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LEDER 01/21
Til tross for korona, er vi fortsatt tilstede

Nå er det over ett år siden koronapandemien endret 
hverdagen vår drastisk. Vi har måtte finne nye måter å 
leve og studere på. Forelesningene har blitt digitale med 
mange svarte skjermer, seminarene av litt mindre størrelse 
har litt flere skjermer med bilde, men fortsatt mye svart, og 
andre møter har heldigvis ofte mange skjermer med bilder. 
Mange tar ikke ordet muntlig, men kommuniserer heller 
gjennom chatten. Uansett bilde eller ei og uansett lyd 
eller skriftlige kommentarer må livet gå videre. Bøker skal 
fortsatt leses, oppgaver skal fortsatt skrives og studentfo-
reninger skal fortsatt drives.

Den nye koronahverdagen kan være frustrerende, ensom 
og slitsom. Tekniske problemer, manglende sosial kontakt 
og sviktende motivasjon tar på. Likevel må man forsøke 
å gjøre det beste ut av situasjonen. I denne utgaven vil vi 
vise at vi studenter fortsatt er til stede. Pedagogisk profil 
kan denne gangen ses på som et bevis på at studenter 
kan mobilisere resiliens og god håndtering av utfordringer 
under denne pandemien. 

Til tross for strenge restriksjoner har Pedagogisk profil 
klart å rekruttere flere studenter til redaksjonen. Vi har 
hatt jevnlige digitale redaksjonsmøter hvor vi har utvekslet 
ideer og motivert hverandre til å kunne lande enda en 
utgave av Pedagogisk Profil under krevende forhold.

Som vanlig har vi en variert blanding av tyngre og 
lettere tekster i denne utgaven. Fra reflekterende 
tekster om utdanningssystemet i Kina, hvordan 
korona har påvirket studentene og konkurranse-
mentalitet i dagens utdanningssystem, til lettere 
tekster som memes, tegneserier og spennende 
matoppskrift. I tillegg får vi vite at det kanskje kan 
bli utdannet for mange lærere i forskningsdrypp. Vi 
får høre hvordan studentforeningene har klart seg 
under korona i notisene og i et intervju med leder av 
Fagutvalget ved IPed. Det blir også gitt et innblikk 
i hvordan man kan tilrettelegge utdanning for alle 
både for autisme og talevansker og hvordan man 
kan håndtere oppgaveskriving. Alt dette foruten 
bokanmeldelser og mye mer kan vise hvor produktiv 
og kreativ mange studenter klarer å være til tross  
for korona.

Vi håper at denne smaken av innholdet i tidsskriftet 
over gjør deg optimistisk for hva det er mulig å 
få til og nysgjerrig til å lese mer. Sjekk også ut de 
nye podcast-episodene våre. Hvis du i tillegg blir 
inspirert til å bidra selv (alle kan sende oss bidrag) 
eller bli med i redaksjonen (alle UV-studenter er 
hjertelig velkomne) hadde det blitt verdsatt. Uansett 
håper vi man finner noe for enhver smak.

God lesing!
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During this pandemic, despite all days looking alike, my 
motivation seems like on roller coasters. There are times 
when I wish to write, read, and talk with others about the 
syllabus. But those periods are scarce and often interrupted 
by an impossibility to focus, to find out why I should force 
myself into studying hard. Extrinsic motivation seems to 
become scarce as well since we hear from everywhere: 
“lower your expectations, take it easy, those are difficult 
times”. And, while it seems like a good advice to follow 
when you have a secure job and a future planned ahead, 
this attitude is much more difficult to have as a student. 
My motivation seems to oscillate between the take-it-easy 
discourse and the be-in-charge-of-your-own-life discourse. 
At one point you might think: Yes, I have the right to slow 
down on my studies during these difficult times. I should not 
put that much pressure on myself. But, as quickly as you tell 
yourself these reassuring words, another voice makes itself 
heard: What am I doing? Who is going to help me get to work 
if not myself? Teachers may have lowered the standards 
for what they expect from students, but did the university 
lowered its standards for grade obtention? For grade appli-
cation? Did the job market lowered its standards too?

In order to try to untangle this uncomfortable feeling of 
anxiety and guilt, it would be interesting to examine whether 

the pandemic might have revealed that the qualification 
function of education might not be enough to give it 
meaning in the eyes of isolated students. In fact, this crisis 
might have revealed something deep about one of the 
purposes of education, namely working out how to live 
together in a shared world. 

In his paper “Have we been paying attention? Educational 
anaesthetics in a time of crisis” (2020), Biesta argues 
that crises are times of interruption from the “normal” 
and, while the focus has mostly been on “learning delay” 
in education, Biesta’s point is that educational questions 
should not revolve around learning but rather revolve 
around teaching. In his words, “what is distinctive about 
education is not learning - which can happen everywhere, 
with or without education - but teaching. And the basic 
gesture of teaching is that of trying to catch and direct the 
attention of another human being” (Biesta, 2020b, p.2). In 
this article, Biesta argues for the aesthetics of education 
in which “the whole point is to bring something into the 
students’ field of perception (...), awaken students for the 
world and, through this, awaken them for themselves” 
(Biesta, 2020b, p.2). By contrast, the anaesthetics of 
education does the opposite, it distracts students and 
encourages them to “stay with themselves, pursue their 

COVID-19 
Are we missing the point of education?

TEKST: ELODIE SZYGENDA        ILLUSTRATION: ELODIE SZYGENDA
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own learning trajectories, regulate their own learning, define 
their own learning needs, but never interrupted, never turned, 
never stopped in their tracks” (Biesta, 2020b, p.2). 

In another article “Risking ourselves in education: qualifi-
cation, socialization, and subjectification revisited” (2020a), 
Biesta goes more in depth in what he means when he writes 
about the importance of interruption. In order to do so, he 
reminds us of what he calls the three domains of education: 
qualification, socialization, and subjectification. Qualification 
is the domain that provides the student “the knowledge, skills 
and understanding and often also with the dispositions and 
forms of judgment that allow them to do something” (Biesta, 
2010, pp. 19-20). Socialization is the domain concerned with 
inserting “individuals into existing ways of doing and being”, 
it “plays an important role in the continuation of culture and 
tradition” (Biesta, 2010, p. 20). And, subjectification is the 
domain concerned with individuals in all their uniqueness. It 
allows “those educated to become more autonomous and 
independent in their thinking and acting” (Biesta, 2010, p. 
21). Albeit restating the importance of all three domains of 
purposes of education, Biesta lingers on the third domain, 
subjectification, as it has been sometimes misunderstood. 
He writes that “what is at stake in the idea of subjectification 
is our freedom as human beings, and more specifically, our 
freedom to act or to refrain from action” (Biesta, 2020a, 
p.93). In Biesta’s words, education is about “bringing the 
subjectedness of the child or young person “into play” so to 
speak, helping the child or young person not to forget that 
they can exist as subject” (2020a, p.95). Moreover, freedom, 
and the subject whose freedom is concerned, does not 
exist in a vacuum according to Biesta. Freedom exists in a 
very tangible world that often puts limits to our possibility 
for action. With this in mind, existing as a subject would 

mean trying “to figure out what these limits are, which 
limits should be taken into consideration, which limits are 
real, and which limits are the effect of arbitrary (ab)use 
of power” (2020a, p.96). The world should not merely be 
understood here as the material non-human environment. 
On the contrary, other human beings are key to the 
exercise of our freedom. Drawing from Hannah Arendt’s 
theory of action, Biesta argues that what we do, our begin-
nings, have to be taken up by others in order to become 
actions. In Arendt’s words, “to be isolated is to be deprived 
of the capacity to act” (quoted in Biesta, 2020a, p.96). 

Thus, our freedom is limited by a world that exists apart 
from us and that we do not control, something that can 
generate frustration from our part. From this frustration, 
a wide range of reactions can happen between two 
poles: overcoming the resistance that the world opposes 
us, risking “world-destruction”, or giving up, retrieving 
oneself from the situation, risking “self-destruction”. 
Biesta claims that we ought to seek to stay in between 
those two extremes and that education has a key role to 
play in this task. The idea is trying to “live one’s life in the 
world, without thinking oneself in the center of the world” 
(Biesta, 2020a, p.98). In this sense, education consists 
in an encounter with the real, which can take the form of 
an interruption. The role of education would be to provide 
students the time to cope with this difficult encounter, to 
cope with the frustration of their desires meeting resis-
tance. And, because the encounter with the world is not 
a one time event but an ongoing one, Biesta argues that 
education should provide students with support and 
sustenance for staying in that difficult middle-ground 
between world-destruction and self-destruction. Here, 
Biesta makes clear the difference between subjectification 

The role of education would be to provide 
students the time to cope with this difficult 
encounter, to cope with the frustration of their 
desires meeting resistance.
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and “self-objectification”, consisting in turning the students 
“into an object of their own control and management” 
(2020a, p.100). 

In a way, what Biesta is showing us here is that, not 
only subjectification is one of the domains of purpose 
of education, but it is also a necessary precondition 
for exercising our freedom. Becoming a subject is not 
something I can achieve on my own, withdrawn from the 
world, it happens precisely in an encounter with the world. 
Thus, togetherness is not merely an endpoint for education, 
it is a crucial starting point for cultivating subjectness.

Now let me come back to my original feeling of being 
stuck between a defeatist discourse that sees students as 
helpless in the face of the sanitary crisis, and a discourse 
about students as autonomous. In light of Biesta’s article, 
one could say that seeing the students as helpless is at 
the self-destruction end of the spectrum, because it would 
imply giving up one’s agency. On the other hand the ideal 
of the autonomous student can be placed at the other end 
(world-destruction) as it would fail to recognise the actual 
limits that the pandemic poses for the students’ freedom. 
There, a pertinent question might be, how to stay in the 
middle-ground and avoid finding oneself at either end of 
the spektrum? Quite obviously, what appears to be missing 
today is an encounter with the world. In this so-called 
Corona-crisis, the teacher-student, as well as the student-
student relationships, might have weakened. Teachers tend 
to expect less of students, but at the same time tend to keep 
the same formal requirements. On the one hand, we have to 
read as much as usual, write papers, and sit through exams. 
On the other hand, all this seems quite far from our daily  
lives right now. 

However, one might ask, if togetherness is so essential, why 
don’t we find new ways of being together after one year of 
pandemic? Unfortunately, I think that we are faced with three 
interrelated difficulties. The first one is the most evident, 
isolation. It appears to be a paradox: in order to reach others, 
we need to act, and yet we need others to act. The second 
difficulty might concern the uncertainty around the duration 
of this crisis, which makes us postpone change in hope for 
a quick return to normalcy. Finally, the third difficulty that I 

see is that of an individualist discourse, notably promoted 
by transnational institutions such as the EU (European 
Commission, 2018) and OECD (See for instance OECD 
2019), which puts flexibility, adaptability and autonomy 
as most important virtues for an individual to acquire. As 
examples of embodiment of this discourse, there are a 
myriad of podcasts, videos, articles flourishing nowadays 
claiming to give the best tips to be more productive while 
studying at home, how to stop procrastinating, etc. In that 
sense, instead of acknowledging the need for togetherness 
and acting accordingly, individual solutions are proposed 
to remedy what is designated as “individual problems”. 
Thereby, we are encouraged to look inward and fix ourselves 
instead of finding ways to fix the world together. 

Having stated those difficulties, I agree that acting, changing 
our ways of being, is far from an easy task. On the other 
hand, I hope to have shown that this is a task worth 
engaging with, or even, a task that we have to engage with 
in order to exercise our freedom. Being angry at ourselves 
for not being motivated enough might allow us to get on for 
a while, but I am afraid it is quite short sighted. Being in the 
world is part of the human condition, in that sense, I believe 
that it is from there this crisis should be dealt with.

Sources: 
Biesta, G. J. J. (2010). Good education in an age of measurement : ethics, 

politics, democracy (Vol. 5, pp. VIII, 150). Paradigm Publishers.

Biesta, G. J. J. (2020a). Risking Ourselves in Education: Qualification, 

Socialization, and Subjectification Revisited. Educational Theory, 70: 89-104. 

https://doi.org/10.1111/edth.12411 

Biesta, G. J. J. (2020b). Have we been paying attention? Educational 

anaesthetics in a time of crises, Educational Philosophy and Theory, DOI: 

10.1080/00131857.2020.1792612 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS (2018). Engaging, Connecting and Empowering young people: a 

new EU Youth Strategy COM/2018/269 final URL: https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0269

OECD (2019). OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning 

Compass 2030. URL: http://www.oecd.org/education/2030-project/contact/

OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
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Det har blitt en vane å høre om misfornøyde undervisere 
i høyere utdanning som klager på studenter som ikke 
kan det de skal eller som krever uforholdsmessig mye 
ressurser av oppfølging. Studentene framstår som late og 
lite selvstendige, med en mentalitet om at all kunnskap 
skal serveres på sølvfat med minst mulig egeninnsats. 
Særlig har debatten gått om begrunnelse på eksamen 
skal være en selvfølgelig rettighet. Hvorfor skal giddalause 
studenter som ikke en gang består eksamen, fortjene å 
få en begrunnelse? I denne teksten ønsker jeg å trekke 
fram hvor framtredende og avgjørende gode resultater fra 
vurderingssituasjoner har blitt ved å belyse karakterenes 
avgjørende funksjon for avansement i utdanningssystemet 
fra ungdomsskole til doktorgrad.  Jeg vil argumentere for 
at med et slikt fokus på gode prestasjoner i form av karak-
terer må man også kunne kreve og forvente et tilsvarende 

stort fokus på god kvalitativ vurderingskompetanse av de som 
fungerer som sensor og setter karakterer.

Karakterenes avgjørende betydning
Selv om skolen har blitt tillagt mange målsetninger og 
oppgaver gjennom tidende, må den ultimate måloppnåelsen 
kunne sies å være elevenes læring. For å kunne måle elevenes 
læring har man i det siste tatt i bruk nasjonale prøver og inter-
nasjonale tester, men den ultimate indikatoren for hvorvidt en 
elev har fått med seg det han eller hun skal er karakterer. Det 
er karakterer man blir vurdert etter når man skal søke seg inn 
i videregående opplæring, søke opptak til høyere utdanning, 
avansere fra bachelorgrad til mastergrad eller komme inn på 
doktorgradsutdanning. Hvis karakterene ikke er tilstrekkelig 
gode nok blir man hindret i å komme videre i utdanningssys-
temet eller må ta til takke med mindre gode opplæringstilbud. 

Karakterkonkurranse  
krever utmerket vurderingskompetanse
TEKST: KARL HENRIK STORHAUG REINÅS     FOTO: UNSPLASH
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«Det er viktig å anerkjenne at 
livslang læring bidrar til at 
man må skape muligheter for 
å forbedre kompetansen sin 
og komme tilbake til utdan-
ningssystemet senere for å 
fylle på med ny kompetanse 
gjennom hele livet.»

For ungdomsskoleelever som ønsker å komme inn på en 
spesifikk skole eller utdanningsprogram, kan dårlige karakterer 
stå i veien for det. Med karakterbasert skolevalg (eller fritt 
skolevalg) vil de elevene som ikke klarer å oppnå tilstrekkelig 
gode karakterer og taper i konkurransen om skoleplasser, 
måtte ta til takke med skoleplass på en skole man kanskje 
ikke ønsket i utgangspunktet og som ofte har mindre solid 
oppfølging enn mer prestisjepregete skoler. Dette skaper et 
skille mellom de som klarer å skaffe seg gode karakterer og 
dermed kommer inn på skoler som tilbyr svært stimulerende 
faglig miljø, mens de som ikke klarer å oppnå tilstrekkelig gode 
karakterer må nøye seg med skoler med mindre stimulerende 
faglig miljø. Ikke bare bidrar det til å skape større sosiale skiller 
og bidra til at de som først lykkes en gang har større sjanser for 
å lykkes en annen gang. Et slikt skille mellom gode og mindre 
gode skoler bidrar til å uthule tanken om lik rett til utdanning 

og et like godt utdanningstilbud uavhengig av hvilken skole en 
går på. En eller flere læreres vurdering av elevers kompetanse 
på ungdomsskolen kan bli avgjørende for hvilket utdannings-
tilbud elevene tilbys i videregående opplæring. Med andre ord 
sitter lærere med mye makt. I grunnopplæringen har man 
satset på vurderingskompetanse og vurdering for læring. Det 
har medført en bevissthet på vurdering som er nødvendig 
og bra, men det er grunn til å stille spørsmål om hvordan 
vurderingssystemet fungerer når man ser en stadig økning av 
karakterene på ungdomstrinnet. Noe kan muligens skyldes 
at elevene har fått større innsikt i vurderingskriteriene som 
benyttes og hva som skal til for å oppnå bestemte karakterer 
og dermed kan kreve å få en god karakter hvis eleven kan vise 
at vurderingskriteriene er tilfredsstilt. Dette kan medføre at 
man forbereder seg på det som man vet blir vurdert, mens 
andre ting blir underordnet.

