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OsloMets innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i
høyere utdanning

OsloMet viser til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet (KD) 10. april 2019 til å komme med innspill til
stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. KDs brev har værtpå intern høring ved OsloMet, og
innspillet er behandlet av OsloMets ledelse samt i styremøte 6. september 2019.

1. Innledning

OsloMet deler utfordringsbildet som statsråden trekker opp, og vi vil gjerne trekke frem følgende som spesielt
relevant for OsloMet.

Universitetet inngår i en mer globalisert virkelighet, hvor digitalisering blir stadig viktigere som løsning på
utfordringer som følge av blant annet klimaendringer og migrasjon innad i og på tvers av landegrenser. Verden
er knyttet tettere sammen, og det gjør det stadig viktigere for kunnskapsinstitusjoner å finne nye
balansepunkter for å bidra til mangfold, bærekraftig internasjonalisering og ny endringstakt med digitalisering
som verktøy. Mange av mulighetene og utfordringer som følger av globaliseringen, vil studentene møte i sitt
arbeidsliv og forskerne møte i sin forskning. Derfor er OsloMets visjon så ambisiøs om at vi vil levere kunnskap
som løser samfunnets utfordringer. Dette skal vi gjøre gjennom utdannede og videreutdannede kandidater, ny
og relevant kunnskap, og utvikling av nye produkter og tjenester.

Norges tredje største universitet, med over 20000 studenter og 2500 ansatte, er plassert midt i
hovedstadsregionen med en tydelig profesjonsorientert, urban og praksisnær faglig profil. Vi har 10000
studenter i praksis hvert år. Samspill med arbeidslivet er en forutsetning innen både utdanning og FoU, og
bedre samspill med arbeidslivet må derfor skje i hele bredden av kjernevirksomheten.

Våre største fagområderer innen lærerutdanninger, helse- og sosialfaglige utdanninger og ingeniørfag. I
tillegg er bibliotek-og informasjonsfag, tolkefag, økonomi-og administrasjonsfag og estetiske-og designfag
sentralefagområder. Disse utdanningene leverer årlig tusenvis av kandidater til velferdsstatens yrker, og våre
fagmiljøer bidrar med viktig kunnskapsgrunnlag for sentrale samfunnsområder. Både utdanningene og FoU-
miljøene bidrar til og bygger på praksisfeltet, og det er også sentralt for OsloMet å styrke vår anvendte faglige
profil. Samarbeid om praksisstudier er fortsatt en sentral utfordring på alle nivåer, og vil også fremover kreve
økt koordinering og samhandling. Et viktig utviklingstrekk i velferdsstaten er utviklingen av flere hel-og
delprivate virksomheter og tjenesteleverandører, og dette stiller nye krav til utdanningene og utvikling av
forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Arbeidslivet blir stadig mer fleksibelt og mangfoldig, og det gir færre faste
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jobber og dette utfordrer den nordiske modellen langs flere skillelinjer. Den nordiske modellen bør utvikles så 
den både kan ivareta utviklingstrekkene og samtidig ivareta grunnleggende krav til et rettferdig og seriøst 
arbeidsliv.  Betydningen av kritisk tenkning og deltakelse i og kompetanse om arbeidslivets organer blir stadig 
viktigere. Vi må ruste kandidatene til egen læring gjennom livet, også etter fullførte utdanninger og etter- og 
videreutdanninger.  
 
I tillegg utfordrer endringene i arbeidslivet den faglige, metodiske og organisatoriske endringstakten i 
utdanningene, og forventningene om tverrfaglig og flerfaglig kompetanse krever også et annet samspill internt 
ved universitetene. Omstillingskraften ved universiteter og høgskoler styrkes gjennom økt institusjonell 
autonomi. Kandidatene vi leverer til arbeidslivet må være faglig oppdaterte og kompetente både for nåtiden og 
fremtiden. Studentene bør få internasjonale erfaringer gjennom studiene og praksisstudier spesielt, fordi 
samfunnet er i endring med større krav til kulturell sensitivitet, språklig kunnskaper og større mangfold i 
hvordan folk lever sine liv. Profesjonene i velferdsstaten må integrere samfunnets nåtid i sin faglige tilnærming, 
og arbeidslivet må tilføre økt kunnskap om behovene til fagmiljøene. Derfor ser vi det som den mest sentrale 
utfordringen å utvikle et samspill mellom forskning, utdanning og arbeidsliv som håndterer disse ulike former 
for kompleksitet og økte krav til samhandling mellom likeverdige aktører.  
 
Følgende statlige virkemidler bør endres og berøres gjennom stortingsmeldingen: 

- Økt koordinering på alle nivå om praksisstudier, og nye studieplasser må følges av tilsvarende økning i 
praksisplasser 

- Tiltakene som ble vedtatt i Samspillsmeldingen må gjennomføres, herunder juridisk og finansiell 
harmonisering av kravene til praksisstudier i primær- og spesialisthelsetjenesten 

- Det bør bli valgfri organisering for å oppfylle myndighetenes intensjoner rundt dagens lovpålagte Råd 
for samarbeid med arbeidslivet 

- Lovpålagte krav og finansieringssystemet til studier må være fleksible nok til at det i større grad legger 
til rette for livslang læring 

- Økt samarbeid om stillinger mellom høyere utdanning og arbeidsliv (f.eks. kombinerte stillinger) må bli 
mer fleksibelt, så det blir lettere å få til faglig optimale løsninger  

 

2. Samarbeid om høyere utdanning 

I strategi 2024 er det fremhevet spesielt at våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på 
forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Ett av strategiens fire hovedmål for 
å sikre profilen er at OsloMet skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for 
velferdssamfunnet. Dette skal sikres med definerte aktiviteter som å:  

- styrke våre studenters kunnskap om forskningens rolle i samfunnet og oppøve studentenes kritiske 
tenkning 

- utvikle flere vitenskapelige ansatte til å bli bedre til å formidlere av kunnskap om velferdssamfunnet, og 
stimulere studentene og ansatte til å delta i samfunnsdebatten 

- tilpasse tilbudet av etter- og videreutdanninger i tråd med arbeidslivets behov 
- styrke arbeidet med strategisk utvikling av vår studieportefølje, og avvikle studier som over tid ikke 

holder tilstrekkelig høy kvalitet eller har svak søkning 
- styrke vitenskapelig produktivitet, gjennomstrømning på forskerutdanningene og formidling til et nivå 

på linje med sammenlignbare universiteter  

OsloMet skal styrke sammenhengen mellom FoU og utdanning på alle nivåer, og dermed ha utdanninger som 
både er profesjonsrettet, forskningsbaserte og praksisnære. Disse målsettingene er ikke nye, men heller et 
utrykk for kontinuitet og et ledende prinsipp i utviklingen av hele OsloMets studieportefølje.  
 
