikasjoner. (Om dette nettverket: se http://nnmpf.org)
Høsten 2016 ble den store kulturskoleutredningen i Sverige ferdigstilt, og her omtales også Norsk nettverk for kulturskolerelatert
forskning. Utredningen, som fikk navnet En inkluderande kulturskola på egen grund, legger stor vekt på behovet for forskning (SOU
2016) En av anbefalingene er å starte en nasjonal forskerskole i
kulturskoledidaktikk (s. 255), og bevilge 20 mill. SEK til forskning
på kulturskolesektoren. Rapporten anerkjenner det omtalte gapet
mellom forskningen som gjøres ved universiteter, høgskoler og
andre forskningsaktører på den ene siden, og kulturskolevirksomheten på den andre siden (s. 218). Det anbefales dermed å etablere
et nasjonalt kulturskolesenter som skal bygge en bro mellom disse
ved å «bevaka kulturskolerelaterad kunskap som vilar på forskning
och beprövad erfarenhet både inom Sverige och i de nordiska länderna, att ha kontakt med och bygga nätverk med forskarvärlden
och att arrangera konferenser i syfte att främja spridning av ökad
kunskap om kulturskolan» (s. 218).

5
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Det er altså økt oppmerksomhet på kulturskolerelatert forskning,
det er arbeid på gang flere steder, og mye taler for at det norske
nettverket for kulturskolerelatert forskning bør utvides til et nordisk
nettverk. Forskere fra de nordiske landene har et økende samarbeid
og økt utveksling innen kulturskolefeltet. IRISforsk har gjennom
bidrag også i nordiske forskningsfora bidratt til dette, og en liten bit
av den fremgang det nordiske forskningssamarbeidet innen kulturskolerelatert forskning har i dag kan dermed tilskrives IRISforsk.

Om IRISforsk-modellen
IRISforsk har involvert 18 forskere og forskerstudenter fra fem
institusjoner og fra ulike fag- og forskningsfelt. Disse forskerne og
feltene er beskrevet i bokens innledningskapittel. IRISforsk bygger
som nevnt på IRIS-prosjektet som har foregått ved et stort antall
skoler, kulturskoler, profesjonelle og frivillige kulturarenaer i 34
kommuner. Mange undervisningspraksiser og flere hundre elever,
lærere, skoleledere, rektorer og skoleeiere har altså utgjort det
potensielle empiritilfanget for forskningsgruppen. IRIS-prosjektet
som helhet er beskrevet og redegjort for i bokens kapittel 1.
IRISforsk inkluderer 14 delprosjekter, alle på forskjellige måter
knyttet til IRIS-prosjektet. Blant disse er prosjekter som omhandler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole,
fiolinundervisning og El Sistema,
musikkundervisning og kulturelt mangfold,
kunstnerisk ledelse,
talentutvikling og Ad Astra,
filantropisk virksomhet i kulturfeltet,
høyere musikkutdanning og musikklærerfelt i endring,
kompetanseutvikling i kulturskolekollegier,
organisasjonsmodeller,
akkompagnatørers profesjonsforståelser.
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Ingen av prosjektene har hatt som mål å dokumentere resultater eller vurdere måloppnåelse fra IRIS-prosjektet. Forskerne har
videre vært fullstendig fri til å velge tematikk og metode innenfor IRIS-prosjektets rammer, og innenfor de enkelte institusjoners
prioriteringer for FoU-arbeid. På denne måten har også institusjonenes FoU-satsninger blitt trukket nærmere kulturskolefeltet, noe
som vi anser som viktig og nødvendig for utviklingen.
IRISforsk har gjennom de siste tre årene hatt to årlige samlinger.
I samlingene har det vært satt av god tid til individuelt arbeid og til
å kommentere hverandres arbeider. Det har også vært gjennomført
en serie felles tematiske sesjoner som har tatt for seg sentrale sider
av forsknings- og skriveprosessen. IRISforsk har hatt presentasjoner ved flere konferanser og symposier nasjonalt og internasjonalt.
Hovedmålet i prosjektet har vært den herværende antologien.
Finansieringen har i all hovedsak bestått av støtte til forskersamlingene, en mindre administrasjonsressurs, i tillegg til publiseringskostnader for denne open access-antologien. Forskerne har
benyttet egen tid eller FoU-tid fra egen institusjon til forskning.

