
Utdanningskvalitet – søknad om pris 

Beskrivelse av prosjektet Forskningsbasert undervisning  

Prosjektet har fremmet forskningsbasert undervisning av barnehagekunnskap gjennom samarbeid 

mellom utdanning, praksis og forskning. Bakgrunn for oppstart av prosjektet var et økende krav og 

ønske om forskningsbasert undervisning og internasjonalisering. Prosjektet forskningsbasert utvikling 

av undervisning har blitt utviklet gjennom de tre siste årene og vi ser nå fremragende resultater som 

kan dokumenteres og formidles til videreutvikling både i lærerutdanningene og i andre profesjoner, 

nasjonalt og internasjonalt.  

Forskere i forskningsgruppene Barnehagen som danningsarena1, Mat og måltider i skole og 

barnehage2, Utdanning for bærekraft3 og Barns matematikk4 har deltatt aktivt i undervisning på 

fordypninger i tredje året på barnehagelærerutdanningen. Dette gjelder Kulturforståelse og 

komparativ pedagogikk (KKP)5 og Bærekraftig utvikling og barns medvirkning (BUBM)6. I tillegg deltar 

forskningsgruppene aktiv inn i Master i barnehagekunnskap7 og PhD programmet Danning og 

didaktiske praksiser8.  

Ett av målene med undervisning på alle tre nivåer på høgskolen på Vestlandet (HVL) er å 

bygge broer mellom teori og praksis. I dette prosjektet har programmene og emnene arbeidet særlig 

med erfaring-basert kunnskap i praksis og teoribasert kunnskap i utdanningen. Gjennom å se på 

praksis, undervisning og forskning som tre sider av en trekant, er læring i utdanningen styrket for alle 

parter. Overgang mellom de ulike programmene i utdanningen er sett på i et helhetsperspektiv hvor 

de bygger på hverandre, og arbeid med praksis og erfaringsbasert teori har skapt et klima og et 

kunnskapsgrunnlag for praksisnær forskning.  

Et annet resultat av prosjektet er økt internasjonalisering på alle nivå. Alle forskergruppene 

er involvert i aktivt internasjonalt samarbeid og driver praksisnær forskning, både på og med 

barnehagesektoren, lokalt og internasjonalt.   

                                                           
1 https://www.hvl.no/forsking/gruppe/barnehagen-som-utdanningsarena-barns-studenters-og-lareres-
aktivitet/  
2 https://www.hvl.no/forsking/gruppe/emibss/  
3 https://www.hvl.no/forsking/gruppe/utdanning-for-barekraft/  
4 https://www.hvl.no/forsking/gruppe/barns-matematikk/  
5 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/kkp1  
6 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/bub1  
7 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/ma-ba/studieplan/  
8 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/ma-ba/studieplan/  
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Vurdering 

Målet har vært skape gode sammenhenger mellom forskergruppeaktivitet og 

barnehagelærerutdanning (grunnutdanning) for det første å følge opp Nasjonal forskrift om 

rammeplan for barnehagelærerutdanning (KD 2012)9 hvor det står at studenter skal få kjennskap til 

relevant FoU-arbeid og bli oppdatert på kunnskapsfronten. Det står videre at forskningsbaserte 

læringsprosesser fremmer studentenes analytiske ferdigheter og kritiske refleksjon.  

For det andre har målet vært å skape gode sammenhenger mellom 3 nivåer i utdanning fra 

bachelor til doktorgrad. Målet med prosjektet har vært at bachelor, master og PhD-studenter skal 

møte aktive forskere som forsker i team på områder som er relevant for barnehagelærerutdanningen 

og barnehagelæreryrket. 

  

Dokumentasjon av prosjektet (Hvordan har ansatte og studenter samarbeidet?) 