I videregående opplæring differensieres elevene på ulike 
utdanningsprogram. På yrkesfaglig utdanningsprogram teller 
karakterer til en viss grad ved utplassering i lærebedrift, men 
ofte kan arbeidsgivere skal inngå lærekontrakt med lærlinger 
være vel så opptatt av fraværet til eleven har vært i skolen. 
I studieforberedende utdanningsprogrammer har derimot 
karakteren en helt avgjørende betydning for hvilke studier som 
blir tilgjengelig for elevene ved opptak til høyere utdanning. 
Hvis man ikke oppnår et høyt nok snitt, vil valgmulighetene 
kunne bli svært begrenset. Noen fag og kompetanser blir 
dessuten framhevet som viktigere og mer verdifulle enn 
andre, ettersom realfag og fordypning i fremmedspråk gir 
tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Elever som 
foretrekker samfunnsfag vil kunne bli utkonkurrert av elever 
med en preferanse for realfag og fremmedspråk.
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Ofte ser man at prestisjeutdanninger i høyere utdanning som 
medisin, odontologi, psykologi, rettsvitenskap har stimule-
rende faglige miljø med god tilrettelegging for at studentene 
skal lykkes. Studier som kunsthistorie, sosiologi og lingvistikk 
har ofte mer ustrukturert og mindre systematisk oppfølging, 
noe som krever mer egeninnsats av studentene som ofte 
har dårligere karakterer enn studenter ved prestisjestudier 
med mer oppfølging. Her ser man at Matteus-effekten, som 
handler om at den som har best karakterer skal få større 
muligheter til å oppnå enda bedre karakterer, mens den som 
har dårlige karakterer skal få enda mindre muligheter til å 
oppnå bedre karakterer, slår til. Slik sett legges det til rette for 
at de sosiale ulikhetene skal øke også i høyere utdanning.

Det er forskjell på om man kommer inn på et sammen-
hengende profesjonsstudium i høyere utdanning eller må gå 
veien om bachelor og bygge på med en master. Hvis man 
kommer inn på psykologi, medisin, rettsvitenskap, lektor-
programmet eller samfunnsøkonomisk analyse på UiO, er 
man sikret å kunne studere i fem eller seks år uten å måtte 
legge listen høyere enn å bestå eksamenene. Det skal sies 
at studentene likevel oppnår betydelig bedre karakterer enn 
kun så vidt bestått i disse studieprogrammene, men teoretisk 
sett holder det å bestå for å fullføre. På utdanninger og fag 
som deles opp i bachelor- og mastergrad, må man kunne 
dokumentere et snitt på minst C eller bedre fra bachelor for 
å være kvalifisert til opptak på master. Ofte kreves det også 
betydelig bedre snitt enn en ren C, ettersom mange master-
programmer har høy konkurranse om få studieplasser for å 
komme inn. Dette bidrar til et stress på studenter på bachelor 
for å tenke strategisk på hvilke emner som inngår i opptaks-
grunnlaget til master, og å gjøre det så godt som overhodet 
mulig på disse.

For masterstudenter med ambisjoner om å komme inn på 
doktorgradsprogrammet er ofte listen enda høyere. Da må 
man som regel ha oppnådd et karaktersnitt på masteren på 
B eller bedre, i tillegg til at masteroppgaven bære være faglig 
interessant og relevant med karakteren A eller B. Dessuten 
skal man helst ha publisert noen vitenskapelige artikler ved 
siden av og ha erfaring med å ha vært vitenskapelig assistent. 
Det er viktig og riktig at opptak til et doktorgradsprogram 
skal henge høyt. Mange flere har i senere år begynt på en 
doktorgrad, og frafallet underveis er betydelig. Likevel kan 
man spørre seg om karakterer som det ultimate uttrykket for 
vurdering av læringsutbytte, helt fra ungdomsskoler og opptil 
doktorgradsnivå, gjenspeiler den reelle kompetansen til en 

kandidat på en rettferdig og rettmessig måte. Slagord som 
det gjelder å bygge menneskelig karakter, og ikke bare satse 
på karakterer, gjelder åpenbart ikke i utdanningssystemet. 
Karakterer er rett og slett alfa og omega for å lykkes i dagens 
utdanningsystem.

Løsningen er utmerket vurderingskompetanse  
i et solid vurderingsystem
Siden karakterer og resultater fra eksamener og standpunkt-
svurderinger har en slik avgjørende betydning for hvorvidt 
man lykkes og kan avansere i utdanningssystemet, vil det bli 
naturlig å forvente at vurderingene som er gjort av en elev 
eller en student er kvalitativt gode og gjenspeiler vedkom-
mende kompetanse på en korrekt og utfyllende måte. 
Imidlertid er det ikke til å komme bort fra at vurderinger av 
en kandidats kompetanse ofte har et stort innslag av skjønn i 
seg. Da må man kunne kreve at skjønnet forvaltes på en god 
måte og at man som vurderer skal strekke seg så langt som 
overhodet mulig for å kunne dokumentere kompetansen til 
en elev eller student.

Å benytte skjønn for å vurdere en kandidats måloppnåelse 
av læringskrav bør ikke overlates til hvem som helst. Siden 
karakterer er enkeltvedtak med potensielt store og alvorlige 
konsekvenser for den vedtaket gjelder, er det essensielt at 
vurderingen som blir gjort kvalitetssikres og dokumenteres. 
Flere sensorer hevder at å gi tilbakemelding og begrunnelse 
på eksamen tar uforholdsmessig mye tid og ressurser. 
Dessuten har det vært hevdet at karakterbegrunnelse ikke 
har noen læringsverdi ettersom den gis etter at eksamen 
er avholdt. I et perspektiv om livslang læring bør man aldri 
kunne si at man er ferdig med eksamen og derfor heller 
ikke trenger å øke sin kompetanse. Dessuten kan man stille 
spørsmålstegn ved hvor solid en vurdering er gjort når det 
ikke foreligger noen dokumentasjon for hvordan vurderingen 
er foretatt. For å øke sensorers bevissthet på hvordan de har 
vurdert eksamen, ber jeg alltid om begrunnelse av prinsipp. 
Selv om jeg får en A på eksamen, vil jeg vite hvordan vurde-
ringen har foregått og hva som var vurdert som bra. En 
eksamenskarakter som er satt uten å kunne vise til noen 
form for dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort, 
må kunne sies å være uforsvarlig satt.

Sensorer og andre som setter karakterer har ofte betydelig 
utdanning i faget eller emnet vedkommende setter karakter 
i. Det er rett nok rimelig og nødvendig for å oppnå en god 
vurdering. Men selv om god kompetanse i det faglige innhold 
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som skal vurderes er nødvendig er det i seg selv ikke tilstrek-
kelig for å oppnå en god vurderingskompetanse. Akkurat som 
lærere trenger å være god i faget for å bli gode undervisere, 
trenger de også pedagogikk og fagdidaktikk for å bli dyktige 
undervisere. På samme måten komme ikke god vurderings-
kompetanse av seg selv hvis man er dyktig i angjeldende 
fag, men må opparbeides i tillegg ved å ta del i tolkningsfel-
lesskap, få opplæring i vurderingsteori og få erfaring med å 
vurdere. For å oppnå tolkningsfellesskap kan man vurdere et 
utvalg av eksamensbesvarelser sammen i et faglig kollegium. 
For å få opplæring i vurderingsteori må man lese litteratur og 
kunne dokumentere at vi har satt seg inn i hvordan man skal 
gå fram for å følge vurderingskriterier, sensorveiledninger og 
karakterbeskrivelser. For å få erfaring med å vurdere bør man 
inngå som en lærling når man starter å vurdere, slik at man 
får faglig veiledning fra en mer erfaren vurdering i de første 
vurderingene sine og dermed kan oppnå å bli mer selvstendig 
på lengre sikt med økende erfaring. En slikt to-sensorordning 
for nye sensorer bør være obligatorisk for nye sensorer.

Ettersom mennesker lærer gjennom hele livet og stadig 
forbedrer seg, vil det være naturlig at vurderte kompetansen 
stadig bør kunne oppdateres i forhold til den reelle kompe-
tansen. Det vil si at hvis man oppnår en tre-er i matematikk, 
men trenger en firer for å komme inn på et lærerstudium, 
bør man kunne forbedre denne. I tilfellet lærerstudiet er det 
også mulig ved å ta matematikkeksamen som privatist eller 
benytte seg av noen av forkursene i matematikk til lærerstu-
diene. Imidlertid hindrer gjentakskvoten på tre eksamens-
forsøk i et emne kandidater fra å kunne dokumentere en 
bedre kompetanse som har kommet etter tre framstillinger 
for eksamen. Det er riktignok ressursmessig krevende å 
stadig ha personer som tar eksamen på nytt og på nytt 
og det bør være et incentiv om å gjøre det best mulig på 
færrest mulig forsøk, men likevel bør det være problematisk 
at man hindrer noen fra å dokumentere en forbedret kompe-
tanse (slik at vurdert kompetanse ikke lenger gjenspeiler 
reell kompetanse). Ved å gjøre framstilling for eksamen ut 
over tre ganger mulig gjennom en privatistordning, vil man 
kunne oppnå incentiv om å gjøre det best mulig på færrest 
mulig forsøk, samtidig som man ikke avskriver noen i å 
dokumentere en forbedret kompetanse.

Normalfordelingskurven, som benyttes i mange vurderings-
situasjoner, ser ut til å medføre at konkurransen dreies 
mot et fokus på å gjøre det bedre enn sine medelever 
eller medstudenter, istedenfor å kun konkurrere mot seg 

selv og forsøke å overgå egne prestasjoner. På juss hvor 
resultatfokuset har blitt ekstremt sterkt, med høye karak-
terkrav også for å få jobb etter endt studie, har man sett 
saboteringer i form av at studenter har klusset med andre 
medstudenters lovsamlinger. For å oppnå vurderinger 
som er valide, bør man ikke basere seg på normalfor-
delingskurver. Det bør være et faglig felles opparbeidet 
skjønn i et kollegium for hva som skal til for å få ulike 
karakterer for ulike måloppnåelser i et faglig emne avgjør 
vurderingene og ikke at et bestemt andel av et kull skal 
innpasses på ulike karakterer. Kull er forskjellige og 
eksamener er forskjellige, noe som gjør normalfordeling 
uegnet som rettesnor.

Til sist skal det nevnes at utforming av eksamen eller andre 
vurderingssituasjoner bør være et særskilt prioritert ansvar 
for å kunne sikre en rettferdig vurdering. Hvis man ikke kan 
gjøre rede for hvordan eksamen skal kunne speile lærings-
målene eller pensum i et emne eller fag, vil eksamen også 
ha lite verdi som dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 
Eksamen bør utformes av fagpersoner som har betydelig 
erfaring og kompetanse på både faglig innhold og faglig 
vurdering. Utformingen av eksamen bør også gjøres av 
et faglig felleskap med konsensus om avgjørende oppga-
veformulering. Å kunne gå trøsterunde for å vite om noe 
er uklart for kandidatene under eksamen eller evaluere 
eksamen etter at den er avholdt, kan gi faglærere og andre 
nyttig tilbakemelding på om eksamen har vært utformet på 
en god nok måte og eventuelle finne hensyn som må tas  
i sensurprosessen.

Oppsummering
Ettersom karakterer og dokumentasjon på læringsutbytte 
har blitt stadig viktigere og viktigere i utdanningssystemet, 
er det viktig med et tilsvarende stort fokus på vurderings-
kompetanse og vurderingsordninger for å kvalitetssikre at 
vurderinger som gjøres i størst mulig grad gjenspeiler den 
reelle kompetansen den som vurderes innehar. Det er viktig 
å anerkjenne at livslang læring bidrar til at man må skape 
muligheter for å forbedre kompetansen sin og komme 
tilbake til utdanningssystemet senere for å fylle på med ny 
kompetanse gjennom hele livet. Utdanningssystemet bør 
være for alle og da er det viktig at man har like gode sjanser 
til å lykkes videre, selv om man ikke lykkes i første omgang. 
Hvis vurderinger skal framstå som rettferdige, må man også 
kunne dokumentere at vurderingene som ligger bak  
en karakter har vært faglig grundige og solide.
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TEKST: MALENE HELLERN FOLKVORD   ILLUSTRATION:  ELODIE SZYGENDA

- Å ha, være og merke sin kropp
Kunnskap om kroppen kan redde liv 
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E t grunnleggende behov hos mennesker er 
mat. Ifølge Abraham Maslow (1908-1970) 
er de fysiologiske behovene primære, og må 
dekkes før sekundære nivåer, som trygghet, 
sosial tilknytning, anerkjennelse og selvre-

alisering, fremtrer. Alvoret oppstår når primære behov er 
mangelfulle eller fraværende.  

I dagens samfunn finnes det både jenter og kvinner, gutter og 
menn med et anstrengt forhold til mat, der jenter og kvinner 
er mest utsatt for å utvikle nervøse spiseforstyrrelser. Mange 
skjuler symptomer i mange år. Risikoen ved nervøse spise-
forstyrrelser er betydelig når vi i tillegg vet at anoreksi er vår 
mest dødelige psykiatriske lidelse, og at spiseforstyrrelsen 
gjør seg gjeldende allerede før fylte 18 år (Skårderud, 2004). 
Mange skjuler spiseforstyrrede symptomer i lang tid, og jeg 
anser det forebyggende arbeidet i skolen som et viktig bidrag 
til at barn og unge skal utvikle et sunt forhold til kroppen.  

SKOLEN SOM FOREBYGGENDE ARENA
Skolen er en viktig arena med ansvar for å ivareta elevenes 
rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring, i tillegg til å arbeide kontinuerlig og systematisk 
for å nettopp oppfylle elevenes rettigheter (Opplæringsloven, 
1998, § 9a-2-3). Personalet i skolen er i en unik posisjon til å 
identifisere elever med psykiske utfordringer, formidle hjelp 
og spre kunnskap. Det krever at skolen har kompetanse til 
å iverksette ulike virkningsfulle tiltak. Kunnskap kan bidra til 
mer åpenhet og aksept blant elevene (Bru et al., 2016).  

En mor til en spiseforstyrret opplever at lærere har mye 
velvilje, men lav kompetanse på området (Villa Sult, u.å.). Vi 
eksisterer i kroppen og det er gjennom den vi realiserer oss 
selv. En kan undre seg over hvorfor kroppen generelt er lite 
omtalt og vektlagt i pedagogikken og utdannelsen. Hvorvidt 
personalet i skolen har tilstrekkelig kompetanse om kropp, 
kan ha betydning.  

 Et av hovedtrekkene ved nervøse spiseforstyrrelser er opple-
velse av kontroll over kroppen. Det kan tenkes at mestrings-
følelsen som oppstår fører til motivasjon for å gjenta og 
opprettholde atferden. Mestring er ifølge Befring (2014) en 
pedagogisk nøkkel. «Et grunntrekk ved kvalitetsopplæring er 
at elevene gis rikelig med muligheter til å få erfare gleden ved 
å lykkes» (Befring, 2014, s.30). Forutsetningen for at elever 
lykkes er blant annet avhengig av skolens tilrettelegging for 
mestringserfaringer og mestringstro (Bandura, 1997). Det 
finnes andre mestringsmuligheter enn å bruke kroppen som 

et verktøy, og disse mulighetene kan oppdages gjennom økt 
kunnskap om kroppen. 

KUNNSKAP OM KROPP
Kroppen har betydning for vår selvoppfatning, læring og 
kunnskapsutvikling (Duesund, 1995). Pedagoger og spesi-
alpedagoger kan bidra til kompetanseheving i skolen, blant 
de ansatte som videre deler kunnskapen med elevene. 
Erkjennelsen av sin egen kropp i ulike perspektiver er et viktig 
element i økt forståelse og kunnskap om kroppen.  

