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STRATEGI 2030 – STRATEGIARBEID VED FAKULTETET 2019 – STATUS
Til sak i styremøtet 14. mars 2019 la fakultetet frem en tidsplan for arbeidet med UV-fakultetets Strategiske
Plan 2030 sammen med en status forskningsprofil pr. 2019 inklusive en kort beskrivelse av forskningsområder til de den gang 14 fakultære forskergruppene.
Utviklingen av en strategisk Plan fram til 2030 er en større prosess og det har vært ønsket å få innspill fra
enhetene ved ledelsene og de fakultære forskergruppene, jf. gjennomført seminar 14. mai 2019 i tråd med
tidsplan, styreseminar om Planen lagt til 4. juni 2029, et større fokus på utdanning inn mot Strategisk Plan i
styremøtet 26. september 2019 samt enhetens rapportering og strategiske vurderinger etter deres arbeid med
deres oppnevnte brukerpanel samt dekanatets første utkast til Strategisk plan, lagt til lederseminar
29. november 2019.
Fakultetets Strategiske Plan vil også måtte relatere seg til Universitetets Strategiske Plan 2030. UiOs arbeid
med denne er noe forsinket og fakultetet har derfor også blitt forsinket i eget arbeid. Planen er nå at UiOs
Strategiske Plan skal vedtas i styremøtet februar/mars 2020. Hvis ikke UiOs Strategiske Plan blir vedtatt i
styremøtet i februar/mars 2020, vil UVs notat presenteres for styrt som et nesten ferdig utkast til styremøtet i
mars 2020 før den deretter legges fram for endelig vedtak i junimøtet.
En versjon av fakultetets Strategiske Plan oversendes med dette til styret for drøfting og innspill.
Faglig ledelse vil fortsette å utvikle Planen, både på grunnlag av innspill fra lederseminaret
29.november og på grunnlag av drøftelser og innspill i styremøtet.

Forslag til vedtak:
Strategisk Plan legges fram for styret i møtet i mars 2020.
Sten Ludvigsen
dekan
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Telefon: 22 85 82 76
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs
Telefaks: 22 85 82 41
hus, 3. etasje
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no
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Vedlegg:
1. Utkast til Strategisk Plan

2. Tidslinje for arbeidet

___________________________________________________________________________________________________________

Diskusjonssak

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Utdanning til kunnskapsforståelse, deltagelse, demokrati for bærekraftige samfunn
Commented [SRL1]: Dokumentet inneholder to hoveddeler.
En overordnet beskrivelse av UV mot 2030 og innspill fra alle
enhetene. De to delene er ikke «synkronisert» på tekstnivå.
UiOs strategi 2030 vil være klar i februar 2020. Da vil det måtte
gjøres flere tilpasninger.

Strategi for UV-fakultetet - Utdanningsvitenskap mot 2030
v.09.12 2019 – HIS/JMV/SRL
Innledning/bakgrunn
Det utdanningsvitenskaplige fakultet har etablert seg som en samfunnsformende institusjon ved
Universitetet i Oslo. Den formelle etableringen i 1996 markerte en viktig overgang fra flere spredte
miljøer til en institusjonalisering av utdanningsvitenskap som samlet kunnskapsområde. Fakultetet er et
av de største europeiske fagmiljøene innen lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk og måling av
utdanning. Samling av fagmiljøene har gitt grunnlaget for en rekke sterke internasjonalt orienterte
forsknings- og utdanningsmiljøer.

Hele dette dokumentet ble drøftet på et strategiseminar med
ledere ved instituttene og CEMO 29.11. Konklusjon: mye positiv, en
del justeringer er nødvendig dvs et sted mellom major- og minor
revision.

Commented [SRL2]: Kan legges som en faktaboks?
Og boksen under kan også plasseres som boks når det grafiske
designet skal utformes.

Begrepet kunnskapsforståelse innebærer her kjennskap til hvordan kunnskap utvikles, begrunnes
og brukes på ulike områder og i ulike sammenhenger. Kunnskapsforståelse er rettet mot de fag,
disipliner og metodiske tilnærminger som til enhver tid brukes i utdanningsforskning.
Utdanningsvitenskap er et mangfoldig kunnskapsområde som omfatter læring, undervisning og
utdanning i utdanningssektoren, i bedrifter og i organisasjoner. Forskning og utdanning rettet mot
grunnopplæringen utgjør et klart tyngdepunkt i UVs virksomhet. Vi er bærer av en stolt og viktig historie
om utdanning i Norge. Fra vår første professor i pedagogikk Helga Eng og etableringen av pedagogisk
seminar i 1907 til dagens fakultet har vi bidratt til å utvikle relevant kunnskap som har vært med å forme
det norske utdanningssystemet. Uten grunnleggende og relevant utdanningsforskning som skaper
forutsetninger for robuste og relevante utdanninger, kan ikke samfunnet møte fremtidens utfordringer
knyttet til kunnskapsforståelse, deltagelse, demokrati og bærekraft. En nyansert kunnskapsforståelse
legger grunnlaget for deltagelse i demokratiet, og i ulike former for ekspertfellesskap og i det sivile
samfunn.
I dagens samfunn øker læringsutfordringene for elever, studenter, lærere og deltagere i arbeidslivet.
Økningen i kompleksitet skyldes en rekke forhold. Spesielt påvirker digitaliseringen sosiale, kulturelle
og emosjonelle forhold i alle menneskers liv, i utdanning, arbeid og fritid. Samfunnets betingelser for
læring, undervisning og utdanning endres. Med dette som bakgrunn vil det være avgjørende at forskning
og utdanning bidrar med nyanserte forståelser av hva kunnskap er, hvordan kunnskap blir til og hvordan
kunnskap kan tas i bruk. Kunnskap og utvikling av kompetanser er kjernen i våre
utdanningsprogrammer; lektorutdanning, lærerutdanning (PPU), pedagogikk, spesial pedagogikk, Master
of Science in Assessment, Measurement and Evaluation og utdanningsledelse.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs
hus, 3. etasje

Telefon: 22 85 82 76
Telefaks: 22 85 82 41
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