Høsten 2015 startet det første kullet med studenter opp med emnet Kulturforståelse og 

komparativ pedagogikk (KKP), fordypning 30 studiepoeng i barnehagelærerutdanningen. Søknaden 

av studenter var ikke så stor, men nok til at en klasse kunne starte opp. Studiet bygget på en 

fordypning i den tidligere førskolelærerutdanningen, så på en måte var dette ikke noe nytt. Det var 

særlig to forskere som stod for utarbeidelsen av emnet, Åsta Birkeland og Siv Ødemotland. Samtidig 

arbeidet de med forskningsprosjekter i tilknytning til temaet i fordypningen, søkte på 

forskningsprosjekt, reiste på utveksling til Kina, og var aktive i samarbeid om praksisoppfølging i 

barnehager i Norge og Kina. Samtidig var det en annen forskergruppe som begynte å utvikle studiet 

Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning (BUB) etter samme mal som KKP. Dette studiet ble 

utarbeidet til å være et internasjonalt studium som skulle tilbys innreisende studenter og 

undervisningsspråket var engelsk. Studiet var heller ikke helt nytt, men ble internasjonalt høsten 

2017 (vedlegg 1).  

Begge disse to emnene kan velges av studenter på tredje året i barnehagelærerutdanningen. 

Her arbeider praksis, undervisning, forskning og internasjonalisering sammen for at studentene skal 

få best mulig måloppnåelse for læringsutbyttene. Gruppene har også vært engasjert gjennom 

sektornettverket OMEP Norge og World Organitation of Early Childhood (OMEP) 10. For eksempel er 

det et tett samarbeid med barnehager som er OMEP-medlemmer og som deltar på Erasmus-

utveksling, og HVL. Studenter i grunnutdanningen får praksisplasser i de barnehagene som arbeider 

tett med forskerne og med internasjonal utveksling.   

                                                           
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-04-12/id706946/?id=706946  
10 http://omep.no/ og http://worldomep.org/  
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Master i barnehagelærerutdanning ble konstruert på bakgrunn av forskergruppetenkning, på 

områder hvor fakultetet hadde sin styrke. Forskningsgruppene som utviklet emnene i 

grunnutdanningen har også fått mulighet til å bygge videre og utvikle emner på masternivå. Det er 

særlig Interkulturell pedagogikk og glokale praksiser11 og Bærekraftig og helsefremmende praksiser12  

som bygger på fordypningsemnene fra grunnutdanningen. Gjennom å engasjere forskergrupper og 

forskere i utarbeidelsen av emnene på bachelor- og masternivå har vi klart å inkludere 

forskningsprosjekt i emnene og studentene i forskningen. Det er i hovedsak ansatte og 

forskergrupper som har drevet arbeidet. De har vært sterkt involvert i utviklingen av emnene, de har 

knyttet tett og sterkt samarbeid med barnehager både nasjonalt og internasjonalt, de har vært 

engasjert i lokalmiljøet både med teater (i Bergen og Kina) og bærekraftig liv (Landås), de har 

inkludert studenter på både bachelor- og masternivå til å delta på forskningskonferanser og i 

utviklingsprosjekt. HVL har også andre fordypningsemner som ikke har så tydelig tilknytning til 

forskergrupper og som ikke har emner både på bachelor- og masternivå. I de emnene opplever vi 

ikke det samme utbytte som i disse to emnene.  

Det har vært satset på studentdeltagelse ved å opprette stipendordninger slik at studenter 

kan delta på FoU-aktiviteter sammen med faglærere og forskere. I sommer (2018) deltok fire 

masterstudenter på OMEP konferansen og presenterte sine prosjekter. Sommeren 2017 deltok to 

bachelorstudenter sammen med forsker på nettverksbygging i Europa som et rekrutteringstiltak til å 

få norske studenter til å velg et internasjonalt studium. Faglærere og forskere har undervist og 

veiledet studentene i arbeidet. I tillegg til å utvikle master-emner som bygger videre på bachelor, er 

det utarbeidet en delingsmaster (dual-master) med Beijing University og East China Normal 

University. Begge disse universitetene er topp universiteter og samarbeidet har fått både 

internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. I tillegg til delegasjonsbesøk til Kina våren 201813 skal det 

nå i høst være et kongebesøk der HVL og våre forskere er invitert med (vedlegg 2).   

