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Forskningsgrupper og forskningsprosjekter i VID som søknadene 

bør knyttes til/ 

VID Research groups and research projects that applications 

should relate to 

 

Stipendiatstillingene vil knyttes til én av følgende forskningsgrupper/forskningsprosjekter/  

The research fellow positions will be connected to the following research groups/research projects: 

 Medborgerskap 

 Profesjonell praksis knyttet til offentlig omsorg i barnevernets regi 

 Læring i profesjonsutdanning og praksis 

 Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis 

 Christian discourses and practices on illness and disability 

 Migration, refugees and religion 

 

Forskningsgruppe: «Medborgerskap» 

Arbeidssted: Stavanger/Sandnes. 

Inntil 2 stipendiatstillinger. 

Forventning til phd-søknader knyttet til forskningsgruppen: prosjektenes mål skal bidra til 

kunnskapsproduksjon om medborgerskap og forskningsdesignet skal omfatte deltakerinvolvert 

forskning. Det innebærer at prosessen med å utarbeide design/metode er del av prosjektet. 

Forskningsgruppen har to profilområder: 

1. Medborgerskap, utviklingshemming og kognitiv svikt 

I dette profilområdet utforskes ulike deltagerbaserte forskningsprosjekt hvor deltakerne kan være 

personer med utviklingshemming eller kognitiv svikt, pårørende, brukerorganisasjoner og/eller 

praksisfeltet. Instituttets erfaring med drift av tre forskningssirkler sammen med ansatte i 

kommunale omsorgstilbud ønskes videreutviklet. Det planlegges derfor oppstart av forskningssirkler 

hvor voksne personer med utviklingshemming eller kognitiv svikt er deltakere. Med bakgrunn i 

temaet medborgerskap og hverdagsliv, er målet å produsere kunnskap om hva som fremmer helse 

og livskvalitet i hverdagslivet. Kunnskapsproduksjonen kan ha fokus på: 

A. Teoretisk utforskning av medborgerskap knyttet til brukergrupper med utviklingshemming 

eller kognitiv svikt (redusert autonomi) 

B. Utforskning av demokratiske prosesser og medborgerskap i hverdagsliv i tjenestetilbud til 

personer med utviklingshemming eller kognitiv svikt 

C. Narrativitet og meningsskaping som ressurs i fag- og kunnskapsutvikling sammen med 

brukere, deres nærpersoner og tjenesteytere  
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2. Medborgerskap, rehabilitering og folkehelse; i hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv er aktuelle 

tema:  

A. Medborgerskap og rehabilitering – vilkår og virksomheter etter samhandlingsreformen:  

a) Bærekraftige og fremtidsrettede organiseringer på rehabiliteringsfeltet – som fremmer 

medborgerskap for personer i sårbare livssituasjoner, f. eks. hverdagsrehabilitering 

og/eller arbeidsrettet rehabilitering  

b) teoretisk utforsking av medborgerskap knyttet til aktuelle målgrupper 

 

B. Medborgerskap og folkehelse: 

a) Offentlig-frivillig-samarbeid og lokalsamfunnsarbeid, inkludert næringslivet, som bygger 

opp under medborgerrollen for spesielt utsatte grupper eller personer som bor i eget 

hjem, f.eks. morgendagens aktivitetssentra. 

Ny teknologi/velferdsteknologi, universell utforming og annen samfunnsplanlegging som fremmer 

demokratiske prosesser og støtter opp under tilhørighet og deltakelse i hverdagsliv og samfunnsliv 

for alle, eller for utvalgte målgrupper som barn og unge med funksjonsutfordringer. 

Kontaktperson for alle søknader er førsteamanuensis Kirsten Jæger Fjetland, 

kirsten.jaeger.fjetland@vid.no, tlf. 51972242 (A)/ 90018345 (M). 

 

Forskningsgruppe: «Profesjonell praksis knyttet til offentlig omsorg i barnevernets regi»  

Arbeidssted: Oslo, Bergen, Stavanger  

Inntil 1 stipendiatstilling. 