Det kan være aktuelt å legge inn flere bokser med beskrivende
informasjon eller definisjoner
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Forskningen ved fakultet har en egenverdi som bygger på fri uavhengig forskning. Fri forskning og det
som betegnes som forskerinitiering er basert på de verdier som universitetet bygger på. Akademisk frihet
er en helt grunnleggende verdi som kontinuerlig må tematiseres og legitimeres. Vi legger avgjørende
vekt på at det er den fri forskningen som skaper ny kunnskap på lang sikt. Overordnet er akademisk
frihet grunnlaget for all forskning ved UV som utvikles i de fag og metoder som til enhver tid er i bruk
innen utdanningsforskning.
UVs forskning skal også være nyttig og bidra til definere, forstå og løse samfunnsmessige utfordringer.
Som et fakultet med et klart oppdrag og mandat fra samfunnet har UV spesielt sterke koblinger til skolen
og utdanningssektoren, men også til bedrifter og organisasjoner. Forskning som initieres av forskerne
selv og forskningen som i økende grad bygger på et tett samspill med aktører eksternt, bidrar begge til
utvikling av utdanningssektoren, og til nye forskningsbaserte tjenester og sosio-tekniske innovasjoner.
Ambisjon og retning i forskning og utdanning
UV fakultetet har som ambisjon om å være et ledende europeisk forskningsintensivt fakultet innen flere
sentrale forskningsområder som utvikling av kompetanser knyttet til språk og lesning, læring i digitale
omgivelser, mangfold og sosial ulikhet, undervisning og læring i fag og måling/testing i utdanning. Innen
andre områder vil fakultet utvikle nasjonale og nordisk ledende forsknings- og utdanningsmiljøer som
kan bidra til utvikling av kunnskapssektoren i Norge spesielt innen skole, lærerutdanning,
spesialpedagogikk, utdanningsledelse, høyere utdanning og læring gjennom livet.
Fakultetets forskning skal være drevet av intellektuell nysgjerrighet og initiert på forskningens egne
premisser, åpenhet for nye fenomener, store samfunnsutfordringer og utfordringer på tvers av
kunnskapsområder og sektorer. Vi legger avgjørende vekt på at forskningen skal være langsiktig og skal
bidra til ny teori, nye metoder, nye forskningsdesign og typer av resultater. Forskningen skal skape
grunnlag for utvikling og progresjon for enkeltindivider og bidra til kollektiv kunnskapsutvikling for
grupper, organisasjoner og samfunnet.
Fakultetet vil øke sine ambisjoner og initiere forskning med en høyere risiko enn før. Det vil innebære
både innovative metodiske tilnærminger og utvikling av nye faglige perspektiver i samarbeid med ulike
aktører og institusjoner. Samtidig vil vi vektlegge at forskning ved fakultetet gjennomføres på etisk
forsvarlige måter innenfor det rammeverk som er under utvikling knyttet til åpenhet og transparens.
Mennesker og institusjoner i moderne samfunn blir eksponert for enorme mengder informasjon.
Fakultetet vil vektlegge forskning som undersøker hvordan vi forholder oss til denne informasjonen,
hvordan vi vurderer den, hvordan vi bruker den og hva som læres. Slik forskning kan omfatte
kunnskapsteoretiske og metodiske spørsmål, så vel som spørsmål om ulike aspekter ved digital
kompetanse.
Når forskjeller i vilkårene for læring endres blir det viktigere enn før å forstå og forklare hvordan ulike
elever, studenter, barn og unge utvikles gjennom livsløpet. Sosial og emosjonell inkludering blir et
viktig tema for UV i de neste 10 årene.
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Fakultetet har som ambisjon å bidra til forståelse av hvordan tverrfaglige kunnskapsområder kan bidra til
elevers og studenters utvikling. Tverrfaglighet øker kompleksitetsgraden i læring, og hvordan
kunnskapen er organisert vil kunne ha avgjørende betydning for hva som læres og hvor og hvordan
kunnskapen kan tas i bruk. Dette vil gjelde innen skolen og høyere utdanning. Som del av denne
ambisjonen ønsker vi å samarbeide tett med flere av fakultetene ved UiO med spesiell vekt på
lektorprogrammet som kunnskapsområde.
Studentene ved UV skal i økende grad være deltakere i studieprogrammene. De skal utvikle
grunnleggende og relevante kompetanser innen fag, metoder og kunnskapsformer. Videre skal de utvikle
kompetanser i design av undervisning og læringsaktiviteter som skaper vilkår for dybdelæring
og kritisk vurdering av fag og metoder. Økt deltagelse innebærer å delta aktivt i kunnskapsutviklingen
ved fakultetet.
UV-strategi: Forskning
UV-fakultetet har i dag en bred og faglig sterk forskningsportefølje. Dette innebærer at
forskningsporteføljen støtter innretningen på fakultetets utdanningsprogrammer. Flere forskergrupper
holder et høyt internasjonalt nivå og fakultetet fremstår samlet sett som en betydelig aktør innen
europeisk utdanningsforskning. Samtidig har deler av forskningsvirksomheten en sterk tilknytning til
praksisfeltet og bidrar slik vesentlig til utvikling og innovasjon i nasjonal utdanningsvirksomhet.
Samlet sett har fakultetet et godt utgangspunkt for å videreutvikle forskning på et høyt internasjonalt nivå
som imøtekommer de utfordringer og rammebetingelser som vi antar vil være betydningsfulle i
kommende strategiperiode. Fakultetet vil videreutvikle og befeste sin rolle som en sentral aktør i
europeisk utdanningsforskning, samt øke antall miljøer som bidrar i den internasjonale
forskningsfronten. Insentiver og kompetanseutvikling for å lykkes med søknader på
toppforskningsmidler vil vektlegges, og det vil stimuleres til å videreutvikle sterke faglige internasjonale
forskernettverk.
Fakultetet vil i perioden legge spesielt vekt på noen sentrale utfordringer og problemstillinger:






Vi lever i en skriftkultur der kompetanser i språk, lesing og matematikk er sentrale for å fungere
i samfunnet. Vi trenger mer kunnskap om både forutsetningene for å utvikle slike disse
kompetansene og om tiltak som understøtter slik utvikling.
Kunnskaps- og informasjonssamfunnet innebærer både store muligheter og store utfordringer.
Hvordan kan barn og unge lære seg å håndtere tilgang til nærmest ubegrensede mengder
informasjon, og hvordan utvikler de kompetanse til å velge informasjon som representerer godt
forankret kunnskap?
Utdanningsinstitusjoner, fritid og arbeidsliv har blitt sterkt preget av digitalisering. Hvordan kan
barn, unge og voksne best lære seg å beherske en digital verden, og hvordan kan digitale
ressurser bidra til læring og undervisning i et livslangt perspektiv?
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Ulike former for sosiale og individuelle forskjeller innebærer ulike forutsetninger for å lære i et
kunnskapssamfunn. Hvordan og i hvilken grad bør vi tilrettelegge utdanning for å utjevne slike
forskjeller?
Utdanning kan ha vesentlig betydning for hvordan vi forstår og forholder oss til bærekraftige
samfunn. Hvordan kan utdanningsinstitusjonene i enda større grad bidra til elevers og studenters
forståelse for endringer i bærekraft, klimaet og utvikle deres handlingsberedskap?
Vurdering og testing har fått økt betydning i utdanningssystemet. Hvordan er det hensiktsmessig
å bruke resultatene av slike pedagogiske målinger og hvordan bør de utformes?

