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Saken gjelder:
Oppfølging av styrets vedtak i sak 27/15 og sak 132/15 om å videreføre samarbeid med
Høgskolen i Bergen om å styrke profesjonsutdanningene innen helse, teknologi og
lærerutdanning.
UiB og Høgskolen i Bergen, HiB, har gjennomført en første utredning av muligheter for
nærmere samarbeid om forskning og utdanningstilbud innen helsefag og teknologi, jfr. sak
132/15. I saken ble det også gitt kort status for pågående utredning om samarbeidet innen
lærerutdanningen.
Lærerutdanningen ved HiB og fakultetene som er involvert i lærerutdanningen ved UiB har
nå ferdigstilt sin rapport «Sammen for en sterkere lærerutdanning på Vestlandet», se
vedlegg. Arbeidet er ledet av dekan Asle Holthe ved lærerutdanningen på Høgskolen i
Bergen og dekan Jarle Eid ved Det psykologiske fakultet.
Rapporten trekker fram muligheter for samarbeid innen utdanning og forskning. Av områder
som vurderes som særlig aktuelle er felles forskerskole innen lærerutdanning og
utdanningsvitenskap, felles ph.d. veiledning og et mer forpliktende samarbeid om praksis og
med skoleeiere. På litt sikt anses også samarbeid om nye etter- og videreutdanningstilbud
for lærere å være et aktuelt samarbeidsområde. Arbeidet danner et godt utgangspunkt for
ytterligere konkretisering og vurdering av hvordan samarbeidet kan organiseres slik at det
oppnås gode faglige og ressursmessige synergier. Det anbefales for styret at arbeidet tas
videre.
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vedtak:
Universitetsstyret tar orienteringen om samarbeid med Høgskolen i Bergen innen
lærerutdanningen til etterretning. Styret ber om at det legges fram en mer konkret plan for
utdannings- og forskningssamarbeid innen lærerutdanningen i løpet av høsten 2016.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør
2016/Kari Fuglseth
Vedlegg:
1) Saksframstilling
2) «Sammen for en sterkere lærerutdanning på Vestlandet», rapport fra dekan Jarle Eid
ved Det psykologiske fakultet UiB og dekan Asle Holte ved Avdeling for
lærerutdanning, HiB.
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Saksframstilling
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Styresak:
36/16
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28.04.2016

Arkivsaksnr:
2014/5736

Samarbeid med Høgskolen i Bergen om lærerutdanningen
Bakgrunn
Arbeidet med struktur i universitets- og høyskolesektoren har stått sentralt siden 2014, internt
ved UiB og nasjonalt gjennom arbeidet med Stortingsmeldingen 18, Konsentrasjon for
kvalitet. Universitetsstyret behandlet i møtet 23.04.15, sak 27/15 og fattet følgende vedtak:
Styret imøteser et forslag om hvordan man kan få bedre synergier mellom
fagmiljøene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet - Institutt for
musikk ved Universitetet i Bergen.
 UiB fremste strategiske grep for økt samarbeid vil være etablering av
kunnskapsklynger.
 UiB vil videreføre samarbeidet med HiB om å styrke profesjonsutdanningene innenfor
helse, teknologi og lærerutdanningene.
Som oppfølging av universitetsstyrets vedtak fikk dekanene ved UiB og Høgskolen i Bergen,
HiB i oppdrag å utrede mulighetene for forsknings- og utdanningssamarbeid innen
lærerutdanning, teknologi, helse- omsorg og sosialfag, arkivsak15/6185. Planene skal
omfatte mulig samkjøring av utdanninger, felles praksisarenaer, bruk av ressurser og digital
undervisning. På forskningsområdet skal muligheter for å etablere felles forskningsgrupper,
bruk av infrastruktur og strategier for å oppnå økt ekstern finansiering vurderes. I sak 132/15
ble styret forelagt en første utredning av samarbeidsmuligheter innen helse- og
teknologifagene og det ble gitt en kort status for pågående utredning innen
lærerutdanningen.
Samarbeid om utdanning, forskerutdanning og forskning innen lærerutdanningen.
Lærerutdanningen har nå ferdigstilt første del av sitt utredningsarbeid. Arbeidet er
gjennomført av 5 arbeidsgrupper med representanter fra fagmiljøene i lektorutdanningen, fra
de involverte fakultetene ved UiB (HF, MN, PSYFA og SV) og fra lærerutdanningsmiljøet ved
HiB.
Arbeidsgruppene har konsentrert seg om følgende tema:
•

Demografi, ressursbruk og resultater

•
•

Utdanning og utdanningssamarbeid
Praksis og praksisgjennomføring
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•
•

Innovasjon og nyskaping
Forskning og forskerutdanning

Utredningen inkluderer alle lærerutdanningene ved de to institusjonene og nærliggende
fagområder og utdanningsprogram som pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi,
folkehelse, tegnspråk, og skole og opplæringspsykologi.
Arbeidsgruppenes vurderinger viser at det er et potensial for tettere samarbeid innen
lærerutdanningen. Det er skissert tre mulige hovedmodeller som rammer for samarbeidet.
Gruppen anbefaler en såkalt alliansemodell der UiB og HiB inngår avtaler om organisatorisk,
faglig og forpliktende samarbeid omkring forskningsklynger, forskerskoler og praksisutvalg
eller studieprogram innen lærerutdanningen. Dette vil være en modell som er basert på
formalisert partnerskap, dialog og samordning mellom uavhengige institusjoner.
Kort oppsummert er følgende områder vurdert som særlig aktuelle for et nærmere samarbeid
innen forskning og utdanning
•

Etablering av felles forskerskole om lærerutdanning og utdanningsvitenskap. Det
finnes i dag en nasjonal forskerskole for lærerutdanning lagt til NTNU. For å styrke
forskningen på Vestlandet anbefaler fagmiljøene at det arbeides videre med å
etablere en ny forskerskole på Vestlandet.

•

Det er i dag liten felles veiledning av ph.d-kandidater og det anbefales at dette
samarbeidet styrkes.

•

Samarbeid om økt eksternt finansiert forskning innen barnehage, skole og
lærerutdanning. Arbeid for felles forskningsinfrastruktur er vurdert som et sentralt
virkemiddel for økt ekstern finansiering. Stimulering til felles SFU og SFF prosjekter er
også vurdert som aktuelt.

•

Institutt for pedagogikk, IPED, ved UiB har lang er faring med e-læring og nettbasert
undervisning gjennom IKT-basert Masterprogram i pedagogikk. HiB har en
omfattende etter- og videreutdanningsportefølje og det er et potensial for å
samarbeide om nye studietilbud tilpasset sektorens behov.

•

Samarbeid om praksisavtaler og tettere samarbeid med skoleeiere vurderes som
fordelaktig for begge institusjonene. Begge institusjonene har behov for å styrke
kapasitet og tilby kompetanseheving i veiledning for praksislærerne. Det anbefales et
felles prosjekt for å imøtekomme dette behovet.

I et noe mer langsiktig perspektiv er det ønskelig å vurdere følgende:
•

Samarbeid om etter- og videreutdanningskurs for lærere i tråd med
kunnskapsdepartementets nasjonale strategi «Kompetanse for kvalitet».

Lærerutdanningen er et felt i vekst, med flere studieplasser og nye masterutdanninger på
grunnskolelærerutdanning (GLU). Det er behov for styrket forskning på feltet, samarbeid om
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forskerutdanningen, behov for flere praksisplasser og for førstekompetanse til å veilede nye
mastergrader. Et mer forpliktende samarbeid mellom institusjonene om lærerutdanning
vurderes som nødvendig for å styrke utdanningstilbudet og forskningsfeltet på Vestlandet.
Rapporten har gitt en første vurdering av områder som kan gi faglige og strategiske gevinster
gjennom et styrket samarbeid og gir godt grunnlag for videre arbeid med konkretisering av
planer og samarbeidsformer.
Universitetsdirektørens kommentarer
Lærerutdanningen er en viktig oppgave for universitetet. I regjeringens strategi «Lærerløftet.
På lag med kunnskapsskolen» skal kvaliteten på lærerutdanningen løftes og tilbudet om
etter- og videreutdanning skal utvides. Kvalitet i utdanningen og påfyll av kompetanse skal
sikre lærerne oppdatert fagkompetanse.
Dekanenes rapport framhever at faglige og strategiske gevinster kan oppnås gjennom et
tettere samarbeid mellom UiB og HiB. Institusjonene skal ivareta sitt samfunnsoppdrag, men
kan samtidig utnytte sin komplementaritet gjennom tettere samspill mellom teoretisk og
praksisnær kunnskap. Det bør arbeides videre med konkretisering av egnete
samarbeidsformer innen utdanningstilbudet, i forskerutdanningen og for å styrke samarbeidet
om eksternt finansiert forskning.
Et mer forpliktende faglig samarbeid forutsetter også at institusjonelle og administrative
barrierer må reduseres og at systemer og rutiner kan tilpasses. Noen slike spørsmål kan
løses gjennom avtaler på institusjonsnivå, mens andre omfatter justering av reglementer
og/eller systemtilpasninger som må håndteres på sektornivå.
Universitetsdirektøren vil følge opp det videre arbeidet i tett samarbeid med de involverte
fakultetene. Administrasjonen vil bidra i utredning av tiltak og løsninger for å redusere
administrative og institusjonelle barrierer for et tettere faglig samarbeid.

12.04.2016/ Kari Fuglseth, udir./Hilde Hjertager Lund, Det psykologiske fakultet.
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Utredning av forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Høgskolen i
Bergen (HiB) og Universitet i Bergen (UiB)
21. februar 2016
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Forord
Vi takker for oppdraget fra rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen og rektor ved
Høgskolen i Bergen Ole Gunnar Søgnen, om å se på muligheter for et sterkere og mer forpliktende
samarbeid om lærerutdanning mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB).
Med dette legger vi frem rapporten
Lærerutdanningene har betydelig politisk oppmerksomhet nasjonalt, noe som betyr hyppige
endringer i styringsdokumentene for utdanningene og klare ambisjoner for universitets- og
høgskolesektoren. I Bergensområdet foregår i all hovedsak forskning relevant for
utdanningssektoren og lærerutdanningene ved Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Bergen
(HiB)og Norsk Lærerakademi (NLA). Det er lite utdanningsforskning i kommune- og
utdanningssektoren.
Rapporten sammenfatter drøftinger og analyser fra fem arbeidsgrupper med deltakelse fra UiB og
HiB i perioden oktober 2015 til januar 2016. Arbeidsgruppenes sammensetning og innspill følger i
vedlegg 1-5. Vi retter en stor takk til arbeidsgruppene.
Rapporten konkluderer med fire konkrete forslag som bør utredes nærmere med sikte på å
videreutvikle samarbeidet mellom UiB og HiB innenfor lærerutdanning.