Et overordnet mål i utvikling av studieporteføljen har vært å være et universitet med høy kvalitet innen 
yrkesrelevante studier og profesjonsrettet forskning. I dette arbeidet har det blitt lagt vekt på å utvikle en faglig 
sammenheng mellom bachelor-, master- og doktorgradsstudier, slik at OsloMet har en balanse mellom de tre 
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nivåene som best kan tjene profesjonsfeltet. Etablerte doktorgradsstudier er profesjonsrettede og praksisnære, 
slik at det er en sammenheng i den faglige utdanningsprofilen.  
 
OsloMet har flere prosjekter hvor målsettingen er å se FoU, praksis og utdanning som helhet hvor alt er i 
samspill mellom studenter, fagmiljø og esterne samfunnsaktører.   
 
Studieporteføljestyring  
Ved utvikling og etablering av nye gradsstudier er det krav om at det foretas ekstern vurdering av programplan, 
samt behovet for og etterspørsel etter studiet. Flere av våre utdanninger eksisterer som et direkte svar på 
behov som oppstår i praksisfeltet. Ofte handler dette om kortere studier og videreutdanninger, men også 
enkelte gradsstudier har en slik bakgrunn. Ett eksempel er bachelorutdanningen i Prehospitalt arbeid – 
paramedic som er etablert i tett samarbeid med offentlig myndigheter og et helseforetak (Oslo 
Universitetssykehus) med grunnlag i et kompetansebehov de har ønsket dekket.  
 
Ved etablering av ph.d.-studier brukes i tillegg en ekstern komite for faglig vurdering av 
akkrediteringssøknaden.  
 
Omfattende representasjon fra arbeidslivet i våre utvalg er med på å sikre at OsloMet utdanner kandidater med 
god kunnskap og relevante ferdigheter for fremtidige arbeidsplasser. Alle sentrale utvalg ved OsloMet 
(utdanningsutvalget, doktorgradsutvalget og FoU-utvalget) har krav om eksterne representanter. Ved innføring 
av fakultetsstyrer vedtok OsloMets styre at fire av medlemmene skal være eksterne representanter, sammen 
med fem representanter fra ansatte og tre valgt av og blant studenter.  
 
Internt tilsyn 
I henhold til studiekvalitetsforskriften gjennomfører OsloMet eksterne periodiske evalueringer. Bachelor-, 
master- og forskerutdanninger, samt andre avsluttede utdanninger av omfang 60 - 120 studiepoeng skal 
evalueres tre år etter etablering, og deretter hvert sjette år. Evalueringen er todelt, og omfatter en 
selvevaluering, som blant annet inkluderer kontroll av krav fastsatt i studietilsynsforskriften, og en ekstern 
evaluering gjennomført av en uavhengig sakkyndig komité. Selvevalueringen skal gjennomføres før mandatet 
for den sakkyndige komiteen fastsettes. 
 
OsloMet har i tillegg behovsrettete og temabaserte tilsyn. Et behovsrettet tilsyn er situasjonsbestemt, og 
opprettes som følge av et særlig behov for kvalitetssikring av et studium eller fagmiljø, eller når andre 
grunnleggende forutsetninger for kvalitetskravene bør kontrolleres. Et tematisk tilsyn har en helhetlig 
tilnærming til studieporteføljen der kvalitetssikring på tvers av fagområder med målrettet kontroll av et 
fokusområde står i sentrum. Et eksempel på et tematisk tilsyn foretatt ved OsloMet, er en kartleggingen av 
studier etablert i samarbeidet med eksterne aktører1.  
 
Hele masterporteføljen ved OsloMet blir vurdert etter en analysemodell for utvikling og kartlegging av 
studieprogram med fokus på tre dimensjoner: 

- Strategisk betydning 
- Etterspørsel etter studiet og studentrekruttering 

- Faglig bærekraft 

Styret ved OsloMet har vedtatt et kandidattall på minimum 20 skal ligge til grunn for masterutdanningen, og at 
utdanningene skal kjennetegnes av tett dialog med arbeidslivet og ha høy grad av arbeidsrelevans. I tillegg 
skal strategiske satsninger, samt kjerneverdien mangfold, være godt ivaretatt i utdanningene, profilen og i 
markedsføringen av studiene.  
 

                                                        
1 Omhandler ikke fellesgradsstudium eller andre studier akkreditert av NOKUT 
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Gjennomgangen har blant annet ført til et arbeid med å samle beslektede og mindre mastergrader i et program 
(paraplymaster). Målsetningen er å sikre faglig bærekraft og sterke fagmiljøer for utdanningene, og samtidig gi 
en spesialisering og den generelle kompetansen som arbeidslivet etterspør.  
 
OsloMet utfører årlige studentundersøkelser på første og siste år i våre gradsstudier. Formålet er å undersøke 
studentenes opplevelse av kvalitet av blant annet studieinformasjon, undervisning og læringsutbytte. Hvert 
fjerde år foretar OsloMet en kandidatundersøkelsen. I tillegg er det utført flere arbeidsgiverundersøkelser innen 
sentrale yrker for våre utdanninger. Undersøkelser viser at om lag 80 prosent av de som utdannes ved 
OsloMet jobber i Oslo- og Akershusregionen to år etter fullført utdanning. Regionalt utdannings- og 
forskningssamarbeid med både samfunns- og næringsliv prioriteres høyt. Universitetet spiller en nasjonal rolle, 
både ved å være den utdanningsinstitusjonen i landet som utdanner flest i profesjonsfag, og ved å tilby 
utdanninger som ikke finnes andre steder i Norge2.  
 