Digitale omgivelser og verktøy har fått mer plass i utdanningsforskning, og fakultetet vil videreutvikle
lab-miljøene innen forskningsinfrastruktur og deres arbeid knyttet til innsamling, lagring og analyse av
data. UVs digitale laber skal også bidra til design av nye typer av omgivelser og ressurser for
undervisning og læring som del av UV-forskningen der man utvikler spesifikke intervensjoner for å
forbedre læring og undervisning.
Utviklingen av utdanningsvitenskap som et forskningsfelt henger nøye sammen med forskerutdanning og
rekruttering. Vi vil vektlegge at ferdige kandidater og deres forskning holder et høyt internasjonalt faglig
nivå, samt har utviklet et godt faglig nettverk og har en høy etisk standard i sin forskning. Dette
innebærer at forskerutdanningen vil ha en sterk internasjonal orientering og bidra til utviklingen av gode
forskningsmiljøer nasjonalt.
Vi skal løfte frem og bidra til nyanserte diskusjoner om kunnskapens grenser og hva forskning kan og
ikke kan utsi noe om innen fakultets kunnskapsområder. Dette er en viktig del av fakultets arbeid med
forskningsetikk og vårt ansvar i formidling av kunnskap.
UV-strategi: Utdanning
En overordnet utfordring for utdanningsprogrammene ved UV-fakultetet vil være å ruste studentene for å
håndtere stadig mer komplekse problemstillinger og samfunnsutfordringer. Helt sentralt i en slik
utvikling er en dybdeforståelse av hvordan fag, metoder og kunnskap utvikles og anvendes. En slik
dybdeforståelse innebærer evne til å vurdere premisser for kunnskapsutvikling innenfor ulike fagfelt og
fagtradisjoner og innenfor tverrfaglig samvirke mellom kunnskapsfelt. Og det innebærer fortrolighet med
et spekter av forskningsmetodiske tilnærminger. Realisering av denne ambisjonen vil skape yrkesutøvere
som har en nyansert kunnskapsforståelse.
UV-fakultetet skal basere alle sine utdanninger på anerkjente prinsipper for læring og undervisning hvor
det å kunne ta kunnskap i bruk, er sentralt. Dette forutsetter at studentene har gode fagkunnskaper og
godt kjennskap til metoder for å anvende kunnskap. Men det forutsetter også nyansert forståelse av
hvordan kunnskap utvikles og hvilke former for kunnskap som er gyldige på de arenaer og i de
situasjoner kunnskapsanvendelsen skjer.
Utdanningsprogrammene ved UV-fakultetet skal derfor videreføre og styrke den forskningsforankrede
tilnærming til kunnskap og læring som kjennetegner programmene. Gjennom en forskningsforankret
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utdanning skal studentene utvikle kompetanse i kritisk og systematisk kunnskapsutvikling. Denne
kompetansen skal gjøres samfunnsrelevant ved at studentene rustes til å gå inn som konstruktive og
kritiske kunnskapsaktører på et spekter av samfunnsarenaer.
Samfunnsutfordringer
Fakultetet vil videreutvikle sine studieprogram som svar på samfunnets kompetansebehov og i lys av
samfunnsutfordringer, nasjonalt og globalt. Fakultetet vil arbeide aktivt for å møte de særlige
utfordringene til utdanning og kompetanseutvikling som handler om å skape bærekraftige samfunn.




UV-fakultetet skal ta et særskilt ansvar for bærekraftig samfunnsutvikling ved å utdanne
pedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse som støtter inkluderende og likeverdig utdanning
både nasjonalt og internasjonalt.
UV-fakultetet skal utdanne lektorer og ledere som fremmer kunnskapsforståelse, demokratisk
deltakelse og bærekraftig utvikling.

Fakultetets studenter utdannes for arbeid i et samfunn som preges av stadig sterkere
informasjonsmangfold, ikke minst gjennom tilfanget av digitale informasjonskanaler. Mediesamfunnet
preges i betydelig grad av motstridende informasjon og tilnærmingsmåter til kunnskap, hvilket innebærer
at vitenskapelig kunnskap blir ennå viktigere enn tidligere.


Fakultetet vil øke vekten på kritisk-analytisk kompetanse for å styrke studentenes kompetanse til
å møte det komplekse kunnskapsmangfoldet i informasjonssamfunnet.

Nye arbeidsformer
I møte med samfunnsutfordringene vil det være et økt behov for kompetanse i å lede prosesser for
kunnskapsutvikling. Det vil være viktig å utvikle undervisnings- og arbeidsformer og oppgave- og
eksamensformer som styrker studentenes kompetanse på dette feltet. Dette vil innebære en kritisk
revurdering av undervisningsformer som baserer seg på ensidig formidling og kunnskapsoverføring. Det
vil være avgjørende å gi studentene innsikt i samvirket mellom digitale og fysiske omgivelser i
kunnskapsbyggende arbeidsformer og prosesser.
Akademiske studier lever i spenningen mellom det å videreføre en kunnskapstradisjon og det å utvikle ny
kunnskap og nye tilnærmingsmåter. I møte med akselererende endringsprosesser i samfunnet er det
vesentlig at studenter og ansatte ved fakultetet har en kritisk bevissthet om forholdet mellom det
tradisjonsforankrede og det innovative.


UV-fakultetet skal involvere studentene i kritisk undersøkende tilnærminger og arbeidsformer
som gir dem kompetanse til å møte komplekse og åpne problemstillinger og utfordre etablerte
strukturer og bidra aktivt til kunnskapsutvikling.
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Overskridelse av grenser
Både forskning og utdanning møter økende behov for å overskride grensene mellom akademisk
institusjon og andre samfunnsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det etterspørres forpliktende
allianser og partnerskap for langsiktig kompetanseutvikling.