Synergier ved en IRISforsk-modell
Vår erfaring fra IRISforsk tilsier at organiseringen av et forskernettverk som en del av et utviklingsprosjekt har mange fordeler. Det å
tilføre forskningsbasert kunnskap til et utviklingsprosjekt (her: IRISprosjektet) har i seg selv stor verdi. Men også det å identifisere og utvikle
kunnskap i prosjektet og gjennom utviklingsprosjektet er svært viktig
ettersom forskningsresultatene er relevante for langt flere enn dem
som nås direkte av prosjektaktivitetene. Ikke minst bidrar modellen
til å utvikle kunnskap det er behov for i profesjonsutdanninger innen
kulturskolefeltet. Å legge inn en forskningsgehalt i et utviklingsprosjekt
slik det er gjort i IRIS-prosjektet gjennom IRISforsk, kan med andre
ord ha mange synergieffekter, som vi nå vil gi noen eksempler på.
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Samarbeid med filantropi
IRISforsk er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, som en del av
IRIS-prosjektet. Vi ser i dag en tendens til at det også innen kulturfeltet blir stadig mer vanlig med støtte fra private aktører, ideelle så
vel som kommersielle. Internasjonalt har filantropisk virksomhet
ifølge Salomon (2014) dreid fra å basere seg på individer og ideelle stiftelser til også å inkludere et bredt utvalg av private finansielle institusjoner, som banker, pensjonsfond, forsikringsselskap,
investeringsfond med mer. Flere større kulturprosjekter i Norge,
og blant disse også flere store kulturskoleutviklingsprosjekter, er
finansiert av slike aktører.
IRISforsk (så vel som IRIS-prosjektet) er altså støttet av en
privat ikke-statlig organisasjon. Slik støtte kan være spesielt forbundet med fare for tilknytninger som kan påvirke forskningsresultater eller styres i retninger til gunst for støttegiver. All den tid
hensikten med IRISforsk ikke primært har vært å dokumentere
resultater, men snarere bidra til å utvikle kunnskap, er det lite
sannsynlig at resultatene som er blitt fremlagt, er farget av den
finansielle aktøren. Nettopp ved at IRISforsk er innrettet slik at det
ikke er utviklingsprosjektets resultater som skal forskes på, er det
en stor frihet og uavhengighet i forskningen. Våre erfaringer med
IRISforsk tilsier at dette gir god forskningsmessig frihet og et stort
kunnskapsutbytte.

En romslig, men tydelig tematisk avgrensning
Forsknings- og utviklingssamarbeid kan foregå på mange måter. I
IRISforsk har det tematiske fokuset, knyttet til utvikling av praksis
så vel som kunnskapsutvikling, vært fellesnevneren i samarbeidet. IRISforsk har i svært begrenset grad gitt føringer på tematikk
ut over at det skulle være klar relevans for IRIS-prosjektet. Ved
at IRIS-prosjektets aktiviteter var tematisk omdreiningspunkt for
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forskningsarbeidene, måtte forskningen ta utgangspunkt i, eller
være direkte relevant for, det felt der praksisen faktisk foregår.
Denne tilknytningen har vært av forskjellig art. Noen av arbeidene
i antologien har gjort undersøkelser i prosjektaktiviteter i IRISporteføljen (kapittel 2, 3, 5 og 6); andre har undersøkt praksiser
som i forskjellig grad er, eller har vært, tilknyttet IRIS-prosjektet
(kapittel 4, 10 og 11); andre igjen har gått inn i teoretiske problemstillinger som er relevante for prosjektet (kapittel 7, 8, 9 og 12). Slik
ga IRIS-prosjektet en naturlig avgrensning for mulige forskningstemaer, samtidig som det primære nedslagsfeltet for formidling av
kunnskap fra dette arbeidet også allerede var gitt. Det ga altså både
en tematisk avgrensning, og – og kanskje enda viktigere – tiltrakk
seg fagkompetanse og skapte et utgangspunkt for kunnskapsutvikling. Dette har ført til en svært variert og bred deltakelse fra
flere fagfelt som har synliggjort fruktbare innganger for forskning
i kulturskolefeltet.