Først og fremst kan det være hensiktsmessig at pedagogene 
er bevisst sin egen tilnærming til elevene og tematikken. «Å ta 
utgangspunkt i kroppen innebærer å ta utgangspunkt i eleven 
og hans eller hennes verden» (Duesund, 1995, s.95-96). En 
fenomenologisk tilnærming handler om å være opptatt av hva 
subjektet opplever i sin virkelighet samtidig som lærer selv tar 
avstand fra sin egen forforståelse. Tilnærmingen kan være 
utfordrende når det nærmest er umulig å ta totalt avstand fra 
en egne holdninger, erfaringer eller fordommer, det Befring 
(2015) kaller en forut-forståelse. I tillegg er ønske om å forstå 
sentralt hensiktsmessig. «Det er viktig å søke å forstå. Jo 
mer vi føler vi kan forstå, jo bedre kan vi hjelpe» (Skårderud, 
2004, s.8). Søken om å forstå kan ses på som en forutsetning 
for å mestre en slik tilnærming. En slik tilnærming kan også 
elevene trene seg på.  

 Kunnskap om kropp kan deles inn i tre hovedretninger. 
Duesund (1995) skiller mellom å ha sin kropp, å være sin 
kropp og å merke sin kropp. I arbeidet om kropp er det verdt 
å merke seg forskjellen mellom disse tre aspektene. Det 
oppleves abstrakt, overveldende og utfordrende for elever 

Det finnes andre 
mestringsmuligheter enn 
å bruke kroppen som et 
verktøy, og disse mulighetene 
kan oppdages gjennom økt 
kunnskap om kroppen.
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å arbeide om kropp. En forutsetning er å skape et trygt 
miljø. En annen forutsetning er lærere med engasjement og 
overskudd (Bru, et al., 2016).

Å HA SIN KROPP
 ha sin kropp dreier seg om hvilket fokus som tillegges 
kroppen. Dette fokuset påvirkes gjensidig av kontekstuelle 
forhold som i dagens samfunn preges av blant annet 
økende kroppsfiksering i sosiale medier og prestasjonsori-
entert idrett. Hvis fokuset blir 
å avsløre hva som er feil ved 
seg selv og andre bidrar det 
til en uheldig normutvikling. 
Elevenes måte å håndtere 
egen usikkerhet på kan være 
svært skadelig.  

 Kroppsfikseringen kan 
bidra til en tingliggjøring av 
kroppen, som kan forklares 
med at kroppen ses på som 
en gjenstand, eller et middel 
for måloppnåelse. Denne 
kroppsoppfatningen kan 
relateres til en dualistisk 
kroppsoppfatning som 
filosofen René Descartes 
(1596-1650) er kjent for. Han 
betraktet mennesket som 
splittet mellom kropp og 
sinn. Blant kjennetegn ved 
nervøse spiseforstyrrelser 
kan tilnærmingen relateres til 
det å bruke kroppen som et 
verktøy i håndtering av indre 
uro. Descartes forståelse 
av den såkalte kartesianske kroppen har videreutviklet og 
endret seg.  

 I lys av blant annet fenomenologien viser Maurice Merleau-
Ponty (1908-1961) til at relasjonen mellom kropp og sinn 
er mer interessant enn fokuset på å oppheve skillet. Hans 
oppfatning er at vi både er og har våre kropper (Merleau-
Ponty, 1994). Kroppen anses i denne forståelsen som et 
møtepunkt mellom kultur og natur, det kontrollerte og 
ukontrollerte, det rasjonelle og irrasjonelle (Duesund, 1995). 
En slik forståelse kan gi et mer helhetlig syn på hvordan 
kunnskap om vår kroppsoppfatning kan påvirke oss positivt, 
og at manglende kunnskap kan føre til dysfunksjonelle 

håndteringer av egen kroppsoppfatning. Merleau-Ponty sin 
tilnærming bidrar til en helhetlig forståelse av at det foreligger 
en relasjon til det indre og ytre, når det indre kaoset kommer til 
uttrykk gjennom kroppen.  

 I det forebyggende arbeidet kan det være hensiktsmessig 
å nettopp diskutere forskjellene mellom hva slags fokus vi 
selv har om kropp, og hva omgivelsene fokuserer på. Har vi 
mulighet til å skille mellom kropp og sinn, og i så fall hvordan? 

Hva skal til for at relasjonen 
mellom kropp og sinn får 
et positivt fokus? Hvordan 
oppdager du selv hvilket fokus 
du har, eller andre? Hvordan 
kan vi i fellesskap skape et 
fokus som forebygger det 
psykososiale miljøet på 
skolen, som igjen får ringvirk-
ninger for utvikling av nervøse 
spiseforstyrrelser?

Å VÆRE SIN KROPP
Å forstå kroppen som noe 
sammensatt og sirkulært 
mellom kropp og tanke kan 
vende oppmerksomheten 
mot «det subjektivt erfarende 
menneske» (Duesund, 1995). 
Fenomenologi er opptatt av 
den opplevde virkelighet, og 
den fenomenale kropp er 
den kropp som viser seg for 
meg, eller oppleves av meg 
og av andre. På den måten 
er kroppen både subjekt og 
objekt, for oss selv og i vårt 

forhold til andre. Et sentralt forebyggende arbeid i skolen kan 
være å styrke elevenes bevisstgjøring på nettopp forskjell og 
likhet med kroppen som subjekt og objekt. «Elevene må læres 
til selv å se, selv å høre, selv å fortolke, og på samme tid lære 
å leve med å bli sett, hørt og fortolket uten at det truer deres 
grunnleggende positive selvoppfatning» (Duesund, 1995, s.33). 
Når elever lærer seg å se og forstå hvordan kropp kan oppfattes 
av seg selv og av andre kan det bidra til sunn selvoppfatning, 
empati og respekt. 

 Selvoppfatning går ut på hvordan selvet forstås som subjekt 
og objekt. Elever som opplever lite kongruens med et ideelt 
selv og reelt selv kan dette påvirke selvoppfatningen negativt. 
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I klasserommet kan nettopp refleksjon og diskusjon om hva 
som faktisk er et ideelt selv være aktuelt, med oppfølgings-
spørsmål om hvilke faktorer som bidrar til det såkalte ideelle, 
og hva elevene kan gjøre selv i møte risikofaktorene. Hvis vi 
starter med oss selv kan det påvirke klassen, videre skolen, og 
på sikt bidra til reelle verdier og normer i samfunnet.  

Å MERKE SIN KROPP
Hvor mye legger vi merke til kroppen vår, og når? Ulike trekk 
og egenskaper ved kropp kan deles i tre kroppsdimen-
sjoner: Den eks-statiske kroppen, den tilbaketrukne og den 
dys- fremtredende (Duesund, 1995). Målet er at elevene 
skal kunne oppleve kroppen som eks-statisk, og det er når 
oppmerksomheten er i en viss forstand utenfor kroppen, at 
vi glemmer kroppen og bare er, i fortid og nåtid. Kroppen er 
uproblematisk. For å oppnå en slik opplevelse kan spesial-
pedagogen bidra til å legge til rette for at ferdigheter innen 
sosiale og emosjonell kompetanse blir øvd på i klasserommet. 
Kunnskapen ligger i bevegelsen. Det er forskjell mellom 
kunnskap om kropp og kunnskap om hvordan kroppen kan 
merkes. Målet er å oppleve at det er selve bevegelsen som 
uttrykker ferdigheten (Duesund, 2003). For at bevegelsen skal 
oppstå må elevene øve.  

 Redusert affektregulering er et kjennetegn hos den spise-
forstyrrede. Et forebyggende arbeid kan være å styrke denne 
emosjonelle kompetansen. Et mål i klassen kan være å kunne 
tilegne seg et felles følelsesspråk. Det består av å sette navn 
på grunnleggende følelser, oppdage hvordan følelser kommer 
til uttrykk hos seg selv og andre, og oppleve hvordan tanker, 
følelser og handlinger påvirker hverandre gjensidig. Bruk av 
visualiserende midler som tanke-handling-følelse-trekanten 
kan fokuset forsterke læringen (Glavin & Lindbäck, 2014). 
Finnes det handlinger som kan håndtere tanker og følelser 
annet enn å bruke kroppen som verktøy? 

 Skolen er en arena der spesialpedagogen kan bidra med 
kompetanseheving. Mangelfull eller fraværende klasseledelse, 
negativ utvikling av klassemiljø og manglende utvikling av 
sosiale ferdigheter kan være risikofaktorer i skolen (Skårderud 
& Duesund, 2014). Det kan virke forebyggende når personal og 
elever opplever økt kunnskap og ferdigheter om kroppen i et 
utvidet fenomenologisk perspektiv.   

GRIP MULIGHETEN I SKOLEN
Et overordnet mål i skolen er å fremme helse, trivsel og læring, 
og ansvaret ligger blant annet hos spesialpedagogen for 
å skape rom for målene som på sikt føre til livskvalitet og 
livsmestring. Ideelt bør primære og sekundære behov dekkes 

for optimal livskvalitet, men tilfelle er en annen. Sårbar 
ungdom møter hverdagen med ulike individuelle og kontek-
stuelle faktorer som er komplekse og utfordrende. De kan 
være utløsende og vedlikeholdende risikofaktorer i utvikling 
av nervøse spiseforstyrrelser.  

 Personalet på skolen har en unik mulighet til å bidra til at 
flere elever utvikler en såkalt robusthet i møte med risikofak-
torer. Kroppen har en framtredende rolle i dagens samfunn, 
og det anses derfor svært aktuelt i et forebyggende arbeid 
å øke forståelsen om kroppens dimensjoner samt måter å 
håndtere kroppen på. Forebyggingen kan bidra til ungdom 
mestrer indre uro, blir opptatt av det reelle, håndterer følelser 
som skam, skyld og frykt, innhenter helsefremmede infor-
masjon og mat, utvikler sunne kroppsholdninger, respekter 
sin egen og andres kropp, og skiller mellom prestasjon og 
selvverd.  

 Blant hovedfunnene i nylig rapport fra Ungdata viser 85 % 
av norsk ungdom at de er tilfredse med livet sitt (Bakken, 
2020). Samtidig vises det til at 21 % har den siste uka hatt 
psykiske helseplager. Veien å gå for at alle er tilfredse med 
livet er fortsatt lang, men ikke uoppnåelig. Et skritt på̊ veien 
kan være å løfte fokus rundt kunnskap om kropp i skolen.
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Dette kinesiske ordtaket står fremst i hodet på kinesiske 
småbarnsforeldre når de skal sørge for at barna deres får 
den best mulige starten på livet. I elitebarnehager i Shanghai 
begynner barna sin intensive skolegang allerede fra treårsal-
deren av. Kan dette si oss noe om den norske skoledebattens 
stadige rop om viktigheten av tidlig innsats? I tillegg går boken 
inn på hvordan det kinesiske systemet er preget av store 
interne forskjeller dette kan også være relevant for den norske 
debatten rundt resultater på nasjonale prøver.

I boken «Little Soldiers – An American Boy, a Chinese School 
and the Global Race to Achieve» av Lenora Chu følger vi 
henne fra hun vurderer å la sin sønn starte i en kinesisk 
elitebarnehage. Hun og mannen hennes skal bo noen år i 
Shanghai på grunn av mannens jobb. Begge er amerikanske, 
men hun er barn av kinesiske innvandrere, og er i så måte 
kjent med den kinesiske kulturen generelt og oppdragelses-
stilen spesielt. Gjennom boken får vi et innblikk i hvordan hun 
og mannen ønsker å la sønnen dra nytte av det beste fra to 
verdener. Både selvstendigheten og den kritiske sansen de 

mener kjennetegner deres vestlige kultur, og arbeidsmoralen, 
lærevanene og den nidkjære realfagsopplæringen de mener 
han kan få av å starte sin opplæring i det kinesiske systemet. 
De lar seg både fascinere og skremme av hvor raskt sønnen 
tilpasser seg den autoritære kulturen, hvor individets 
selvstendige ønsker er underordnet det som autoriteten vet 
og har bestemt er best for en. Samtidig ser de også hvordan 
sønnen raskt utvikler sine faglige evner, sin konsentra-
sjonsevne og kanskje særlig hvordan han lærer seg å gjøre 
ting han ikke nødvendigvis har lyst til. Blant annet kjenner 
de på en viss stolthet når de er tilbake i USA på ferie og 
sønnen deres hiver nedpå grønnsaker, mens hans slektninger 
skyr unna alt de ikke umiddelbart har lyst på. De ser tydelig 
hvordan det systemet de lar barnet sitt bli tatt hånd om av 
har klare fordeler, samtidig som de tidlig kjenner at dette ikke 
er noe de skal utsette ham for i for lang tid.

Forfatteren viser tydelig hvordan barna i utstrakt grad respon-
derer på undervisningen og raskt innretter seg og utvikler 
seg. Man blir god på det man trener på. I så måte kan man se 

Å ikke bli stående  
igjen ved porten
TEKST:  EIRIK GJØNNES NILSEN    ILLUSTRATION:  ELODIE SZYGENDA
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det sterke fokuset på å oppøve akademiske ferdigheter som 
en farbar vei også for norske barnehager. Dette fortrenger 
likevel barnets mulighet til å utforske, bestemme sitt eget 
tempo og dets rom for lek. De kinesiske elitebarnehage 
benytter, i følge Chus observasjoner, seg i stor grad av 
trusler, frykt og korreksjon i plenum for å disiplinere barna. 
Dette virker tydelig ikke like bra på alle og er ikke tråd med 
hvordan man tenker rundt barneoppdragelse og pedagogisk 
virksomhet i en norsk kontekst. Det er åpenbart at man 
kan gjøre barna mer forberedt på skolen ved å starte tidlig, 
men det betyr ikke at dette nødvendigvis er det rette å gjøre. 
Tidlig innsats er i så måte ikke et uforbeholdent positivt 
tiltak, innretningen og balansegangen ovenfor andre hensyn 
er helt essensielt.

Chus videre reservasjoner med det kinesiske utdannings-
systemet kommer klart frem i andre deler av boken, hvor 
hun blant annet intervjuer ungdommer som er i sluttfasen 
av den obligatoriske opplæringen. Begge hennes inter-
vjuobjekter viser tydelig hvordan de mener skolesystemet 
i alt for stor grad undertrykker individets rom for å utrykke 
selvstendighet, eller det Gert Biesta kaller skolens ansvar for 
subjektivisering. De to informantene hennes, henholdsvis en 
gutt med lysende utsikter i det kinesiske statsapparatet og 
en jente som ikke kan få reist til USA for å bli en del av den 
amerikanske universitetskulturen, har likevel gjennomskuet 
systemet og mener å ha avkledd hulheten som skjuler seg 
bak kommunistpartiets likhetsideologi. Det moderne Kina er, 
i følge dem, i større grad et system hvor enkeltindividene må 
spille med for å maksimere deres egen sjanse til å lykkes, 
heller enn et system som sørger for likheter og utjevning 
hos befolkningen. 

Dette tydeliggjøres når forfatteren tar med leseren på en 
reise til andre deler av det kinesiske utdanningssystemet. 
På landsbygda, utenfor de moderne storbyene langs sørøst-
kysten, er skolene dårligere finansiert, elevene får mindre 
oppfølging av foreldrene, de er systematisk underprioritert 
ved opptaket til eliteuniversitetene, og generelt gis det et 
inntrykk av at den kinesiske overklassen i stor grad har 
trukket opp stigen etter seg. De som ikke allerede har lyktes 
i det moderne Kina sliter med å klatre oppover samfunnspy-
ramiden, og eliten gjør alt  for å sikre at ens barn får samme 
eller bedre livsvilkår som dem selv. Boken gir inntrykk av et 
samfunnssystem hvor de systematiske forskjellene mellom 
sentrum og periferi er enorme. 