UV-fakultetet vil videreføre og videreutvikle institusjonelle ordninger for livslang læring for
lærere, skoleledere, spesialpedagoger og pedagoger innenfor et bredt spekter av institusjoner i
arbeidslivet.
UV-fakultetet vil videreutvikle en utdanningsvitenskapelig kompetanse som overskrider grenser
mellom læringsarenaer innenfor ulike institusjoner og organisasjoner, i digitale og fysiske
kontekster, nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonalisering av kunnskapsfelt stiller krav til utdanningsinstitusjonene om å gi studentene
erfaringer med å perspektivere kunnskap i lys av ulike kontekstuelle betingelser. Fakultetet vil fortsatt
arbeide for at studieprogrammene skal bidra til internasjonal erfaring og forståelse.
Kunnskap i bruk
To forhold står her sentralt – forskningsformidling og interaksjon med praksisfeltet. Disse begrepene
signaliserer ulike aspekter ved å ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Forskningsformidling ved UV er
rettet mot å formidle kunnskap basert på gjennomførte studier og/eller systematisert kunnskap. Disse
formidles til offentligheten i en rekke ulike kanaler som aviser, sosiale medier, blogger og i foredrag på
ulike konferanser og møter.
Interaksjon med praksisfeltet er mer direkte knyttet til innovasjon – endringer i handlinger og i praksis. Å
utvikle handlingsrettede modeller for forbedring av læring og undervisning er en viktige del av UVs
arbeid med kunnskap i bruk. Vi ser at læring gjennom hele livet øker i betydning for den enkelte
samfunnsborger, bedrifter og institusjoner og for samfunnet generelt. UV-fakultet vil styrke sitt samspill
innen forskning og utdanning med eksterne institusjoner og organisasjoner. Læring gjennom livet vil ha
en individuell del der den enkelte kan ta del i et både bredt og spesialisert tilbud som gir tilgang til nyere
forskning og metoder. Læring gjennom livet er også tett knyttet til den enkeltes arbeidsplass, og der vil
læring kunne være kollektivt orientert – som former for kollektiv utvidelse/ekspansjon og organisatorisk
utvikling. Fakultetet vil bidra i samfunnsutviklingen gjennom modeller for partnerskap som
universitetsskolesamarbeidet, forskning, innovasjon, Kompetanseutvikling i Skolen (FIKS) og nye
modeller for kunnskap i bruk rettet mot andre sektorer enn utdanningssektoren.
Mennesker og organisasjon: UV som en arena for læring og organisatorisk utvikling
Universitetet som samfunnsinstitusjon er i endring. Samfunnskontrakten justeres og reforhandles ut fra
nye samfunnsmessige utfordringer. Alle som er ansatt eller studerer ved UV skal møte et utfordrende og
støttende læringsmiljø, der alle kan utvikle relevante kompetanser innen sine kunnskapsområder.
Forskning, utdanning og kunnskap i bruk vil de neste 10 årene forutsette nye måter å organisere arbeidet
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på. Vi må i langt sterkere grad enn i dag skape utviklingsprosesser der alle ansatte ved UV kan bidra til
bedre forskning og utdanning.
At arbeidet skal være utfordrende, innebærer at utvikling innen et større område eller innen et sett av
oppgaver skal kjennetegne alt UV gjør. At det skal være støttende, innebærer at kolleger skal støtte og
stimulere hverandre til prestasjoner som gjør UV til et attraktivt arbeids- og læringsmiljø.
Alle ansatte ved UV skal mestre digitaliseringen slik at arbeidet blir mer effektivt og stimulerende. I den
første fasen av UiOs 2030-strategi vil blant annet arbeidet med Masterplan IT og Program for
administrativ forbedring og digitalisering være premissgivende. Samtidig vil UVs utvikling gjennom
eksternt samarbeid og behov for indre utvikling bidra til endringer av UV som institusjon ved UiO.
Rekruttering
Når ambisjonen ved UV er å bli et ledende europeisk fakultet vil det være avgjørende at det rekruttering
rettes internasjonalt og nasjonalt. Internasjonal og nasjonal rekruttering er derfor et prioritert område for
UV-fakultetet og innebærer en differensiert rekrutteringsstrategi. UV vil intensivere innsatsen i
rekruttering som innebærer et økt mangfold av studenter og ansatte. Dette gjelder kjønn, bakgrunn og
identitet.
Vi vil rekruttere studenter som kan bidra til utformingen av fremtidens samfunn, utdanningsledere og
elevers utvikling i skolen. Dette skal sikre at alle elever og studenter kan få erfaring med rollemodeller
fra et bredt samfunnsspekter. Studentene ved UV skal sikres kunnskap og verdier som gjør det mulig
for dem å ta i bruk forskningsbasert kunnskap gjennom sine livsløp i yrkeslivet og som samfunnsborgere.
Vi skal rekruttere ansatte til forskning og utdanning som kan bidra til et UV som et ledende europeisk
forskningsmiljø innen flere områder. Vi skal også rekruttere ansatte som kan gi viktige bidrag til en økt
kvalitet til vårt nasjonale samfunnsoppdrag.
Alle ansatte ved UV skal bidra til en mer fleksibel og kunnskapsbasert institusjon. Fremtidens
utfordringer krever kompetente medarbeidere og mer samarbeid. Forskning, utdanning og kunnskap i
bruk er i mye større grad enn tidligere virksomhet som krever avanserte former for samspill og
koordinering og at alle ser hva som er formålet med virksomheten.
Organisering, ledelse og ressurser
Når fremtiden vil kreve mer fleksibilitet, samarbeid og nye kompetanser vil ledelse på alle nivå ved
fakultetet bli avgjørende. Ledelse forutsetter en sterk faglig, menneskelig og relasjonell orientering.
Ledelsen må i samspill med ansatte arbeide med forventinger, gjennomføring og resultater på måter som
tar i bruk ansattes kreativitet og kapasitet til å bidra til den kollektive utviklingen av arbeids- og
læringsmiljøet ved fakultetet.
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Ledelse
Vi antar at forventinger og krav til ledelse vil øke fremover. Økt konkurranse om eksterne midler vil
forutsette at mange ansatte også utvikler sin lederkompetanse mer generelt og i form av prosjektledelse.
Når forventninger og krav til ledelse endres og øker vil ledelse innen administrative funksjoner bli
avgjørende for arbeids- og læringsmiljø. Også her kan det forventes at prosjektledelse blir viktigere enn
før. Mer generelt vil det å arbeide med kontinuerlig forbedring kreve gode prosesser ferdigheter som
leder.
Vi kan i fremtiden se at ledelse spesielt av større satsninger ledes av team med ulike kompetanser og
ansettelsesformer.
Karriere- og kompetanseutvikling
For stipendiater og post doktorer vil UV utvikle et program for karriereutvikling. Det er spesielt
overgangen fra post doc til fast stilling som er krevende. Vi bør vurdere om vi skal lage et karriere
program for der nye førsteamanuensiser følges opp. Med nye krav om pedagogiske kvalifikasjoner vil
styring og ledelse av alle nytilsatte,stip. post doc og førsteamanuensis blir viktigere enn før.
Digitalisering av ressurser
Digitaliseringen forutsetter at vi makter å bruke og gjenbruke ressurser mer kreativt og effektivt enn
tidligere. Digitale ressurser kan gjenbrukes av mange, og digitale ressurser utgjør elementer som kan
gjenbrukes i nye oppgaver, enten dette er forskning, utdanning eller kunnskap i bruk. Vi må kunne dele
og samarbeide om utvikling, bruk og gjenbruk av ressurser.
Bruk av ressurser vil i fremtiden være mindre knyttet til organisatoriske enheter med klart definerte
grenser som det i dag ofte er. Dette betyr at ledelsen og alle ansatte må bidra til å ta ressurser i bruk
vertikalt mellom nivåer i organisasjonen og horisontalt på tvers av organisatoriske grenser. Vi må utvikle
sterke koblinger der digitale ressurser kan gjøre UV som fakultet til en bedre institusjon ved UiO og i
samfunnet. Dette forutsetter at alle ansatte utvikler en holdning og kapasitet til kontinuerlig forbedring av
egne og fakultetets samlede prestasjoner.
Bruk og gjenbruk av digitale ressurser vil bli en viktig utfordring i det kommende tiåret. Når UiO kan gi
tilgang og strukturelt tilrettelegge for data om studentenes forløp og om forskning, kan det utvikles nye
og langt mer produktive ledelses- og styrings-former og muligheter for bred deltagelse i utviklingen av
fakultetet. Vi kan i nær fremtid følge opp studentene med data fra UiOs datasystemer og vi kan
gjennomføre endringer i studiene som kan gi et bedre studieforløp. Vi vil kunne følge opp forskningen
enda bedre enn i dag og dermed gjøre analyser av hva forskningen bidrar med i teori- og metodeutvikling
og som svar på utdanningssektorens utfordringer.
Med økt bruk av presise data som transformeres til modeller for forbedring kan vi oppnå bedre resultater
både på kort og lang sikt. Nå styres studier for mye av normative antagelser og statiske mål – vi bør i
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fremtiden styre basert på realistiske mål og data. Med nye datatyper og analyser kan vi i langt større grad
enn i dag predikere hvorvidt studentene vil lykkes eller falle fra i sine studieforløp. Vi kan dermed
reorganisere studieprogrammer langt raskere enn i dag slik at flere studenter lykkes.

