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«Bakgrunn 

Utgangspunktet for ønsket om å samtale om en felles ph.d.-grad, og utvikle en mulighetsstudie, 
ligger i at begge institusjoner, hver på sin måte, ser det som ønskelig å utvikle et nytt 
doktorgradsområde innen pedagogikk/utdanning, på et fagområde som for institusjonene dels utgjør 
et sentralt fagområde (NLA), dels ett av flere viktige fagområder som inngår i den totale 
fagporteføljen (VID).  

For NLA vil dette kunne bli høgskolens første doktorgradsområde, noe som på sikt kan gi mulighet for 
å søke om akkreditering som vitenskapelig høgskole, med de faglige fullmakter dette gir til f.eks. å 
opprette egne masterstudier på det samme fagområdet. For VID vil en fellesgrad på sikt kunne gi VID 
mulighet for å nærme seg studiekvalitetsforskriftens krav om fire ph.d.-grader for å søke om å bli et 
fullt universitet.  

I lys av de respektive, strategiske målsettingene for hver av institusjonene, ser begge institusjonene 
det som fornuftig å innlede et faglig samarbeid fordi ingen av institusjonene pr i dag har tilstrekkelig 
sterke fagmiljøer til å søke om å opprette egne ph.d.-programmer i pedagogikk/utdanning. Ettersom 
begge høgskolene har hatt, og er inne i en betydelig vekstperiode, vurderes det på sikt som enklere å 
drifte egne grader uten behov for samarbeid med eksterne institusjoner. I et slikt scenario kan det 
like fullt være av interesse å ha et faglig samarbeid, for eksempel på kurs- og veiledningssiden, selv 
om man da skulle velge å selvstendiggjøre gradene hver for seg. 

Det vurderes som viktig at begge høgskolene har betydelig aktivitet i både Bergen og Oslo. Dette vil 
kunne koble fagmiljø og stipendiatmiljø på en naturlig måte, og det forutsettes i denne studien at 
man sikrer slike koblinger gjennom konkrete og tilstrekkelig sterke tiltak.  



 

 

Til slutt ser samarbeidsavtalen for denne mulighetsstudien det som ønskelig med samarbeid innenfor 
andre naturlige samarbeidsområder mellom høgskolene. Rapporten vil avslutningsvis tematisere 
dette.» […] 

«(1) Institusjonen skal tilby utdanning og forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid på området 
for doktorgradsstudiet som har en kvalitet og et omfang som sikret at doktorgradsstudiet kan 
gjennomføres på høyt vitenskapelig eller kunstnerisk nivå. Institusjonen skal ha bredde i 
studietilbudene på lavere og høyere grads nivå innenfor området for doktorgradsstudiet. 

Dette kriteriet forutsetter for det første at det identifiseres et «område» for doktorgraden, dernest 
at høgskolene har utdannings- og forskningsvirksomhet på dette området, i begge de underliggende 
sykluser (bachelor og master), som naturlig leder opp til tredje nivå: ph.d. 

Prosjektgruppen har brukt mye tid på å finne et konsept, faglig grep og altså et «område» for en 
felles ph.d.-grad 

• som uttrykker en ønsket profil for høgskolene,  
• som profilerer studiet i forhold til andre lignende doktorgradsprogrammer innenfor 

pedagogikk/utdanning, og  
• som knytter forskeropplæringen til de utdanningene høgskolene ønsker skal lede opp til 

graden på bachelor og master. 

Prosjektgruppen foreslår følgende område for doktorgradsstudiet:  

Education1, existence and diversity (Danning, eksistens og mangfold) 
 
Begrunnelsen for valg av område for ph.d-studiet er følgende: 
 
Dette ph.d-programmet vil fremme danning i barnehage, skole og høyere utdanning, og pedagogisk 
praksis i utdanning og danning av pedagoger innen lærerprofesjonsutdanninger og innen helse- og 
sosialprofesjonsutdanninger – med sikte på å korrigere og forbedre pedagogisk tenkning og praksis 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
Rekrutteringsbasen fra høgskolenes mastergradsutdanninger tenkes å være bred, og med følgende 
studieprogrammer som internt rekrutteringsgrunnlag: 
 

• Master i pedagogikk, tre studieretninger (pedagogisk grunnlagstenkning; spesialpedagogikk; 
ledelse i barnehage og skole), NLA 

• Master i GLU1-7 (fordypning i språk og matematikk; med KRLE og pedagogikk), NLA 
• Master i GLU5-10 med fem varianter (matematikk, norsk, KRLE, samfunnsfag, pedagogikk), 

