
 
 

 
Utlysning – Oppdragsforskning for Norsk kulturskoleråd 
 
 

Kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte 
ved bruk av digitale medier under 
koronapandemien 
     
 
Inntil 500 000 NOK 
 
Forskningsprosjektet skal samle og tilgjengeliggjøre kulturskolenes erfaringer med digitale 
hjelpemidler under koronapandemien. Dette gjøres ved å fremskaffe kunnskap om hva slags 
digitale verktøy norske kulturskoler benyttet seg av, erfaringer med disse samt hvilke 
konsekvenser dette har hatt. 
 
Prosjektet skal legge vekt på å samle informasjon som kan danne et grunnlag for 
anbefalinger og videre digitalt utviklingsarbeid for kulturskolene. Videre skal det drøfte både 
organisatoriske og pedagogiske konsekvenser samt se på konsekvensene fra et 
brukerperspektiv. 
 
Det er anledning til å søke samarbeid med aktører i kulturskolefeltet. Det vil også kunne 
påregnes bistand med prosjektet fra Norsk kulturskoleråd.  
 
Søker kan være uavhengig forskningsinstitutt, -institusjoner eller -miljø – eller frittstående 
forskere.  
 
Prosjektstart: Så raskt som mulig.  
 
Formidling 
Prosjektet skal munne ut i en rapport og formidling av resultater gjennom en muntlig 
presentasjon på en utviklingskonferanse i regi av Norsk kulturskoleråd. Rapporten skal 
inneholde anbefalinger til kulturskolene, og vil bli viktig som kunnskapsgrunnlag for videre 
digitalt utviklingsarbeid.  
 
Om søknaden 
Søknad fremmes etter definert mal (se nedenfor), som sendes i et PDF-format til 
forskning@kulturskoleradet.no. 
 
Søknadsfrist: 1. oktober kl. 14.00. 
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I vurderingen av søkere vil vi legge vekt på følgende:  
1) Hvilken kompetanse involverte forskere og forskningsmiljøer har. 

(Spesielt relevant er kunstfagspedagogikk og digitale medier)  
2) Muligheter for snarlig prosjektstart og realistisk gjennomføringsplan. 
3) Prosjektets egnethet når det gjelder å være et kunnskapsgrunnlag for videre 

utviklingsarbeid blant kulturskolene. 
 

Spørsmål? Kontakt Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. 
E-post: anders.ronningen@kulturskoleradet.no / Tlf.: 94 24 22 26 
 
 
 
 
 
Mal for søknad – oppdragsforskning for Norsk kulturskoleråd 
 

Tema: Kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte ved bruk av 
digitale medier under koronapandemien 
 
1) Søker (Institusjon/enhet/gruppe):  
2) Ansvarlig prosjektleder (Navn/tittel):  
3) Kontaktinformasjon: 
4) Cv for prosjektleder: 
5) Navn på prosjektet: 
6) Kort sammendrag av prosjektet – maksimalt 200 ord: 
7) Hvilke forutsetninger har den søkende institusjonen/gruppen for å gi kulturskolene 

anbefalinger på bakgrunn av prosjektet?  
8) Liste over prosjektmedarbeidere: Navn, stilling og rolle tiltenkt i prosjektet. (Cv legges 

ved for personer med sentral rolle i prosjektet.) 
9) Tentativ prosjektstart og –slutt (rapport ferdig).  
10) Enkel prosjektskisse (bør ikke overstige fire sider), med følgende innhold:  
a) Tilpasset problemstilling 
b) Metode 
c) Gjennomføringsplan  
d) Enkelt prosjektbudsjett  
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