Bergen, 21.02.16
Jarle Eid

Asle Holthe
Dekan, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Dekan, Det psykologiske fakultet, UiB
Hilde Hjertager Lund
Programkoordinator for lektorutdanningen, UiB
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1. Innledning

I tråd med samfunnsendringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt stilles det økt krav til universiteter
og høgskoler om å forutse, møte og påvirke utviklingen innenfor områder som demografi, økonomi
og klima. Forskning og høyere utdanning av høy kvalitet er avgjørende for sikre framtidens
arbeidsplasser, og for å fremme omstilling og verdiskaping i norsk økonomi. Regjerningen har i
Stortingsmelding 18: «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
(2014-2015»), uttrykt høye krav og forventninger til universitet- og høgskolesektoren. Sektoren
utfordres til nytenkning for å oppnå høyere kvalitet og forskning, gjennom større og mer robuste
miljøer.
Universitetet i Bergen vektlegger i sin strategiplan for perioden 2016-2022 blant annet å bidra med
kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Universitetets forskning, formidling og utdanning former kommende generasjoner, og er en
forutsetning for demokrati og samfunnsutvikling. Høgskolen i Bergen fremhever i sin strategiske plan
for perioden 2016-2020 at institusjonen danner og utdanner høyt kvalifiserte, reflekterte og etisk
bevisste profesjonsutøvere som arbeider kunnskapsbasert. Høgskolen i Bergen skal spille en viktig
rolle i det nasjonale utdanningslandskapet ved å være profesjonsnære og relevante, sette dagsorden
og delta i samfunnsdebatten. Gjennom FoU- og innovasjonsarbeidet utvikles utdanningene og
profesjonene. Både Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen har lange tradisjoner innenfor
lærerutdanning.
Styret ved Høgskolen i Bergen vedtok 04.02.16 å gå i fusjonsforhandlinger med Høgskolen
Stord/Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Dette kan få konsekvenser for samarbeidet
mellom UiB og HiB. Hvilke konsekvenser det får, er på nåværende tidspunkt vanskelig å si noe
konkret om. Det er imidlertid viktig å understreke at en fusjon vil kunne påvirke en rekke av de
forslag til samarbeidsområder og felt som er skissert i denne rapporten

2. Lærerutdanninger, nasjonale satsninger og rammeplaner

Lærerutdanning er et samlebegrep for flere profesjonsutdanninger: barnehagelærerutdanning, ulike
faglærerutdanninger, grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.- 10.
trinn, lektorutdanning for 8.-13. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag. Hver av disse utdanningene reguleres av nasjonale forskrifter og
rammeplaner. Flere av disse utdanningene har de senere årene fått endringer i forskrift/rammeplan.
Som en del av strategien «Lærerløftet. På lag med kunnskapsskolen (2014), har Stortinget vedtatt å
stille strengere kompetansekrav til lærere i grunnskolen. Andre nasjonale satsinger som
«Kompetanse for mangfold (2013-2017)», «Skolebasert kompetanseutvikling og ungdomstrinn i
utvikling (2013-2017)», og «Kompetanse for kvalitet. Strategi for etter og videreutdanning for lærere
og skoleledere (2016-2025)», forutsetter også bidrag fra lærerutdanningsinstitusjonene. Ludvigsen
utvalget og Fremtidens Skole (NOU 2015:8) vil trolig påvirke utformingen av den fremtidige
utdanningspolitikken.

4
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3. Oppdraget

På oppdrag fra rektor ved Universitet i Bergen og rektor ved Høgskolen i Bergen, fikk dekan Asle
Holthe (HiB) og dekan Jarle Eid (UiB) i oppgave å belyse muligheter og utfordringer knyttet til et
tettere og mer forpliktende samarbeid om lærerutdanning mellom UiB og HiB. Oppdraget skulle
løses i nært samarbeid med dekanene ved allmennfakultetene ved UiB.
I oppdraget skulle det blant annet redegjøres for muligheter for samkjøring av utdanninger, felles
praksisarena, samt digital undervisning, planer for forskningssamarbeid gjennom felles
forskningsgrupper, bruk av infrastruktur og felles strategi for økt ekstern forskningsfinansiering.
Både Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Høgskolen i Volda
(HiV), Norsk Lærerakademi (NLA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har lærerutdanningsmiljø.
Sammen med UiB og HiB inngår disse i UH-nett Vest, og flere av institusjonene deltar i forskerskolen
Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og tidligere gjennom forskerskolen Western
Graduate School of Research (WNGER). Denne rapporten omhandler kun samarbeid mellom UiB og
HiB.

4. Mål og framdrift

Visjonen for utredningsarbeidet var å etablere en tydelig arbeidsdeling og samarbeid om studieløp,
praksisgjennomføring, innovasjon og forskning-/ forskerutdanning. Samarbeidet er tenkt å skulle
utløse nyskapning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til skole og lærerutdanning i Bergen gjennom
et forpliktende samarbeid.
Utredningen er konsentrert om fem arbeidsprosesser som tar for seg ulike sider av lærerutdanning:
•
•
•
•
•

Demografi, ressursbruk og resultater
Utdanning og utdanningssamarbeid
Praksis og praksisgjennomføring
Innovasjon og nyskaping
Forskning og forskerutdanning

Utredningen inkluderer alle lærerutdanningene ved de to institusjonene og nærliggende fagområder
og utdanningsprogram som pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi, folkehelse, tegnspråk, og skole
og opplæringspsykologi.
Fem ulike arbeidsgrupper ble nedsatt høsten 2015. Arbeidsgruppene leverte sine rapporter i januar
2016. Med utgangspunkt i ulike sider ved lærerutdanning som skissert over, har arbeidsgruppene
identifisert og kartlagt ulike områder der det er fruktbart å inngå mer forpliktende samarbeid, hvor
det er hensiktsmessig med arbeidsdeling, og pekt på arbeidsprosesser eller områder som krever
ytterligere utredning.

5. Om lærerutdanningene ved HiB og UiB

Lærerutdanningene ved UiB og HiB har i utgangspunktet en nasjonalt vedtatt arbeidsdeling som til
sammen uteksaminerer lærere til barnehage, grunnskole og videregående skole, i tillegg til høgskoleog universitetssektoren. Med unntak av faglærerutdanningene ved HiB, som sertifiserer lærere fra 1.-
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13. trinn, utdanner HiB lærere til barnehage, grunnskole (1.-10. trinn) og videregående skoles
yrkesfag, mens UiBs lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag har et
nedslagsfelt i grunnskolen (5 1.-13. trinn) og videregående skole. Selv om begge institusjoner
utdanner til 5.-10. trinn, gjør man dette med utgangspunkt i ulike rammeplaner og nasjonale
retningslinjer. Det er i dag for mange ulikheter i profil og studieinnhold, til at en kan få en
samkjøringsgevinst. På dette området vil de to institusjonene stå i et direkte konkurranseforhold om
studenter og fagressurser.
HiB er den klart største lærerutdanningsinstitusjonen målt i antall studieplasser og uteksaminerte
kandidater (se tabell s. 13). HiB gir også lærerutdanning for hele utdanningsløpet med unntak av
videregående skoles allmennfag. Begge institusjonene tilbyr mastergradsutdanninger for lærere og
både UiB og HiB har doktorgradsutdanning med klar relevans for lærerutdanningene. UiB har den
mest omfattende forskningsaktiviteten knyttet til lærerutdanningene, inklusive disiplinfag (se fig s. 911). Kompetanseprofilene for lærerutdanningsmiljøene viser at UiB har den høyeste andelen årsverk
med førstekompetanse.
Lærerutdanningene ved HiB og UiB har ulik organisatorisk plassering. Ved HiB er lærerutdanningene
samlet i en egen avdeling/fakultet (Avdeling for lærerutdanning) som teller totalt 225 årsverk, hvorav
15 er administrativt ansatte og resten er vitenskapelig ansatte. UiBs lærerutdanninger er
desentraliserte og organisert i en matrisemodell. De vitenskapelige ansatte er plassert på 4 ulike
fakultet og i sine respektive fagmiljø, mens administrasjon og praksis er lokalisert ved Det
psykologiske faktuelt, i tillegg til en administrativt ansatt på hvert av de 3 andre fakultetene. At totalt
antall årsverk ved UiB er betraktelig høyere med totalt 450 årsverk, kommer av at en rekke
vitenskapelige ansatte underviser i disiplinfag i som lektorstudentene har som del av sitt program.
Den disiplinfaglige 2 delen av lektorprogrammet utgjør fire år av det femårige masterløpet. Antallet
årsverk fagdidaktikere og pedagoger er dermed betraktelig lavere, på ca 35 årsverk totalt.
De ulike lærerutdanningene ved begge institusjonene er underlagt ulike nasjonale forskrifter og
rammeplaner. Som det framgår av rapportene fra arbeidsgruppene, gir dette seg blant annet utslag i
at lærerutdanningene ved HiB og UiB har svært ulike modeller, både i faglig profil, innretting mot
trinn i skolen, ulike praksismodeller og tidspunkt for praksis, faglig bredde, antall studiepoeng og
fagkombinasjoner. Det pekes på at institusjonenes ulike ytre rammer for lærerutdanningene de
tilbyr, i seg selv kan være en hindring for felles integrerte studieløp. En organisatorisk og strukturell
gjennomgang med sikte på en bedre samordning av parallelle utdanningsløp, kan fremme
studentmobilitet, redusere dobbeltarbeid og bedre ressursbruk. Det gjøres imidlertid oppmerksom
på at dette ikke vil gjelde for alle studieløp 3. Dette krever imidlertid at en går videre og ser på
organisatoriske og strukturelle forhold. Samtidig er det identifisert områder som institusjonene kan
stryke seg på gjennom økt samarbeid.
Det som arbeidsgruppene har kartlagt viser at det er lite formelt og institusjonalisert samarbeid
mellom UiB og HiB når det gjelder skoleutvikling og lærerutdanning, men det er likevel en del
samarbeid mellom ulike fagmiljø og enkeltpersoner.
Følgende samarbeidsprosjekter finnes i dag:
• UH-nett vest: formelt nettverkssamarbeid mellom UiB, , HiB, HiSF, HSH, UiS, HiVolda og NLA