Faglig bredde
IRISforsk har som nevnt og beskrevet i bokens innledning
samlet forskere fra et bredt område, med forskjellige faglige
ståsted, og innrettet dem i et naturlig felleskap. Gjennom felles
samlinger og ved å arbeide med hverandres tekster er det skapt
forbindelser mellom ulike faglige innganger, temaer og metoder. Dette har bidratt til en mer helhetlig forståelse av hva som
kan være relevant kunnskap i kulturskolefeltet og en tverrfaglig
utvikling av denne. I tillegg kan personlige møter mellom forskere som interesserer seg for det samme feltet, skape insentiver
til samarbeid også ut over dette prosjektet. Endelig gir denne
tverrfaglige romsligheten også økt troverdighet og pålitelighet
til forskningen, fordi den er drøftet mellom forskere som med
sine forskjellige fagbakgrunner vil ha komplementære kunnskaper og synspunkter.
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Samarbeid på tvers av erfaringsnivåer og
akademiske grader
Ved at masterstudenter har kunnet være med i IRIS-forsk, er det tilrettelagt for at forskere uten lang erfaring har kunnet bidra. Dette er
viktig av to grunner. For det første vil disse studentene ha et annet
blikk og kunne være interessert i andre problemstillinger enn profesjonelle forskere. De har en nærere tilknytning til praksisfeltet ved at
de ofte har, eller nylig har hatt, engasjementer som lærere i kulturskoler. Dette styrker praksisnærheten i forskerkollegiet, og kan bringe
gode elementer inn i forskningen. For det andre vil de ved å delta på
samlinger bli vurdert og få veiledning på sine tekster, samt også gi tilbakemelding på andres tekster, bli inkludert i et forskningsfelleskap.
Dette blir en læringsprosess der de både personlig og profesjonelt
kan bli kjent med andre forskere og sosialiseres inn i forskerfelleskapet, noe som også kan virke rekrutterende til forskning på kulturskolefeltet. Da det er svært ønskelig at forskningsformidlingen også
skal gjøres tilgjengelig for praksisfeltet, tenker vi at det ofte mer praksisnære blikket fra masterstudentene kan føre til at tekstene blir mer
rettet mot en bredere lesergruppe. For de mer erfarne forskerne vil
det å arbeide på tvers av erfaringsnivåer og akademiske grader også
gi fordeler. Spesielt på grunn av den nevnte korte avstanden mellom
masterstudenten og praksisfeltet, men også ved det at det gis friske
blikk inn i egen akademisk praksis.

Forskningsformidling
IRISforsk-modellen øker sjansene for at læringsutbytte og kunnskap
fra lokalt utviklingsarbeid formidles bredere, både geografisk og faglig.
Ved å delta aktivt i Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning har
IRISforsk både vært med på å konsolidere nettverket og gjort resultater fra IRISforsk tilgjengelige for flere forskere og interesserte i praksisfeltet. Enkeltforskere har presentert sine prosjekter fra IRISforsk i egne
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publikasjons- og formidlingsfora, og gjennom dette spredd resultater
tilbake i flere fagnettverk. Ikke minst er den herværende antologien en
viktig del av formidlingen. Som en del av Sparebankstiftelsen DNBs
filantropiske virksomhet har altså IRISforsk både forsterket den kunnskapsbyggingen som finner sted gjennom IRIS-prosjektet, og samtidig bygget kunnskap også i forsknings- og utdanningsfeltet generelt.
Dette er vanligvis holdt fra hverandre ved at filantroper eller statlige
instanser enten støtter forskning eller utvikling eller kulturtiltak, men
i IRISforsk-modellen mener vi at dette kombineres, og at denne kombinasjonen gir gode synergier.