NLA 
• Master i Interkulturell studier, NLA 
• Master i teologi, NLA  
• Master i teologi og religionsstudier, VID 
• Master in Community Development and Social Innovation 
• Master i familieterapi og systemisk praksis, VID 
• Master i medborgerskap og samhandling, VID 

                                                           
1 «Education» er et mer omfattende begrep enn det norske «utdanning». «På engelsk brukes ‘education’ både 
om pedagogikk, oppdragelse, utdanning og danning» (Kvernbekk, 2016, s. 120). Av disse er det «å fremme 
danning» det mest omfattende begrepet for pedagogisk praksis. 
 



 

 

• Master i sosialt arbeid, VID 
• Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv, VID 
• Master i tjenesteutvikling til eldre, VID 
• Master i verdibasert ledelse, VID 

  
VIDs erfaringsbaserte mastergrad i interkulturelt arbeid (90 ects) vil sammen med 
innpassingsordninger/-prøver også kunne inngå i rekrutteringsbasen. 
 
Ph.d.-programmet i Education, existence and diversity vil bygge på et bredt kunnskapsgrunnlag i 
pedagogikk anvendt på utdanningsfeltet og pedagogisk praksis i samfunnet og innenfor ulike 
profesjoner. Kunnskapsgrunnlaget vil være tverrfaglig men med hovedvekt på pedagogikk (i bred og 
inkluderende forstand), med en åpenhet for prosjekter der en kan anvende teori og metode fra 
filosofi, historie, sosiologi-, fenomenologi og interkulturelle studier2. Programmet vil ha en tydelig 
profil med fokus på danning og mangfold, europeisk utdanningshistorie og dens relasjon til kristne 
tradisjoner, demokrati og aktuell menneskerettighetsdiskurs. Ph.d.-programmet ønsker dessuten å 
adressere de nye etiske og moralske dilemmaer som preger oppgavene i utdanningsfeltet og i helse- 
og sosialfeltet (se for eksempel NOU 2015:8; Meld. St. 28: Kunnskapsdepartementet 2017) for å søke 
ny kunnskap og innsikt og fremme gode holdninger, og ferdigheter for å møte fremtidens 
utfordringer. Pedagogikk, utdanning og danning (det siste forstått som kritisk selvdanning) vil være 
sentrale begreper i programmet. 
 
Begrepet eksistens har både en smal3 og en bredere betydning. Det brede eksistensbegrepet er det vi 
bruker i dette ph.d-programmet, og her ser man eksistensielle spørsmål som ‘livsspørsmål’ (se for 
eksempel Biesta & Säfström, 2011; Sævi 2014). Ordet eksistens er her brukt i betydningen det som 
handler om livet, livsspørsmål og barns og voksnes livsverden, inkludert forståelsen av pedagogikk og 
danning som eksistensielle virksomheter. Denne forståelsen har sammenheng med Levinas sitt syn 
på menneskets unikhet som «irreplacebility», ikke som «difference». Menneskets unikhet har å gjøre 
med den andre, som er annerledes enn meg, og som jeg er uerstattelig i forhold til i eksistensiell 
forstand. Denne forståelsen av mennesket er nettopp uttrykt i et kristent menneskesyn som 
menneskets uendelige verdi. Andre mennesker er dermed ikke bare forskjellige fra meg for at jeg skal 
kunne identifisere meg i forhold til dem, men fordi de i likhet med meg er uerstattelige og har også 
en uendelig verdi i seg selv. Denne forståelsen av mennesket som eksistensielt og unikt vesen har 
grunnleggende betydning for hvordan vi forstår ‘mangfold’ (diversity). Møter mellom oss i 
pedagogiske eller andre sammenhenger er ikke først og fremst rettet mot assimilasjon i et fellesskap 
der målet er å gjøre den andre lik meg eller tilpasse oss begge til et system, men handler om den 
andre som et menneske jeg møter i eksistensiell forstand som unik og med rett til å være unik i en 
demokratisk setting4 (se for eksempel Kierkegaard 1962; Reindal, 2016; Schindler 2015; Sleeter 
2014).  
 