1

Ny forskrift for PPU – A, vedtatt 21. desember 2015, gir kompetanse til å undervise fra 5.-13. trinn
Disiplinfag er rene fagemner uten fagdidaktikk i engelsk, fremmedspråk, historie, religionsvitenskap, nordisk og realfag
3
Hvilke studier som vil være aktuelle framgår under punkt 6: Mulig samarbeidsfelt innen utdanning s.7
2
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•

•

•
•
•

Språkpakken: lærerstudenter fra HiB tar andre fremmedspråk ved HF (UiB) som en del av
lærerutdanningen. 8- 10 plasser per år 4
Ny i Hordaland: Ny i Hordaland er et statlig finansiert program i samarbeid med
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg er Fylkesmannen i Hordaland,
Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Gnist i Hordaland og skoleeiere i Hordaland
aktive medspillere i programmet lokalt. I Hordaland samarbeider HSH, NLA, UIB, HIB, og UiB om
veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere gjennom programmet Ny i Hordaland.
PhD- veiledning: før HiB fikk eget doktorgradsprogram, ble flere av stipendiatene ved HiB
veiledet av ansatte ved UiB. Enkelte var også opptatt i UiB sitt doktorgradsprogram.
HiB og UiB samarbeider gjennom Griegakademiet, Musikknett Vest og Grieg Research School.
Forskningsnettverk: Nettverk for nynorskforsking og Strategier for språkkompetanse

6. Mulig samarbeid innen utdanningsfeltet

De strukturelle og organisatoriske ulikhetene i lærerutdanningene, legger ikke til rette for samkjøring
mellom utdanningene. Det er likevel noen områder hvor en kan se mulighetene for samhandling
og/eller samkjøring, enten gjennom moduler/emner med mulig felles innhold eller ved
sammenfallende studieløp og studieprogram:
a. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
PPU-A ved UiB og PPU-Y ved HiB har begge en generell pedagogisk del på 30 studiepoeng
som er relativt like. Selv om studiet har lik oppbygging er opptakskravene ulike, og
studentene utdannes til undervisning på ulike studieløp i den videregående skolen;
yrkesfag og allmenne fag. Et eventuelt samarbeid om PPU kan utredes nærmere.
b. Dramapedagogikk og anvendt teater ved HiB og Teatervitenskap ved UiB
Teatervitenskapsmiljøet i Oslo er lagt ned og miljøet i Trondheim er nedskalert. HiB tilbyr
et 3+2 (bachelor- og master)-løp innenfor dramapedagogikk og anvendt teater.
Masterstudiet rekrutterer til phd-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser.
UiB tilbyr bachelor- og masterstudium i Teatervitenskap. Disse studiene er imidlertid ikke
rettet mot skolen, men mot profesjonelt teater og scenekunst. Et eventuelt samarbeid
kan utredes nærmere
c. Erfaringsbasert master – videreutdanning for lærere
”Erfaringsbasert master i undervisning” ved UiB er en deltidsmaster for lærere. Som
følge av innføring av ny 5-årig grunnskolelærerutdanning vil HiBs masterprogram trolig
bli endret til rene grunnskolelærerutdanningsmastere. Dette vil føre til at lærere i arbeid,
med allmennlærer eller fireårig grunnskolelærerutdanning, trolig ikke lenger er i
målgruppen for disse utdanningene.
Ved innføringen av de nye 5-årige lektorutdanningene vil det oppstå et behov for
praksislærere/-veiledere med masterkompetanse. Et samarbeid mellom HiB og UiB om
en erfaringsbasert master som deltidsstudium, kan være et relevant tilbud for lærere
som ønsker en masterutdannelse. Et samarbeid vil innebære komplisert logistikk, og må i
så fall utredes nærmere
d. Veiledning av masteroppgaver
Det vil bli en markant økning i behovet for veiledere til masteroppgaver med innføringen
av den femårige grunnskolelærerutdanningen. Her kan et veiledningssamarbeid mellom
HiB og UiB være en mulighet som bør vurderes nærmere. Dette krever imidlertid et
4

Det er i dag 4 studenter fra HiB som tar fremmedspråk ved UiB
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kompetanse- og ressursløft. En grundig utredning vil være nødvendig dersom et
samarbeid om masterveiledning skal kunne realiseres.
e. Språkfag i grunnskolelærerutdanningen
UiB tilbyr i dag grunnskole-lærerstudenter emner i fremmedspråk som tysk, spansk og
fransk. Dette er viktige fag i grunnskolen og det vil være naturlig at en slik ordning
fortsetter i den femårige grunnskolelærerutdanningen. Ordningen kan også utvides til
andre fremmedspråk som undervises i grunnskolen.
f. Tospråklig faglærerutdanning
HiB tilbyr en rekke emner i en tospråklig faglærerutdanning innen skolefag og
pedagogikk. I faglærerutdanningen er det krav om at studentene skal ha morsmål som en
del av utdanningen. Russisk og arabisk ved Det humanistiske fakultet er naturlige
samarbeidsparter i en slik utdanning.
g. Folkehelserelaterte utdanninger
Begge institusjoner tilbyr folkehelserelaterte utdanninger på bachelornivå. UiB har i
tillegg masterutdanning i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Her kan det være
aktuelt å se nærere på et samarbeid.
h. Etter- og videreutdanningskurs for lærere ved HiB og UiB
Begge institusjonene er søkere om midler gjennom f.eks. Kompetanse for kvalitet.
Strategi for etter- og videreutdanning 2012–2015 Det er årlige utlysninger og det vil være
store muligheter for et koordinert samarbeid mellom institusjonene.
i. Grieg Research School – forskeropplæring
Grieg Research School (GRS) er et allerede eksisterende og godt fungerende
forskeropplæringstilbud innenfor rammene av UH-nett Vest. Det vil være naturlig
dette samarbeidet videreføres.
j. Praksisopplæring
ssamarbeid om
fordeling
samarbeid/møter med skoleeiere.

av

praksisplasser

på

ungdomstrinnet,

og

k. Veilederutdanning og kurs
Begge institusjonene anser det som gunstig å samarbeide om utvikling av tilbud
om veilederutdanning og kurs for praksislærere.

7. Mulig samarbeid innen forskningsfeltet

Det er potensial for mer samarbeid når det gjelder forskning og forskerutdanning. Begge
institusjonene har flere sammenfallende og overlappende interesser, og vil gjennom samarbeid
ha mulighet til å øke kvaliteten både når det gjelder forskning og forskerutdanning. Det er
vurdert mulighet for samarbeid innenfor følgende tematiske områder:

1) Felles forskerskoler innen lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Etablering av en felles forskerskole innen lærerutdanning og utdanningsvitenskap bør være
en hovedsatsing med hensyn til samarbeid om forskning. Felles forskerskole vil være gunstig
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for begge institusjoner. Felles forskerskoler krever imidlertid større grad av samarbeid på
institusjonelt nivå, og det må være enighet om ved hvilken institusjon forskerskolen bør
ligge. Forskerskoler blir opprettet av institusjonene selv, og en må forholde seg til de kriterier
som til enhver tid finnes. Det finnes imidlertid gode eksempler på forskerskoler som har
kandidater fra både UiB og HiB i de nasjonale forskerskolene NAFOL og NATED. Man finner
også eksempel på regionale forskerskoler som har fungert bra. Den NFR-finansierte
forskerskolen WNGER (2007-2010) er eksempel på at dette er både gunstig og mulig, og det
vil være et viktig tiltak for regionen som i dag ikke har forskerskole innenfor dette fagfeltet.
Det anbefales derfor at det i løpet 2016 blir utredet hvordan nye forskerskoler kan etableres.

a) Felles doktorgradskurs
Å få til felles ph.d-kurs mellom UiB og HiB anses som lett å få til og krever ikke annet enn
god administrativ tilrettelegging slik at ph.d kandidater enkelt kan ta kurs på begge
læresteder. Det vil være enklest å få til samarbeid om doktorgradskurs som valgfrie
emner. For obligatoriske doktorgradskurs anbefales videre utredning, da dette krever
mer formalisering enn valgfrie emner. Som nevnt, har UiB og HiB gode erfaringer med
forskerskolen WNGER hvor begge institusjoner deltok, og har et pågående godt
samarbeid om Grieg Research School (forskerskole i samarbeid mellom UiB, HiB og HSH).
I tillegg har enkelte av HiB sine stipendiater vært, og er opptatt på flere ulike ph.dprogram ved UiB. Her kan man enkelt bygge videre på erfaringer og
samarbeidsrelasjoner omkring forskerutdanning. Spesielt ser man at samarbeid om
valgfrie doktorgradskurs som kan inngå i de 30 studiepoengene i opplæringsdelen av
forskerutdanningene ved UiB og HiB, kan være en mulighet. Det er også mulig å
samarbeide om obligatoriske doktorgradskurs (f.eks. metodekurs, kurs i etikk osv.), men
arbeidsgruppen anbefaler en videre utredning omkring dette, da obligatoriske kurs må
formaliseres mer mellom HiB og UiB enn de valgfrie kursene. Konkrete steg kan være å
kartlegge antall phd-kandidater knyttet til lærerutdanningen og phd-kurs relevant for alle
kandidater

b) Felles forskergrupper
For å kunne etablere felles forskergrupper er det viktig med sterk faglig forankring og at de
organiseres i tråd med gjeldende normer i de aktuelle fagmiljø. Et alternativ kan være å
etablere felles forskergrupper som kan man stimulere til samarbeid gjennom uformelle
møteplasser med mål om å utvikle felles forskningsprosjekter der hver institusjon bidrar med
sine styrker.

2) Felles phd-veiledning
Det eksiterer idag i liten grad felles phd-veiledning. Dagens omfang er lite og kan økes
betraktelig. Dersom man har forsvarlig ressursgrunnlag innenfor rammen av felles prosjekter
vil dette/bør dette være mulig å få til.
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3) Felles forskningsinfrastruktur/kjernefasiliteter
Det eksisterer i dag ingen form for felles forskningsinfrastruktur i lærerutdanningene mellom
UiB eller HiB. For å øke forskning innenfor barnehage, skole og lærerutdanning i Bergen er det
nødvendig å utløse mer ekstern finansiering. Felles forskningsinfrastruktur kan da være et viktig
virkemiddel.