Forskningsgruppenes engasjement har ført til flere forskningssøknader hvor bachelor er 

inkludert og hvor master og dr.gradsarbeid har fått en sterk tilknytning. Studenter (for eksempel 

mannlige studenters forening - MBSF) har samarbeidet med OMEP Norge og forskergrupper med å 

arrangere åpne OMEP møter for studenter og barnehageansatte. Forskergrupper, for eksempel 

Barnehagen som danningsarena og OMEP, har dratt i gang et barnehagenettverk for barnehager i 

Norge og Kina. Her har ansatte i barnehager utvekslet erfaringer. Studenter er involvert i dette.  

Arbeidet er støttet av HVL gjennom mange års prioritering og av SIU gjennom UTFORSK midler og av 

                                                           
11 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/mba504a  
12 https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/mba504c  
13 https://www.siu.no/For-media/nyheter-fra-siu/delegasjonsbesoek-i-kina  
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Norges forskningsråd gjennom ekspertutveksling og gjennom NFR prosjektet Barnehagen som 

danningsarena. 

 

Oppnådd resultat  

Alle ledd, fra barn, til barnehagelærere (tilsette i barnehagene), til faglærere og forskere, og ledelse 

av bachelor, master og PhD programmet har engasjert seg og deltatt i undervisningen på bachelor, 

master og PhD-nivå for å styrke forskningsbasert undervisning og for å skape ny kunnskap relevant 

for barnehagesektor. Der det tidligere var en faglærer eller en forsker som hadde ansvar for et 

emnet, er det nå inkludert et forskningsmiljø gjennom en hel gruppe som arbeider med og mot 

samme læringsutbytter. Tidligere ble fordypningene sett som egne halvtårs-studier, mens de nå er 

utviklet i et progresjonsløp der studiet bygger på relevante emne i praksisfeltet (barnehagen), først 

på grunnivå og så videre på masternivå. Samarbeidspartnere (praksisbarnehager) har deltatt inn i 

undervisning slik at studentene virkelig har fått en erfaring som er relevant for praksis og 

profesjonsutøvelsen og utvelgelse av barnehager har skjedd ut fra barnehagenes engasjement i 

temaene. Samtidig har studenter deltatt i forskningen og i det politiske bildet (masterstudenter 

publiserte flere kronikker i ulike tidsskrift studieåret 2017/1814) og dermed også fått en erfaring som 

er like relevant for praksis og profesjonsutøvelsen.  

Emnene er utviklet i et internasjonalt perspektiv med vekt på FN´s bærekraftmål, og de tilbys 

på både norsk og engelsk med litteratur som har et internasjonalt forskningsperspektiv. Vi har klart å 

lage en god sammenheng mellom utdanning på bachelor og master. Med det nye NFR finansierte 

forskningssenteret BARNkunne15 er loopen med god sammenheng mellom utdanningen utvidet til 

også gjelde PhD nivå. 

   

Hvordan det har bidratt til vesentlig utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten? 

Å la forskere og forskergrupper ta aktiv del i undervisning på bachelornivå gir en tyngde i 

grunnutdanningen og en smakebit på videreutdanning, masterløp og eventuelt også en 

forskerkarriere gjennom et PhD-løp. Tyngden i grunnutdanningen viser seg når bachelorstudenter 

reiser på konferanser både til Irland og Washington for å presentere arbeidet sitt16. Arbeidet med 

disse fordypningene har ført til økt internasjonalisering både for faglig tilsette og studenter, både 

innreisende og utreisende, og i ulik grad. Studiet KKP har de to siste årene hatt mer enn dobling av 

                                                           
14 https://www.barnehage.no/artikler/lesestundens-skjulte-verdier/430446  
https://www.barnehage.no/artikler/hvordan-handterer-vi-barns-motstand/430444 
https://www.barnehage.no/artikler/kvalitet-i-barnehagen-kostar/430476    
15 https://www.hvl.no/om/barnkunne/  
16 http://www.hib.no/forside-nyheter/tok-washington-med-storm/  
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søkermasse av interne studenter. Vi ser også at utviklingen av internasjonale emner fører til mer 

Erasmus-utveksling både blant faglærere og blant studenter. I år har vi i Bergen på grunnutdanningen 

20 studenter som har valgt et utvekslingssemester, mot bare 4 studenter høsten 2017. Dette er 

utenom de 24 studentene som tar emnet KKP og som reiser til Kina for utveksling i 6 uker. I tillegg ser 

vi at flere av studentene som deltar i disse emnene på bachelornivå velger å gå videre på et 

masterløp. Her har vi også denne høsten fått forespørsel om innreisende studenter knyttet til disse 

forskningsmiljøene. I tillegg har prosjektet ført til mer samfunnsengasjerte studenter, blant annet 

gjennom samarbeid med forskere som går ut i media for å fortelle om hvordan utdanningen kan føre 

til endringer i dagens samfunn og bevisstgjøring av det viktige yrkesoppdraget barnehagelæreren 

har17. 