Oslo og Akershus er en region i kraftig vekst. Befolkningsframskrivinger viser at veksten vil fortsette i årene 
fremover. Ungdomskullene i regionen vil vokse mer enn i andre deler av landet. Behovet for lærere, 
sykepleiere, ingeniører og andre yrker universitetet utdanner til vil fortsette å øke. OsloMet har lagt et stort 
arbeid i å utvikle høyere grads utdanninger, både på master- og doktogradsnivå. Mer enn 250 
doktorgradsstudenter studerer på universitetets egne program. Det er etablert om lag 80 forskergrupper, og 
med sterkere krav til forskerkompetanse i tilsettinger og øremerking av tid til forskning har OsloMet oppnådd 
betydelig økning av forskningsaktiviteten. Akkrediteringen som universitet har forsterket denne positive 
utviklingen, og gjør OsloMet attraktiv og synlig, både for studenter, ansatte og samarbeidspartnere. OsloMet vil 
fortsette arbeidet for å styrke kvaliteten i utdanningene og forskningen, og være en aktør tett på 
samfunnsutviklingen.   
 
Praksis  
Praksis er en stor og viktig del av mange av OsloMets utdanninger, og over 10 000 studenter har praksis hvert 
år. Vår portefølje gir studentene utstrakte muligheter til praksisstudier, bedriftssamarbeid og annen 
arbeidslivsrettet kontakt som en del av studiene. Ved alle fakultetene er det studier med obligatorisk praksis, 
rammeplanstyrte utdanninger med veiledet praksis og utdanninger hvor praksis ikke nødvendigvis er et krav, 
men et tilbud - f.eks. utplassering, feltarbeid eller utføre oppdrag fra arbeidsgiver. Et eksempel på sistnevnte er 
emnet Prosjekt Designerkontoret i bachelorstudiet i produktdesign ved Fakultet for teknologi, kunst og design, 
hvor studentene får reelle oppdrag fra næringslivet, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Ideen med 
emnet er å etablere et designkontor slik det er ute i næringslivet. Emnet er organisert på tvers av årstrinn og 
hvert år deltar omtrent 130 studenter på emnet Prosjekt Designerkontoret.   
 
Studentene vurderer studiene ved OsloMet som meget relevante for arbeidslivet. Studiebarometeret 2018 viser 
at OsloMet-studentene er mer fornøyd enn gjennomsnittet nasjonalt når det gjelder informasjon om hvordan 
kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet og hvilke yrker og bransjer som er relevante, samt hvordan de 
kan knytte kontakter i arbeidslivet. Samme undersøkelse viser at studentene er lite fornøyd med 
kommunikasjonen mellom praksissted og institusjon, og organiseringen av  praksisopplæringen3. Praksislærer-
evalueringer foretatt av OsloMet viser et tilsvarende bilde: Praksislærerne er fornøyd med hvor godt forberedt 
studentene er faglig, men mindre fornøyd med dialogen mellom praksisstedet og OsloMet. Et sentralt tiltak i 
møte med disse utfordringene er OsloMets utvikling av Arbeidslivsportalen. OsloMet ønsker å bedre 
samhandlingen med arbeidslivet ytterligere for å sikre praksis av høy kvalitet i utdanningene. En ny 
arbeidslivsportal skal gi forbedret og forenklet samhandling mellom aktørene som er involvert i studentpraksis, 
samt gi høyere kvalitet og lavere ressursbruk. Mer informasjon om Arbeidslivsportalen er gitt under spørsmål 5 
om eksempler.  
 
En sentral og uløst utfordring er fortsatt å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser, og at dette er koordinert med 
økning i studieplasser. Det er svært uheldig at vi ved flere av våre studier ikke kan øke studenttallet pga akutt 

                                                        
2 OsloMet årsrapport 2018 
3 https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2019/studiebarometeret-2018_hovedtendenser_1-2019.pdf iii 

https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2019/studiebarometeret-2018_hovedtendenser_1-2019.pdf
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mangel på praksisplasser. Dette vil dessverre bidra til å gjøre mangelen på kvalifisert arbeidskraft i viktige 
områder av velferdsstaten større. Her vil det være behov for en mer helhetlig koordinering på tvers av sektorer, 
men også et samarbeid mellom ulike aktører innen en sektor eks. mellom HOD og KD.  Det er også 
utfordrende å kvalitetssikre praksisstedene i en situasjon hvor mangelen på praksisplasser er prekær. I tillegg 
er det svært ulike ordninger for finansiering av praksisplasser både i samme sektorer og på tvers av sektorer, 
og dette gjør at universitetene bruker store ressurser på praksisadministrasjon. 
 
Andre utfordringer ved praksis er å finne relevante praksissteder ved utdanninger hvor det ikke er pålagt eller 
rammeplanstyrt praksis, og der praksis utelukkende finnes i privat sektor. Kapasitet til å ivareta kravene stilt til 
praksisarenaer kan være vanskelig å tilfredsstille for virksomheter uten erfaringer med praksis. Opplæring av 
praksisveiledere er derfor viktig for å sikre god kvalitet. 
 
Særlig er det vanskelig å opprettholde gode avtaler om praksisplasser med små og mellomstore bedrifter. 
Praksisstedene i privat sektor har inntjening som et overordnet mål. Det er vanskelig å motivere for økt ansvar 
gjennom forpliktende samarbeidsavtaler over tid og en utfordring å øke veilederkompetansen med mindre det 
følger insentiver til bedriftene. Det er knyttet bekymringer til at sterkere krav til formell veilederkompetanse og 
lengre praksisopphold kan vanskeliggjøre tilgangen på praksisplasser i privat sektor, så sant det ikke følger 
noen økonomisk kompensasjon for private bedrifter som tar imot studenter.  
 