8. Mulig samarbeid relatert til innovasjons- og utviklingsarbeid

Lærerutdanningsinstitusjonene har ansvar for grunnutdanning, etter- og videreutdanning, samt
forskning og utvikling rettet mot- og i samarbeid med - barnehager og skoler. Aktivitetene innenfor
disse ulike ansvarsområdene må sees i sammenheng, dersom en skal få til innovasjon og
utviklingsarbeid i skolen. En del av innovasjons- og utviklingsarbeidet som foregår på UiB og HiB har
relevans for barnehage- og skolesektoren, og kan prøves ut og implementeres på flere
utdanningsnivå fra barnehage til videregående skole.
Med bakgrunn i dette konkluderes det med at følgende samarbeidstiltak kan være fruktbart å se
nærmere på:
•

At ledelsen (dekan og instituttledelse) ved institusjonene har regelmessige møtepunkt der
det blir presentert og diskutert mulige samarbeidsfelt mht. utviklings- og innovasjonsarbeid
basert på en oversikt over faktisk FoU og etter- og videreutdanningsaktivitet.

•

At det er et administrativt samarbeid med hensyn til å avklare hvem som søker eksterne
midler til etter- og videreutdanningstiltak og eventuelt om og når det er fruktbart å
samarbeide om faglige tilbud.

•

Nasjonale satsinger setter i stadig større grad krav til nettbasert undervisning og e-læring, og
det kan være rom for samhandling i forbindelse med utvikling og bruk av slike ressurser.
Etablere utdanningsvitenskapelige fora for lærerutdannere med felles utprøving av nye
digitale verktøy integrert i fagene. Å samarbeide om å profilere våre institusjoner i Bergen
som bidragsytere til innovasjon i utdanningssektoren

9. Sammen for en styrket lærerutdanning på Vestlandet - veien
videre

Om Høgskolen i Bergen fusjonerer med andre høgskoler på Vestlandet vil være avklart i juni 2016.
Dersom HiB, HSH og HSF fusjonerer, vil institusjonen ha om lag 16 000 studenter - like mange som
UiB (DBH: 2015). Resultatet av denne prosessen vil nødvendigvis påvirke samarbeidet om
lærerutdanning mellom HiB og UiB. Vi vil her peke på tre ulike fremtidsbilder som omfatter fremtidig
samhandling mellom UiB og HIB, eventuelt UiB og en fusjonert høgskole:
A) Konkurransemodellen: Innenfor rammene av denne modellen vil UiB og HiB kunne ha et løselig
sak-til-sak samarbeid innenfor pedagogikk og lærerutdanning, som i hovedsak er forankret på
individnivå, der enkeltforskere samarbeider på bakgrunn av faglig interesse og personlige
preferanser. Organisasjonene vil konkurrere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt om bygg
og infrastruktur, basisfinansiering (studieplasser og stipendiater), forskningsprosjekter, studenter
og ansatte. UH-Nett Vest vil ha utspilt sin rolle og en kan tenkes at det etableres mer
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uforpliktende dialogfora eller faglige og personavhengige nettverk mellom UiB og HiB på
fagområder som helse, teknologi og lærerutdanning.
B) Alliansemodellen: Innenfor rammene av denne modellen vil UIB og HiB inngå avtaler om
organisatorisk, faglig og forpliktende samarbeid rundt «forskningsklynger», «forskerskoler»,
«praksisutvalg» eller «studieprogram» innenfor lærerutdanningene. Denne modellen vil være
basert på mer formaliserte faglige partnerskap mellom autonome og uavhengige organisasjoner.
Innenfor rammene av alliansemodellen kan det etableres avtaler om differensiering og
arbeidsdeling av lærerutdanningene ved UiB og HiB eller om samarbeid og sammenheng mellom
studier, fag, forskning og forskerutdanning. Alliansemodellen vil imidlertid kreve en kontinuerlig
dialog og samordning mellom institusjonene mht utvikling av studieprogram, administrative
systemer og økonomiske incentiver og belønningsmidler. En vil fremdeles ha to parallelle
organisatoriske systemer med en rekke parallelle administrative og faglige arbeidsprosesser.
C) Fusjonsmodellen: Denne modellen legger opp til at UiB og HiB fusjonerer. Det ligger utenfor
rammene av dette arbeidet å vurdere fusjon mellom UiB og HiB.
Oppsummert viser arbeidsgruppene at det er et potensiale for tettere og sterkere samarbeid mellom
UiB og HiB innenfor lærerutdanning. Slik situasjonen er på nåværende tidspunkt vil arbeidsgruppen
anbefale tiltak som går inn under alliansemodellen, og det foreslås at følgende tiltak utredes:

9.1 Utdanning

Institutt for pedagogikk (IPED) ved UiB har lang erfaring med e-læring og nettbasert undervisning
gjennom deltids og IKT-basert Masterprogram i pedagogikk. HiB har en omfattende etter- og
videreutdanningsportefølje. Her vil det være potensial for å samarbeide om utvikling av nye
studietilbud tilpasset sektorens behov. Veilederutdanning for egne ansatte og praksisveiledere bør
videre utredes.

9.2 Forskning

I tillegg til å bygge videre på det som allerede finnes av forskningssamarbeid og nettverk anbefales
det å utrede muligheter for felles phd-kurs for valgfrie emner. Det finnes i dag en nasjonal
forskerskole for lærerutdanning, NAFOL. NAFOL ligger ved NTNU og har finansiering til og med 2021 5.
Det anbefales at HiB og UiB utreder muligheter for etablering av forskerskole innenfor
lærerutdanning på Vestlandet. Videre bør det stimuleres til felles søknader om både Senter for
Fremragende Undervisning og Senter for Fremragende Forskning. Det er også stort potensial for
samarbeid om veiledning av phd-studenter.

9.3 Praksis

I alle lærerutdanningene utgjør praksis en sentral del av studiet. Både HiB og UiB har mye å vinne på
samarbeid, særlig når det gjelder tilgang til praksisplasser på ungdomstrinnet. Samarbeid om
praksisavtaler og tettere samarbeid med skoleeiere vil være fordelaktig for begge institusjonene.
Begge institusjonene har behov for å styrke kapasiteten i å tilby kompetanseheving i veiledning for
praksislærerne. Det bør etableres et felles prosjekt som imøtekommer dette behovet.
5

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning ved NTNU: http://nafol.net/
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9.4 Innovasjon

Etablering av regelmessige møtepunkt på ledelsesnivå (institutt/avdeling/fakultet) mellom de to
institusjonene. Videre vil det være hensiktsmessig og fordelaktig for begge institusjonene at det
avklares hvem som søker midler til etter- og videreutdanningstiltak, og i hvilke sammenhenger det
kan være fruktbart å samarbeide om faglige tilbud. Det bør etableres utdanningsvitenskapelige fora
for lærerutdannere med felles utprøving av nye digitale verktøy integrert i fagene.

10.

Oppsummering

Som gjort rede for i rapporten anbefales det ytterligere utredning på flere områder innenfor
lærerutdanningsfeltet. HiB og UiB har styrker på ulike områder som kan utnyttes bedre. Mer
forpliktende samarbeid mellom institusjonene vil være nødvendig dersom dette skal bli en realitet.
Oppsummert anbefales det at lærerutdanningsmiljøene ved UiB og HiB i første omgang arbeider
videre med å utvikle og ressursberegne følgende tiltak:
•
•

Etablering av felles forskerskole om lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Forpliktende samarbeid om praksis og tettere samarbeid med skoleeiere

Mer langsiktig vil det være gunstig å utrede, utvikle og ressusrberegne følgende:
• Samarbeid om etter- og videreutdanningskurs for lærere (jfr. Strategi om etter- og
videreutdanning, Kompetanse for kvalitet)
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12. Vedlegg 1 – Tallmateriale
Studenttall og kandidattall
Tabellen viser oversikt over antall programmer, nivå på studiene og antall studieplasser per program
og hvilken institusjon som tilbyr programmene.
Oversiktene under viser antall studieprogrammer, antall studieplasser per program, og aktive
studenter per 2015 og de siste tre år (2013-2015):

Navn studieprogram

PPU - Allmennfag
PPU -deltid matematikk og naturfag (oppstart høst
2016)
Lektorutdanning med master i nordisk
Lektorutdanning med master i fremmedspråk
Lektorutdanning med master i naturvitenskap og
matematikk
PPU -musikk
Totalt lektor og PPU - UIB
PPY- Yrkesfag
Faglærer i idrett
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ mat og helse
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ kroppsøving
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ musikk
Grunnskolelærerutdanning -1.-7 m/samfunnsfag
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ engelsk
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ naturfag
Grunnskolelærerutdanning -1.-7 m/RLE
Totalt GLU - 1.-7 trinn
Grunnskolelærerutdanning - 5.-10 m/ matematikk
Grunnskolelærerutdanning -5.-10 m/samfunnsfag
Grunnskolelærerutdanning - 5-10 m/norsk
Grunnskolelærerutdanning - 5.-10 m/ mat og helse
Grunnskolelærerutdanning -5.-10 m/musikk
Totalt GLU - 5.-10 trinn
Totalt antall studieplasser GLU
BLU – Barns utvikling, lek og læring
BLU – Kunst, kultur og kreativitet
BLU – Natur, helse og bevegelse
BLU – Språk, tekst og matematikk
BLU – deltid
Totalt Barnehagelærerutdanning (BLU)
Tospråklige lærere
Master i undervisningsvitenskap
Master i musikkpedagogikk
Master i dramapedagogikk og anvendt teater
Master i barne- og ungdomslitteratur
Master i samfunnsfagdidaktikk
Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
Master i barnehagekunnskap (oppstart høst 2016)

Institusjon Nivå

Studieplasser

UiB

Årsstudium

180

UiB
UiB
UiB

Årsstudium
Master
Master

70
28
32

UiB
UiB

Master
Årsstudium

HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
Hib
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB

Årsstudium
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor

HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB

Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master

30
10
350
90
32
12
32
16
36
36
32
36
200
36
48
36
12
20
152
320
65
65
65
65
35
295
32
50
10
13
10
15
15
20
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Sammen for en styrket lærerutdanning på Vestlandet
Oversikten under viser grafisk framstilling av antall studieplasser per programgram i
lærerutdanningen ved de to institusjonene og antall aktive studenter på programmene de siste 3 år
fra 2013- 2015.

