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Nytt om folk

FoU ved DMMH
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en viktig del av
arbeidet til vitenskapelige ansatte ved DMMH. Vi er gjennom
Forskrift for rammeplan for barnehagelærerutdanning pålagt
å drive en forskningsbasert utdanning, og alle vitenskapelig
ansatte ved DMMH har FoU-ressurs.
I den praktiske hverdagen som ansatt ved DMMH er det
nyttig å vite litt om hvem som kan hjelpe deg eller veilede
deg i ditt FoU-arbeid når du har behov for det, og hvilke
utlysninger og frister du kan ha nytte av å vite om.
Denne bulletinen har som mål å gi deg den
informasjonen du trenger. Hvis du fortsatt lurer på noe, så ta
kontakt med oss i FoU-administrasjonen!

Side 5

Redaksjonen av FoU-bulletin avsluttet 8.2.2020
Satt med Cambria 11/16 i Indesign.
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FoU-administrasjonen ved DMMH

Prorektor for FoU
og oppdrag: Ingar
Pareliussen (ipa)

Ingar Pareliussen er med i ledergruppen
ved DMMH. Selv om rektor er den som
har overordnet ansvar for DMMH, så har
Ingar et særlig delegert ansvar for FoUvirksomheten vår. Prorektor for FoU
forbereder og arbeider med FoU-saker i
ledergruppa og i DMMH-styret.
Ingar er representant fra ledelsen
i Vitenskapelig utvalg (VU). Han
saksbehandler og gir råd til rektor
vedrørende blant annet tildeling
av FoU-stipend, ekstra annuum og
opprykkssøknader.
Ingar bidrar til å utforme avtaler og
kontrakter i større forskningsprosjekter, og
han er også den som signerer større FoUkontrakter og søknader.
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Svein

Kari

FoU-administrasjonen er Ingars forlengede arm(er) ut i
fagmiljøet. De har en mer operativ rolle enn Ingar og skal
bidra med å motivere til og legge til rette for FoU-arbeid ved
høgskolen.
FoU-administrasjonen holder til på FoU-kontoret på rom
610 som normalt holder åpent onsdager kl. 10-15. De vil
komme med tilbud om aktiviteter som kan hjelpe ansatte i
deres FoU-arbeid.
FoU-administrasjonen vil bidra med informasjon til
vitenskapelig ansatte om FoU-arbeidet og rutinene ved
DMMH, sørge for interne utlysninger, motta søknader
om FoU-stipend og forberede behandling av disse, motta
FoU-planer og -rapporter, samt annen saksforberedelse
og saksbehandling. Vi leser og kommenterer utkast til
artikler og andre arbeider og kan bistå ved utarbeidelse
av spørreskjema. Stipendsøkere bør søke veiledning om
hvordan utforme en stipendsøknad.
FoU-administrasjonen skal også ivareta arbeidet med
prosjektutvikling her ved DMMH, og er kontaktpersoner når
FoU-prosjekter planlegges og settes i gang.
Leder for FoU-administrasjonen signerer kontrakter på
mindre prosjekter.
FoU-administrasjonen ved DMMH består av følgende tre
personer i tillegg til prorektor Ingar:
• Svein Sando (ses) - leder
• Kari Emilsen (kem)
• Marit Holm Hopperstad (mah)

Marit
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FoU-kontoret ved DMMH
For å være lett tilgjengelig for spørsmål, veiledning og
alle andre mulige FoU-henvendelser, har vi etablert et FoUkontor. Kontoret skal fungere som et lavterskeltilbud hvor
alle vitenskapelig ansatte ved DMMH skal kunne søke hjelp.
FoU-kontoret holder til på rom 610 i Mellomgården.
Kontoret vil bemannes av en eller flere av oss i FoUadministrasjonen hver onsdag. Da er det bare å stikke innom
med det dere har på hjertet. I tillegg til at vi er klare for
spontane henvendelser kan en også gjøre avtaler med oss.
Ta kontakt på vår felles e-postadresse:
fouadm@dmmh.no
FoU-kontoret vil også være stedet hvor vi har
prosjektutviklingsmøter, veiledningsmøter, eller andre FoUrelaterte møter.
Vi ønsker alle velkommen innom for en FoU-prat;
dørterskelen er veldig lav (også den digitale)!