Forskningen ved NLA Høgskolen og VID er preget av et kristent menneskesyn og en europeisk 
holistisk tilnærming til pedagogisk tenkning og praksis, og bygger på aksept for grunnleggende 
menneskerettigheter. Særlig to kristne verdier som har preget europeisk historie står sentralt i 

                                                           
2 Eksempler på publikasjoner fra norske forskere som inkluderer disse eller flere av disse fagfeltene er 
Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal., Steinsholt, K. og Ness, s. 
A. (2016). Motstrøms. Åpninger i retning av levende pedagogikk. Bergen: Fagbokforlaget, og  Sævi, T. (2015). 
Learning and Pedagogic Relations. Scott, D & Hargreaves, E. (2015). The Sage Handbook of Learning. London: 
Sage.  
3 Den smale betydningen av begrepet ‘eksistens’ redegjør Gert Biesta for i boken The rediscovery of teaching, 
2017, s. 10 -15.  
4 Vi gjør oppmerksom på at demokratisk danning og pedagogisk arbeid for medborgerskap ikke dekker alt i det 
som bør være mål for pedagogisk arbeid når en i vid forstand er opptatt av eksistensspørsmål. 



 

 

programmet og dynamikken mellom disse: (1) alle menneskers iboende og ukrenkelige verdighet og 
(2) det felles beste (ref til engelske termen ‘the common good’). Programmet vil legge til rette for å 
drøfte pedagogiske problemstillinger i lys av sentrale verdier og eksistensielle perspektiver som hva 
er meningen med undervisning og læring i møtet med livet selv. Med dette mener vi at når den 
enkelte doktorand arbeider med fagspesifikke undervisnings- og læringsprosesser og praksiser i 
enten barnehager, skoler, universiteter eller i sosial- og helsesektoren, så «tvinges» doktoranden til å 
reflektere over hvordan eksistensielle og verdimessige perspektiver kan ha betydning for sitt 
prosjekt. 
 
Programmet ønsker forskningsprosjekter som bygger ny kunnskap, innsikt som bidrar til pedagogisk 
innovasjon og forbedring som særlig adresserer det kulturelle og religiøse mangfold og behovet for å 
fremme demokratiske holdninger, ferdigheter og kompetent medborgerskap. NLA and VID ønsker 
med dette programmet og gi et viktig bidrag for å følge opp og realisere Stortingsmeldingen: 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028, (Meld. St. 4 2018–2019) kapittel 7 
“Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden” som igjen bygger på FNs bærekraftmål. 
Programmet sikter mot å utforske hva slags kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å 
bidra til å danne verdibevisste, gode, selvdannende medborgere med demokratisk kompetanse.  
Programmet ønsker ph.d.-prosjekter som drøfter hvordan bruk av ny teknologi skaper nye og gode 
muligheter, men også kan true grensene for menneskets humanitet og endre vilkår for menneskelig 
utfoldelse. Programmet vil også inkludere ph.d.-prosjekter som adresserer god profesjonsidentitet og 
utøvelse av godt skjønn. Utvikling av standarder og retningslinjer på stadig flere felt setter skjønnet 
under press. Samtidig utvikles såkalte skreddersydde opplegg. Pedagogiske og helse- og sosialfaglige 
situasjoner er relasjonelle og komplekse og fordrer forskning på hvordan klok skjønnsutøvelse i 
tverrprofesjonelle fagfellesskap kan utvikles.     
 
Det er stor mangel på første- og toppkompetente pedagogiske lærerutdannere i Norge, særlig pga. 
innføringen av femårig lærerutdanning (mastergrad). I tillegg er det relevant å nevne veksten av 
masterutdanninger innen helse- og sosialfag. Dette fordrer et bredt kompetanseløft i hele UH-
sektoren for å tilfredsstille karvene til fagmiljø bak de mange nye masterutdanninger i Norge. Dette 
programmet vil være et viktig bidrag fra NLA Høgskolen og VID for sikre tilgang på nødvendig 
kompetanse, både til sektoren og ikke minst rekruteringen av kvalifisert personell til første og 
toppstillinger innen pedagogiske og helse- og sosialfaglige utdanninger.» […] 
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«Andre samarbeidsområder 

Arbeidsgruppen ser klare muligheter for ytterligere samarbeid mellom institusjonene. Dette kan for 
eksempel gjelde 

• Strukturerte kompetanseløp/opprykk frem mot førstelektor- og toppkompetanse 
• Teologi-relaterte studier, inklusive samarbeid om praktisk teologi og ph.d. i teologi.  
• Felles forskningsgrupper, særlig på programområdet for ph.d.-studiet 
• Felles forskningsetisk utvalg, inkl. redelighetsutvalg» 

 

 


	“Education, existence and diversity”