Ansatte og stillingskategorier
Oversiktene under viser først antall ansatte og stillingskategorier ved institusjonene, samlet, deretter
prosentvis andel stillingskategorier ved HiB og UiB (inkludert displinfag).
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Sammen for en styrket lærerutdanning på Vestlandet

Oversiktene som følger viser prosentvis i ansatte i de ulike stillingskategoriene ved HiB og UiB.
Administrativt
ansatte
7%
Stipendiat
6%

HIB

Høgskolelærer
2%

Professor
7%

Førsteamanuensis
23 %

Dosenter
1%

Høgskolelektor
39 %

Førstelektor
15 %
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Sammen for en styrket lærerutdanning på Vestlandet
Administrativt ansatte
14 %

UIB
PEDAGOGIKK OG FAGDIDAKTIKK
Professor
12 %
Professor II
2%

Stipendiat
18 %

Førsteamanuensis
37 %
Universitetslektor
17 %

UiB - samlet
Displinfag, fagdidaktikk og pedagogikk
Administrativt
ansatte
2%

Professor
35 %

Stipendiat
41 %

Professor II
2%

Universitetslektor
2%

Førsteamanuensis
18 %

17
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Sammen for en styrket lærerutdanning på Vestlandet

Publikasjonspoeng – lærerutdanning
Oversikten viser under publikasjonspoeng for lærerutdanningene ved HiB og UIB for 2014.
Publikasjonspoeng fra UiB inkluderer også disiplinfaglige fagmiljø.
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Forsknings- og utdanningssamarbeid lærerutdanning, UiB og
HiB
1. Etablere arbeidsgrupper som tar for seg konkrete delområder av lærerutdanning
(integrert + PPU), inkludert nærliggende fagområder som pedagogikk, spesialpedagogikk,
logopedi og skole og opplæringspsykologi ved HiB og UiB.
2. En visjon for prosessen: Etablere en tydelig arbeidsdeling og samarbeid om studieløp,
forskerutdanning og forsknings-strategi. Samarbeidet skal utløse nyskapning, forskning
og utviklingsarbeid (SFU/SFI/SFF) gjennom forpliktende samarbeid. Felles
forskningsstrategi.
3. Etablere arbeidsgrupper som leverer utkast til dokument innen 1.12. 2015. Hver gruppe
leverer et notat på 2-3 sider, som så settes sammen til en samlet framstilling.
4. Felles seminardag HiB / UiB med presentasjon fra arbeidsgrupper den 24.11.2015
Arbeidsgrupper:
1. Status demografi, Beskrive faktagrunnlag gjennom tabeller og nøkkeltall: Hvilke
studier, antall studenter (inkludert søkertall), antall ansatte
(stillingskategorier/kompetanse), nøkkeltall forskning (publiseringspoeng,
stipendiater), eksternfinansiering (EU, NFR, KD/DIR, etc.) Status pågående samarbeid,
nettverk, prosjekter der UiB og HiB samhandler.
Koordineres av: UiB
Deltakere UiB: programkoordinator for lektorutdanningen Hilde Hjertager Lund,
Marianne Jensen MN, førsteamanuensis Bjarte Furnes, Institutt for pedagogikk, Silje
Lindgren, koordinator for lærerutdanningen ved HF
Deltakere HiB: Programansvarlig Jan Helge Kallestad: Jan.Helge.Kallestad@hib.no,
Rådgiver Håvard Ulstein: Havard.Ulstein@hib.no,
2. Arbeidsgruppe utdanning kartlegger studier og studieløp og foreslår hvor det kan
være arbeidsdeling mellom institusjonene og hvor det er mulig med felles, integrerte
studieløp. Beskrive komplementære og sammenfallende studieløp - herunder
sømløse overganger for studentflyt mellom HiB og UiB. Beskrive moduler av mulig
felles innhold i lærerutdanningene ved HiB og UiB – herunder tverrprofesjonell
læring. Gruppen lager en oversikt over «helhetlige løp»: bachelor- master-ph.d.
Koordineres av: HiB
Deltakere: HiB: Prodekan for utdanning: Nina Grieg Viig: Nina.Grieg.Viig@hib.no,
Rådgiver Håvard Ulstein: Havard.Ulstein@hib.no
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Deltakere UiB: visedekan ved Det psykologiske fakultet Kariane Westrheim,
visedekan ved Det humanistiske fakultet Claus Huitfeldt, visedekan ved Det
matematisk – naturvitenskaplige fakultet Harald Walderhaug, visedekan ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet Knut Hidle, programkoordinator Hilde Hjertager
Lund, Marianne Jensen studiekonsulent MN, Silje Lindgren studiekonsulent HF
3. Arbeidsgruppe praksis.

Beskrive praksisomfang, organisering av praksis, ressursbruk (kostnader) og bruk
felles øvingsarenaer og ferdighetstrening, inkludert infrastruktur og samarbeid med
praksisfeltet (barnehager og skoler) fordelt på private eiere, kommune og fylke i
regionen.
Koordineres av: HiB:
Deltakere HiB: Prodekan for forskning: Elin Eriksen Ødegaard: Elin.Eriksen.Odegaard@hib.no

Rådgiver Eli Borsholm: Eli.Borsholm@hib.no
Deltakere UiB: praksiskoordinator Hege Ekeland, programkoordinator Hilde Hjertager
Lund, Tom Klepaker MN, førsteamanuensis Marie von der Lippe, HF
4. Innovasjon og utviklingsarbeid i skolen: Innovasjon og IKT
Beskrive status (tidsramme – kostnadsramme – faglig innretning) for lokale, regionale
og nasjonale prosjekter, herunder SLATE Prosjektet ved UiB, Partnerskoler,
Rektorskole, Ny i Hordaland, Veiledningspedagogikk, IKT, Etter- og videreutdanning
osv. Beskrive mulige nye erfaringsbaserte læringsformer, case, simulering,
strukturerte øvelser, læringslab og anvendelse av digitale formater.
Koordineres av UiB
Deltakere UiB: førsteamanuensis Astrid Tolo, Olaug Vetti Kvam Skolelaben (MN),
Instituttleder Åse Johnsen, Institutt for fremmedspråk
Deltakere: HiB: Programansvarlig: Margareth Eilifsen: Margareth.Eilifsen@hib.no,
Rådgiver Hedvig Rørvik: Hedvig.Kristin.Rorvik@hib.no
5. Forskning/forskerutdanning. Felles forskerskoler, felles PhD kurs, PhD veiledning på
tvers. Forskningsgrupper på tvers. Felles forskningsinfrastruktur, felles
kjernefasiliteter (lærings lab- bibliotektjenester- forskningsstøtte- prosjekt drift).
Koordineres av UiB
Deltakere UiB: professor Rune Krumsvik, institutt for pedagogikk, førsteamanuensis
Matthias Stadler MN, førsteamanuensis Anne Beate Maurseth, Institutt for lingvistiske,
litterære og estetiske studier

Deltakere HiB: Prodekan for forskning: Elin Eriksen Ødegaard:
Elin.Eriksen.Odegaard@hib.no
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Rapport – arbeidsgruppe 1 – Demografi

Forsknings- og utdanningssamarbeid i lærerutdanningene
ved UiB og HiB
Arbeidsgruppe 1: Demografi, ressursbruk og resultater
Deltakere
• Hilde Hjertager Lund, programkoordinator for lektorutdanningen, UiB – koordinator for
arbeidsgruppen
• Silje Lindgren, koordinator for lektorutdanningen ved HF, UiB
• Marianne Jensen, koordinator for lektorutdanning MN, UiB
• Håvard Ulstein, rådgiver, HiB
• Bjarte Furnes, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, UiB
• Jan Helge Kallestad, programansvarlig, HiB

Innledning
Arbeidsgruppen har hatt ett møte hvor tolkning av oppdraget, utveksling av informasjon og
tallmateriale var fokus. I tillegg har det vært noe epostvirksomhet for innhentning og kvalitetssikring
av tallmaterialet.
Arbeidsgruppen har tolket mandatet slik at gruppen i hovedsak skal fremskaffe oversikter og
tallmateriale knyttet til lærerutdanning ved de to institusjonene. Rapporten fra gruppen vil derfor
ikke omfatte anbefalinger på områder institusjonene kan og bør vurdere samarbeid, eller forslå
arbeidsdeling institusjonene i mellom. Arbeidsgruppen anser dette som de andre 4 arbeidsgruppene
sitt oppdrag.
Rapporten inneholder derfor kun tall og oversikter over studenttall, ansatte, eksisterende
samarbeidsfelt og publikasjonspoeng. Praksisomfang, praksisskoler og modeller blir heller ikke
omtalt, da det også er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede både oversikter, mulige
samarbeidsfelt og arbeidsdeling knyttet til praksis i lærerutdanningene.

Studenttall og kandidattall
Arbeidsgruppen har kun hatt fokus på lærerutdanningsprogrammene som framgår i tabellen underTabellen viser oversikt over antall programmer, nivå på studiene og antall studieplasser per program
og hvilken institusjon som tilbyr programmene.
Oversiktene under viser antall studieprogrammer, og antall studieplasser per år, aktive studenter per
2015 og de siste tre år (2013-2015):
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Rapport – arbeidsgruppe 1 – Demografi
Navn studieprogram

Institusjon Nivå

PPU - Allmennfag
PPU -deltid matematikk og naturfag (oppstart høst 2016)
Lektorutdanning med master i nordisk
Lektorutdanning med master i fremmedspråk
Lektorutdanning med master i naturvitenskap og
matematikk
PPU -musikk
Totalt lektor og PPU - UIB
PPY- Yrkesfag
Faglærer i idrett
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ mat og helse
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ kroppsøving
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ musikk
Grunnskolelærerutdanning -1.-7 m/samfunnsfag
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ engelsk
Grunnskolelærerutdanning - 1.-7 m/ naturfag
Grunnskolelærerutdanning -1.-7 m/RLE
Totalt GLU - 1.-7 trinn
Grunnskolelærerutdanning - 5.-10 m/ matematikk
Grunnskolelærerutdanning -5.-10 m/samfunnsfag
Grunnskolelærerutdanning - 5-10 m/norsk
Grunnskolelærerutdanning - 5.-10 m/ mat og helse
Grunnskolelærerutdanning -5.-10 m/musikk
Totalt GLU - 5.-10 trinn

UiB
UiB
UiB
UiB

Årsstudium
Årsstudium
Master
Master

180
70
28
32

UiB
UiB

Master
Årsstudium

HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
Hib
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB
HiB

Årsstudium
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor

30
10
350
90
32
12
32
16
36
36
32
36
168
36
48
36
12
20
152
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Studieplasser
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Rapport – arbeidsgruppe 1 – Demografi
Ansatte og stillingskategorier
Oversiktene under viser først antall ansatte og stillingskategorier ved institusjonene, samlet,
deretter prosentvis andel stillingskategorier ved HiB og UiB (inkludert displinfag).