Å bringe praksisfeltet og forskningsfeltet
nærmere hverandre
Gjennom IRISforsk-modellen øker kontakten mellom praksisfeltet
og forskningsfeltet. Det er i utdanningssektoren lagt stor vekt på
at utdanninger skal være forskningsbasert. Fra praksisfeltet er det
et stort ønske om mer forskning og mer forskningsbasert kunnskap. Mange ansatte i kulturskolene har sin utdannelse fra adskillige år tilbake, og bør få kjennskap til nyere forskning. Den andre
siden av saken er at det finnes en enorm erfaring i feltet som sjelden blir aksentuert og dokumentert og verken formidles ut i praksisfeltet eller til forsknings- og utdanningsmiljøer. Dette taler for
en nærmere tilknytning mellom praksisfeltet, forskningsfeltet og
utdanningsfeltet. Ved å legge en forskningsgehalt til et utviklingsprosjekt – som noe mer enn dokumentasjon av prosjektets eventuelle effekt – vil det utvikles kunnskap som vanskelig ville la seg
realisere uten nettopp denne koblingen, og bli et gjensidig bytteforhold mellom praksisfeltet, forskningsfeltet og utdanningsfeltet.
IRISforsk-modellen sørger for dette ved at mange forskere bruker
sin FoU-tid, som må forankres og begrunnes i deres institusjoner.
Dette fordrer et personlig engasjement hos den enkelte forsker,
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men vil på sikt kunne påvirke institusjonene til å bli mer oppmerksom på kulturskolen som profesjons- og forskningsfelt.
Det er ikke gjort formelle undersøkelser av de enkelte forskernes utbytte av å være med i IRISforsk. Likevel antar vi at især
de som har sitt første møte med forskningsnettverk gjennom
IRISforsk, har fått nye erfaringer som kan ha vært viktig for deres
arbeid og lagt grunnlaget for en interesse for forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Siden IRISforsk kun har hatt en begrenset
formell tilknytning til forskningsinstitusjonene – gjennom prosentstillinger i administrasjon og forskningsledelse (NTNU og
HSN) – og heller ikke har vært knyttet til noe doktorgradsprogram, er det ikke umiddelbart mulig å bruke IRISforsk-modellen
som en modell for en forskerutdanning. Men som på en strategi
for å bringe praksis-, forsknings- og utdanningsfeltet nærmere
hverandre kan IRISforsk-modellen like fullt fungere. For eksempel kan IRISforsk tenkes som en bidragsgivende modell i satsningen på universitetsskoler, som finnes flere steder i landet. Slike
universitetsskoler bidrar til en sterkere tilknytning mellom praksisfelt og forsknings- og utdanningsfeltene. Universitetsskolen ved
NTNU kom i gang høsten 2016, og er utviklet etter modell fra universitetssykehusene (St. Olav Hospital og Universitetssykehuset i
Trondheim). Her arbeider studenter og universitetslærere i tett
dialog med praksisfelt, og forskning og utdanning skjer like mye
ved sykehuset/på skolene som ved NTNUs campus. Dette bidrar
til å løfte status for begge parter og til en sterkere tilknytning
til praksis, både i utdanningen og når det gjelder forskning og
yrkeskvalifisering. Vi tror at forsknings- og praksisutvikling etter
modeller som IRISforsk har potensial til å gi større utbytte både
for praksisfeltet, for den enkelte forsker og forskergruppering,
og til å bygge opp nasjonale og internasjonale nettverk. Dette vil
kunne bidra til å gi utdanningstilbydere enda bedre og oppdaterte grunnlag for å utvikle utdanninger for profesjonsfelt som
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er i stadig bevegelse. IRISforsk kan ses som et eksempel på en
modell som tilrettelegger for det.
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