OsloMet har flere forskningsprosjekter hvor målsettingen er å se forskning, praksis og utdanning som en 
helhet, hvor forskning blir basis for praksis, men også springer ut fra praksis. Et eksempel er OsloMets prosjekt 
om utdanningsbarnehager ved Institutt for barnehagelærerutdanning, finansiert av Forskningsrådet og i 
samarbeid med Bærum kommune, Bjerke Bydel og Stiftelsen Kanvas, med Senter for profesjonsstudier og 
Program for Livslang Læring som interne partnere ved OsloMet. Det er et brukerstyrt prosjekt med ni 
barnehager som deltakere og prosjektet har som overordnet mål å styrke utdanningskvalitet og kvalitet i 
barnehagene gjennom et likeverdig, tett partnerskap mellom OsloMet og praksisfeltet. For ytterligere 
informasjon se: https://blogg.hioa.no/utdanningsbarnehage. 
 
Et annet eksempel er Fakultet for helsevitenskaps nybrottsarbeid med hensyn til utvikling av praksisstudier i 
samarbeid med praksisfeltet, kalt brobyggerprosjektet. Fra 15. august 2019 starter åtte kliniske stipendiater i 5-
årige stipendiatløp. Stipendiatene skal jobbe 60 % med behovsidentifisert forskning og 40 % med utvikling av 
praksis som læringsarena. I tillegg skal de bistå med undervisning og veiledning av praksisveiledere og ansatte 
i fagutviklingsstillinger på det samme stedet de skal forske.  
 
Kortere studier og fleksible utdanninger 
Livslang læring er en forutsetning for å kunne håndtere endringstakten og utviklingstrender i arbeidslivet. 
Universiteter og høgskoler har et ansvar for å tilby flere studier som lettere kan kombineres med arbeid. Dette 
forutsetter at det utvikles relevante studier som er fleksible og lett tilgjengelig for arbeidstakerne.  
 
En årlig statusrapport om norsk arbeidsliv utført av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet på oppdrag fra 
YS viser at interessen for å ta etter- og videreutdanning har sunket fra 2011 til i dag. Rapporten viser til at dette 
ikke skyldes manglende interesse hos arbeidstakerne, men at praktiske hensyn gjør det vanskelig å 
gjennomføre utdanningen. Hadde læringen foregått som en integrert del av arbeidet, ikke som en ekstern 
aktivitet på siden av arbeidslivet ville flere benyttet seg av tilbudet (YS Arbeidslivsbarometeret 2019:42).  
 
Ett av hovedmålene for OsloMet er å «være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive 
arbeidsformer». Teknologi gir mange nye muligheter både i undervisning, pedagogikk og distribusjon av tilbud. 
Den gjør utdanningsvirksomheten mindre stedbundet og mer tilgjengelig hvis utdanningstilbudene digitaliseres 
i større grad. En viktig nasjonal satsning er OsloMets videreføring av Studiesenteret.no. Studiesenteret er et 
nasjonalt nettverk for utdanning og livslang læring, og distribuerer studier fra norske utdanningsinstitusjoner til 
regioner og er et kontaktpunkt mellom institusjoner og lokalsamfunn. Kommunene legger til rette med lokale 
studiesentre for studentene. Studiesenterets rolle er å utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformen 

https://blogg.hioa.no/utdanningsbarnehage
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undervisningen leveres på, og å samhandle med utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringslivet for å 
fremme læring. Et godt samarbeid innebærer at alle parter må bidra, og et arbeidsliv som legger til rette for at 
ansatte kan oppdatere og videreutvikle kompetansen gjennom hele yrkeskarrieren.  
 
Digitalisering handler også om utdanningenes innhold. UNIT gir i handlingsplan for digitalisering i høyere 
utdanning og forskning 2019-2021 et målbilde av utdanning hvor studenter: opplever data og teknologi integrert 
i fagene slik at dette utvikler den digitale dannelsen rundt begrensninger og implikasjoner ved teknologibruk. 
OsloMet legger vekt på teknologikompetanse i utdanningene og har blant annet utviklet emnet Technology and 
Society (5 sp) et felles valgemne for alle bachelorstudenter og obligatorisk for mange av våre 
bachelorstudenter fra høsten 2020. Planet er at emnet skal inngå Studiesenterets portefølje.  
 
Internasjonalisering av utdanning og forskning 
Et interessant og sentralt funn i NIFUs arbeidsgiverundersøkelse (NIFU-rapport 2019:3) viser at praksis fra 
studietiden tillegges stor vekt ved ansettelser, og at utenlandserfaring blir tillagt liten vekt i vurdering av 
kandidatenes kompetanse. Tatt i betraktning FNs bærekraftsmål og det grønne skifte, bør bruken av ny 
teknologi og virtuell mobilitet legge til rette for en annen form for internasjonalisering. Bruk av teknologi kan gi 
tettere, mer langvarige og varierte former for internasjonalt samarbeid. Gjennom en integrert internasjonal 
dimensjon i utdanningene vil studenter og arbeidsgivere kanskje i større grad se faglig sammenheng og nytten 
av utveksling. 
 
Internasjonalisering bidrar til å styrke kvaliteten, kapasiteten og relevansen i forskning og utdanning, og gjør 
verdenssamfunnet bedre i stand til å mestre felles utfordringer. En viktig del av OsloMets samfunnsoppdrag er 
derfor å sørge for at fagmiljøene er tett koblet opp mot internasjonale kunnskapsarenaer. OsloMet har etablert 
ulike utviklingsprogrammer som skal sikre høy kvalitet og internasjonalisering. Et eksempel er 
Individprogrammet som kobler sterke miljøer på OsloMets mot eksellente forskere i og utenfor EU. I 2018 
hentet OsloMet inn sine to første fremragende forskere gjennom ordningen. Boosterprogrammet skal stimulere 
sterkere forskningsmiljøer ved institusjonen, og har innlemmet sin forskergruppe nummer 11 i programmet. 
 
OsloMet har i dag nærmere 300 samarbeidsavtaler med institusjoner i over 60 land. Hovedtyngden av avtalene 
er i europeiske land, spesialt Tyskland, Storbritannia og Spania. USA er den viktigste partneren utenfor 
Europa. 
 