Arbeidet har ført til kompetanseheving av lærerutdannere på alle nivå, der miljøet nå har 

flere med topp kompetanse som også underviser på emner der de forsker i grunnutdanningen. Våren 

2018 ble det gjennomført en workshop ved HVL der masterstudenter fra Kina sammen med 

masterstudenter fra HVL la frem sine prosjekter og ga innspill på hverandres arbeid, under veiledning 

av faglærer og forskere fra HVL. En del av workshopen var også barnehagebesøk, og på den måten 

fikk praksisfeltet også innblikk i masterarbeidene. Selv om dette ikke teller som internasjonal 

utveksling, så er det gjennom flere år vært drevet en gjensidig internasjonal utveksling som 

involverer store kull av barnehagelærerstudenter på bachelornivå og faglærere og forskere. 

To av forskerne fikk i vår tildelt æres-professorat18 ved Beijing Institute of Education for 

innsatsen med undervisning og prosjektutvikling for instituttet der. Det de æres for i Kina, er parallelt 

til den undervisning- og prosjektvirksomheten de driver også ved HVL. Vi ser at flere utvikler 

forskningssøknader til ekstern finansiering, økt involvering av praksisfeltet, publikasjoner som er i 

bruk i utdanningsløpet og et mer helhetlig utdanningsløp.  

 

Videreutvikling og nytte av andre på tvers av fagområder og institusjoner 
Med åpning av forskningssenteret Barnkunne ser vi at vi har fått en større bredde innenfor ulike 

områder relatert til barnehage og barnehagelærerutdaningen. Forskningen i senteret skal knyttes 

sterkt opp til innholdet i barnehagen og til samfunnet. Samarbeid med barnehage, 

bachelorutdanning og masterutdanning vil lett kunne utvides til også gjelde PhD-utdanning og 

samfunnsutvikling gjennom forskningsgruppenes arbeid. Praksisnær forskning der forskere og 

forskergrupper engasjerer seg på alle fem nivå vil være planen for å videreutvikle tiltaket. 

                                                           
17 https://soundcloud.com/user-851133966/becoming-agents-of-change  
18 https://forskning.no/kortnytt/asta-birkeland-fikk-aeresprofessorat-i-kina 
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Figuren viser at for å lykkes med å engasjere studenter i forsknings- og utviklingsarbeid i 

utdanningen på alle nivå, må forskergrupper mer aktiv inn på alle nivå i utdanningen. Resultatet blir 

mer engasjerte studenter i politiske fora, mer forsknings- og utdanningsaktivitet hos studenter, og et 

mer internasjonalisering blikk på og i utdanningen. Et videreutviklingstiltak kan være at alle 

fordypningene på bachelornivå må ha en forankring i et forskningsmiljø.     

Prosjektet utvikling av forskningsbasert undervisning på bachelornivå viser at skal vi lykkes 

med å engasjere studenter til internasjonalisering og masterstudier, så krever det forskere som er 

aktive på alle nivå. Faglig er de to emnene KKP og BUB utviklet etter føringer fra Rammeplanen for 

barnehagens innhold og oppgaver (2017)19 og dermed knyttet til fagområder som barnehagene skal 

arbeide med. Det er lett å tenke seg at forskergruppene kan være på tvers av både fagområder og 

institusjoner når det gjelder barnehagens innhold og oppgaver. Prosjektet har stor 

overføringsrelevans for grunnskolelæreutdanningene, men er også lett å overføre til andre 

utdanninger som for eksempel sykepleie, barnevern, folkehelse og idrett, for å nevne noen.  

                                                           
19 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/  
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