Oversiktene som følger viser prosentvis i ansatte i de ulike stillingskategoriene ved HiB og UiB.
Administrativt
ansatte
7%
Stipendiat
6%

HIB

Høgskolelærer
2%

Professor
7%

Førsteamanuensis
23 %

Dosenter
1%

Høgskolelektor
39 %

Førstelektor
15 %
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Rapport – arbeidsgruppe 1 – Demografi

Administrativt ansatte
14 %

UIB
PEDAGOGIKK OG FAGDIDAKTIKK
Professor
12 %
Professor II
2%

Stipendiat
18 %

Førsteamanuensis
37 %
Universitetslektor
17 %

UiB - samlet
Displinfag, fagdidaktikk og pedagogikk
Administrativt
ansatte
2%

Professor
35 %

Stipendiat
41 %

Professor II
2%

Universitetslektor
2%

Førsteamanuensis
18 %
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Rapport – arbeidsgruppe 1 – Demografi

Publikasjonspoeng – lærerutdanning
Oversikten viser under publikasjonspoeng for lærerutdanningene ved HiB og UIB for 2014.
Publikasjonspoeng fra UiB inkluderer også disiplinfaglige fagmiljø.

Forskningsprosjekter

Det er i dag noen få forskningsprosjekter hvor både UiB og HiB inngår. Forslag til videre samarbeid på
dette feltet har ikke vært diskutert i arbeidsgruppen. Følgende forskningssamarbeid finnes i dag:
•
•

Det er forskningsnettverkssamarbeid med HiB i Nettverk for nynorskforsking
Historie: forskningsprosjekt hvor forskere både ved UiB og HiB har vært involvert
Ulike forskergrupper (både ved AHKR, IF og LLE) har medlemmer både fra HiB og UiB:
«Stratgeiar for språkkompetanse».

Samarbeidsprosjekt
Det er ikke utstrakt samarbeid institusjonene imellom når det gjelder området lærerutdanning.
Følgende samarbeidsprosjekter finnes i dag:
• UH-nett vest
• Språkpakken – lærerstudenter fra HiB tar fremmedspråk ved UiB som en del av
lærerutdanningen
• Ny i Hordaland
• PhD- MN veileder en PhD kandidat fra HiB
• HiB og UiB samarbeider om musikk gjennom Musikknett Vest og Grieg Research School
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Forsknings- og utdanningssamarbeid lærerutdanning, UiB og HiB
Arbeidsgruppe 2, utdanning
Deltakere:
HiB: prodekan for utdanning, Nina Grieg Viig og rådgiver Håvard Ulstein
UiB: visedekan ved Det psykologiske fakultet Kariane Westrheim, prodekan ved Det humanistiske
fakultet Claus Huitfeldt, prodekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Harald
Walderhaug, visedekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Knut Hidle, programkoordinator
Hilde Hjertager Lund, Marianne Jensen studiekonsulent MN, Silje Lindgren studiekonsulent HF
Gruppen var koordinert av HiB

Utdanningssamarbeid LÆRERUTDANNING
Arbeidsgruppa har i sitt arbeid med utdanningssamarbeid mellom de to institusjonene tatt noen
forbehold. Vi anser at arbeidsgruppen som ser på demografien i det store og hele dekker
kartleggingen som også denne gruppen er bedt om å gjøre. Videre er det viktig å ta i betraktning at
institusjonene på hver sin måte ikke har en avklart framtidshorisont. HiB utreder fusjon med HSH og
HiSF samtidig som grunnskolelærerutdanningene skal bli femårige integrerte masterutdanninger
(Lektorutdanning 1-7 og Lektorutdanning 5-10). Ved UiB vurderer Det samfunnsvitenskapelige
fakultet å gå tyngre inn i lektorutdanningen, mens Det humanistiske fakultet neste år vil utrede en
omfattende omlegging av studieprogrammene.
Ut fra diskusjonene i arbeidsgruppen har det kommet fram at ulike ytre rammer for
lærerutdanningene som institusjonene gir, i seg selv kan være en hindring for felles integrerte
studieløp. Samtidig har arbeidsgruppen identifisert en del områder institusjonene kan styrke seg på
gjennom samarbeid.

Arbeidsdeling
Lærerutdanningene ved UiB og HiB har i utgangspunktet en nasjonalt vedtatt arbeidsdeling som til
sammen uteksaminerer lærere til barnehage, grunnskole og videregående skole, i tillegg til høgskoleog universitetssektoren. Med noen unntak i faglærerutdanningene på HiB, som sertifiserer lærere fra
1.-13. trinn, vil HiB ha et nedslagsfelt til barnehage og grunnskole (1.-10. trinn), mens UiBs
lektorutdanning har et nedslagsfelt i 8.-13. trinn og PPU-A 5.-13. trinn. For PPU-A er en
forskriftsendring på vei, noe som trolig sertifiserer utdanningen til å gjelde 8.-13. trinn. Selv om
begge institusjoner utdanner til 8.-10. trinn, gjør man dette med utgangspunkt i ulike rammeplaner
og nasjonale retningslinjer og arbeidsgruppen er av den oppfatning av at det er for mange ulikheter i
profil og studieinnhold til at en her kan få en samkjøringsgevinst.

Samkjøring/samhandling
Arbeidsgruppen har videre identifisert noen varianter der det er muligheter for
samkjøring/samhandling, enten som moduler/emner med mulig felles innhold eller sammenfallende
studieløp: Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
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PPU-A ved UiB og PPU-Y ved HiB har begge en generell pedagogisk del på 30 studiepoeng
som er relativt like hverandre.
a. Dramapedagogikk og anvendt teater ved HiB og Teatervitenskap ved UiB
Teatervitenskapsmiljøet i Oslo er lagt ned og miljøet i Trondheim er nedskalert. HiB tilbyr
et 3+2 (bachelor- og master)-løp innenfor dramapedagogikk og anvendt teater.
Masterstudiet rekrutterer videre til phd-studiet Studier av danning og didaktiske
praksiser.
UiB tilbyr bachelor- og masterstudium i Teatervitenskap. Disse studiene er imidlertid ikke
rettet mot skolen, men mot profesjonelt teater og scenekunst.
b. Erfaringsbasert master – videreutdanning for lærere
”Erfaringsbasert master i undervisning” ved UiB er en deltidsmaster for lærere. Som
følge av innføring av ny 5-årig grunnskolelærerutdanning vil HiBs masterprogram trolig
bli endret til rene grunnskolelærerutdanningsmastere. Dette vil føre til at lærere i arbeid,
med allmennlærer eller fireårig grunnskolelærerutdanning, trolig ikke lenger er i
målgruppen for disse utdanningene.
Ved innføringen av de nye 5-årige lektorutdanningene vil det oppstå et behov for
praksislærere/-veiledere med masterkompetanse. Et samarbeid mellom HiB og UiB om
en erfaringsbasert master som deltidsstudium, kan være et relevant tilbud for lærere
som ønsker en masterutdannelse.
c. Veiledning av masteroppgaver
Det vil bli en markant økning av behovet for veiledere til masteroppgaver med
innføringen av den femårige grunnskolelærerutdanningen. Her kan et
veiledningsfelleskap fra HiB og UiB være en interessant mulighet.
d. Språkfag i grunnskolelærerutdanningen
Det fins i dag et samarbeid mellom institusjonene, der UiB tilbyr grunnskolelærerstudenter emner i fremmedspråk som tysk, spansk og fransk. Dette er viktige fag i
grunnskolen og det vil være naturlig at en slik ordning fortsetter i den femårige
grunnskolelærerutdanningen. Ordningen kan også utvides til andre fremmedspråk som
undervises i grunnskolen.
e. Tospråklig faglærerutdanning
HiB tilbyr en rekke emner i en tospråklig faglærerutdanning innen skolefag og
pedagogikk. I faglærerutdanningen er det også krav om at studentene skal ha morsmål
som en del av utdanningen. Russisk og arabisk på HF er naturlige samarbeidsparter i en
slik utdanning.
f.

Folkehelserelaterte utdanninger
Begge institusjoner tilbyr folkehelserelaterte utdanninger og etter hvert som endringer
skjer som følge av innføring av fagbaserte masterprogram i grunnskolelærerutdanning,
kan det bli aktuelt å se nærere på et samarbeid.

g. Etter- og videreutdanningskurs for lærere
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HiB og UiB er begge søkere om midler gjennom f.eks. Kompetanse for kvalitet. Det er
ofte årlige utlysninger og det vil være store muligheter for koordinering og samarbeid
mellom institusjonene.

h. Grieg Research School – forskeropplæring (stipendiater og førstelektorer)
Grieg Research School (GRS) er et allerede eksisterende og godt fungerende
forskeropplæringstilbud innenfor rammene av UH-nett Vest. Det vil være naturlig at
dette samarbeidet videreføres også i en fremtidig ny UH-struktur på Vestlandet.
i.

Praksisopplæring
Praksisskoler (universitetsskoler). Viser til arbeidsgruppe 3

Helhetlige løp
Det fins allerede en del eksempler på studenter som har tatt helhetlige løp med element fra begge
institusjonene ut fra en 3+2+3-modell. Men for lærerutdanningen er det 5+3 som vil være den
dominerende modellen framover. Masterstudenter (5 år) fra HiB søker stipendiatstillinger ved UiB og
vice versa.
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Forsknings- og utdanningssamarbeid lærerutdanning, UiB og HiB
Arbeidsgruppe praksis:
Deltakere:
- Hege Ekeland, Praksiskoordinator UiB
- Hilde Hjertager Lund, Programkoordinator UiB
- Tom Klepaker, Førsteamanuensis UiB/MN
- Marie von der Lippe, Førsteamanuensis UiB/HF
- Eli Borsholm, Rådgiver HiB
- Bodil Kjesbo Risøy, Programansvarlig GLU 1-7 HiB

Gruppen har hatt to møter. Vi har diskutert flere områder innen praksisfeltet og ser at vi kan
dra nytte av hverandre ved videre samarbeid. I dette notatet vil vi gi en oversikt over
praksisomfanget ved UiB og HiB og skissere ulike muligheter for samarbeid for å styrke
praksisopplæringen ved begge institusjonene.