OsloMet tilbyr studenter å delta på DIKU programmene Intern Abroad og MITACS Accelerat International. Det 
er en økende interesse blant studentene for å ha praksisopphold om sommeren, men det er samtidig 
utfordringer med Lånekassens regelverk som ikke er tilpasset denne type opphold. Studenter bør få muligheter 
til å søke om økonomisk støtte til å delta på denne type programmer. 

  

Arbeidsmarked 
OsloMet Karriere har fokus på å forberede studentene på et arbeidsliv i stadig endring. For å bistå studentene 
våre i denne prosessen har OsloMet Karriere utviklet programmet Karriereklar som består av kurs, aktiviteter 
og veiledning tilpasset der studentene er i studieløpet. Det er også et fokus på å forberede ph.d.-kandidatene 
på mulige karrierer etter endt doktorgrad, både innenfor og utenfor akademia. Det pågår et arbeid med å 
utvikle en portefølje av kurs i generiske/overførbare ferdigheter også med tanke på karrierer utenfor akademia. 
En del kurs er på plass allerede (https://ansatt.oslomet.no/kurs-generiske-ferdigheter) og det er søkt om interne 
strategimidler til å utvide porteføljen ytterligere. OsloMet arrangerer årlig «PhD career day» hvor vi fokuserer 
på karrierer både innenfor og utenfor akademia og inviterer inn potensielle arbeidsgivere fra praksis/arbeidsliv 
(sist deltok bl.a. Telenor og Oslo Kommune). 
 
OsloMet har etablert et alumninettverk for kandidater som har fullført en grad eller et årsstudium hos oss. 
Nettverket utgjør en viktig arena for utstrakt kontakt og samarbeid med arbeids- og næringslivet blant annet 
som kompetansebank for interessante gjesteforelesere, utvikling av nye studietilbud og som rekrutteringsarena 
til etter- og videreutdanningstilbud.  

https://ansatt.oslomet.no/kurs-generiske-ferdigheter
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Våren 2016 fikk OsloMet i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle og etablere kompletterende 
utdanning for lærere og sykepleiere med fluktbakgrunn med utdanning fra hjemlandet. Senere ble tilsvarende 
oppdrag innen teknologi-/realfag gitt til OsloMet og NTNU i fellesskap.  Studieåret 2018/19 var det totalt 294 
søkere til kompletterende utdanninger. OsloMet arbeider kontinuerlig med informasjonstiltak og andre tiltak for 
å øke antallet studenter på de kompletterende utdanningene.  
 
OsloMet har videre et eget Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). KAI er en nettverksorganisasjon på 
OsloMet etablert i samarbeid med NAV. Formålet med senteret er å styrke kunnskapsutviklingen og  
-formidlingen innenfor områder som er viktige for arbeidsinkludering. KAI utvikler, syntetiserer og formidler 
kunnskap innenfor arbeidsinkludering rettet mot arbeidslivets og velferdsforvaltningens behov. KAI skal skape 
en gjensidig formidlingsarena mellom forskning, utdanning, politikk og praksis. Senteret utvikler også etter- og 
videreutdanningstilbud, holder åpne forelesninger (ca. en gang i mnd.), arrangerer månedlige frokostmøter, 
skriver kronikker og deltar på konferanser og seminarer. KAI arrangerer årlig en inkluderingskonferanse med 
over 400 deltakere. 
 
Universitetsbydeler 
OsloMet og Oslo kommune har samarbeidet på ulike områder og ulikt nivå i mange år, og mange av våre 
studenter både er fra Osloområdet og får jobb i Oslo kommune etter endte studier. Det er satt ned en 
arbeidsgruppe mellom OsloMet og Oslo kommune, som arbeider med å utarbeide rammene for et pilotprosjekt 
for «Universitetsbydeler». Målet er å skre kontinuerlig toveis kompetanse- og kunnskapsoverføring mellom 
akademia og bydelene, tilgang på oppdatert kunnskap og kompetanse til bydelene, relevante praksisstudier og 
forskerutdanning og bidra til helhetlig forståelse og løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsområder.  
 
 

3. Samarbeid om studentens læring  

OsloMet har positive erfaringer med at studentene skriver bachelor- og masteroppgaver med utgangspunkt i 
problemstillinger gitt av praksisfeltet. Studentene får da oppleve å samarbeide med et praksissted om reelle 
utfordringer og, ofte, bidra til utvikling på praksisstedet.  
 
I en rekke utdanninger inngår arbeidskrav i samhandling med praksis. Det kan for eksempel være et feltarbeid 
over noen uker som i et metodeemne ved bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller en 
integrert del gjennom hele studieløpet.  
 
OsloMet har også frivillig studietilbud, for eksempel kan studenter fra barnevern og sosialfag velge et emne i 
Mentorskap i en sosialfaglig flerkulturell kontekst – Nattergalen. Nattergalen er internasjonalt og i Europa deltar 
over 25 institusjoner fra 6 land (Norge, Sverige, Østerrike, Spania, Sveits og Island). Nattergalen har to 
hovedmål: 

- Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får 
bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. 

- Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i 
høyere utdanning. 

I første studieår er tredjeårsstudenter medlærere (mentorer) for førsteklassestudenter. 
 
Arbeidslivsrelevans og nærhet til praksisfelt er et tema i ph.d.-programmene, og mye av forskningen som 
gjøres i ph.d.-prosjektene er tett knyttet opp til arbeidsliv/praksisfelt. OsloMet har flere nærings- og offentlig 
sektor ph.d.-prosjekter, blant annet finansiert av Helsedirektorat, Tine Meierier, Husbanken og NAV.  
 
En av tre hovedsatsninger ved OsloMet for neste rektorperiode er å utvikle den gode studentopplevelsen. Med 
studentopplevelsen menes summen av alle kontaktpunkter og samhandling studentene opplever gjennom 
deres relasjon til universitet, fra den første gangen studentene hører om OsloMet, gjennom studiestart og tiden 
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som OsloMet-student til fullført grad, alumni-relasjonen og den faglige oppdateringen gjennom etter- og 
videreutdanningstilbud. Prosjektet skal gi økt utdanningskvalitet, herunder læringsutbytte, sikre et godt 
læringsmiljø, være brukerorientert og sikre OsloMets omdømme og attraktivitet.  
 