Første utkast til innspill fra IPED, ISP, CEMO og ILS.
Strategi 2030 - IPED
Innledning/bakgrunn
Etter fusjonen mellom Pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia har vi lagt grunnlaget for en
revidering og reposisjonering av Institutt for Pedagogikk sin profil og ambisjoner innen
utdanningsvitenskap i møte med fremtidige utfordringer. Vårt mål er eksellens i alle deler av
virksomheten ved IPED.
Profilen for IPED i kommende tiårs-periode vil handle om å tydeliggjøre livslang læring og
kunnskapsforståelse som retningsgivende for virksomheten, og som ledd i utviklingen av bærekraftige
samfunn. Vi vil arbeide for å konsolidere og videreutvikle vår portefølje innen undervisning, forskning
og formidling, samtidig som det skjer tilpasninger i henhold til pågående samfunnsutfordringer og andre
forhold som påvirker vår virksomhet. Spesielt gjelder det hvordan vi forvalter kunnskapsproduksjon og
ulike former for ekspertfellesskap i våre forskningsambisjoner og studieprogram.
Vår ambisjon er å være et ledende pedagogisk forskningsmiljø nasjonalt med internasjonal
anerkjennelse. IPED har potensiale til å styrke sin posisjon overfor fremtidig rekruttering av studenter og
samarbeid med internasjonalt ledende forskningsmiljø og nettverk. Vi vil knytte strategiske bånd med
eksterne brukermiljøer både gjennom videreutvikling av praksiskomponenter i studier og utvikling av
tverrfaglige og brukerorienterte forskningssamarbeid. For å komme dit arbeider vi både internt, med å
styrke studenters og ansattes tilhørighet og trivsel i læringsmiljøet, og eksternt, med at vår profil blir
tydeligere og bedre kjent i offentligheten.
Sentrale premisser for IPED vil være å finne en god balanse mellom grunn- og anvendt forskning, og
kvalitetssikre arbeidet med rekruttering av fremtidige studenter og ansatte. Innspill til hvordan vi vil
følge opp UV-fakultetet sine ambisjoner følger nedenfor.
IPED-strategi Forskning
Et hovedtema frem mot 2030, som vi mener IPED har potensiale til å tydeliggjøre og videreutvikle, er
livslang læring. I vår studie- og forskningsportefølje dekker vi aldersspennet fra tidlig barndom til
arbeidsliv og voksnes læring. Dette gir oss noen muligheter, men også utfordringer i måten dette skal
håndteres i henhold til instituttets økonomiske og ressursmessige rammer, samt årsverksutviklingen.
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Konkret vil vi også ha et fokus på tema som; digital oppvekst, arbeidslivslæring, sosio-emosjonelle
aspekter ved utvikling og inkludering, og dannelsens betydning i en tid med transformasjon og store
samfunnsutfordringer.
I større grad enn tidligere må vi også være endringsorienterte. Konkret betyr det at vi må sette noen
milepæler for revidering av de forskergrupper som ledes ved vårt institutt for å kvalitetssikre ambisjoner
og optimal organisering. Slik vil vi skape langsiktighet med fokus på læring gjennom livet samtidig som
vi kan justere profilen på vår forskningsportefølje når det er behov for det.
Vi skal være grensesprengende i vår forskningsagenda som innebærer større grad av innovasjon
metodologisk og tverrfaglig, samt være i forkant av nye forskningsområder av relevans for vårt fagfelt.
Vi må som institutt tilrettelegge for risiko blant individuelle forskere og forskergrupper i deres
forskningsambisjoner. Vi vil fortsette å jobbe systematisk for å lykkes med prosjektsøknader både på
nasjonalt og europeisk nivå. Det vil skje ved at forskerguppeledere og ledelsen ved instituttet
tilrettelegger prosesser for å kvalitetssikre arbeidet med søknader og vår evne til å være nyskapende
innen de tema som er nevnt ovenfor. Det vil også være viktig å integrere EngageLab og læringsanalyse
tettere i vår forskningsstrategi og prosjektutvikling, som ledd i digitalisering og infrastruktur innen
forskning.
IPED-strategi Utdanning
Vårt primære mål vil være å ruste studentene for det fremtidige arbeidsmarkedet samfunnets
kompetansebehov på en best mulig måte. Vi vil arbeide strategisk med å utvikle og kvalitetssikre våre
studieprogram og læringsmiljø. Allerede fra første studieår vil det bli lagt vekt på å utvikle
dybdeforståelse og innsikt om de ulike fagområdene og kritisk vurderingsevne om studienes innhold.
Problematisering av kunnskapsbegrepet innen komplekse samfunn vil være et felles tema i det
studentene møter i våre studier. Gjennomgående vil våre utdanningsprogram være forskningsforankrede.
De nærmeste årene vil det bli gjort et arbeid for å bli mer aktuelle i profilen på våre studier i forhold til
samfunnsrelevans og på den måten fremstå som attraktive for kommende studenter, og skape bedre
vilkår for gjennomstrømning og trivsel i læringsmiljøet. Vi vil arbeide tett med student- og fagutvalg for
å realisere dette. Dessuten vil vi bruke og analysere tilgjengelige data om våre studenter og deres læring
for å motvirke frafall og skape bedre studiekvalitet.
Utvikling av nye arbeidsformer vil stå sentralt, der digitalisering vil være en viktig komponent. Det
handler om implementering og utviklingsarbeid knyttet til bruk av teknologi- og representasjonsformer i
læringsarbeidet på ulike nivå, som også innbefatter arbeid med læringsanalyse. Våre studenter vil fortsatt
stå i sentrum for kvalitetsarbeidet med våre studier gjennom styrking av studiefremmende tiltak blant
annet gjennom metodikk om tilbakemeldinger.
Etter planen vil vi i 2022 starte opp et nytt internasjonalt masterprogram med god rekruttering av
internasjonale studenter, som ledd i vårt internasjonaliseringsarbeid på studiesiden. I samarbeid med
fakultetsadministrasjonen vil vi også tilrettelegge for at flere studenter får internasjonal erfaring og
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forståelse gjennom utreise til utvalgte internasjonale universitet og gjennom møter med innreisende
studenter til våre studier.
Utvikling av studentenes metodekompetanse vil stå sentralt. Det er et tema vi ønsker å se på muligheter
for samarbeid og koordinering mellom enhetene, spesielt på masternivå. Men det er også viktig at
bachelorstudentene får et godt kompetansegrunnlag innen ulike forskningsmetoder og etikk allerede
tidlig i studiene. Vi vil prioritere å bruke våre beste undervisere, både innen metode og andre tema, tidlig
i studentenes studieforløp for dermed å legge et godt grunnlag for videre studier.
Praksis vil være en svært viktig komponent i våre masterstudier som vi ønsker å kvalitetssikre og
videreutvikle. Det vil gi oss muligheter til å bygge gode kontakter til privat og offentlig sektor og
gjennom det oppleves av studentene og andre som samfunnsrelevante. På den måten vil vi overskride
grensene mellom akademisk institusjon og andre samfunnsinstitusjoner og tilrettelegge for livslang
læring. Vi vil også sette i gang arbeid for tilbud ved IPED innen etter- og videreutdanning, for økt
inntjening, men hele tiden innen gjeldende ressurser og rammevilkår.