Det er særlig her boken har noe substansielt å tilføre 
til diskusjonen om det norske skolesystemet. I 

PISA-undersøkelsen trekkes stadig resultatene fra de 
kinesiske storbyene og andre øst-asiatiske frem for å 
beskrive hvor langt bak Norge har havnet, da særlig 
matematikk og naturfag. I 2018-undersøkelsene holdt 
de kinesiske storbyene (Beijing, Shanghai, Jiangsu og 
Zheijang), Singapore, Macao og Hong Kong de fire første 
plassene på rangeringen i matematikk. Å sammenligne 
seg med områder som i så stor grad kan sies å ikke være 
representative for den generelle tilstanden i et land kan i 
beste fall sies å være utfordrende. For å få sammenlignbare 
tall kunne man kanskje trukket ut særlige områder i Norge 
hvor befolkningen er særlig innrettet mot akademiske 
prestasjoner og hvor oppfølgingen hjemmefra er langt over 
gjennomsnittet. Så lenge man ikke sammenligner like for 
like har også resultatene begrenset nytteverdi. Likevel, det 
skal ikke stikkes under stol at det også fremgår av boken at 
den kinesiske realfagsundervisningen også har elementer 
som vi kan lære mye av. Blant annet blir elevene tidlig lært 
opp til å se etter logiske sammenhenger i matematikk som 
det ikke i like stor grad gjøres i norsk skole, og dette er 
ferdigheter som senere også er svært godt egnet til å få høy 
uttelling i PISA-undersøkelser, uten at dette nødvendigvis 
kan sies å være «teaching to the test» snarere virker det 
som de har en noe mer produktiv tilnærming til matema-
tikkundervisning. I tillegg viser også Chu hvordan realfag 
har en særlig prominent plass i kulturen, og det er knyttet 
enorm prestisje til det å være flink i matematikk. Det i seg 
selv er i følge henne en viktig forklaringsfaktor for hvorfor 
Kina og asiatiske land generelt gjør det så bra i realfagene, 
og er noe som ikke like lett som andre faktorer lar  
seg kopiere.

Boken gir et spennende og personlig innblikk i det kinesiske 
skolesystemet, og kan varmt anbefales til alle som har 
interesse for andre kulturer, og da særlig læringskulturer. 
Den er også et overflødighetshorn av gode anekdoter og 
fortellinger som gjør seg godt som krydder i samtaler i 
kantiner eller pauserom, når det en gang i fremtiden blir 
lov til å drive med slikt igjen. Til inspirasjon for alle som 
sliter med motivasjonen i disse dager kan jeg anbefale å 
starte hver dag med å synge: «I am a little soldier, I practice 
everyday…» slik de kinesiske barnehagebarna gjør.

Kilder:
Chu, Lenora: Little Soldiers – An American Boy, a Chinese 
school, and the Global Race to Achieve, 2017, Harper Collins 
Publishers, New York
https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-avera-
ge-score-of-mathematics-science-reading/
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Det er omtrent et år siden jeg stå på en parkeringsplass i 
Sverige torsdag 12. mars 2020 og fikk en transpondermelding 
om at hele Norge og med dette også skolene stengte ned. 
Etter dette har uttrykket «digital undervisning» fått en  
ny betydning. 

Før pandemien slå til var «digital undervisning» for meg 
primært knyttet til LK20 og forarbeidene til den med digitale 
ferdigheter som grunnleggende ferdigheter1. Vi skulle i tillegg 
i større grad bruke digitale læremidler og læringsplattformer. 
Siden denne gangen har «digital undervisning» opplevd en 
evolusjon uten like. Våren 2020 var skolene stengt i lengre 
perioder med bare fjernundervisning og etter gjenåpningen 
opplever vi perioder der skoler går på rødt nivå dvs. i perioder 
kjøres det hybridundervisning med undervisningsdager med 
«digital undervisning» der elevene får undervisningen hjemme 
foran skjermen, mens de andre dager har «fysisk under-
visning» på skolen. I tillegg kommer dager med fjernunder-
visning fordi elevene er i karantene hjemme mens resten av 
klassen er samlet fysisk på skolen.

Men undervisning og læring skjer ikke bare på skolen.  Det 
skjer også på fritiden, det skjer på arbeidsplassene og på 
høgskolene og universitetene. Gjennom dette koronaåret 
kunne jeg i forskjellige roller og fra forskjellige perspektiv 
observere, sammenligne og reflektere «digital undervisning»: 

Digital undervisning i skolen
Veien blir til mens man går. Nå må alle lærere «prioritere 
opplæring og kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy.»2 
Som far til tre barn på forskjellige skoleformer opplevde jeg, at 
det gikk maks to dager før lærerne hadde sine første digitale 

1  www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeverk/rammeverk-for-grunn-
leggende-ferdigheter/2.1-digitale-ferdigheter/ og www.udir.no/
lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/
grunnleggende-ferdigheter/?kode=kro01-05&lang=nob

2  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/
informasjon-om-koronaviruset/digitale-ressurser/#

undervisningsopplegg på plass. Heldigvis hadde alle tre 
enten iPad eller PC klar til innsats og kunne gå i gang nesten 
med en gang.  For andre i klassen tok det noe lengre tid 
før de klarte å logge seg på. Var det i starten bare opprop 
på teams og utdelinga av oppgaver som skulle leveres 
inn igjen så ble det det etter hvert også digitale klasserom 
der alle skulle ha på kamera. Det ble breakout rooms med 
gruppearbeid, mat- og helse timer med nydelig mat på 
kjøkkenet hjemme som måtte dokumenteres og lærerne stå 
på langt utover deres arbeidstid uten å få kompensert for 
det3 for å kunne tilby elevene sine den best mulige undervis-
ningen. Noen barn klarte raskt å opparbeide seg sine egne 
rutiner og forsvant på sine rom slik at foreldrene nesten ikke 
merket noen forskjell til vanlige skoledager. Hos andre barn 
er det utfordringer som til dels krever mer av foreldrene enn 
foreldrene er i stand til å yte. Det rapporteres om «større 
utfordringer med å følge opp sårbare elever»4. 

Det jeg kunne observere og får tilbakemelding om er at det 
er mye vanskeligere å konsentrere seg i digital undervisning. 
Det er lettere å distrahere seg og jeg har observert at elevene 
har en parallell chat der de snakker om helt andre ting enn 
undervisningen. Noen har også spilt dataspill istedenfor 
å følge med på undervisningen5. Selv et pålegg om å ha 
kameraet på løser dette ikke helt.  Det er krevende å se på 
mange ansikt på samme tid og jeg har fullforståelse for 
elever som sier: «Endelig en dag med fysisk skole igjen. Da 
lærer jeg så mye mer.» Samtidig er det de same elevene som 
setter pris på at de slipper reiseveien til skolen.   

Sammenlignet med andre europeiske land er Norge et av 
landene som har klart seg best med digital undervisning6 

3  www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2021/ekstra-arbeidet-ma-kompen-
seres 

4 https://utdanningsforskning.no/artikler/hjemmeundervisningen-under-koro-
nastengte-skoler 

5  www.stern.de/wirtschaft/vier-gruende--warum-video-konferenzen-so-an-
strengend-sind-30404938.html

6  dw.com/de/problematisch-homeschooling-in-der-corona-krise/a-56369233

«DIGITAL UNDERVISNING»  
et år etter den første nedstengingen
TEKST OG FOTO: MICHAEL FJØRTOFT HOFFMANN
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både fordi infrastrukturen var på plass, men også fordi lærenes 
digitale ferdigheter, engen læringsevne, kreativitet og ikke 
minst stå på viljen la rette for det. Flere lærere har også pekt 
på at de nye læreplanene fra Kunnskapsløftet 2020 LK20 gir 
rom til den fleksibiliteten som trengs. 
 
Digital undervisning på andre læringsarenaer 
Læring skjer ikke bare på skolen.  Det er mange læringsarenaer 
for ikke-formell læring spesielt innenfor frivillig sektor i Norge.7  
Hos Aktivungdom, det norske agenturet for ungdomsarbeidet 
for Erasmus+ som er en viktig finansieringskilde for prosjektet 
innen ikke-formell læring rapporteres det: «Pandemien har hatt 
store konsekvenser på gjennomføringene av prosjektene.»8 
Bare et fåtall prosjekter kan gjennomføres digitalt. Det er 
nettopp sosiale læringen som er et enda viktigere element her 
som faller nesten helt bort. Mange prosjekter har blitt avlyst 
eller utsatt. Erfaringen viser i frivilligheten fungerer digital 
undervisning langt dårligere enn i skolen: 

Kulturskole og skolekorps
«Blåsemafian» med sine opptak fra mange som sammen 
spiller «Let Loose» sammen på Zoom kan gi et inntrykk av at 
det er  mulig å øve på samspill digitalt. Som styreleder for et 
skolekorps kan jeg gi et klart svar: Det er mulig å lage videoer 
med samspill fra Zoommøter, men det krever mye redigering. 
Samspill på Zoom eller Teams fungerer ikke. Lyden er dårlig, 
og man får ikke synkronisert musikantene. Hvordan skal 
dirigenten høre om det kommer en ulyd fordi nettet er hakkede 
eller fordi musikanten ikke treffer tonen? Det som fungerer 
noenlunde, er en til en undervisning for enkelte musikanter 
med instruktør eller musikskolelærer. Utfordringen her er 
at musikkskolene ofte ikke har en etablert It-plattform som 
inkluderer verktøy for digitale møter slik som Teams, Zoom 
eller i det minste Skype. Lærerne og elevene måtte derfor først 
etablere en plattform og hos noen kom rutinene aldri på plass. 
Dette kan være en av årsakene til at korpsene mistet mange 
musikanter under pandemien.9 Selv om digitale konserter 
mangler noe vesentlig med den sosiale delen så ser de ut til 
å fungere. Med streaming på Youtube eller Facebook kan de 
holde spillegleden oppe når det er muligheter for øvelser for 
barn og ungdommer. De gir også en fin mulighet til å sende 

7  www.skolelederforbundet.no/om-oss/aktuelt/Mye-laering-i-Ikke-formell-laering

8  www.aktivungdom.eu/oppsummering-av-2020

9  www.rbnett.no/kultur/2021/02/16/Korpsene-bekymret-Mistet-mange-
musikanter-i-fjor-23502338.ece

en hilsen til familiemedlemmer som man ikke får truffet 
underpandemien. En spesiell erfaring kan Framtun og Auli 
skolekorps skilte med: Rett før pandemien ble alle notene 
digitalisert og alle elever, som ikke hadde iPad fra skolen, 
fikk med seg gamle iPad 3. Nå kunne notene distribueres 
digitalt uavhengig om det er digital eller fysisk undervisning. 
Også de som sitter i isolasjon eller karantene kan følge med 
og øve hjemme i tillegg til å være tilgjengelig på Skype for 
musikkskolelærerne.10

Konfirmantundervisning
Konfirmasjonene ble flyttet fra våren til høsten og før et 
nytt konfirmantkull kunne starte var den andre bølgen av 
pandemien på veg og med dette fysiske undervisnings-
møter umulig eller i det minste krevende. Noen menigheter 
valgte å organisere konfirmantgruppene ut fra klassene 
slik at de kunne håndteres som en kohort. Noen laget egne 
digitale opplegg med forskjellige erfaringer. Min erfaring 
er at Konfirmantundervisning på ettermiddagen på Zoom 
fungerer ikke og kirken har ikke tilgang til skolens Teams. 
Derfor gikk vi og flere andre for et digitalt opplegg som 
allerede var på plass: Nettkonfirmant11 som Sjømannskirken 
utviklet for norske ungdommer i utlandet. Opplegget har 10 
tema med ca. 10 spørsmål per tema. Konfirmantene svarer 
ved hjelp av en egen digital lærebok, videoer fra og nettbi-
belen som ressurs på spørsmålene. Konfirmantlæreren kan 
kommentere både hvert enkelt svar og temaet som helhet 
når temaet godkjennes eller ikke godkjennes. Det sitter langt 
inne å ikke godkjenne, men jeg har gjord det. Min erfaring 
er at opplegget krever langt mer enn fysisk undervisning: 
Konfirmantene må følges opp og jeg velger å kommentere 
hvert enkelt spørsmål individuelt for å veilede dem. Det er 
også mye som går med på å følge konfirmantene og forel-
drene opp med sms og eposter. Likevel så mangler de gode 
diskusjonene og relasjonsbyggingen er langt mer krevende. 
Jeg er spent på å sjå ansiktene til konfirmantene mine. 

Som student på UiO 
Som student på PPU deltid har jeg aldri møt lærerne mine 
på en annen måte enn via skjermen. Den eneste gangen 
jeg har vært på Campus var en liten tur på ti minutter på 

10  www.facebook.com/permalink.
php?id=249149371882616&story_fbid=1779781908819347

11  https://nettkonfirmant.no 
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Akademika for å kjøpe kompendiene. Jeg møter UiO gjennom 
Canvas som for flere av oss oppleves som en labyrint i 
bestandig forandring på lik linje med Galtvort: Det finnes 
nesten alt der du må bare kunne finne det og det er ikke 
sikkert at du finner det igjen i morgen. Noe av det viktigste du 
kan finne der er forelesningsopptak både fra i år og fra det 
siste kullet. Kvaliteten kan være varierende, men alle prøver 
sitt beste og et hjemmekontor er ingen studio. Heldigvis 
slapp vi erfaringer slik som en student i Montreals som måtte 
oppdage at foreleseren ikke lengre var i livet12  eller at vi mistet 
noen av lærerne våre slik som studenter i Argentina13. Minst 
like viktig er Zoomlinker som gir tilgang til «live forelesninger», 
seminarer og verksteder. Mikroundervisning på Zoom er en 
spesiell opplevelse. Jeg har sett inn i mange forskjellige hjem 
og bildene av meg viser meg som regel ved i godstolen siden 
kona har førsteretten på hjemmekontoret og jeg blir alt for 
sulten ved kjøkkenbordet. Zoom undervisning skaffer noen 
etiske dilemmer som går langt lengre enn det om man skal 
ha på kamerat på eller om man skal gjøre andre oppmerksom 
på en lettkledd samboer i bakgrunnen14. Når veiledning må 
foregå uten opptak av egen undervisning mangler veilederen 

12  www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/toter-professor-haelt-weiter-online-
vorlesungen-a-d4408e20-3e98-470a-93e1-5b76b3e2f0bf

13  www.merkur.de/welt/corona-tot-tod-zoom-vorlesung-argentinien-buenos-ai-
res-paola-de-simone-professorin-stirbt-online-universitaet-zr-90038829.html

14  https://www.zeit.de/kultur/literatur/freitext/after-corona-universitae-
ten-online-unterricht-hochschulen-modernisierung-zukunft?utm_referrer=htt-
ps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

et viktig verktøy. En liten skatt som en ivrig student kan 
oppdage på Canvas er likene til Webinarene til «FIKS - 
Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen»15 en 
enhet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Der ligger 
det også opptaket av et Webinar om «Valg av læremidler og 
digitale verktøy» som herved anbefales. Jeg skulle gjerne nyte 
litt av studentlivet på Campus, men så langt har digital under-
visning på UiO også spart med og miljøet for mange  
timers kjøring.    
 
Som It konsulent 
Som It konsulent med nesten 30 års erfaring kunne jeg i løpet 
av det siste året være vitne til en evolusjon innen teknologien. 
Før pandemien var det flere som kjente Skype og nå har 
nesten alle erfaringer med både Zoom og Teams. Det er få 
som kunne streame noe via Youtube, Facebook eller Wimeo. 
Slik kunnskap treffer du nå nesten ved et hvert gatehjørne. 
Zoom har fått en egen Universitets edisjon som kjøres bl.a. på 
UiO og som har lært av funksjonen med håndsopprekking fra 
Teams, mens Teams i det siste også har fått breakoutrooms. 
Det er mye som skjer hele tiden. 

15  www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer

Anonymisert eksempelbilde  - Zoom forelsening på Uio
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Et undervurdert og dessverre alt for dyrt verktøy er også 
Teamviewer, som jeg bruker mye i digital undervisning når 
jeg løser dataproblemene hos klientene mine gjennom 
fjernstyring datamaskiner. Gjennom dette kan jeg sette både 
kolleger, medstudenter og elever i stand til å kunne bruke det 
som finnes av tekniske muligheter og til å forbedre digitale 
ferdigheter når man ikke kan se hverandre over skulderen.

Noen visdommer som jeg måtte dele alt for ofte er: 
• Sørg for at du har nok båndbredde på bredbåndet ditt når 

dere er flere hjemme.
• Er det noe som ikke fungerer på en onsdag eller torsdag? 

Start maskinen på nytt! Microsoft kan ha kommet med 

Skjermbilde fra Webinar fra FIKS

Sammen modus på Teams - Kilde: Photo illustration by Microsoft (https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-teams-together-mode) 

en oppdatering som har hengt seg fast. 
• Datamaskinen har ingen følelser selv om du kan bli 

forbanna på den.
• Ikke sprøyt Antibac på tastaturet! Det kan koste deg en 

ny datamaskin. Bruker heller en klut med litt Antibac på.