Innovasjon 
En rekke innovasjonscamper arrangeres ved OsloMet. Dette er seminarer som vanligvis går over to dager. Her 
får studentene en problemstilling, gjerne fra arbeidslivet, som de skal komme opp med ideer for å løse. Kravet 
er at studentene skal komme med konkrete løsninger. Andre satsninger som skal bidra til å styrke innovasjon 
og entreprenørskap ved OsloMet er blant annet Gründergarasjen og OsloMet Makerspace. OsloMet 
Makerspace er et åpent verksted der studentene kan komme med egne ideer og få hjelp til sine prosjekter. Det 
kan for eksempel være 3D-printing, laserkutting eller programmering. OsloMakerspace er åpent for alle som er 
interessert i teknologi, kunst og design, ikke bare studenter ved OsloMet.  
 
OsloMet etablerte i 2018 sammen med Simula, og med støtte fra Oslo og Akershus fylkeskommune, 
Gründergarasjen. Dette skal være et inspirerende og støttende fellesskap for gründere med teknologiprosjekter 
som har som mål å gjøre idéer til vellykkede bedrifter, og retter seg i første omgang mot studenter. Det må 
søkes om plass, og det som blir vektlagt er potensiale for produktet og muligheten til å få gjennomføre 
prosjektet. Opptak gir rettigheter til Gründergarasjens fasiliteter helt gratis i inntil 12 måneder. Garasjen har 
ressurser til å veilede studenter på spesifikke spørsmål knyttet til juridiske problemer, immaterielle rettigheter, 
forretningsutvikling, søknad om finansiering og hvordan pitche bedrifter til investorer. Gründergarasjen skal 
bringe studenter, forskere og gründere sammen for å løse problemstillinger. 
 
OsloMet har videre et pågående prosjekt støttet av forskningsrådet som skal utvikle et internt støtteapparat for 
verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap. Støtteapparatet skal bistå fakulteter og institutter, studenter og 
ansatte med å bygge kultur for feltet gjennom å være et bredt kompetansesenter som bistår og initierer til 
nyskaping. 
 
Fagmiljø 
OsloMet erfarer at kombinerte stillinger og hospiteringsordninger for ansatte fungerer godt og sikrer et godt 
samarbeid med arbeidslivet. For eksempel har sosialfagene tatt i bruk hospiteringsordninger, hvor 
vitenskapelige ansatte hospiterer i det sosialfaglige feltet, og personer fra praksisfeltet har 20 % stilling ved den 
samme utdanningen. Bruk av gjesteforelesere fra næringsliv og praksisfelt er også noe som fungerer godt, og 
studentene opplever som svært nyttig og relevant. OsloMet har hatt som mål å øke antall ansatte i kombinerte 
stillinger, men dette har vist seg utfordrende da formelle forhold knyttet til ansettelseskontrakter, avlønning, 
pensjonsrettigheter o.l. gjør at man ikke har den nødvendige fleksibilitet til å utforme stillingskombinasjoner 
som er optimale faglig sett. Det er viktig at departementet i større grad legger til rette for slike initiativer ved ha 
mer fleksible regelverk som åpner opp for varierte og fremtidsrettede stillingskombinasjoner.  
 
OsloMet har gode erfaringer med å invitere representanter fra næringslivet og offentlig sektor til 
relevansseminar. Relevansseminar er en mulighet for bedrifter og organisasjoner til å gi innspill til 
utdanningene om hvilken kompetanse og hvilke ferdigheter det er viktig at OsloMets studenter har når de skal 
ut i arbeidslivet. Seminaret skal både bidra til økt samarbeid, synliggjøre pågående bachelor-, master og ph.d.-
prosjekter og ikke minst rette fokus mot kandidatenes kompetanse.  

 

 

4. Myndighetsnivå 

Praksisstudier er innen flere profesjonsfag både regulert av Kunnskapsdepartementet og fagdepartementene 
som regulerer praksisstedenes juridiske og finansielle forpliktelser til å ta imot og tilrettelegge for 
praksisstudenter. Det kommer tydeligst til syne i helsesektoren. Samhandlingsreformen har flyttet mange 
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten, som igjen gir økt faglig behov for praksisstudier 
i primærhelsetjenesten. Mens spesialisthelsetjenesten har lovpålagt plikt til å ta imot praksisstudenter og er 
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finansiert for å kunne gjøre det, så har primærhelsetjenesten ikke den samme lovpålagte plikten eller 
finansieringen. På samme måte opplever vi at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
ikke er tilstrekkelig koordinert når studieplasser økes, fordi tildelingsbrevene til de regionale foretakene ikke 
tilsvarende øker kapasitet til mottak av praksisstudenter. Oppfølgingen av Samspillsmeldingen går for sakte på 
dette området, og vi forventer av denne stortingsmeldingen vil følges opp med nødvendig arbeid med 
tverrdepartemental koordinering på praksisstudier. I tillegg er et uforklarlig skille i finansieringen av 
praksisplasser mellom f. eks lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene, siden universitetene selv 
må dekke utgiftene til praksisplasser for lærerutdanningene. Dette burde harmoniseres på tvers av sektorer, 
slik at også finansieringen av studieplasser blir mer transparent.  
 
Duale utdanninger kan være et virkemiddel for utvikling av et nært samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning, 
for å fremme utvikling og innovasjon og sikre en god kompetanseutvikling i samfunnet. Modellen er utbredt i 
Europa, først og fremst i Tyskland hvor «Duale Hochschule Baden Württemberg» www.dhbw.de. Denne 
modellen utfordrer kravene til fagmiljø fordi bedrifter ikke vil forplikte seg til å tilby «tjenester» over en viss 
størrelse og over lengre tid. Gjesteforelesere og korte samarbeid er interessant, men forpliktelser om bidrag 
over lengre tid er vanskeligere. Enkelte krav i studietilsynsforskriften utfordrer jevnstilt samarbeid om studier 
med arbeidslivet, blant annet kan kravene til et stabilt fagmiljø og førstestillingskompetanse være en barriere. 
 