Strategi 2030 Institutt for Spesialpedagogikk (ISP)
I utviklingen av strategi 2030, er det naturlig å spørre seg hva vi ønsker skal være annerledes på
instituttet i 2030 sammenlignet med det som er status nå. Instituttet har hatt en jevn vekst både i antall
ansatte, publiseringer, eksternt finansierte prosjekter og har holdt en jevn produksjon i studiepoeng i
perioden 2010-2020. I siste tiårsperioden har instituttet fokusert mye på forskningsformidling, og
forskningen vår får bred nasjonal oppmerksomhet. Vi har altså i 2020 et velfungerende institutt som nå er
solid integrert på Universitet i Oslo og som leverer vitenskapelig på linje med andre institutter innenfor
samfunnsfag. Fremover har vi klare ambisjoner om videre utvikling og forbedringer mot 2030 og disse
skisseres nedenfor, inndelt i forskning, undervisning og personal.
Forskning
Publisering. På publiseringspoengproduksjon ligger ISP nå litt over gjennomsnittet for
samfunnsvitenskapelige institutter. Frem mot 2030 er det en klar strategi at vi ønsker å utvikle oss i
publiseringskvalitet heller enn kvantitet. Forskningskvalitet er vanskelig å definere, men vanlige
indikatorer på høy kvalitet er at man publiserer robuste undersøkelser med høy grad av synlighet,
arbeidene blir hyppig brukt og sitert av andre forskere, og man får innpass i tidsskrifter med grundig
fagfellevurdering. Fremover ønsker vi at disse momentene skal kjennetegne flest mulig av våre
publiseringer. Det betyr at undersøkelsene som ligger til grunn kanskje blir mer krevende og omfattende,
og at vi dermed vil bruke mer ressurser for hver publikasjon. For at vi skal etablere oss som det ledende
spesialpedagogiske forskningsmiljøet i Europa og også ha høy grad av synlighet internasjonalt er
imidlertid flere slike publiseringer en forutsetning. Det vil trolig også føre til at veksten i antall
publiseringer ikke blir like høy som i forrige tiårsperiode, men at vi blir mer synlige for eksempel i antall
siteringer
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Åpen Forskning. ISP er opptatt av å bidra til å styrke vitenskapelig kvalitet og robusthet. I siste
tiårsperiode har vi sett det som har vært betegnet som en vitenskapelig krise innenfor både medisin,
psykologi og samfunnsfag, inkludert utdanningsvitenskap. Det har ført til at vi må tenke nytt når det
gjelder vitenskapelig robusthet. I tråd med dette ønsker ISP frem mot 2030 å arbeide for at så mange som
mulig av våre undersøkelser preregistreres, at vi publiserer data åpent, at informasjon om analyser er
transparent og at artiklene har åpen tilgang. Gjennom disse tiltakene ønsker ISP å bidra til at forskningen
vår kan etterprøves og kvalitetssikres av andre, slik at påliteligheten til det som publiseres blir så god
som mulig.
Eksterne midler. For å gjennomføre robust forskning med høyest mulig kvalitet vil ekstern finansiering i
mange tilfeller være en forutsetning. Frem mot 2030 vil vi ha som målsetting at dette kommer til å øke.
Vi skal ha som målsetting at alle fast ansatte jevnlig søker om eksterne midler, noe som ikke er tilfellet
nå. Vi ønsker også å hente inn midler fra flere arenaer som ulike EU virkemidler og Nordforsk. I tråd
med Stortingsmelding nr. 6 og varslede tiltak fra regjeringen vil ISP også arbeide frem en søknad om å
bli oppnevnt som et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering. Vi ser det også som
naturlig at instituttet i neste tiårsperiode er involvert i ett eller flere sentre for fremragende forskning.
Muligheten for å hente inn eksterne midler henger tett sammen med publisering, og dersom vi fortsetter å
øke synlighet og robusthet på publiseringene vår, vil dette sannsynligvis ha positiv innvirkning på
tilslagsprosenten på eksterne prosjekter (og motsatt).
Undervisning
ISP har en god produksjon av studiepoeng, og studiebarometeret viser at vi generelt har tilfredse
studenter. De siste årene har vi og er i ferd med å legge om deler av studiene på alle nivåer, og med det
økt både kvalitet og læringstrykk for studentene. ISP har imidlertid i forrige tiårsperiode hatt utfordringer
med mertid og for få tilgjengelig arbeidstimer for faste ansatte til å dekke undervisningsbehovet.
Målsettingen mot 2030 er å løse denne utfordringen og ha en undervisningsportefølje som samsvarer
med antall og kompetansen til ansatte, slik at undervisningen får større forutsigbarhet og høyere kvalitet.
Tiltak som gjennomføres og som planlegges er evaluering av studieprogrammene i tråd med eventuelle
endringer i samfunnsbehovet og i tråd med tilgjengelige ressurser. Frem mot 2030 ønsker vi å fokusere
på forskningsbaserte studier med nærhet til spesialpedagogisk praksis. Her vil ISPs lab-virksomhet spille
en sentral rolle, og innen 2030 ønsker vi labben integrert i vår undervisning på alle nivåer. Som et ledd i
dette ønsker vi også å fortsette arbeidet med å heve vår studieplassfinansiering, som i dag ligger på de
lavere nivå både på bachelor og master.
Frem mot 2030 ønsker også ISP å bidra til et nasjonalt likeverdig tilbud med høy kvalitet i utdanningene
i spesialpedagogikk. Nå er det relativt stor variasjon mellom de ulike studietilbudene og det er lite
konsistent hva en utdanning som spesialpedagog innebærer av kunnskap. ISP ønsker å bidra til at
utdanningstilbudet utvikles nasjonalt og vil arbeidet i rådet for utdanningsvitenskap for å realisere dette.
Rekruttering
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I løpet av de siste 5-10 årene har ISP hatt en endring i sammensetningen av ansatte med en økning av
yngre forskere og av anerkjente internasjonale forskere. Ved nytilsettinger er det lagt vekt på høy
kompetanse innen undervisning og forskning. Særlig har internasjonalisering og publiseringskvaliteten
vært vurdert sammen med søkernes erfaring med innhenting av eksterne midler. ISP vil fortsette å
rekruttere bredt internasjonalt, men samtidig sørge for at behovet for praksiskompetanse og kjennskap til
praksisfeltet studentene våre skal ut i blir dekket.