«Digital undervisning» gir mange muligheter og er kommet 
for å bli. Det blir spennende å følge med på utviklingen 
framover, men forhåpentligvis blir det mindre ren digital og 
mer hybrid undervisning. Det er heller ingenting som kan 
erstatte de gode tilfeldige møtene og ikke minst festene, 
men enn så lenge må vi fortsette våre studier  
i tålmodighet. 



Livsløpet er fullt av valg. Når vi tar beslutninger så vil vi 
helst sitte med en god samvittighet. Hvordan tar man et 
selvstendig valg? Regnes et feil valg som et selvstendig valg? 
Eller er det bare de gode og positive beslutningene man tar 
som er de selvstendige?  

Når du skal velge utdanning så er det lurt at du finner ut hva 
du liker å gjøre, hvor du trives mest med og eventuelt finne ut 
dine interesser. Det er utdanningen din som former deg og 
hva du skal bli i fremtiden.   

“Our livs are a sum total of the choices we have made.”  
– Wayne Dyer
                           
Ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsin-
stitutt er Nova som er et velferdsforskningsinstitutt og kjent 
for studiene sine blant barn og unge (Utdanningsforskning). 
Ifølge Nova- rapporten Vennskap, utdanning og framtidsplaner 
opplever de fleste ungdommer med innvandrer bakgrunn 
at foreldrene legger mye press på at de skal fullføre videre-
gående skole. Foreldrene er interessert i arbeidet de gjør på 
skolen og mener det er viktig at barna tar høyere utdanning.  

Ungdom med innvandrer bakgrunn opplever at valg av 
videregående utdanning blir et stort og komplisert valg ifølge 
rapporten. Ligger det presset fra foreldrene til grunn for at 
ungdom med innvandrerforeldre opplever overgangen til 
videregående utdanning som vanskeligere enn ungdom uten 
innvandrer bakgrunn opplever? Hvordan kan ungdommen da 
ta et selvstendig valg, når våres nære legger så mye press på 
hva vi skal velge? 

 Jeg har selv innvandrerbakgrunn og kan snakke av erfaring 
om forventninger til og valg for ungdommer med innvandrer-
bakgrunn: Ungdommer med innvandrer bakgrunn opplever 

dessuten høyere forventninger fra foreldrene både om å 
gjøre det bra på skolen, og om at de skal ta høyre utdanning. 
Familien som er våres næreste har en stor innflytelse for vår 
fremtid, og deres innflytelse kan påvirke livet til barna deres 
negativt i fremtiden, rett og slett. Et fredelig familiemiljø for 
barnet kan ha en betydelig innvirkning på barnets valg av 
utdanning og personlighetsutvikling. Når vi velger, ønsker vi 
ikke være ulykkelig i resten av livet.  

 Skoletrivselen går ned hos ungdommer når de ikke har 
annet valg enn å bære det presset som kommer fra sine 
nære hele tiden. Dette kan føre til at det oppstår atferdspro-
blemer slik som følelsen av å ikke duge noe i det hele tatt og 
depresjon. Dette kan i følge av en studie av helsa til norske 
ungdommer som ble gjort for 15 år siden være nok til at de 
dropper ut og ikke fullfører videregående skole. 

 Lærer vi ved å gjøre feil eller bare ved de riktige valgene 
vi tar? Det kreves en god bevissthet for at vi ikke skal 
bære uønskede konsekvenser av valgene gjennom hele 
livet. Derfor bør familier være til stede når det snakkes om 
utdanning. Det er deres støtte som demper bekymringer 
hos ungdommene, men ikke når de velger å kritisere oss for 
alt i stedet for å lytte til og snakke med oss. 

Dette har jeg både opplevd selv og sett fra nære vennene 
som har opplevd det samme. Forventningene og kommu-
nikasjonen om dem bidrar til at det oppleves som veldig 
vanskelig å velge. Tenk om man velger feil eller ender 
opp i å ta et uønsket valg? Du har ingen andre enn deg 
selv å skylde på ... Livet består av valg og det finnes valg 
i enhver situasjon man ender opp i. Med andre ord: Du 
velger hvordan du skal leve livet ditt. Hvis vi ikke tar et 
selvsteding valg, så hvordan skal vi da kunne oppføre  
oss selvstendig? 

Tar vi det selvstendige

VALG TEKST:  MUHAMMED BURAK TOPRAK        

ILLUSTRATION:  ELODIE SZYGENDA
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TEKST:  MUHAMMED BURAK TOPRAK        

ILLUSTRATION:  ELODIE SZYGENDA

"Hvis vi ikke tar et 
selvsteding valg, så 
hvordan skal vi da 
kunne oppføre oss 
selvstendig?"
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Vurderingskompetansen til 
lektorstudentene må styrkes
TEKST:  JAMES FOUNTAIN (STUDERER LEKTORPROGRAMMET PÅ 5. ÅRET)        FOTO:  UNSPLASH

Jeg har studert på lektorprogrammet nå i fire lykkelige år. Programmet er givende av 
mange grunner. Fasilitetene på Blindern er eksepsjonelle, undervisningen er variert og 
forskningsbasert og seminarene oppfordrer lærerstudentene til å jobbe i felleskap og 
ta en aktiv rolle i egen læring. Men, programmet kan bli bedre. Som en del av min egen 
forskning, har jeg sett på hvordan lærerstudentene tilegner seg kunnskap om vurdering 
og jeg har avdekket noen systematiske svakheter ved oppbyggingen av programmet 
som virkelig må diskuteres. Først, litt nødvendig bakgrunnsinformasjon.

VURDERING FOR LÆRING 
Om du skal bli lærer, må du kunne Vurdering for Læring. 
Det er et krav. En liten gjennomgang av begrepet, heretter 
kalt VfL, kan være fornuftig. Det tradisjonelle alternativet 
til VfL er summativ vurdering. Vanligvis brukes summativ 
vurdering for å sette karakter. Læreren gir elevene en oppgave, 
elevene besvarer oppgaven og læreren setter en karakter. I 
dagens utdanningssystem er summativ vurdering uungåelig. 
Forskning viser at læringsaktiviteter knyttet til summativ 
vurdering er mindre verdifulle enn de knyttet til VfL. Problemet 

er at elevene ikke får like gode muligheter til å utviklet sine 
evner videre i faget. Tilbakemeldinger gis etter oppgaven 
er avsluttet. Det er for seint. Det er her VfL er mer verdifullt. 
Med VfL som læringsform, samarbeider vi med elevene for å 
utvikle deres kunnskap i faget. VfL er en kontinuerlig prosess 
som fokuserer på å øke elevens kompetanse og ikke kun på å 
sette en karakter. Samtidig, justerer vi vår undervisning for å 
tilpasse den etter elevenes behov.

Udir (Utdanningsdirektoratet) anbefaler fire grunnleggende 
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prinsipper for å innføre VfL. 1) Vite hva elevene mestrer i 
faget. Her må vi evaluere vår undervisning og hvor effektive 
våre læringsaktiviteter er. 2) Forsikre oss om at elevene 
vet hva som er forventet av dem. Her er det viktig a sjekke 
med elevene at de faktisk har forstått forventningene. 3) 
Gi faglige tilbakemeldinger for å hjelpe elevene videre. 4) 
Oppfordre elevene til å delta i egen læring. Dette prinsippet er 
kjent som selvregulering og er et viktig verktøy for å utvikle 
metakognitive ferdigheter som kan brukes i andre fag og 
ikke minst senere i livet. Det er viktig at alle fire prinsippenes 

benyttes sammen for oppnå et best mulig læringsutbytte. 
Disse prinsippene er fundamentet i en nasjonal satsing for å 
forbedre utdanningssystemet i Norge. Alle aktører innenfor 
systemet bør bruke VfL-prinsipper i egen undervisning. Ikke 
minst studenter på lektorprogrammet. 

Hvorfor er VfL så viktig? Jo, det er fordi Norge tradisjonelt sett 
har oppnådd dårlige resultater i internasjonale og sammen-
liknende utdanningsprøver. Norge ligger bak andre rike land 
og resultatene fra PISA-prøvene som analyserer elevenes 
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grunnleggende ferdigheter, har vært hardnakket stabile. Land 
som Canada, USA og Storbritannia har brukt VfL prinsipper 
for å lykkes med forbedring av deres utdanningsystemer. 
Det har medført at Norge har fulgt internasjonale trender 
og investert i en nasjonal satsing på VfL. Mellom 2010 og 
2018 har 148 millioner kroner blitt brukt på å innføre VfL. 
Poenget med satsingen er å levere VfL til alle elever. Krav om 
vurdering har blitt nedskrevet i opplæringsslova §3-2. Men 
forskning viser at satsingen i stor grad ikke har nådd elevene 
og at undervisningen i hovedsak fortsetter som før1. Men 
andre ord, oppfyller vi ikke vår plikt som lærere.

VURDERINGSKOMPETANSE - HVEM HAR ANSVARET?
Vurderingskompetanse handler om en forståelse av 
ferdighetene man trenger for å gi profesjonell vurdering i 
utdanningssammenheng. Hvem er ansvarlig for at lærere 
har denne kompetansen? Det er her diskusjonen kan bli 
vanskelig. Opplæringslova sier at det er skoleeiere. Men, 
hvem har ansvaret for at lærerstudentene har den samme 
kompetansen? Opplæringslova spesifiserer ikke dette. Det 
må være lærerutdanningsprogrammene som er ansvarlige 
for at lærerstudentene er ferdigutdannet med en  
god vurderingskompetanse.

LEKTORPROGRAMMET PÅ UIO
Programmet består av ti semester over fem år. Det er 
ikke før 7. semester at VfL blir introdusert for studentene. 
Semesteret består av kun et 30-poengs emne som heter 
“tilrettelegging for elevers læring” og har emnekoden 
PROF4045. I dette semesteret blir studentene sendt ut i 
praksis i 45 dager.  De blir introdusert for grunnleggende 
VfL-teori kun fire uker før praksis. Denne teorien har blitt 
kritisert av kunnskapsdepartementet for å være for abstrakt. 
I tillegg, er teorien introdusert i et typisk forelesinings-
format. Ironisk nok, foregår ikke VfL-opplæringen på UiO 
etter VfL-prinsipper. Etter første prinsipp skal programmets 
ansvarlige forsikre på at studentene faktisk har forstått 

1  https://utdanningsforskning.no/artikler/hvordan-forbedre-skoler

vurderingsteorien. Dette blir dessverre ikke gjort. I forsknings-
artikkelen2 “Integrating assessment for learning in the teacher 
education programme at the University of Oslo” innrømmer 
programmets ansvarlige at det gjenstår å gjøre ord  
til handling. 

Et annet problem er at lærerstudentene ikke får muligheter 
til å øve på å gi vurdering før de går ut i praksis. Artikkelen 
om intergrering av VfL er overraskende ærlig om dette og 
innrømmer at programmet forventer at praksisskolene 
tar ansvaret for å gi opplæring i VfL. Men, forskning fra 
kunnskapsdepartementet og selve artikkelen avslører at 
veiledere på praksiskolene har lite kunnskap om VfL og at 
lærerstudentene sjeldent får VfL-opplæring der. Kunnskap 
om VfL er nemlig ikke obligatorisk for praksisveiledere. De 
kursanvarlige mener at lærerstudentenes egen selvvurdering 
er svaret på problemet. Dette er en ansvarsfraskrivelse. 

Gjennom min egen forskning har jeg intervjuet ti lærer-
studenter før og etter praksis for å forstå hvordan deres 
vurderingskompetanse har blitt påvirket. Resultatene er 
urovekkende og hovedfunnet er i samsvar med internasjonal 
forskning. Lærerstudentenes teoretiske grunnlag er ikke godt 
nok. I tillegg, får de sjeldent VfL-opplæring når de er i praksis. 
På grunn av begrenset antall deltakere i undersøkelsen kan 
jeg ikke generalisere resultatene. Av denne grunn har jeg 
istedenfor analysert programmets oppbygging for å belyse 
mulige problemer. 

Til tross for anbefalinger i internasjonal forskning, har 
programmet følgende systematiske svakheter;
• Kun et enkelt semester med VfL (PROF4045)
• Ingen obligatoriske VfL-opplæringskomponenter.
• Lærerstudentene får ikke dokumentert VfL-kunnskap
• Ingen valgfag i vurdering
• Programmet bruker ikke VfL prinsipper i egen evaluering
• Summative vurderingsaktiviteter preger programmet. 

Til tross for disse svakhetene mener de kursanvarlige at 
vurderingskomponentene er i tråd med retningslinjene for 
lærerutdanningsprogrammet.

Denne situasjonen er dessverre ikke overraskende. I en 
grundig meta-analyse av 100 studier3 om vurdereringskom-
petanse, konkluderes det med at mange lærere er involvert i 

2  Brevik, Blikstad-balas, og Engelien. (2016) Integrating assessment for 
learning in the teacher education programme at the University of Oslo. 
In Assessment in Education:principles and policies, 24:2, 164-184. DOI 
10.1080/0969594x.2016.1239611

3  Xu, Y,. Brown, G,.T,. L. (2016). Teacher assessment literacy in practice. A 
reconceptualisation. In Teaching and Teacher Education. 

«Om du skal bli 
lærer, må du kunne 

Vurdering for Læring.»
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avgjørelser om vurdering uten de nødvendige kunnskaper eller 
opplæring i vurdering. De avdekket at programmene ofte er 
teoritunge, knytter ikke teori og praksis sammen og tilbyr kun 
et semester med VfL opplæring.

ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) sine egne 
akademikere sier at utvikling av vurderingskompetanse for 
lærerstudentene må være en eksplisitt komponent i lærer-
utdanningsprogrammet, men samtidig sier de at lite er kjent 
om innhold og struktur som bør brukes for å utvikle denne 
vurderingskunnskapen hos lærerstudentene. Dessverre er ikke 
dette helt riktig. Forskning på dette området har anbefalt at 
lærerutdanningsprogrammet bør ha skreddersydd fagspesifikt 
innhold, obligatorisk dokumentert vurderingskompetanse, 
dedikerte fag i vurdering, spesialiserte lærerutdannere som 
kan koble teori med praksis og ta i bruk pedagogiske aktiviter 
som engasjerer studentene. De anbefaler også at utvikling av 
VfL-kunnskaper skal være en kontinuerlig prosess gjennom 
hele studieløpet. I tillegg, har akademikere utviklet forsknings-
baserte undersøkelser som evaluerer læreres vurderings-
kunnskap. Disse undersøkelsene kunne avdekket sterke og 
svake sider ved lærerstudentenes VfL-kunnskaper, men er ikke 
brukt av lektorprogammet som egentlig bør utdanne stude-
neten i tråd med pedagogisk forskning. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER
For det første, bør ILS drive egen forskning om hvordan lærer-
studentene best tilegner seg kunnskap om vurdering. Siden 
artikkelen om intergrering av VfL på UiO, har det ikke vært 
noen forskningsprosjekter om lærerstudentenes vurderings-
kunnskap. For det andre bør opplæring begynne mye tidligere i 
læringsløpet og ikke være begrenset til ett semester. Dedikerte 
emner i vurdering bør være en obligatorisk komponent 
av programmet. Ulike valgfag i vurdering bør være tilgjen-
gelige gjennom hele programmet. For det tredje bør all fire 
VfL-prinsippene integreres i undervisningen, ikke bare selv-vur-
dering. Programmets egen selvvurdering bør være forsknings-
basert og de bør ta i bruk internasjonale anbefalinger hva 
gjelder innhold og struktur. Først og fremst, lektorprogammet, 

bør fjerne de abstrakte VfL-artiklene fra pensum. Kanskje 
mindre fokus på teori og en satsing på ekte opplæring i 
vurdering vil ha en positiv effekt på den dårlige gjennomfø-
ringsprosenten. Kun 23%4 som begynner på programmet 
fullfører. I året etter artikkelen om intergrering av VfL 
ble publisert, var det kun 60 studenter registrert på 
programmets siste semester, 280 begynte5. La tallene synke 
inn, for her kommer flere urovekkende tall. I UiO’s egen 
evaluering av programmet, mente kun 6,7% av studentene 
at pensumet i svært stor grad var relevant og 16.8% svarte 
at PROF4045 gir, i svært stor grad, kompetanse til å vurdere 
sine elever.  Enda mer bekymrende var det at svarprosent på 
undersøkelsen kun var 24%. Det betyr at 45 av 189 studenter 
på programmet i 2017/18 svarte på undersøkelsen. Dette 
er et tegn på svak evalueringskultur på UiO. UiO bør bruke 
VfL prinsipper for å kunne vite hva studentene mestrer og 
ikke mestrer og justere utdanningsmetodene deretter. Man 
må snakke med studentene og finne ut hvordan de vil lære. 
Jeg har snakket med ti av studentene på lektorprogrammet 
og tilbakemeldingene stemmer dessverre med de dårlige 
tallene fra tidligere evalueringer av lektorprogrammet.