Råd for samarbeid med arbeidslivet 
Universiteter og høgskoler ble i 2011 pålagt å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), som et 
tiltak for å videreutvikle kontakten med arbeidslivet og sikre relevans i studiene. Siden RSA ble opprettet er 
rådets arbeidsform blitt justert flere ganger ved OsloMet. Fra hyppige møter med faste deltagere, til årlige 
møter med mer temabasert deltakelse fra et større nedslagsfelt.  
 
RSA har kommet med anbefalinger om langsiktige satsinger knyttet til arbeidslivsrelevans og innspill til 
potensielle arenaer og partnere for samarbeid, men det er en utfordring å knytte rådet og dets aktivitet tett og 
godt nok på strategiske prosesser i organisasjonen. Rådet har i begrenset grad påvirket studieprogrammene 
siden denne påvirkningen skjer lokalt i fagmiljøene ved det enkelte fakultet, institutt eller program. Det er 
fagmiljøene og deres kompetanse, kjennskap og samarbeid med arbeidslivet som best kan sikre relevans i 
utdanningene, sammen med de eksterne representantene i mange av universitetets råd og utvalg. OsloMet 
mener det kunne vært nyttig for oss å prøve ut en ordning med et advisory board som gir strategiske råd til 
institusjonenes ledelse i stedet for RSA. 
 
RSA har skapt en arena for erfaringsutveksling og nyttige innspill fra mange dyktige representanter fra 
arbeidslivet, men ordningen bør være valgfri og det bør være opp til den enkelte institusjon hvordan 
samarbeidet med arbeidslivet skal sikres.   
 

5. Eksempler  

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er utviklet ved Institutt for barnehagelærerutdanning og 
gikk fra å være et lokalt prosjekt og utdanningsprogram til å bli en nasjonal satsning hvor studieplasser og 
utviklingsmidler ble stilt til disposisjon i utviklingsperioden 2007-2011. Fra 2011 er det tatt opp nye kull hvert år, 
i alt 80 studenter årlig. Utgangspunktet for Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF) og etterhvert 
ABLU var et behov for et studieprogram designet for å møte studenter i ulike livssituasjoner uten å tappe 
barnehagene for arbeidskraft. Modellen bygger på KOMPASS-kurset (15 stp) som er designet for assistenter 
og fagarbeidere. Dette er den samme målgruppen som rekrutteres til ABLU hvor arbeidsplassen er 
læringsarena og erfaringsbasert og kontekstuell læring står sentralt. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 
år som er mulig å kombinere med arbeid i inntil 60 prosent. Deler av undervisningen er flyttet ut til 
barnehagene hvor studentene får veiledning i grupper. Studiet bygger på forpliktende samarbeid med 
barnehagen og fordrer oppfølging på arbeidsplassen. ABLU har høstet svært gode tilbakemeldinger og 
erfaringer fra dette studiet tas nå med videre inn et nytt samlings- og nettbasert studie som starter opp høsten 
2020.  

http://www.dhbw.de/
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Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsarenaer: 
- studiesamlinger på OsloMet  
- studiesamlinger i barnehagen  
- arbeid i kollokviegrupper  
- veiledet praksisopplæring  
- arbeid på høgskolens internettbaserte lærestøttesystem  
- selvstudier  

Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig 
kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser. 
 
 
Ph.d.-studium i ingeniørvitenskap  
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) kompetansebarometer, og en kartlegging av næringslivets 
kompetansebehov utført av NIFU, har vist i flere år at bedriftene har et særlig et behov for kompetanse innen 
fagområdene ingeniør og teknologi. I 2018 oppgir hele 46 prosent av bedriftene at de har et behov for ansatte 
med ingeniørfag og andre tekniske fag, mot 40 prosent tidligere år (NHOs Kompetansebarometer 2018: 3). 
Andelen bedrifter med behov for ansatte på doktorgradsnivå viser også en økning fra 4 prosent i 2015 til 7 
prosent i 2018. Flest bedrifter som etterspør fagkompetanse på doktorgradsnivå har behov for kompetanse 
innen matematikk/naturvitenskapelige fag (NHOs kompetansebarometer 2018:37).  

 

OsloMets styret etablerte i 2018 et ph.d.- program innen ingeniørvitenskap som vil møte mange av disse 
kompetansebehovene. Studiet hadde oppstart i januar med et planlagt opptak på 20 ph.d.- studenter i løpet av 
2019. Det engelskspråklige studiet er et tverrfaglig doktorgradsprogram i ingeniørvitenskap som bygger på 
fagområdene anvendt matematikk og fysikk, teknologi og ingeniørfag – og samspillet mellom disse. Fagmiljøet 
som skal bidra i studiet er tilknyttet de tre ingeniørfaginstituttene ved Fakultet TKD (Institutt for bygg- og 
energiteknikk, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi og Institutt for informasjonsteknologi) og et 
forskningssenter i digital teknologi: SimulaMet. 
 
Programmet har en anvendt profil som skiller det noe fra mer disiplinbaserte doktorgradsprogrammer ved 
andre universiteter i Norge. Programmet er tilrettelagt for å møte nasjonale og internasjonale samfunnsbehov 
for fremtidsrettet ekspertise innen de nevnte fagområder, blant annet digitalisering som er en viktig satsing 
både nasjonalt og globalt. 

 
Arbeidslivsportalen  
Arbeidslivsportalen er en nasjonal løsning som skal forenkle og forbedre kommunikasjon og samhandling 
mellom partene for å fremme læring i praksis. OsloMet fikk i 2018 midler til utviklingen av denne portalen fra 
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).  OsloMet har ansvaret for utvikling av portalen som en nasjonal løsning 
og har invitert andre universiteter og høgskoler og representanter fra arbeidslivet inn i arbeidet. Når 
prosjektperioden er over skal Unit ha ansvaret for driften og oppfølging av tjenesten. Organiseringen av 
prosjektet er derfor et samarbeid mellom Unit og OsloMet. Unit har ansvar for arkitektur og utvikling, sikkerhet 
og integrasjoner, og skal også bidra i arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser, utrulling og 
implementering4. 