Strategi CEMO 2030
CEMO sin ambisjon i perioden fram til 2030 er å bidra til å løse grunnleggende samfunnsutfordringer
kring læring og utvikling gjennom fremragende og relevant forskning innen pedagogiske målinger og
psykometri, forskningsbasert undervisning og formidling samt å sørge for at kunnskapen om maling og
vurdering tas i bruk i Norge og Norden på en bærekraftig og forsvarlig måte.
Senterets mål er å bli det ledende europeiske senteret innen pedagogiske målinger og psykometri innen
2030. For å oppnå dette, arbeider senteret målrettet med publisering på høgt internasjonalt nivå,
tverrfaglig samarbeid, nettverksbygning, karriereutvikling og tiltak som fremmer et godt arbeidsmiljø.
1. Forskning
Når det gjelder forskning skal CEMO bidra til innovasjon av metoder for pedagogisk måling og anvende
disse for å framskaffe kunnskap om substansielle spørsmål. Ambisjonen er å ha en tydelig, internasjonalt
enestående og lett gjenkjennelig forskningsprofil. Sentrale strategiske prioriteringer er “Modern test
design», “Statistical methods for innovative assessments”, “International large-scale assessments” og
“Educational measurement in the Norwegian context”. Vår ambisjon er å opprettholde en god balanse
mellom grunn- og anvendt forskning. Gitt at den teknologiske utviklingen fortløpende endrer både
utdannings- og målingsfeltet, vil forskning på mulighetene som ligger i digital måling spille en stor rolle
i alle fire strategiske satsinger.
Innen 2030 skal vi spisse forskningsporteføljen ytterlige for å fremme synergi samt å samarbeide med
andre miljøer ved UV og i Norden. Forskningen vår er primært rettet mot den internasjonale konteksten,
men skal samtidig ivareta nasjonale behov. Statistisk modellering av nye typer data og måling av nye lite
definerte konstrukter er to viktige eksempler for det første, forskningsbasert videreutvikling av nasjonale
prøver og summativ vurdering innanfor medisinutdanning er to viktige eksempler for det siste.
Ambisjonen er å samle CEMOs og de andre enhetenes målingsekspertise i en SFF som gjennomfører
banebrytende forskning på pedagogiske målinger i et samfunn og følgelig et skolesystem i endring.
2. Utdanning
Pedagogiske målinger har stor betydning for samfunnet og enkeltmennesker. Vansker ved barn skal
diagnostiseres så tidlig som mulig så de kan adresseres. Lærere må gjennomføre en reliabel og valid
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vurdering av elevene så de får en fair dokumentasjon av kompetansene sine. Både storskalaundersøkelser
som ILSAs og evne-, ferdighets- og personlighetstester ved rekrutteringsprosesser eller
statsborgerprøven skal lages, analyseres og tolkes. Utdanningssystemet trenger kvalitetssikring så at
politikkere kan adressere mulige utfordringer. På sikt er håndtering av «big data» frå digitale verktøy og
registere en av de store utfordringene i feltet. I dag finnes det verken et ordentlig testdesign som tilbyr
reliable og valide data uten feilaktig informasjon og målingsfeil («noise») eller ordentlige
sporingssystemer, datainfrastruktur og statistiske modeller som best mulig kan utnytte «big data».
CEMOs ambisjon er å tilby en utdanning av målingsspesialister som kan utvikle, bruke og kritisk
evaluere disse type målinger – og det basert på forskning og i tverrfaglige grupper sammen med
innholdseksperter. Studentene skal derfor også erverve kunnskap og ferdigheter til å delta i offentlige
kontroverser kring pedagogiske målinger. På den måten skal vi fremme kvantitativ metodekompetanse i
Norge, Norden og internasjonalt. Ambisjonen er å ha innen 2030 et levedyktig program med halvparten
av studentene frå Norge og Norden.
Strategi – ILS - 2030
ILS utdanner lærere og ledere for framtidas skole og gjennomfører forskning med høy skolerelevans for
å bidra til at skolen gir alle elever muligheter til å utvikle kompetanse og holdninger slik for å kunne
møte komplekse utfordringer. Gjennom å ruste skolen for framtidas samfunn skal ILS være en vesentlig
bidragsyter til bærekraftig utvikling i bred forstand og framstå som et spissmiljø for norsk
lærerutdanning, skolelederutdanning og skoleforskning kjennetegnet ved at aktiviteten er
samfunnsengasjert, handlekraftig, inkluderende og utviklende.
ILS skal være et ledende miljø for utdanning av høyt kvalifiserte lærere og skoleledere. Innenfor og i
forlengelsen av ProTed SFU og i samarbeid med universitets- og partnerskoler, skal ILS videreutvikle
det tverrfakultære femårige Lektorprogrammet som en attraktiv og høyt profilert utdanning for lektorer
på trinn 8-13 i skolen. I samarbeid med MN, HF, SV og TF skal ILS øke gjennomføringen i
studieprogrammet, som er et av UiOs tre største. ILS skal videreutvikle Praktisk-pedagogisk utdanning
som en påbygning på masterutdanninger for lærerkvalifisering for trinn 5-13, øke rekrutteringsgrunnlaget
for programmet og videreutvikle veilederutdanningen. ILS skal videreutvikle masterprogrammet i
utdanningsledelse og øke rekrutteringen til programmet samt arbeide for å øke søkningen til
Rektorutdanningen, tilby flere videreutdanningsmoduler og være en aktiv tilbyder av
skolelederutdanning i kommunesektoren. Stadig høyere kvalitet i utdanningene og i praksisopplæringen
er et mål sammen med utforsking av nye digitale læringsomgivelser.
Overordnet skal ILS gi vitenskapelige bidrag av høy kvalitet til det utdanningsvitenskapelige
forskningsfeltet og levere forskning med høy brukerrelevans for lærere, skoleledere, skoleeiere,
utdanningsmyndigheter og forvaltning. Forskningen ved ILS inngår i et samspill med utdanningene ved
instituttet hvor studenter, lærere og skoleledere også er bidragsytere til forskningen.
Tverrfaglig samarbeid, både internt på ILS, mellom enhetene på UV og med eksterne aktører, og for å
øve lærerstudenter i å arbeide tverrfaglig i skolen, blir viktig for å møte framtidas komplekse
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utfordringer. Det er fortsatt et stort behov for forskning i undervisning og læring i og på tvers av fag,
elevers og læreres kompetanse, lærerutdanning og profesjonsutvikling og ledelse av utdanning
innbefattet rettsliggjøring av skolen. Samarbeid mellom forskergruppene blir viktig for å utvikle nye
forskningsfelt og svare på brukerbehov gjennom innovasjon. Videreutvikling av internasjonale nettverk
er viktig for å styrke forskergruppene, for metodisk utvikling og for tverrfaglighet. Samspill mellom
forskning, innovasjon og utdanning og bredde i eksternt finansierte prosjekter vil være
utviklingsområder. ILS’ brede portefølje av oppdragsprosjekter innen Large Scale Educational
Assessments (LSA) skal videreføres og styrkes, samtidig som det blir viktig å styrke andelen
forskerinitierte prosjekter gjennom systematisk arbeid med søknadsutvikling, målrettet videreutvikling
av forskningsinfrastruktur, god integrasjon mellom fagmiljøer og forskningsstøtte. ILS’
publiseringsprofil bør være innrettet mot sentrale vitenskapelige tidsskrift, og forskningen bør være fritt
tilgjengelig.
ILS skal tilby alle ansatte et godt arbeidsmiljø med ansvar, innflytelse og reelle utviklingsmuligheter,
arbeide for kompetanseutvikling blant både vitenskapelig og administrativt ansatte og bygge intern
stolthet.