Praksisopplæring ved UiB og HiB – omfang, organisering, ressursbruk og øvingsarenaer
Grunnskole/barnetrinn

UiB

HiB

Antall utdanninger
Antall studenter i praksis
Antall veiledere

0

12
970
278

Antall praksisskoler
Kostnader pr. student pr. dag

53
405

Grunnskole/ungdomstrinn

UiB

HiB

Antall utdanninger
Antall studenter i praksis
Antall veiledere
Antall praksisskoler

4
256
150
20

12
421
156
38

Kostnader pr. student pr. dag

442

405

Videregående skole

UiB

HiB

Antall utdanninger
Antall studenter i praksis
Antall veiledere
Antall praksisskoler

4
256
150
25

5
192
129
44

Kostnader pr. student pr. dag

442

430
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Områder for samarbeid:
1. Utfordringer med å skaffe praksisplasser:
Begge institusjonene har utfordringer med å skaffe nok praksisplasser, spesielt på ungdomstrinnet. I
denne sammenheng så vi på de ulike ungdomsskolene i Bergen som er praksisskoler for HiB og UiB.
Gjennom denne samtalen kom det frem at noen relativt store ungdomsskoler tar i mot svært få
studenter i løpet av et år. Gruppens oppfatning er at det bør være mulig for noen av disse skolene å
kunne ta imot studenter både fra HiB og UiB.

Gruppen er enig om å være i dialog med hverandre om fordeling av praksisplasser fremover
og ser at det er viktig at vi spiller på lag om å fremskaffe flere praksisplasser, snarere enn å
utkonkurrere hverandre.
Både UiB og HiB ønsker et tettere samarbeid med Bergen kommune i forbindelse med
praksisplasser.

2. Felles praksisavtaler
Praksisskolene har etterlyst mer likhet mellom ordningene på HiB og UiB. Rammene for
praksisavtalene på de to institusjonene er ganske like, og de bør kanskje gjøres enklere å
sammenligne.
HiB og UiB har ulik tolkning av pålegget i forskriften om å ha partnerskoler. Der UiB velger ut skoler
som de ønsker å inngå partnerskap med (og noen kommer med, andre ikke), har HiB en
partnerskoleavtale med alle praksisskoler. Det siste har vist seg utfordrende å følge opp som følge av
at det er mange skoler. UiB har erfart at jo mer spisset et samarbeid er, jo mer attraktivt er det – for
begge parter.
Gruppen ser at samarbeid om felles praksisavtaler kan være relevant å samarbeide om i fremtiden.
Praksisavtalene bør ikke bare rettes mot praksisplasser for studenter, men også utviklings- og
forskningssamarbeid, kompetansedeling, rekruttering osv. Et slikt samarbeid må nødvendigvis favne
bredere, og inkludere både skoleeiere og fagforeninger.

3 . Veilederutdanning
Begge institusjonene bruker en stor andel av praksislærere som ikke har veiledningskompetanse.
Gruppen ser at det kan være gunstig å samarbeide om utvikling av tilbud om veilederutdanning for
praksislærere. Det kan også være gunstig å samarbeide om søknad om økonomiske midler i de
tilfellene hvor det er aktuelt.

På vegne av praksisgruppen
Bodil Kjesbo Risøy
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Samarbeid om Innovasjon og utviklingsarbeid i skolen: Innovasjon og IKT i forbindelse med
Forsknings- og utdanningssamarbeid lærerutdanning UiB og HiB
Lærerutdanningsinstitusjonene har ansvar for grunnutdanning, etter- og videreutdanning samt
forskning og utvikling rettet mot - og i samarbeid med - barnehager og skoler. Aktivitetene innenfor
disse ulike ansvarsområdene må sees i sammenheng for at en skal få til innovasjon og
utviklingsarbeid i skolen. Vi mener det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i behov sektoren
har for at UiB/HiB samarbeider og har derfor synliggjort noen nasjonale satsninger innen
utdanningssektoren innledningsvis. I tillegg til dette er det rimelig å tenke seg at en del av
innovasjons- og utviklingsarbeidet som foregår på UiB og HiB har relevans, kan testes ut og
implementeres på flere utdanningsnivå fra barnehage til videregående skole og at et styrket
samarbeid kunne vært fruktbart i så henseende. Men det har vært vanskelig for gruppen å
identifisere denne type samarbeid. Det vil derfor være nyttig å etablere dialoger på faglig ledernivå
om forsknings og utviklingsprosjekt slik at de vitenskapelig ansatte kan gjøres kjent med aktuelle
prosjekt som er nyttig og hensiktsmessig å samarbeide om.
Aktuelle nasjonale satsinger fra Utdanningsdirektoratet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetanse for kvalitet (etter og videreutdanning) Se vedlegg
Ungdomstrinn i Utvikling 2013-17 (regning, skriving, lesing og klasseledelse) - HiB
Skolebasert kompetanseutvikling – HiB
Kompetanse for mangfold 2013-17 barnehager, grunnopplæring og voksenopplæring - HiB
Realfagsstrategien (realfagskommuner) 2015-19 barnehager, skoler – HiB
Etterutdanningsrekker i Naturfag 2013-16 for lærere på mellomtrinnet – UiB og HiB i
samarbeid
Lesesatsing (2015-19) - HiB
Sosialpedagogisk rådgiving - HiB
Partnerskoleprosjekt/ordnining, både HiB og UiB, separate ordninger.
Veiledning av nyutdannede – Ny i Hordaland, HiB og UiB i samarbeid med HSH og NLA
Veilederutdaninng – HiB og UiB, separate ordninger

Fra 2011 har Utdanningsdirektoratet delt lærerutdanningsinstitusjonene inn i seks regioner. HiB er
koordinerende institusjon for region Vest som består av institusjonene: HiVO, Hisf, NLA, UiB og HiB.
HSH har vært en del av vår region, men er nå flyttet over til Region SørVest. Det meste av
kommunikasjonen fra Udir. ang. satsinger, søknader, driftsspørsmål, rapporter osv. går via de
oppnevnte regionale koordinatorer. I utgangspunktet ble organiseringen i regioner og med
koordinatorer opprettet i forbindelse med strategien Kompetanse for kvalitet, men etter hvert
koordineres alle de nasjonale satsingene på etter- og videreutdanning for lærere via ordningen.
Samarbeidet i regionen er organisert med en arbeidsgruppe som består av evu-ledere ved de enkelte
institusjoner. Regionskoordinator, Hedvig Rørvik ved HiB, leder arbeidsgruppen. I tillegg har region
Vest en styringsgruppe som består av dekaner eller andre i tilsvarende lederposisjon ved
institusjonene. Koordinator rapporterer og møter ved innkalling i styringsgruppen.
Erfaringer viser at det kan være utfordrende for begge institusjoner å ha nok tilgjengelige ressurser
for å dekke behovene i de mange nasjonale satsingene. En enklere håndtering med hensyn til innleie
av fagpersoner mellom institusjonene, kan styrke samarbeid og samhandling i eksisterende og
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fremtidige satsinger. Samtidig har vi erfaring med at samarbeid mellom institusjoner i satsinger kan
være vanskelig dersom ikke det foreligger klare avtaler om faglig ansvar og økonomi. I
anbudskonkurranse med andre institusjoner nasjonalt, stiller vi i tillegg spørsmål ved vurdering av
kvalitet på tilbudene, og det kan være hensiktsmessig at vi går sammen om å etterlyse denne typen
kvalitetsvurderinger.
Innovasjonsprosjekt innen utdanning og forskning
UiB og HiB har allerede aktiviteter som er verdt å ta utgangspunkt i når en skal vurdere fremtidig
samarbeid. Noe handler om etterutdanning for lærere der universitetsansatte utvikler verktøy for
bruk i skolen og tester ut sammen med lærere, noe handler om etterutdanning og noe om
videreutdanning og utdanning på masternivå.
SLATE – Center for the science of learning and technology har foukus på forskning, utvikling og
implementering i skjæringsfeltet mellom teknologi og læring. Senteret er finansiert a KD og UiB og
har potensiale til å kunne være et samlingspunkt for innovasjon innenfor feltet teknologi og læring.
Ny i Hordaland – prosjektet er et samarbeid mellom HiB, NLA, HSH og UiB om systematisering av
arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere, finansiert av Utdanningsdirektoratet. Målgruppen
for arbeidet er studenter, mentorer i skolen og skoleledere/skoleeiere som har ansvar for å lage et
system for oppfølging av nyutdannede. Arbeidsgruppen som er tilknyttet prosjektet fordeler arbeidet
slik at HiB, NLA og HSH har kontakt med kommunene og barnehager/grunnskoler, mens UiB har
kontakt med Hordaland fylkeskommune og de videregående skolene. Tildelingene fra
Utdanningsdirektoratet blir fordelt likt mellom institusjonene, og ansvaret for ledelse av
styringsgruppe og arbeidsgruppe går på omgang. Arbeidsgruppen deler erfaringer og kunnskap om
hvordan en etablerer et system for veiledning og har møte 4 ganger i året.
Naturfag i skolen - HiB og UiB samarbeider om prosjektet Nøkler til naturfag (etterutdanning for
mellomtrinnet). Prosjektet ledes av HiB, finansieres av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen,
og har fokus på begrepslæring. HiB og UiB har videre koordinert sine søknader om videreutdanning i
naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet. Her er det mulig å gå videre med konkret samarbeid om
IKT-baserte læringsformer. Dette gjelder både vår egen undervisning og studentenes praksis i egne
klasser. Eksempel på ressurser som kan brukes i undervisningen av lærerne, er årets klima-mooc.
Eksempler på verktøy som lærerene kan utforske sammen med elevene i eget klasserom, er Kart i
skolen og Miljølære. Begge disse verktøyene utvikles av Skolelaboratoriet i realfag, og det er enkelt å
gjøre justeringer ut fra erfaringene lærerne gjør gjennom eget feltarbeid. Det vil være spesielt
interessant med felles utvikling fordi verktøyene er beregnet på undervisning fra barnehagenivå til
universitet/høgskole.
Veiledningspedagogikk/mentorutdanning - for lærere i skolen som skal veilede nyutdannede lærere
er drevet både av HiB og UiB, finansiert av utdanningsdirektoratet. Det er pr. i dag ulike innretninger
på disse i og med at HiB og UiB har noe ulike målgrupper for sin lærerutdanning
Veiledning av masteroppgaver - Ved innføring av femårig lærerutdanning kan det være
hensiktsmessig å samarbeide om veiledning av masteroppgaver i de tilfellene der masterstudentene
sitt arbeid kan inkluderes i forskningsprosjekt ved HiB/UiB.
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Oppsummering
Med bakgrunn i dette konkluderer gruppen med at følgende samarbeidstiltak kan være fruktbart å se
nærmere på:
•