                                                        
4 https://www.unit.no/prosjekter/arbeidslivsportalen 
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Målet er at Arbeidslivsportalen skal bli den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv. 
Høyere kvalitet i praksis er det primære målet. Digitalisering av arbeidsprosesser skal føre til lavere 
ressursbruk og bedre brukeropplevelse for studentene, praksisstedene og utdanningsinstitusjonene. 
Kommunikasjon mellom aktørene før, under og etter praksis, skal bli enklere enn den er i dag. Det skal videre 
bli mer attraktivt for arbeidslivet å bli, og være, praksissted. 
 
Prosjektet tar sikte på å lansere den nasjonale løsningen innen juni 2020. Mer informasjon er å finne på 
arbeidslivsportalens blogg.  

 
 

6. Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for helse- og sosialfag og 
lærerutdanning  

 
 
Helse- og sosialfagutdanningene  
Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) medfører et tett samarbeid mellom 
utdanninger og arbeidsliv, der praksisfeltet har betydelig innflytelse over utdanningenes innhold og utforming. 
Kontinuitet og forutsigbarhet er kjennetegn for et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og 
praksisfeltet. Utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet har et felles ansvar og herunder forpliktelser for å gi 
studentene en relevant og kvalitetssikret utdanning.  
 
Samarbeidsavtalene, slik de er nedfelt av KD i den nye forskriften, vil lette arbeidet med praksis i 
kommunehelsetjenestene betydelig hvis de følges opp. Spesielt viktig er det at kommunen på overordnet nivå 
tar ansvar for å skaffe de nødvendige praksisplassene hvis en underliggende enhet ikke leverer den de skal. 
OsloMet vil samtidig poengtere at det ikke er tilstrekkelig med gode samarbeidskontrakter mellom instituttet og 
praksisplasser. Det er nødvendig at en person på praksisplassen har et overordnet ansvar for å samarbeide 
med instituttet om praksis og andre aktiviteter, og at dette er en person som ikke er veileder for en student.  
Når en praksisplass har en ansatt som har tatt veiledningskurs hos oss, bør den ansatte også ha en forpliktelse 
til å bli veiledere over mer enn ett år. Vi ser at mange av de som tar kurset ikke lenger veileder studenter etter 
at de har fått bevis på at de har tatt veilederkurset.  
 
Helse- og sosialfagutdanningene har tatt i bruk både hospiteringsordninger, hvor vitenskapelig tilsatte 
hospiterer i feltet, og kombinerte stillinger. Det har vært et ønske om å øke bruk av kombinerte stillinger, men 
det har vært utfordrende av hensyn til formelle forhold knyttet til ansettelseskontrakter, avlønning, 
pensjonsrettigheter o.l. På masternivå samarbeider studenter med praksisfeltet om masteroppgaver.  
 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/om/
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/om/
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Lærerutdanningene 
Et tett samarbeid med skolene og barnehagene forutsetter en eier som tar del i arbeidet på et overordnet og 
strategisk nivå. Gjennom avtalefestede møtepunkter og en forpliktende intensjonsavtale mellom partene, eier 
og utdanningsinstitusjoner, kan det bidra positivt inn i arbeidet om profesjonsutvikling. 
 
Gjensidig forståelse av hva kvalitet i praksisopplæringen innebærer i skole, barnehage og lærerutdanningene 
er vesentlig for å få til et gjensidig samarbeid. Det er nødvendig å bruke tid sammen for å kunne forstå de ulike 
forutsetningene for å kunne gå videre med konkrete reelle utviklingssamarbeid av utdanningene og 
barnehagene og skolene. Det vil være behov for flere pedagoger/lærere i praksisfeltet med høy grad av 
fagkompetanse der FoU-arbeid vektlegges. Det må legges til rette for og diskuteres i fellesskap hva det 
innebærer for alle parter. 
 
Bachelor i barnehagelærerutdanning har minimum 100 dager obligatorisk praksis. Det er en viktig arena for å 
sikre profesjonsrelevans i studiet og gi studentene erfaringer og kompetanse som de ikke kan få på campus. Vi 
ser likevel at vi har utfordringer med å skape tilstrekkelig helhet og sammenheng mellom det som skjer på 
campus og det som skjer i praksis. De siste årene har det vært tatt store grep ved barnehagelærerutdanningen 
ved fakultetet for å styrke nettopp dette. Blant tiltakene er å opprette en studielederstilling med spesielt ansvar 
for praksis, samt flere emneansvarlige med spesielt ansvar for praksisoppfølging, som vi nå begynner å få 
gode tilbakemeldinger på. Videre har NFR-prosjektet utdanningsbarnehager bidratt til gjensidig tettere 
samarbeid som vi har sterkt ønske om å videreføre og institusjonalisere, men som vi ser vil være utfordrende 
på sikt om det ikke bevilges midler til utvikling og drift på samme måte som for lærerutdanningsskoler (ref. 
Lærerutdanning 2025). 
 
Den viktigste utfordringen for et gjensidig samarbeid mellom aktørene i lærerutdanningsfeltet og barnehageeier 
er mangel på ressurser i praksisfeltet. Det handler om å frikjøpe pedagoger til å utføre utviklingsarbeid, delta 
aktivt i samarbeidsfora. Barnehagene og skolene har naturlig nok fokus på daglig drift. Når vi nå skal jobbe 
sammen om utvikling, er det en utfordring for lærerne å få frigjort tid til dette.  
 
Fakultetets erfaringer er at god og likeverdig samarbeid bidrar til utvikling av utdanningene på flere måter. 
Gjennom det tette samarbeidet er erfaringene så langt at alle i større grad ser praksis og undervisning som 
likeverdige arenaer og man ser på kvaliteten på disse i sammenheng. Når samarbeidet fungerer godt, er det 
med på å videreutvikle utdanningene ved at forskere ved lærerutdanningsinstitusjoner får en bedre innsikt i 
praksisfeltet og praksisskolene får en større rolle i det som skjer på campus, både gjennom å være med, og 
utvikle undervisningen. 
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