 

Hvilken omsorg det offentlige tilbyr barn og unge som ikke kan bo hjemme har stor betydning for 

deres utviklingsbetingelser. Unge voksne med barnevernsbakgrunn har gjennomgående en høyere 

risiko for ikke å fullføre utdanning, dårlig fysisk og mental helse, arbeidsledighet og rusmisbruk. De 

siste 10 årene har det skjedd en omfattende endring i offentlige omsorgstiltak med reduksjon av 

institusjonsomsorgen, økning av fosterhjemsplasseringer, og samtidig en betydelig profesjonalisering 

av fosterhjemsomsorgen. Endringene skaper nye betingelser for barn under offentlig omsorg, og for 

hva som forstås som god profesjonell praksis.  

 

Det aktuelle stipendiatprosjektet skal utvikle kunnskap om profesjonell praksis knyttet til offentlig 

omsorg. Prosjektet kan omhandle ulike omsorgsmodeller:  

 barnevernsinstitusjoner 

 fosterhjem, eller 

 omsorgsmodeller i skjæringsfeltet mellom institusjon og fosterhjem. 

 

Dette innebærer å studere profesjonell praksis gjennom å utforske konkrete arbeidsmåter, ulike 

måter å tenke om og forstå problemene som praksisen adresserer, og relasjonene mellom de som 

berøres av den aktuelle praksisen. Videre vil det være relevant å utforske de materielle og sosiale 

strukturene som former den aktuelle profesjonelle praksisen.  
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Prosjektet skal knyttes til VIDs PhD-program i diakoni, verdier og profesjonell praksis. Det 

overordnede temaet for prosjektet skal derfor reflektere etiske eller andre verdimessige spørsmål 

knyttet til samfunnets forpliktelser, og hvordan disse utformes i en profesjonell praksis for unge som 

plasseres i offentlig omsorg. Stipendiaten vil bli del av en forskningsgruppe hvor flere av forskerne 

jobber med temaer relatert til profesjonell praksis med barn, unge og familier. Forskningsgruppen vil 

ha en fler- og tverrfaglig profil og en målsetning om å utvikle praksisrelevant kunnskap for sosial- og 

helsefeltet. Gruppen vil også rette fokus mot profesjonell samhandling, og det handlingsrommet som 

gis for profesjonell praksis i ulike faglige kontekster. Kunnskapsutviklingen i denne gruppen vil, i tråd 

med VIDs overordnede FoU-målsetning, utforske verdier, etiske dilemma og konflikter, makt og 

ansvar i helse- og sosialtjenester.   

Kontaktperson for alle søknader er førsteamanuensis Gunhild Regland Farstad, 

gunhild.farstad@vid.no, tlf. 22451828 (A). 

 

Forskningsgruppe: «Læring i profesjonsutdanning og praksis» 

Arbeidssted: Bergen, Oslo, Stavanger/Sandnes. 

Inntil 3 stipendiatstillinger. 

VID vitenskapelige høgskole bygger på høgskoler med lange og solide utdanningstradisjoner.  Flere av 

høgskolene som nå slår seg sammen startet opp som pionérer innenfor utdanningsfeltet i sin samtid. 

Som private, kirkelig tilknyttede institusjoner har de forsvart sin posisjon som alternativ til de statlige 

høgskolene, dels gjennom sin særegne profilering av utdanningene, men også gjennom et sterkt 

fokus på kvalitet og innovative løsninger. VID ønsker å strekke seg videre med målet om å hevde seg 

nasjonalt og internasjonalt som et fremragende og innovativt utdanningsmiljø på våre områder. For å 

styrke, samordne og spisse satsingen på å utvikle utdanningene ved VID, utlyser vi inntil 3 PhD-

stipender knyttet til tematikken Læring i profesjonsutdanning og praksis. Prosjektbeskrivelsen som 

vedlegges søknaden må føye seg inn under ett av følgende forskningsområder: 

A. Samarbeidslæring på nye måter i helse- og sosialfagutdanningene 

B. Læring av verdi- og relasjonskompetanse i profesjonell praksis 

 

A. Samarbeidslæring på nye måter i helse- og sosialfagutdanningene  

PhD-prosjekter relatert til dette forskningsområdet fokuserer på helse- og sosialfagutdanning. 