Koronaeffekter
Vi sendte nylig ut en e-post til alle lærere om de ville
si noe om hvordan koronapandemien har påvirket FoUarbeidet. Her er noen inntrykk fra hva de fem vi har hatt
kontakt med svarte:

• Det ble bråstopp med FoU i november da det meste
måtte digitaliseres igjen. Det er blitt endel utmattende timer
på zoom.
• Til tross for mer krevende undervisning er det også
blitt mer ro til FoU. Datainnsamling er imidlertid blitt utsatt
og det internasjonale samarbeidet er satt på vent.
• Siden konferanser er avlyst eller utsatt er det blitt
mer ro til skriving og publisering.
• Utenlandsreiser er avlyst, og dermed fått mer tid til å
skrive artikler på grunnlag av gamle data.
• Omlegging av både eksamener og undervisning
har gjort at FoU-tiden er blitt en salderingspost. Utadrettet
virksomhet er også blitt umuliggjort. Begge deler har derfor
vært negativt for FoU-produksjonen.
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Normale åpningstider

I utgangspunktet holder kontoret åpent alle
onsdager klokka 10-15 fram til juni, men
ikke i uke 8 og påskeuka.
På grunn av avtaler vi ikke har oversikt
over i skrivende stund, kan kontoret være
helt eller delvis stengt på onsdager. Dette
varsles det om i epost til faglige ansatte.
I disse corona-tider kan det imidlertid
hende at betjeningen av kontoret vil skje
elektronisk. Vi sender ut info om det
fortløpende.

Ekstra FoU-tildeling

19 førstestillinger har fått 10 % ekstra
FoU for neste studieår. I år måtte man ha
minst 4,2 publiseringspoeng over 3 år,
mens grensen i fjor lå på 2,4 poeng. FoUproduksjonen for førstestillingene har altså
gått betydelig opp i 2020.

Fortell om dine
publiseringer
Har du fått publisert noe, det være seg en
artikkel, gitt ut en bok, gjort en kunstnerisk
bragd, skrevet en kronikk o.l., så legg ut info
om dette på Intranettet vårt.

Faglig forum våren 2021
er VID-konferansen 12. mars som det er
informert om flere ganger ved e-post.
Påmeldingsfristen var 8. februar.

Husk: Uke 8 er FoU-uke
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Personvern - NSD
Det er viktig at alle prosjekt behandles mht. personvern og at man melder prosjektet til NSD
Personvernombudet. Dette gjelder både prosjekter man gjennomfører som del av sin faste FoU, FoU-stipend og
prosjekter som er finansiert med eksterne midler. Alle prosjekt skal være klarert med NSD før datainnsamling
settes i gang.
Du finner også informasjon om når du skal melde prosjektet til NSD og hvordan du gjør det her:
https://nsd.no/personvernombud/
Ta kontakt med FoU-administrasjonen for veiledning og råd hvis du er usikker på når og hvordan du skal
melde ditt prosjekt til NSD.
Personvernombud har vi ikke, men før opp Ingar Pareliussen der slikt etterspørres.

Forskergrupper
•
•
•
•
•

Barnehageledelse. Birgitte Ljungren er leder
Barndom og kulturelt mangfold. Gry Metter D. Haugen er kontaktperson.
Rom for lek og læring. Monica Seland er leder.
Spesialpedagogikk og tidlig innsats. Frode Stenseng og Ingvild Åmot er ledere.
Barnekultur og kunstpedagogikk. Marit Holm Hopperstad er leder.

Alle faglig ansatte ved DMMH har mulighet til å knytte seg til en gruppe hvis de vil. Se mer informasjon om
gruppene på nettsidene våre under fanen «Forskning og utvikling». Ta kontakt med lederen av den gruppen du
ønsker å bli medlem av. Man kan være medlem av bare en gruppe av gangen.