4  www.utdanningsnytt.no/lektor-laererutdanning-universitet/stort- 
frafall-fra-lektorprogrammet/222402 

5  www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/rad-og-nettverk/forum-for-studie-
sporsmal/moter-og-referater/2019/underveisevaluering_lektorprogrammet.pdf

James Fountain (studerer lektorprogrammet på 5. året) 

Har du lyst til å lese flere meninger om 
hvordan utdanningssystemet kan bli bedre?

Christian Egge har skrevet en bonusintervju med Ole Briseid om 
markedsbølgen og new public management.
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Å LØFTE BLIKKET 
– om å planlegge og iverksette tiltak 

Skolen er en arena elever skal bli møtt med tilpasset opplæring 
i utvikling av sosial og faglig kunnskap og ferdigheter. 
Arbeidsoppgavene til pedagogene er blant annet å få enkelte-
lever til å fungere og utvikle seg i skolen. I tillegg få enkeltelever 
til å fungere og utvikle seg sammen i en klasse, på et trinn og 
på skolen som helhet. 

Se for deg en klasse som har elever med ulik bagasje. Enkelte 
elever peker seg tydelig ut ved å være aktive, og andre ved å 
være passive. Ofte legger vi merke til elevene som er aktive. 
Elever som er aktive og deltar positivt i klassen ved å rekke ofte 
opp hånden og deler sine refleksjoner, tar ansvar i samarbeid 
og inntar lederrolle. Andre aktive elever kan delta mer negativt 
i klassen ved forstyrrende atferd, som å snakke i munnen til 
andre, komme med kommentarer, være urolig eller utagere. 

Jeg har inntrykk av at det oppstår tilfeller der pedagogen 
opplever at utfordringen i klassen ligger hos eksempelvis 
to elever som ofte agerer med forstyrrende atferd i klasse-
rommet. Videre kan da pedagogen tenke at «om vi setter 
inn tiltak for disse to elevene og «får fiksa dem», kan utfor-
dringene i klasserommet være løst. For egentlig består jo 
klassen av en veldig fin gjeng som fungerer godt og lærer 
sammen, det er bare disse elevene som skaper uro og 
dårligere læringsmiljø».

Med sitatet i bakhodet forstår mest sannsynlig du som 
leser hvor jeg vil hen, for jeg er uenig i at utfordringen i 
klasserommet alene kan ligge hos nevnte enkeltelever. 
Jeg stiller spørsmål til at vi skal begynne tiltaksprosessen 
med å fokusere på hvilke utfordringer disse to elevene 

skaper i klasserommet. Om pedagogen løfter blikket 
ved å undersøke hvordan samspillet i klassen fungerer 
og hvordan egen praksis som klasseleder fungerer, kan 
kartleggingen nyttiggjøres i tiltaksprosessen og tiltakene bli 
noe annet.

Hva trenger disse enkeltelevene? Kan det tenkes at resten 
av klassen har behov for det samme? Hva om å sette inn 
tiltak for hele klassen? Hva om å endre noe i klasseledelsen 
som gagner enkeltelevene, men også klassen som helhet? 
Hva om enkeltelevene kan få individuelle tiltak i tillegg, som 
da kan fungere som et supplement mer enn det  
avgjørende tiltaket?

Jeg har vært i møter om elever som er utfordrende, i 
samtaler med kontaktlærere og assistenter, i foreldre-
møter og i diskusjon med ledelser og miljøterapeuter. Ofte 
opplever jeg at vi har dårlig tid og må fikse utfordringen 
raskt. Tiltakene som planlegges kan ses på som «brann-
slukkere» i stedet for å identifisere åstedet før brannen 
oppstår og ta utgangspunktet derfra. Dessverre er risikoen 
at tiltakene fungerer kortsiktig og uten en fullstendig helhet. 

Gregory Bateson fokuserer på den sirkulære prosessen i 
det å forstå kommunikasjon og atferd. Lærer kjefter fordi 
eleven bråker, eller er det slik at eleven bråker fordi lærer 
kjefter? Er det enkeltelever som er utfordringen i klasse-
rommet alene, eller er det en sirkulær prosess som viser 
til at en atferd påvirker en annen? Ved å forstå samspillet 
sirkulært kan utgangspunktet ses på som et valg eller 
tolkning som er gjort, mer enn en sannhet.

TEKST OG FOTO:   MALENE HELLERN FOLKVORD
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Det kan være krevende for pedagogen som står midt i situa-
sjonen å finne ut av hvilke tiltak som kan være en god start. 
Da kan det være nyttig å sparre med kollega eller spesial-
pedagog på skolen. Vel så nyttig, og kanskje mer nyttig, er 
å spørre elevene i klassen om hva de selv opplever. Hva er 
klassen gode på? Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Forslag 
til hva som kan hjelpe? Hva kan du som elev gjøre, hva kan 
medelever gjøre, hva kan klasseleder gjøre? 

Elevene selv har ofte gode idéer til tiltak, og det kan føre 
til et ytterligere eierforhold når tiltak skal gjennomføres. 
Ved å spørre elevene kan pedagogen oppleve å utvide det 
Bateson kaller kontekstforståelse. Samsvarer antagelsene 
og tolkningene pedagog har om klassen, klassens samspill, 
konsekvensen av forstyrrende atferd og ulike tiltak  
med elevenes opplevelse og forståelse av de  
sammen fenomenene?  

Å møte hverandre på egne antagelser og tolkninger kan 
føre til et eierforhold for både pedagog og elev. Ved å 
kartlegge sammen og komme frem til tiltak sammen, kan 
effekten være større. Enkelte tiltak vil fungere for noen 
elever og mindre for andre, hva tenker fellesskapet om 
løsninger her for at effekten skal være best for flest mulig 
i klassen?

Setningen jeg fikk fra kollegaen inspirerte meg, og med 
denne teksten håper jeg dere lesere er inspirert til å 
vurdere hvordan deres prosess er når dere skal planlegge 
og iverksette tiltak. Jeg håper dere inspireres til å løfte 
blikket for helheten, at prosessen mellom mennesker 
er sirkulær og at det kan være nyttig å se nærere på 
hva som skjer mellom oss mennesker, fremfor å rette 
fokuset kun på individet alene.
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en innføring i Gregory Batesons kommunikasjons-
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"For egentlig består jo 
klassen av en veldig fin 
gjeng som fungerer godt 
og lærer sammen, det er 
bare disse elevene som 
skaper uro og dårligere 
læringsmiljø."
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Å leve med talevansker! 
TEKST: YOUSRA CHERIF   FOTO: UNSPLASH

Å leve med talevansker kan virke anstrengende og irriterende 
iblant. Det er tilfeller der man kan møte på misforståelser 
eller erting fra andre. Mange med talevansker tør ikke å 
snakke med andre eller være en del av den sosiale tilvæ-
relsen. Dessuten blir mange utsatt for frekke kommentarer 
fra andre og føler seg ensomme og utelukket fra samfunnet.
                                                                                                                                       
Uttalevansker eller talevansker innebærer vansker med å 
artikulere en eller flere lyder(fonem) som utgjør talespråket. 
For å kunne uttale lydene kreves det at barnet har kunnskap 
om lydsystemet (fonologi), kan koordinere de munnmoto-
riske bevegelsene som kreves for uttalen, altså kjeve, tunge 
og lepper). I tillegg å kunne tilpasse pust og lyssetting 
( FHI.no).

Talevansker innebærer vansker med å styre munn musku-
laturen når man skal uttale en bokstav. Dette omfatter ikke 
kun en bokstav, siden noen kan oppleve vansker med flere 
bokstaver. De fleste med en slik vanske kan streve med å 
uttale bokstavene som: S, R og L. Når vansken oppstår blir 
man henvist til logoped som skal hjelpe deg og eventuelt 
lære deg riktig uttalelse av bokstavene.

UTVIKLING AV TALEVANSKER: 
Jeg utviklet talevansker rundt 6 års alderen. Jeg husker at 
mine foreldre var bekymret over situasjonen. Min lærer blant 
annet henviste meg til logoped da jeg gikk i fjerde klasse. 
Jeg ble blant annet tatt ut av timen og husker at jeg ble fulgt 
til et lite kontor der logopeden satt og ventet. Første delen 
av timen omfattet munnøvelser. Dette innebar ulike munn 

øvelser som skulle hjelpe med å kunne uttale riktig.  
Etter hvert tok logopeden frem små kort med ulike ord 
som startet med «S». Øvelsen gikk ut på at jeg skulle 
repetere begrepet etter henne og deretter prøve selv. 

Dessverre varte ikke dette lenge, og jeg måtte klare meg 
på egenhånd. Tross alt var foreldrene mine gode støtte-
spillere gjennom perioden. De lærte meg teknikker og 
ulike måter å prate på, slik at andre ikke kunne høre feil 
uttalelse. Blant annet handlet dette om å kunne snakke 
langsomt og tydelig og fokus gjennom prating. 

MOBBING OG ERTING: 
Gjennom oppveksten har jeg opplevd en del mobbing 
og erting av andre. Dette kunne komme fra medelever, 
bekjente eller mennesker jeg omgås. Dette førte til at 
oppveksten ble veldig vanskelig, og opp gjennom tiden 
ble hverdagene ganske tunge å håndtere. Videre utviklet 
dette seg til depresjon og angst, og utelukking fra sosiale 
virksomheter. Jeg var ikke særlig villig til å inkluderes med 
i sosiale arenaer, og hadde tilbaketrekkende atferd.  

Samtaler ble blant annet stressende, og kroppen skalv 
av frykt og skremsel. Under en diskusjon håpet jeg på at 
andre ikke skulle legge merke til eller høre talevanskene. 
Dessuten fokuserte jeg på å ikke bruke ord eller beteg-
nelser med bokstaven «S» slik at jeg skulle høres «Normal» 
ut. I klasserommet blant annet nektet jeg å lese høyt for 
læreren. Presentasjoner og muntlige vurderinger fikk 
meg til å bli bekymret grunnet vansken. For meg var det å 
snakke høyt foran medelever og lærer et mareritt. 

STUDIET RETNING: 
I løpet av tredje året på videregående skole skulle vi 
bestemme oss for videreutdanning. Lærerne og rådgiveren 
på skolen skulle veilede oss, slik at vi kunne ta de riktige 
valgene. Første fasen var krevende. Det handlet mye om 
å finne et tilpassende studium, og i tillegg ha passende 
snitt for å komme inn på studiet. Prosessen bar på en 
del tanker og følelser, og stress og bekymring var høyde-
punktet i perioden. Etter mye søk og veiledning fra voksne, 
ble avgjørelsen å studere spesialpedagogikk. 

Yousra Cherif
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"Du må aldri la 
deg falle eller 
undervurderes 
på grunn av dine 
vansker eller din 
funksjonshemning."

Spesialpedagogikk omfatter å lære om ulike typer funksjons-
hemninger og ulike vansker barn, unge og voksne har. 
Vanskene innebærer autisme, lærevansker, psykososiale 
vansker, non-verbale lærevansker og mye annet. Det handler 
i tillegg om hvilke tiltak og løsninger skolen/barnehage eller 
spesialpedagogen må iverksette for å tilrettelegge til et godt 
læringsutbytte. Et spennende felt med åpne muligheter for 
jobb etter studiet.

Informasjonen om studiet var i seg selv motiverende, noe 
som vekket min interesse og var relevant til min situasjon. 
Mitt mål og ønske i løpet av studiet var å hjelpe barn og 
unge som hadde vansker og forberede dem til å bli gode 
samfunnsborgere. Selv om vedkommende hadde vansker, 

skulle ikke det hindre dem i å lykkes. Jeg ville være et godt 
eksempel for disse barna og unge. Jeg som har talevansker, 
klarte å komme meg langt ved å oppnå mine mål i livet, selv 
om jeg opplevede mange hindringer og dårlige opplevelser. 

ET RÅD: 
Du må aldri la deg falle eller undervurderes på grunn av 
dine vansker eller din funksjonshemning. Harde opplevelser 
og vanskelige stunder, er de som strammer opp din opp 
din personlighet og får deg til å bli sterkere og målbevisst. 
Husk at alle mennesker er ulike, og alle kjenner på intense 
opplevelser i livet. Ikke la din vanske hemme deg, og din 
svakhet påvirke din framtid. Du kan bidra til mye, uansett 
hvem du er.
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TEKST & FOTO:  MALENE HELLERN FOLKVORD

Hvordan nyttiggjøre de 
eldres ressurser i skolen?

Jeg har en bekymring om at vi nyttiggjør de eldres ressurser 
for lite i samfunnet generelt, og også i skolen. Generasjonen 
som opplevde krigen, levde livet uten skjerm, sparte og gikk 
på søndagsskole. Vi trenger de eldre og deres ressurser! 

 Eldre har livserfaring og livsvisdom. De har møtt flest 
mennesker. De har tatt flest valg. De har opplevd hvordan 
samfunnet var før forbrukersamfunnet overtok. De har 
kanskje en annen livsfilosofi eller syn på livet. De vet hva 
som er eller har vært viktig for dem selv og folk rundt seg, og 
har kanskje en større ro over seg selv som står i kontrast til 
samfunnet ellers? De har mest erfaring med det å være i en 
relasjon, å skape relasjoner, å kommunisere og kan ha flere 
perspektiver og refleksjoner om seg selv enn barn og unge 
kanskje har. 

 Å lære på tvers av generasjoner er noe jeg har positiv 
erfaring med. Mine besteforeldre har hatt stor betydning 
for meg i min oppvekst, ved å forme min identitet som har 
bidratt til mine valg i livet og hvordan «se det store bildet» 
kan føre til mange fordeler. Fagfornyelsen har mer fokus 
på livsmestring, folkehelse, demokrati, medborgerskap og 
bærekraft. Hvem vet mer om å mestre livet enn de eldre? 
Om folkehelse? Demokrati? Dere skjønner poenget. De 
eldres ressurser kan være undervurdert. Det er mulig at det 
å beherske teknologien er et svakere punkt hos de eldre, ja – 
men hva med alt det andre?  

 I søken om hva de eldre besitter av ressurser fikk jeg 
innholdsrik respons i samtale med mennesker jeg omgås. 
Det ble nevnt at de eldre kan få folk til å gjennomføre ting de 
ellers ikke ville turt, de kan påvirke psykisk helse positivt for 
dem som strever, de kan bidra til å endre måten å oppfatte 
verden på, livet, seg selv, relasjoner, døden, langsiktig 
tankegang, barneoppdragelse, hva vi legger i bekymringer, 
robusthet og kommunikasjon. De har kunnskap om og kan 
lære bort hvordan vi nyttiggjør oss av det vi allerede har som 

å spare og reparere, hvordan hjemmelaget mat er, hvordan 
de levde før, inspirere i yrkesfag og håndverk. Flere nevner 
at de eldre har en unik tilstedeværelse, ro og tålmodighet, 
som står i noe kontrast til jaget vi kan oppleve i dagens 
moderne samfunn. Historiene om samfunnet, nabolaget i 
deres oppvekst, krigen og hvordan yrkeslivet var, blir spesielt 
nevnt av samtlige, og det er kanskje de personlige fortel-
lingene som mange opplever verdifulle. De eldre kan bidra til 
at flere mestrer livet, styrker sin helse, er aktive medborgere 
og handler langsiktig for de neste generasjonene. Av nettopp 
disse grunner ønsker jeg at vi ser verdien av å nyttiggjøre de 
eldres ressurser. 

 Mange barn og ungdom mangler kontakt med de eldre, fordi 
de selv aldri har møtt sine besteforeldre eller at de dem har 
er for syke til å opprettholde nær kontakt med dem. Hva med 
å gi alle muligheten til å få innsikt i de eldres ressurser? 