Prosjektene kan være knyttet til tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), samarbeidslæring som 

aktivt inkluderer frivillighet, brukerkunnskap og medvirkning i kunnskapsutvikling og implementering 

av behandlingstilbud og tjenester. Prosjektene kan også ha fokus på å prøve ut metodikk for 

samhandlingslæring (eksempelvis simulering), og/eller å inkludere nye aktører og arenaer i 

samhandlingen.  

B. Læring av verdi- og relasjonskompetanse i profesjonell praksis 

PhD-prosjekter relatert til dette forskningsområdet kan knytte an til alle utdanningsområder i VID 

(helse- og sosialfag, teologi, diakoni, ledelse og kulturfag). Prosjektene kan omfatte temaer knyttet til 

læring av verdi- og relasjonskompetanse, forming og danningsaspekter, prosjekter knyttet til 

systematisk refleksjon, etikk, makt og verdighet, relasjoner og kommunikasjon med 
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pasienter/pårørende, eksistensiell omsorg og menneskerettigheter. Prosjekter som utvikler og tar i 

bruk innovativ metodikk og/eller nye læringsverktøy vil være særlig relevante. 

Kontaktperson for alle søknader er førsteamanuensis Bodil Tveit, bodil.tveit@vid.no, tlf. 2245 1920. 

 

Forskningsgruppe: «Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis» 

Arbeidssted: Bergen, Oslo, Stavanger/Sandnes. 

Inntil 2 stipendiatstillinger, primært ett for hvert av de beskrevne prosjektene nedenfor. 

Stipendiatstillinger til forskningsgruppen Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i 

profesjonell praksis har som mål å utvikle kunnskap om eksistensielle perspektiver hos brukere og 

pasienter, og utvikle metoder for å komme brukere og pasienter i møte på disse perspektivene i 

sykepleie, helse- og omsorgsarbeid.   

A. Stipendiatstillinger kan knyttes til prosjekt på Eksistensielle perspektiver og eksistensiell 

kompetanse i psykisk helsearbeid. Prosjektet kan ha fokus på enten hjemmeboende eldre 

med depressive lidelser, eller brukere med alvorlige og langvarige psykiske lidelser som bor i 

egen eller tilrettelagt bolig. Det kan anvendes ulike design og metoder i prosjektene. Det er 

ønskelig at prosjektene har en innovativ forskningsstrategi. Prosjektene kan ha fokus på 

utforsking av eksistensielle perspektiver hos mennesker med psykiske lidelser og/eller 

utforsking og evaluering av samtaleformer og dialoger knyttet til eksistensielle perspektiver i 

psykisk helsearbeid. 

Kontaktperson for dette prosjektet er professor Marianne Thorsen Gonzalez: 

marianne.gonzalez@vid.no, tlf. +4722451807 (A), +4793224285 (M).  

B. Stipendiatstillinger kan knyttes til prosjekt innen Eksistensiell omsorg – utfordringer og 

potensialer i klinisk praksis. Prosjekter skal ha fokus på pasienter og/eller pårørende og/eller 

samspillet med helsepersonell. Prosjektene kan både ha et individperspektiv og et 

systemperspektiv. Eldre, personer med demenslidelser og kreftsykdommer er særlig aktuelle. 

Kontaktperson for dette prosjektet er professor Tove Giske: tove.giske@vid.no, tlf. +47 569 92 677 

(A), +47 958 56 632 (M). 

Det kan anvendes ulike design og metoder i de ulike prosjektene. Det er ønskelig at prosjektene 

inkluderer en innovativ forskningsstrategi. Stipendiatstillingene er primært tiltenkt sykepleiere med 

relevant mastergrad, men andre faggrupper med prosjekter som har klar relevans for sykepleie og 

helsefag vil også kunne vurderes.  

 

Forskningsgruppe: Christian discourses and practices on illness and disability  

Work place: Primarily Stavanger or Oslo. 