Biblioteket
I alt FoU-arbeid er det viktig med god tilgang til litteratur
og hjelp og bistand fra de som vet hvor man finner
relevante kilder, og hvordan man skal søke for å finne dem.
Biblioteket ved DMMH er kjent ut over vår egen
campus for å yte utmerket service på dette området, og
særskilt innenfor barnehagefaglig forskning og litteratur.
Biblioteket ved DMMH har tilgang på relevante
søkemotorer, fulltekstarkiv og tidsskrifter i tillegg til sin
egen rikholdige biblioteksamling.
Ta kontakt med våre folk på biblioteket så bistår de deg
gjerne med hjelp:
Gunvor Elisabeth Haugum, spesialbibliotekar - geh@
dmmh.no: jobber med innkjøp, Leganto, undervisning i
Litteratursøk og bruk av biblioteket.
Loreta Burbaite, hovedbibliotekar – lbu@dmmh.no:
jobber med databases/e-ressurser, tidsskrifter, Cristin,
undervisning i litteratursøk og bruk av biblioteket, innkjøp.
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Nytt om FoU og folk på DMMH
Tildeling av stipendier som starter høsten 2021
Lange FoU-stipend (+40 % FoU)
• Thomas Nguyen: Gamification and formal practice
• Marianne Schram, Maria Selmer-Olsen og Gunn
Anita Søraunet (+13 % til hver): På startstreken til
barnehagelærerprofesjonen - å se seg selv i lederrollen.
Korte FoU-stipend (+15 % FoU)
• Anne Holla Sivertsen: Barns opplevelse av medvirkning
i ulike milø og aktiviteter i barnehagen
• Signe Marie Hansen og Ine Bratsvedal: Studentaktiv
undervisning i matematikk og RLE.
• Guro Strømsøe: Forskningsgjennomgang på
kryssingsfeltet mellom dramapedagogikk og dramaturgi
• Åse Kristin Hungnes: Pedagogens møte med
barnekulturens musiske uttrykk blant de yngste barna i
barnehagen.
• Kjersti Nissen: Søknadsskriving førstelektoropprykk.
Ph.d.-stipendiatstilling i spesialpedagogikk
• Hvem som får den er ennå ikke bestemt.
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FoU-lunsj - ta med
matpakka og få innsikt i
andres FoU-arbeid!
En gang i måneden arrangeres «FoU-lunsj»,
fra klokka 11.45 til 12.15. Målet er at vi
på denne måten vil få bedre innsikt i hva
kollegene våre driver med. På en FoU-lunsj
formidler DMMH-ansatte det de forsker på.
Alle som vil høre på kan ta med seg drikke
og matpakke. Presentasjonen vil være på ca.
20 minutter, med påfølgende spørsmål til
slutt.
På grunn av koronasituasjonen vil det
avgjøres på kort varsel når de ulike
presentasjonene blir og på hvilken måte,
digitalt, på rom 1427 eller en kombinasjon.
Det varsles via e-post.

Nye doktorander

Ingrid Bjørkøy disputerte 4. desember 2020 på
avhandlingen Sang som performativ for samspill i
småbarnspedagogisk praksis, ved NTNU, institutt for
lærerutanning.
Nassira Vik disputerte 5. februar 2021 på avhandlingen
Språkkartlegging og inkludering av flerspråklige barn i
barnehagen, ved NTNU, institutt for pedagogikk og livslang
læring. Se bilde nede til høyre fra disputasen som ble
arrangert som webinar.
Ole Johan Sando disputerer 5. mars 2021 på
avhandlingen Places for children. The role of physical
environment in young children’s well-being and physical
activity, ved NTNU, institutt for lærerutdanning.

Fra en FoU-lunsj.

Opprykk på slutten av 2020

I styremøte 1.12.2020 fikk vi to nye professorer:
• Monica Seland som professor i pedagogikk.
• Ellen Gjervan som professor i drama, fra den dagen
hun går over i faglig stilling ved DMMH.
Disse vil bli presentert grundigere i neste FoU-bulletin,
sammen med andre som er iferd med å få opprykk.
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