•

•
•
•
•
•

At faglig ledelse (dekan/instituttledelse) ved institusjonene har regelmessige møtepunkt der
det blir presentert og diskutert mulige samarbeidsfelt mht. utviklings og innovasjonsarbeid
basert på en oversikt over faktisk FoU og EVU aktivitet.
Videreføre og videreutvikle det administrative samarbeidet (regionssamarbeidet) med
hensyn til å avklare hvem som søker eksterne midler til Etter- og videreutdanningstiltak og
evt. om, når og hvordan det er fruktbart å samarbeide faglige tilbud.
Nasjonale satsinger setter i stadig større grad krav til nettbasert undervisning og e-læring, og
det kan være rom for samhandling i forbindelse med utvikling og bruk av slike ressurser.
Etablere fagfora for lærerutdannere som underviser fag, med felles utprøving av nye digitale
verktøy integrert i det enkelte skolefag.
Samarbeide om veiledning av masterstudenter
Samarbeide om å være pådrivere for å få vurderinger av innholdskvalitet i etter- og
videreutdanningstilbud
Samarbeide om å profilere våre institusjoner i Bergen som bidragsytere til innovasjon i
utdanningssektoren
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OPPSUMMERING - ARBEIDSGRUPPE 4, UIB-HIB
ARBEIDSPROSESS 4: FORSKNING OG FORSKERUTDANNING
Innledning
Tema for denne arbeidsgruppen har vært: Felles doktorgradskurs, felles forskerskoler, felles
forskningsgrupper, felles ph.d-veiledning, felles forskningsinfrastruktur, felles kjernefasiliteter
(læringslab- bibliotektjenester- forskningsstøtte- prosjekt drift). Å utrede mulighetene for
samarbeid innenfor disse tematiske områdene har dannet mandatet for gruppens arbeid.
En målsetting for arbeidet har vært å tydeliggjøre på hvilke områder HiB og UiB kan samarbeide
bedre når det gjelder forskning og forskerutdanning. Det er antakelse at slikt samarbeid kan
utløse nyskapning, mer og bedre forskning og utviklingsarbeid (f.eks. SFU/SFI/SFF).
Deltakere fra UiB har vært:
-

Professor Rune Johan Krumsvik, Det Psykologiske Fakultet
Førsteamanuensis Matthias Stadler, Det Matematisk-Naturvitenskapelig Fakultet
Førsteamanuensis Anne Beate Maurseth, Det Humanistiske Fakultet.

Deltakere fra HiB har vært:
-

Professor Elin Eriksen Ødegaard, prodekan for forskning ved Avdeling for
lærerutdanning

Professor Rune Johan Krumsvik ble oppnevnt som arbeidsgruppens leder
Arbeidsgruppen har hatt fire møter i tidsrommet november 2015 – januar 2016.
Bakgrunn
UiB og HiB har potensialet for å samarbeide mer når det gjelder forskning og forskerutdanning.
Institusjonene har flere overlappende interesser og begge ser på samarbeid som en mulighet
for å øke kvaliteten både når det gjelder forskning og forskerutdanning. Begge institusjonene
ser på dette som noe positivt som kan øke merverdien av den aktiviteten som allerede gjøres
på forskningsfronten og i forskerutdanningen på de to lærestedene.
I lys av strukturreformen og Kunnskapsdepartementets kvalitetskriterier for strukturelle
endringer har ledelsen ved HiB og UiB initiert en prosess hvor ulike arbeidsgrupper har sett
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nærmere på hvordan styrke samarbeidet innen utdanning og forsking mellom disse to
utdanningsinstitusjonene. Vår arbeidsgruppe har sett nærmere på forskning og
forskerutdanning, og vi har forholdt oss til det mandatet man har fått.
I stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og
høgskolesektoren (2014-2015) legger KD til grunn ni kvalitetskriterier (og stortinget ytterligere
3) for strukturelle endringer som UH-sektoren skal forholde seg til når man vurderer både
samarbeid, allianser eller fusjoner. Når det gjelder vårt mandat omkring forskning og
forskerutdanning er det særskilt disse som har relevans for HiB-UiB samarbeid:
-

Samspill og samarbeid
Effektiv ressursbruk
Årsverk i førstestillinger
Publisering
Eksterne forskningsinntekter
Størrelse på doktorgradsutdanningene
Internasjonal orientering

I tillegg til disse styringssignalene fra KD har man også løftet frem rapporter som synes å ha en
viss relevans for samarbeid om forskning og forskerutdanning mellom HiB og UiB. Dette gjelder
mellom annet Norges Forskningsråds PEDISP-program (2010) hvor forskerskolen WNGER
(Western Norway Graduate School of Education) ved UiB som var et samarbeid mellom UiB,
HiB, NLA, HSH og HiSF omkring forskerutdanning på Vestlandet i perioden 2007-2010.

Samarbeid om forskning og forskerutdanning
Det finnes mange ulike måter å samarbeide på om forskning og forskerutdanning. Graden av
institusjonell forpliktelse vil variere alt ettersom hvor integrerte samarbeidsformer er, og hvor
godt de er tilpasset de ulike institusjonelle strukturene. Noen er enkle å få til, andre er mer
kompliserte. Hvilken samarbeidsform man velger, bør fortrinnsvis vurderes i lys av hvilken
gevinst man mener å kunne oppnå med samarbeidet. Arbeidsgruppen ser det som en fordel at
de ulike samarbeidsformene er faglig forankret i miljøer som allerede har etablert kontakt med
hverandre.
Nedenfor har arbeidsgruppen vurdert mulighetene for samarbeid innenfor de tematiske
områdene som ligger til mandatet1.

1

Å etablere fellesgrader på ph.d.-nivå ville være en ambisiøs måte å etablere samarbeid om forskerutdanningen
på. Fellesgrader krever imidlertid stor grad av integrert samarbeid på alle nivå. Siden mandatet ikke sier noe om
fellesgrader har ikke arbeidsgruppen utredet denne muligheten nærmere.
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Felles doktorgradskurs
Felles ph.d.-kurs mellom UiB og HiB er ikke veldig vanskelig å få til og krever ikke annet enn en
god administrativ tilrettelegging slik at ph.d.-kandidater enkelt kan ta kurs på begge læresteder
alt ettersom hva som passer best for kandidatens faglige progresjon.
Som eksempler har UiB og HiB gode erfaringer med forskerskolen WNGER hvor begge
institusjoner deltok, og et pågående godt samarbeid om Grieg Research School (forskerskole i
samarbeid mellom UiB, HiB og HSH). I tillegg har enkelte av HiB sine stipendiater vært, og er
opptatt på flere ulike ph.d-program ved UiB. Arbeidsgruppen ser det som naturlig at man lett
kan bygge videre på disse samarbeidsrelasjonene omkring forskerutdanning. Spesielt ser man
at man kan samarbeide om valgfrie doktorgradskurs som kan inngå i de 30 studiepoengene i
opplæringsdelen av forskerutdanningene ved UiB og HiB. Det er også mulig å samarbeide om
obligatoriske doktorgradskurs (f.eks. metodekurs, kurs i etikk osv.), men arbeidsgruppen
anbefaler en videre utredning omkring dette da dette må formaliseres mer mellom HiB og UiB
enn de valgfrie kursene. Konkrete steg kan være å kartlegge antall phd-kandidater knyttet til
lærerutdanningen og phd-kurs relevant for alle kandidater.
Felles forskerskoler
Felles forskerskoler krever noe større grad av integrert samarbeid på institusjonelt nivå.
Forskerskoler blir opprettet av institusjonene og må forholde seg til de kriterier som finnes for
forskerskoler til enhver tid.2
Det finnes imidlertid gode eksempler på forskerskoler hvor kandidater fra både HiB og UiB har
deltatt. Innen pedagogikk og lærerutdanning har særlig den regionale forskerskolen WNGER
vært særlig relevant for HiB og UiB i årene fra 2007-2010 (PEDISP, NFR 2010) og de nasjonale
forskerskolene NAFOL og NATED i årene 2010-2016. Ved at NATED blir lagt ned fra medio 2016
og NAFOL vil holde frem videre noen år til, vil det i 2016 være et gunstig tidspunkt å utrede en
regional forskerskole innen pedagogikk, didaktikk og lærerutdanning som kan ivareta
forskerutdanning på Vestlandet. Arbeidsgruppen vil anbefale at det i løpet av vinteren 2016 blir
utredet hvordan ny(e) forskerskole(r) kan etableres.
Felles forskningsgrupper
Arbeidsgruppen har drøftet mulighetene for å etablere felles forskningsgrupper på tvers av HiB
og UiB. Hvordan forskningsgrupper etableres varierer fra fagmiljø til fagmiljø, og mens det kan
være enkelt å organisere dem i noen miljø, er det vanskeligere i andre. Det er viktig at
forskningsgruppene er faglig forankret og organiseres i henhold til de gjeldende normene i de
enkelte fagmiljø. Istedenfor en formell opprettelse av felles forskningsgrupper kan man i flere
tilfeller tenke seg å stimulere samarbeid gjennom mer uformelle møteplasser med mål om å
utvikle felles forskningsprosjekter hvor hver institusjon bidrar med sine styrker.
2

Se UiBs kriterier for forskerskoler: http://www.uib.no/filearchive/6000-kriterier-for-forskerskoler-ved-uib_2.pdf
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Felles ph.d-veiledning
Felles ph.d.-veiledning mellom HiB og UiB har forekommet, og forekommer i dag hvor
kandidatene har en veileder ved HiB og en ved UiB. Disse kandidatene har, innenfor pedagogikk
og lærerutdanning, vanligvis disputert hos UiB. Når HiB nå har fått sitt eget ph.d-program, vil
kandidater med veileder på begge læresteder også kunne disputere på HiB. Omfanget av slik
felles ph.d.-veiledning er i dag likevel relativt lite og kan økes betraktelig – for eksempel i
forlengelse av felles forskerskolesamarbeid.
Felles forskningsinfrastruktur/kjernefasiliteter
Arbeidsgruppen er ikke kjent med at det er involvert forskningsinfrastruktur (forstått som
tungt, dyrt eller omfangsrikt utstyr) til lærerutdanningen, hverken på UiB eller HiB. Etablering
av slik infrastruktur er kun aktuell når det foregår forskningsaktivitet som krever det. Derimot er
det fullt mulig og viktig å utvikle felles kjernefasiliteter (som bibliotekstjenester, søknadsstøtte,
støtte til prosjektdrift). Det må imidlertid avklares hvordan slike fasiliteter passer inn i dagens
økonomisystem på UiB og HiB.
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