Forberedende fase

Tidslinje for arbeid med strategi ved UV
14. mars

Møte i fakultetsstyret
Gjennomgang av status for forskningen ved UV i 2019 samt forslag til
videre prosess for strategiarbeidet.

mars-mai

Innledende diskusjon med enheter og forskergrupper
Diskusjon om fremtidige forskningsprioriteringer i lys av pågående
arbeid og fremtidige muligheter. Diskusjoner knyttet til strategi for
studier.

mai

Strategi for eksternt samarbeid (FIKS)

14. mai

Samling med alle forskergruppeledere
Diskusjon om fremtidige forskningsprioriteringer basert på innspill
fra forskergruppene.

29. mai

Innhold og prioriteringer

4-5. juni

juni-september

26. september

oktobernovember

29. november
novemberdesember

Arbeid med studiefeltet
Innspill (kort notat 2- 4 s) fra enhetene om kartlegging av status –
studietilbud ved enhetene: nåsituasjonen. a)Hvilke lærings- og
utdanningsbehov og hvilke samfunnsbehov er det studiene sikter
mot å dekke?
b)Hvordan tenker man studieprogrammene vil svare ut studenters
og samfunnets behov om 10 år (utfordringer og muligheter).
Fakultetsstyremøte og styreseminar
Overordnede prioriteringer for det videre strategiarbeidet.
Arbeid med førsteutkast
Arbeidsperiode for å komme frem til et første utkast.
Brukerpaneler - studier
Instituttene gjennomfør brukerpaneler (organiserer workshop/
møter/seminarer) med relevante interessenter som grunnlag for
rapport.
Møte i fakultetsstyret
Status for strategi legges frem og diskuteres.
Brukerpaneler – studier
Instituttenes arbeid med brukerpanel er ferdig innen 01.10.
Rapport, 3-5 s., til fakultetet 15.10.19.
Arbeid med utkast til strategi
Videreutvikling av strategien i dialog med enhetene og
forskergruppene.
Fellessamling for fakultets- og instituttledelsen
På seminaret diskuteres innhold, retning, form og prioriteringer.
Arbeid med utkast til strategi (80% ferdig)
Videreutvikling av strategien i dialog med enhetene og
forskergruppene.

Høring og
beslutning

12. desember

Møte i fakultetsstyret
Diskusjon av avansert utkast til strategi.

desember

Informasjon til alle enheter om utkast til strategi ved UiO og UV

januar-februar

Justeringer etter behov – avhengig UiOs strategi

mars 2020

Vedtak
Strategien vedtas av fakultetsstyret

Andre skriveoppdrag med frist 1.5:
Fane – utdrag av hovedpoeng fra sentrale policy dokumenter innen forskning og utdanning (høyere
utdanning). Ansvar Hanna
Sosial og teknisk innovasjon. Helge og Hanna har ansvar på sosial innovasjon, Ole Smørdal bes om
lage et kort notat om design av digitale omgivelser 1-2. Sten har ansvar for dette. Helge og Sten har
ansvar for koblingen.
UVs samfunnsmandat innen utdanning. Saken skal forbedredes før det gir skriveoppdrag. Ansvar
Magne.
UV og enhetenes historie. Hanna samler offentlig informasjon fra vår web – dette er første steg.
Solveig skriver et kort notat om UV historie basert på tekster fra 20 års jubileet.
Dette arbeidet er fullført i henhold til planen.
Brukerpanelapport:
Mulige fokus for enhetene:
ILS: Skolen (lektor, PPU, utdanningsledelse)
ISP: PPT og skolen
IPED: Skolen, PPT og organisasjoner i privat og offentlig sektor
Mulige spørsmål for brukerpanelene:
Hvilke kompetanser har våre kandidater når de starter yrkeslivet – hva er de gode på og har de klare
mangler?
Har kandidatene nødvendig digital kompetanse (i forhold til arbeidsoppgaver)?
Hva trenger kandidatene å lære mer om i utdanningene? Og mindre av?
Hvilke typer av forskning, utvikling og innovasjon kan det være aktuelt å samarbeide om?
etc.
Rapportene kan inneholde en deskriptiv del (primært tilbakemeldinger) og vurderende del hvor
implikasjoner for studieprogrammene beskrives og evt mulig samarbeid innen forskning og
innovasjon. Denne informasjon vil bli sett i sammenheng med våre egne data og analyser av
studieprogrammene