Research fellow positions: Max. 2.  

In a globalized society, how do religious discourses and practices shape ideas about health, illness, 

body and mind? How do Biblical texts and Christian rituals travel between contexts and take on new 
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meanings in the process? How are religious and biomedical worldviews negotiated locally and 

globally? 

VID Specialized University wants to strengthen its research focus on the interface between religion 

and health. As part of this focus up to two PhD scholarships in the fields of theology are now 

announced and applications are welcome. Applications must include a project proposal which 

demonstrates how the applicant will approach her/his project. The project proposal is expected to 

have a particular focus on research question in relation to research material and relevant research 

discourses. 

Thematically, the project proposals are expected to find their research questions and material within 

areas such as: 

 Existential experiences of chronic, acute, or terminal illness, or various forms of disability. 

 Church discourses and practices on healing and disability, in relation to biblical texts, 

theologies, liturgies, preaching, counselling, exorcism. 

The project proposals are expected to define their approach to research questions and material in 

relation to: 

 Method: a textual and/or empirical focus. 

 Discipline: biblical studies, systematic theology, practical theology, missiology, or a cross-

disciplinary theoretical framework. 

 Hermeneutics: a broad specter of approaches seem relevant; examples (not excluding 

others) may e glo al s lo al  glo alizatio  theor , North s “outh  post olo ial theor , 
li eratio  s oppressio  li eratio  theor  or fe i ist/ge der theor . 

Contact  

All enquiries should be directed to assoc. professor Anne Rebecca Solevag, 

anna.rebecca.solevag@vid.no, phone +47 5151 6244, or professor knut.alfsvag@vid.no, phone +47 

5151 6236. 

 

Research group/project: Migration, refugees and religion  

Work place: Primarily Stavanger or Oslo. 

Research fellow positions: Max. 2. 

VID Specialized University announces two PhD scholarships in the area of research on migration, 

refugees and religion. The PhD projects will be embedded in a larger research environment 

consisting of the research group Cracks and In-Betweens: Religion, Migration and Transnational 

Relations  a d the resear h proje t The refugee crises in Northern Europe – how religion and 

diversit  affect coe istence on local level . The main research focus is on the encounter between 

migrants and different actors and communities in society, and how role, identity and meaning is 

established and (re)negotiated in these encounters. The applicants must relate their proposal to one 

of the three projects below, and specify their application to either the PhD program in Theology and 

Religion or the PhD program in Diaconia, Values and Professional Practices.  
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 Margi al o ilities . This proje t ai s to i estigate e ou ters et ee  u do u e ted 
migrants and the Norwegian social welfare system, the main research questions being the following: 

How do social workers understand their role and mandate when encountering people with very 

limited rights within the social welfare system? How do the migrants experience and make meaning 

of such encounters? What values and meaning systems come into play, and which discourses 

prevail? 

 Plural itize ships – igratio , ge der, a d the od . This proje t seeks to dis uss self-narratives 

from women and men about constructions of identity, body, culture and religion in times of 

transition. Religious and cultural heritage tend to become important signs of social belonging in 

migratory situations, and the project will analyse the struggle between integration and assimilation 

among new- and long-time citizens in terms of active citizenship. The project will also discuss how 

women and men in this context construct gender related to cultural and religious identity. 

 Coe iste e et ee  lo al o u ities a d e l  arri ed refugees – a Nor egia  ase stud . 
This project relates to the growing number of refugees coming to Northern Europe. This situation 

raises fundamental questions about how people with (religiously) different backgrounds can live 

together both in a short and in middle-term perspective. The PhD project is part of a larger project 

involving researchers in Sweden and Germany. 

Contact: 

All enquiries should be directed to one of the following persons of contact: 

Project 1 and 2: Assoc. professor Kari Storstein Haug, kari.storstein.haug@vid.no, Phone: +47 5151 

6230. 

Project 3: Assoc. professor Annette Leis-Peters, annette.leis-peters@vid.no, Phone: +47 2245 1927. 
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