Jeg er interessert i å løfte fokuset på hva vi kan gjøre i skolen 
for å nyttiggjøre de eldres ressurser mer. Jeg vet det gjøres 
noen prosjekter her og der på enkelte skoler. Prosjekter som 
at de eldre kommer og strikker med barna, leser for dem, 
hjelper til på sløyden eller forteller om krigen. 

Felles for skolene som allerede har prosjekter med de 
eldre er at det ofte er initiert av et over gjennomsnittet 
engasjert menneske, enten i skolen eller blant de eldre. Vi 
trenger flere av disse engasjerte menneskene! Du kan være 
den personen. Både på din nåværende eller kommende 
arbeidsplass kan du sette i gang kortvarige eller langvarige 
prosjekter med de eldre. 

Slike prosjekter kan sikre at generasjoner møtes på tvers. På 
den måten kan barn og unge lære og erfare mennesker som 
muligens ser på verden med helt andre øyne. 

Lykke til!
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Generasjon M. (u.å). https://generasjonm.no 

Livsglede for eldre. (u.å). Videregående skoler. https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/videregaende-skoler/ 

Meyers, N. (2015). The Intern. [Film]. IMDb. www.imdb.com/title/tt2361509/ 

TV VEST. (2018 19.des). Innsats for andre er valgfag i ungdomsskolen. [Videoklipp]. https://video.tvvest.no/innsats-for-andre-er-valgfag-i 

Strøm, Grete. (2021 7.februar). De gamle er eldst. NRK. https://tinyurl.com/pp-n1-2021-link1

Torbjørn Haga og Hedda Vigdel

"Flere nevner at de eldre har 
en unik tilstedeværelse, ro og 
tålmodighet, som står i noe 
kontrast til jaget vi kan oppleve  
i dagens moderne samfunn."
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Hør her` a, sliter du med å velge en enkel bok å lese mens 
du studerer? Supert, da kan dette hjelpe deg! Vi studenter 
tenker ofte at vi ikke har tid til å lese andre bøker enn 
pensum, men der tar vi feil. Vi har alltid tid til noe, nøkkelen 
er bare å planlegge riktig. 

Hør her `a er en roman som tar for seg minoritetsmiljøet 
på en særegen måte. Romanen viser leserne hvordan 
det er å vokse opp i Norge med innvandrerbakgrunn med 
en del kulturmøter og utfordringer med å bygge opp en 
identitet. Boka er fra 2020 og er relevant i dagens samfunn. 
Den er skrevet av forfatteren Gulraiz Sharif.  Handlingen 
tar oss med til sommerferien til Mahmoud og hans lille 
pakistanske familie fra Grorud. I familien finner vi en far 
som jobber så mye at han nesten aldri har tid til familien 
hjemme. Gjennom boka får vi et inntrykk av hvordan noen 
kan jobbe så mye for å ikke forsørge familien sin her i 
Norge, men familien sin i hjemlandet. 

I sommerferien får familien besøk av Onkel Ji fra 
Pakistan. Når Onkel Ji ankommer Norge møter han på en 
del kulturforskjeller, som han er ganske overasket over. 
På turen blir han mest sjokkert over oppførselen til Ali, 
lillebroren til Mahmoud. Årsaken er fordi Ali har en anner-
ledes atferd enn andre pakistanske gutter. Holdningene 
til Ali gjør at faren i den lille familien blir redd for familiens 
rykte og ære. I tillegg så begynner Ali å bli usikker på seg 
selv og grubler om Gud fortsatt er glad i han som den 

han er. I disse tankegangene til Ali får han en identi-
tetskrise der han begynner å tvile om han er et godt 
menneske. Dette medfører masse bekymringer for 
storebror Mahmoud. Lurer du på hvordan Ali oppfører 
seg? Da er det bare å ta turen innom biblioteket får å 
låne boka, ja så enkelt er det. 

Den første boka av Sharif er skrevet på et typisk 
ungdomsspråk med en del slang ord fra Pakistan. Dette 
gjør at handlingen til boka er skrevet på en morsom 
måte som får deg til å le selv om temaet som tas opp, 
egentlig er seriøst. Hør her` a gir oss et lite glimt om 
kultur og mangfold samtidig som den viser oss leserne 
en opplevelse av andres hverdag i Norge.

Hvis du trenger å smile under dette semestret og den 
deprimerende pandemien vi er i skal jeg love deg at 
Hør her `a er en god bok du kan kose deg med. Dette 
er en bok som virkelig kan få deg bort fra verden og 
leve deg inn i boka. 

Får du dårlig samvittighet av å lese denne boka siden 
den ikke står i pensumlisten? Fortvil ikke, boka kan 
nemlig brukes til undervisningsopplegg som tar for seg 
tverrfaglige temaer. Disse er folkehelse og livsmestring, 
demokrati og medborgerskap i både norsk, KRLE og 
samfunnsfag i den nye kunnskapsløftet 2020. Så denne 
boka bør du faktisk lese. 

Bokråd

HØR HER`A
TEKST:  MARIYA ABEJE WOULDEBREHAN       FOTO:  SHANE COLVIN
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"Hør her`a gir oss et lite glimt om kultur og 
mangfold samtidig som den viser oss leserne 
en opplevelse av andres hverdag i Norge."
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Ped-striperAV: TOBIAS TUNGLA
ND
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Tanker etter Debatten
SKREVET AV: HALFDAN KNUDSEN LILLE-SCHULSTAD   JOURNALIST: MARTINE LOUISE NALUM

Dette innlegget kommer i en lang rekke med andre innlegg 
som sier det samme - slutt og nedprioriter studentene! 
De som verken er i risikogruppen, en del av hjemmekon-
torgeriljaen, og som tydeligvis verken er barn eller unge. 
Studentene, denne forunderlige gruppen som nettopp har 
blitt kastet ut i en merkelig, ukjent verden. Under denne 
pandemien føler denne gruppen seg så glemt, og nå går det 
på lommeboken, helsen, psyken og livsgleden løs.
Som student smerter det meg å se så mange unge slite 
med tilværelsen. Jeg sier ikke at vi ikke skal være en del 
av dugnaden, for det er skal vi selvfølgelig. Studenter, som 
andre, setter ungdomstiden, studietiden, kjærlighet, drømmer 
og liv på vent. Studentene setter egen helse på spill, slik at de 
som potensielt kan bli alvorlig syk av denne pandemien skal 
unngå å bli smittet. 

Er det ikke på tide at livet til Peder (19) prioriteres på lik linke 
som at Vinmonopolet skal holdes oppe, eller at man skal ha 
mulighet til å reise til hytta på Sjusjøen? Peder som er første-
årsstudent, kastet inn i en ny tilværelse med studenthybel, 
uten noen kjente. Han som hadde fått seg en deltidsjobb for 
å få tilværelsen til å gå opp - for studielånet på 8422 kr er ikke 
nok til å dekke alle utgiftene. Peder blir permittert som følge 
av pandemien, men til forskjell fra yrkesaktive får ikke Peder 
dagpenger grunnet studiestøtten fra Lånekassen. Peder som 
på lik linje med andre har betalt skatt. Siden han er student, 
mener staten at han da får ta en for laget? Regjeringen 
trekker seg selv frem som en helt for studentene ved å tilby 
studenter med tapt inntekt 26 000 kr i støtte (studielån*). 
Denne "støtten" er ikke dagpenger. Av disse pengene er 16 
000 kr lån som kommer i tillegg til det allerede eksisterende 
studielånet. Om regjeringen har glemt det så er det faktisk de 
som i dag studerer, som når pandemien er over skal jobbe for 
å rette opp i budsjettet fremover. 

Hvor fattig, deprimert og frustrert skal Peder bli før han skal 
bli prioritert – eller i det minste hørt og anerkjent? Er det 
ikke på tide at generasjonen som først skal ofre studietiden, 
ungdomstiden, pådra seg lån, slite med psykiske vansker, 
snart blir prioritert? Om flere dropper ut, velger at livet blir 

for vanskelig, eller pådrar seg så store psykiske belastninger 
- hvem skal da betale skatt, og bidra til at hjemmekontorge-
riljaen kan gå av med pensjon om noen år? 

Ved å nekte studentene tilgang til skolen og lesesalene, går 
det på bekostning av studiekvaliteten. Regjeringen tar vekk 
muligheten til å komme seg ut av kollektivet. Kollektivet der 
syv andre også skal studere, jobbe eller trene. Uansett om 
du er ferdigutdannet med familie og hytte på Sjusjøen, eller 
student på 14 kvm i ny by, trenger man uten tvil fred og ro 
på hjemmekontoret. Det å fjerne lesesaler og utdannings-
tilbud for oss på universiteter og høgskoler, er litt som å tisse 
i buksa på den kalde Hardangervidda. Studenter har ikke 
lenger strukturen de så sårt trenger, en må ha rutiner for å 
kunne utvikle seg. Det å ha treningsrom, soverom, lesesal og 
stue på 14 kvm er ikke struktur – man står nærmest ikke opp 
til forelesninger lenger fordi man er så lei!

Nå er det på tide at Peder får stipend - ikke mer lån som 
regjeringen foreslår. Det er på tide at han blir verdsatt. Det 
er på tide at universiteter og høyskoler prioriteres, og holdes 
åpne. Prioriterer oss – vi er fremtiden! Per dags dato tramper 
dere oss langt, langt ned.

Halfdan Knudsen Lille-Schulstad
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"Det å ha treningsrom, soverom, 
lesesal og stue på 14 kvm er ikke 

struktur – man står nærmest 
ikke opp til forelesninger lenger 

fordi man er så lei!"
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PPP - Pedagogisk Profil Podcast

Korleis får du ta i podkasten?  
Skann QR-koden med mobilen din og sie til mobilen at den  

skal opne linken direkte med Spotify. Så er du i gang. 

TEKST: MICHAEL FJØRTOFT HOFFMANN     FOTO: SHANE COLVIN
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EPISODE 1:  Er på engelsk og handlar om korleis fotoet som Shane Balkowitsch 
tok av Greta Thunberg hamna  på framsida av Pedagogisk Profil etter at hun ble 
kåret til «Årets person» av Time magasin.  

Kjente du til at Pedagogisk Profil har sin eigen podkast på Spotify?  
Det er heilt sant det og så langt er det publisert 5 episodar.  
Nokre av dei er på engelsk, mens andre er på norsk. Eit lite oversyn 
over episodane så langt:

EPISODE 2:  I denne episoden snakkar redaktør, Ismail Acar, med litteraturvitar og 
lektor Kenneth Bareksten om omgrepet Generasjon prestasjon. Kenneth deler sine 
erfaringar frå klasserommet, fortel om den siste Ungdata-undersøkinga og demon-
strerer kva "brain breaks" er.

EPISODE 3: Tobias Tungland er ein av journalistane våre i redaksjonen med ein 
oppvekst fylt av inntrykk frå verda rundt. Han skreiv har tidlegare skrevet om 
barndommen sin på over halvparten av kontinenta. I denne episoden snakkar han 
med Ismail og går djupare inn i fleire av hendingane. Kvifor var ikkje dei andre norske 
elevane gode venner medan han gjekk på skule i Tyrkia? Korleis er det å være elev i 
prestasjonsfokuserte Asia? Kva var det ved BI skolen som gjorde Tobias deprimert? 
Tobias slår også et kraftig slag for folkehøgskulen. La den leve vidare!

EPISODE 4:  Er på engelsk og ein samtale med Peter Maassen som er professor  
i Høgare utdanning ved Universitet i Oslo. Tema for intervjuet  er Covid-19 og  
høgare utdanning.

EPISODE 5:  Sten Runar Ludvigsen var i fire år dekan ved Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet ved UiO. Korleis opplevde han denne tida?  Det fortel han meir om i intervju med 
Karl Henrik Storhaug Reinås.

Fleire episodar er i produksjon. 
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TEKST:  KRISTIN TORMODSDATTER HYLLAND      FOTO: UNSPLASH

FORSKNINGSDRYPP
Kamera på eller kamera av?
Etter den første nedstengningen i mars 2020, begynte forskere ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) å undersøke 
hvordan studenter selv opplevde overgangen til heldigitale studier. Forskerne spurte studenter hvordan de selv 
vurderte eget læringsutbytte, og om de hadde på kamera i undervisningen. Undersøkelsen viser at det er klare 
sammenhenger mellom det å ha på kamera i undervisningen og opplevd læringsutbytte. Særlig studentene som 
svarte at de aldri hadde på kamera, opplevde at de fikk mindre læringsutbytte enn før. Dette kan ha sammenheng 
med blant annet motivasjon.

www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/kamera-paa-eller-kamera-av
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FORSKNINGSDRYPP

Holbergprisen 2021 til Martha C. Nussbaum
Holbergprisen 2021 tildeles Martha C. Nussbaum for fremragende forskning innen filosofi og rettsvitenskap. Prisen 
deles ut hvert år til en forsker som utmerker seg innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Nussbaum 
er til daglig professor i rettsvitenskap og etikk ved University of Chicago. Spesialfeltene hennes inkluderer feminisme, 
politisk filosofi og etikk, og hun regnes som en av verdens mest produktive filosofer. Prisen er på seks millioner kroner 
og deles ut i Bergen 9. juni, om det er mulig med tanke på koronarestriksjoner.

https://forskning.no/filosofi-forskningspriser/holbergprisen-gar-til-amerikansk-filosof/1824590
https://holbergprisen.no/nb/holbergprisen/prisvinnere/martha-c-nussbaum

Læreroverskudd mot 2040 
Rapporten Lærermod fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som ble lagt fram 15. mars 2021, har regnet ut at det vil bli et 
overskudd av lærere fram mot 2040. Til og med 2025 regner man med et underskudd på lærere i grunnskolen, men 
etter dette antar man et overskudd av barnehagelærere, grunnskolelærere og lektorer. Dette er fordi man regner med 
lave fødselstall og negativ befolkningsvekst i nåværende periode, og perioden fremover. Overskuddet vil bli spesielt 
stort for barnehagelærere og lektorer. Likevel er det noen usikkerheter knyttet til rapporten, blant annet hvor mange 
utdannede lærere som forblir yrkesaktive i skolen.

https://forskning.no/demografi-ntb-skole-og-utdanning/ssb-rapport-det-kan-bli-overskudd-av-laerere-
fram-mot-2040/1828487
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Jeg gikk mange runder med meg selv før 
jeg oppsøkte fagutvalget, men jeg angrer 
ikke et sekund på at jeg ble med.
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Heisann leder for fagutvalget på IPED! Hvem er du? 
Jeg heter Henriette, og jeg går førsteåret master i Pedagoisk 
Psykologisk Rådgivning. Jeg har vært med i fagutvalget 
IPED i noen år nå, men tok over som leder nå i Januar 2021. 
Så jeg er fortsatt ganske fersk når det kommer til dette. 

Som leder står jeg ansvarlig for alt fagutvalget gjør, noe som 
innebærer at jeg følger opp ulike oppgaver/arrangementer, 
holder meg oppdatert underveis og sørger for at de blir 
gjennomført på en god måte, men jeg har en god gjeng på 9 
stk i ryggen som støtter meg og som jeg stoler på. Jeg tviler 
ikke et sekund på deres evne til gjennomføring, men det å 
følge litt ekstra opp inngår i min stilling som leder. 

Det å være medlem i et fagutvalg er frivillig arbeid, så en 
viktig del av jobben min som leder går ut på å motivere og 
holde oppe koken innad i fagutvalget. Vi har møter ca. hver 
andre-tredje uke, men har også sosiale arrangementer innad 
i fagutvalget. Interne arrangementer kan være å finne på noe 
koselig sammen, spise noe digg og liknende. Det trenger 
ikke å være store greiene, men rett og slett bare finne på 

noe gøy i hverandres selskap. Det siste året har det vært noe 
vanskeligere å få til, med tanke på restriksjonene som har 
vært.  Vi må likevel gjøre det beste ut av situasjonen så jeg 
pleier å invitere til småprat og debrief etter hvert møte, så vi 
krysser både fingre og tær for at vi snart kan møtes igjen. 

Samarbeid på tvers av utvalgene på huset er noe vi anser 
som svært viktig for å skape et godt studentmiljø, så jeg må 
også vite hvem ledere i de ulike utvalgene slik at kommu-
nikasjon og samarbeid går smooth. Det er også mange 
administrative oppgaver som følger en lederstilling, som å for 
eksempel kalle inn til møter, forberede agenda, samt aktivt 
sjekke og svare på henvendelser på mail og facebook. 

Når jeg overtok som leder hadde jeg flere mål, men det var 
ett som var spesielt viktig for meg; å nå frem til førsteårs-
studentene på IPED, slik at de føler seg sett og hørt. Det er 
ikke lett å starte på et nytt studie, hvor du ikke kjenner noen 
og hvor all undervisning i tillegg foregår digitalt på Zoom. 
Med restriksjonene som har kommet, begrenser dette også 
muligheten for å kunne møtes og bli kjent med medstudenter. 

Vi vil se fakultetet  
blomstre av engasjement igjen
En samtale med leder for fagutvalget
TEKST: AJLA DELIC    FOTO: HENRIETTE HARALDSTAD (PRIVAT)
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Hva er de tydeligste utfordringene med synligheten og 
tilgjengeligheten til fagutvalget nå?
Før koronapandemien arrangerte vi helt klart flere arran-
gementer. Jeg føler vi var på mange måter mer synlige og 
tilgjengelige da. Vi sto på stand, var med på ulike eventer og 
holdt både sosiale og faglige arrangementer for studentene 
på IPED. Dersom noen ønsket å snakke med oss, var bare å 
huke tak i en av oss. 

Det siste året har det derimot vært mer stille, og koronasitua-
sjonen har påvirket oss på mange måter. UiO har vært stengt 
store deler av semesteret og digital undervisning har gjort at 
det ikke er så mange på campus. Jeg har følt på at vi ikke når 
ut til studentene på samme måte som tidligere, vi er ikke like 
synlig som før. Det har ikke lenger vært mulig å stå på stand, 
avbryte forelesinger for å snakke om vårt neste arrangement 
eller bare prate med folk over en kaffe. Det gjør at samtalene 
vi har med folk blir mer formelle, og at det har blitt seg en 
digital terskel som en konsekvens av pandemien. Dette gjør 
at terskelen for å spørre oss om råd/hjelp/etc. virker å ha blitt 
mye høyere enn før. I tillegg til dette er det ikke alle arrange-
menter som lar seg gjøre digitalt, noe som er veldig synd. Det 
hadde nok vært mulig å gjennomføre, men ikke på den måten 
vi kanskje ønsker. Mange av de møteplattformene som 
anvendes åpner ikke opp for det sosiale, noe vi i stor grad 
vektlegger på våre arrangementer. 

Hvordan er det å være leder i fagutvalget nå  
og hva står på agendaen denne våren?
Det å være leder er ganske nytt for meg, men jeg vokser mer 
inn i rollen for hver dag som går. Det er mye å holde styr på 
og gjøre, men jeg føler at jeg har en god oversikt. Etter å ha 
vært i mer eller mindre full lockdown siden november, merker 
jeg at folk begynner å bli rimelig lei denne tilværelsen. Dette 
har virkelig vært et langt maraton, og vi er enda ikke ved 
målstreken. Et mål jeg og fagutvalget har satt er å få til mer 
ting og arrangementer denne våren. Vi planlegger nye eventer 
for semesteret nå, og forsøker å tilrettelegge så godt vi kan at 
det kan gjennomføres digitalt. Vi må tenke nytt og bruke de 
ressursene vi har så godt vi kan, og jeg tror vi er på god vei til 
å kunne få til dette! Vi planlegger faglige arrangementer som 
kræsjkurs for PED1002 og informasjon om de ulike studieret-
ningene på bachelor, samt PIA ft. Bedriftsmingling. Vi tester 
også ut et lavterskeltiltak for å samle studentene over en 
kaffe på zoom. Hovedintensjonen med dette tiltaket er å tilby 

studentene noe sosialt å delta på, for å bryte opp hverdagen 
litt og snakke om det som faller seg inn. Vi håper at dette kan 
falle i smak hos mange og at vi kan arrangere dette ukentlig. 

Ved å arrangere disse eventene håper vi at flere ser oss og 
vet hvem vi er. Vi er her for studentene på IPED, og det er 
viktig at de vet at vi er her og at det bare er å kontakte oss 
uansett hva! Jeg håper også at de som ønsker å være mer 
engasjert i studiehverdagen ikke nøler med å bli medlem i 
fagutvalget. Vi er alltid ute etter å rekruttere nye medlemmer 
og alle er velkomne hos oss! Rekrutering av nye medlemmer 
har vært litt vanskelig det siste året, men vi håper at flere 
ønsker å verve seg til høsten! 

Hvor stor påvirkningskraft tror du vi  
som studenter på UV kan ha?  
På mange måter kan man sammenligne et fagutvalg med et 
elevråd. Forskjellen er derimot at vi har flere muligheter til å 
gjøre ting og påvirkningskraft. For eksempel ved at vi holder 
ulike arrangementer, og har en løpende dialog med ledelsen 
og ulike komitéer på instituttet. Vi representerer studentene, 
og er studentenes stemme og talerør dersom det er noe som 
skal tas opp videre i systemet. Folk kan henvende seg til oss 
om det meste, enten dette er ris/ros om emner, spørsmål 
eller andre saker som kan være vanskelig å ta opp selv.

Vi deltar også på møter med instituttledelsen og har en 
stemme når avgjørelser skal tas på instituttet. Vi er med 
andre ord i en aktiv dialog med administrasjonen og ledelsen. 
Fagutvalget har blant annet to representanter i Programrådet, 
hvor vi representerer studentene på IPED. I dette rådet drøfter 
vi saker omhandler instituttet, sammen med en bukett av 
dyktige folk i ledelsen. Dette for eksempel være å diskutere 
alt fra evaluering av emner og pensumlitteratur, endringer 
og revideringer som blir foreslått. I tillegg til å delta i mer 
formelle møter, blir vi også spurt om å komme med innspill 
og forslag om ulike saker som blir henvist til oss. Nå nylig ble 
vi kontaktet angående Erasmus+, og ble spurt om vi hadde 
noen forslag til attraktive studiesteder for studentene  
på pedagogikk.

Vi har et harmonisk forhold til instituttledelsen, og er veldig 
takknemlige for det samarbeidet vi har. Posisjonen vi 
studentene har på instituttet i dag, skal derimot ikke tas for 
gitt. Fagutvalgets rolle og at studentenes stemme blir hørt er 
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et resultat av studentengasjementet som har vært og krav 
om få å delta der avgjørelser blir tatt. 

PiA-dagen (Pedagoger i arbeidslivet) er et av de viktigste 
arrangementene vi har i løpet av året. På denne dagen 
inviterer vi tilbake tidligere pedagogikkstudenter for å snakke 
om deres arbeidshverdag. Her får studentene inntrykk av 
hvilke jobbmuligheter man har etter de er ferdig med å 
studere, og har mulighet til å spørre om råd og tips av de som 
holder foredrag. Vi håper at arrangementer som dette har en 
påvirkning på studentene, og at de forstår hvor mange mulig-
heter man har som pedagog. Pedagoger trengs overalt!

Hva vil du si til de studentene som vurderer  
å engasjere seg, hvorfor bør de ta steget? 
Fagutvalget er for alle studenter på institutt for pedagogikk 
som ønsker å bidra frivillig og fremme studentengasjement 
på huset. Å være en del av et slikt fellesskap gjorde en stor 
forskjell for meg og min studiehverdag når jeg var ny på 
bachelor. Det var vanskelig å finne sin plass når det var veldig 
mange på studiet, i tillegg til å være helt ny i byen. Jeg gikk 
mange runder med meg selv før jeg oppsøkte fagutvalget, 
men jeg angrer ikke et sekund på at jeg ble med. Nå har jeg 
vært medlem i over to år, og har til og med blitt leder. Det 
hadde jeg ikke trodd når jeg først meldte meg inn. Det var 
godt å få tilhørighet et sted og få et ansvarsområde som jeg 
kunne jobbe med. Studiehverdagen handlet ikke lenger bare 
om forelesninger og lange timer på lesesalen; nå jeg fant et 
avbrekk fra lesingen og noe jeg kunne engasjere meg i. 
Hvor mye tid og arbeid man legger i sitt verv er helt opp 
til hver enkelt, det er hva man gjør det til selv og hva man 
har tid til. I tillegg til å bli kjent med de andre i fagutvalget, 

ble jeg også kjent med folk på tvers av studieretninger og 
utvalg. Enkelte kjente jeg fra Kjellern, men det var gøy å se 
at folk engasjerte seg flere steder. Så for meg er det sosiale 
aspektet ved å være medlem av et fagutvalg det som har 
vært viktigst. 

Fagutvalg og andre utvalg er ut fra mine erfaringer en super 
måte å bli kjent med folk, være sosial og lære av hverandre! 
Vi bidrar til fellesskapet, men vi får også mye igjen for 
arbeidet vi gjør. Det som gjør alt verdt det er den positive 
responsen vi får tilbake av studentene. Det arrangeres også 
Champagneball hver høst for alle utvalgene på UV, som en 
takk for alt frivillig arbeid som gjøres på UV fakultetet. Dette 
er alltid veldig koselig og ikke minst stas dersom man vinner 
en pris for arbeidet man har gjort.  

Det å være medlem i et fagutvalg er også attraktivt for 
fremtidige arbeidsgivere, og kan være en god forberedelse til 
arbeidslivet. Et slikt verv viser at man evne til å samarbeide 
med andre, at man tar på seg ansvar og oppgaver og ikke 
minst at man har vært engasjert i studietiden. Som takk for 
innsatsen etter man er ferdig i fagutvalget, kan leder skrive 
en attest som man kan anvende i jobbsammenheng, dersom 
man ønsker dette. 

Ved at flere ønsker å bidra og bli med i et utvalg, kan føre til 
at vi får til å gjennomføre flere arrangementer og utforme 
nye konsepter. Det er så mange flinke og ressurssterke folk 
på instituttet vårt og vi ønsker gjerne å høre deres innspill og 
ideer. Sammen har vi mulighet til å skape et godt studiemiljø 
på instituttet, og når hverdagen blir mer «normal» igjen vil vi 
se fakultetet blomstre av engasjement igjen.

Sammen har vi mulighet til å skape et 
godt studiemiljø på instituttet, og når 
hverdagen blir mer «normal» igjen vil vi se 
fakultetet blomstre av engasjement igjen.
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MORE MEMES SKREVET AV REBEKKA WALLE

                   

As our everyday is filled with bad news, isolation, inactivity, demotivation - and looking at a blank wall in a Zoom call because 
the lecturer forgot to point the webcam at themselves -  we need something else. Something wholesome. Something funny. 
Something cathartic. Something relatable. Something as absurd as the world feels right now.  
Something, something, something. 

I'm not going to write anything remotely thought provoking, reflected or particularly interesting here.  
That's not what these pages in this magazine are about. 

This is all about the memes. 

So, take a well-deserved break from whatever you're doing (including reading articles, I guess) to just enjoy one of the simplest of 
pleasures; silly shit straight from Google Images. 

XoXo - Meme Girl 
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SKREVET AV REBEKKA WALLE
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Studenters erfaring med oppgaven 
– å skrive bachelor og master

Dere møter mange studenter i deres møte med skrive-
prosessen. Hvor mange henvendelser/brukere? har 
dere i løpet av et semester? 
Vi er en tjeneste for alle studenter på hele universitetet 
og det er åpent for alle. Men, vi ser at noen fakulteter er 
mer representert enn andre. 2020 skiller seg ut på grunn 
av koronasituasjonen, så vi har hatt noe færre veiled-
ninger enn vi vanligvis har, med omkring 256 veiledninger 
høsten 2020. Året før hadde vi godt over 300 i samme 
periode. UV-fakultetet utgjør nesten 9 % av de som 
oppsøkte oss, og ligger på tredjeplass bak HF og UV.

Hva er typiske opplevelser, positive eller utfordringer, 
du ser studentene møter i skriveprosessen?
For mange er det å komme i gang! Hvordan man skal 
angripe en oppgave, men også dette med akademisk 
språk, rett og slett hva det vil si å skrive akademisk. Vi 
som er ansatt på universitetet snakker veldig naturlig om 
å skrive akademisk, men studentene vet ikke nødven-
digvis helt hva det betyr. Språket blir ofte litt uklart fordi 
mange skjønner ikke helt hva de skriver ettersom de tror 
at de må skrive så komplisert. Mange lurer på også dette 
med struktur og hvordan de skal strukturere en oppgave, 
hvordan de skal referere og bruke kildehenvisninger. Og 
så får vi mange spørsmål om forskjellen på å drøfte og å 
redegjøre. Det mange er vant med fra videregående er at 
man skal skrive alt man vet, men her skal man innsnevre, 
og så skal man drøfte. Drøfting på universitet innebærer 
noe litt annet enn bare pro et contra, og det er ofte ikke 
så tydelig for studentene. Det er ikke alle forelesere 
som er like gode på å forklare hva de legger i begrepet å 
drøfte. Man tar det kanskje for gitt at studentene forstår, 
uten å tenke på at ingen har forklart det for dem.

Hvordan jobbber dere?
Vi setter av en halvtime/tre kvarter til veiledning. 
Når studentene bestiller tid hos oss, så kan de selv 
bestemme hva de ønsker å bruke tiden på. Vi gir ikke 
faglige tilbakemeldinger, men er mer samtalepartnere 
og veiledere. Vi ønsker at studentene selv skal komme 
frem til hva de skal gjøre, så vi stiller mange spørsmål og 
prøver å få studenten til å ha eierskap til sin oppgave.

Vi ser på overordnede ting og prøver å formidle verktøy 
som de kan ta med seg videre, blant annet jobber vi 
med modeller som vi bruker mye for hvordan de kan 
strukturere avsnitt, hvordan oppsettet bør se ut med 
innledning, drøftingsdel og konklusjon. I stedet for å 
si til studenten at noe i teksten er formulert uklart, så 

Cathinka Dahl Hambro, PhD.
Teamleder for Akademisk skrivesenter på Universitetet i Oslo

TEKST:  TINE SKJELSTAD

FOTO:  UIO

Sliter du med å komme i gang med oppgaven, eller går det lekende lett? Du er faktisk ikke alene!  
Vi har snakket med fem pedagogikkstudenter om deres erfaringer om å skrive oppgaven. Og vi har 
hørt litt om hva lederen for Skrivesenteret ser at studentene står i. Trenger du inspirasjon, konkrete 
tips, eller bare å se at noen har opplevd det du står i akkurat nå? Da bør du lese disse historiene.
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ber vi kanskje studenten om å forklare nærmere hva 
de mener, og spør: «Kunne du sagt dette på en annen 
måte?». Vi er opptatt av å ikke fortelle hva som er riktig 
og galt, men ønsker å hjelpe studenten å komme frem til 
ting selv. Så gjør vi øvelser, kanskje en veiledning kan være 
at vi sitter og jobber litt parallelt og så går over det vi har 
skrevet etterpå.

Hva har du inntrykk av at lærer de mest av?
Det jeg synes er veldig tydelig, vi ser sjelden ferdig 
resultat, men vi ser ofte at de går ut fra time med oss og 
at det har gått et lys opp for dem. De tror kanskje at ting 
er litt mer håpløst enn de er. Vi gir dem noen grep og vi 
ser at mange tenker at ”det skal jeg klare”! Hvis vi bare 
tar de enkle grepene så er dette overkommelig.

Er det noe du ser går igjen som en mangel, forvent-
ninger som ikke oppfylles?
Man kan se at noen ønsker at vi skal fortelle dem hva de 
skal gjøre, men det får de ikke fra oss.
Andre spør oss om ”dette er bra eller kan jeg gjøre det 
sånn?” De vil høre at det er bra, men vi gir ikke slike 
normative vurderinger. Vi kjenner ikke alle fagspesifikke 
konvensjoner. Mange går ut fra oss med noe litt annet 
enn de forventet, men likevel med noe nytt de kan bruke.

Hva tror du er viktigst for å få studentene gjennom? 
(veileder, medstudenter, andre faktorer?)
Personlig tror jeg god oppfølging fra veileder er kjempe-
viktig, men det sier jeg mest fra egen erfaring og 
kolleger. De som ikke kommer gjennom studieløpet har 
ofte veiledere som ikke følger opp. Godt miljø er også 
viktig, det å ha medstudenter å diskutere med, men der 
er jo også skrivesenteret noe som kan spille en rolle 
som diskusjonspartner. Våre mentorer er studenter 
selv, så de er jo i samme båt. Noen sliter kanskje ikke 
så mye med prosessen, men trenger noen å prate med. 
Særlig nå under korona, mange sitter alene og får et 
fysisk møte med noen. Man kan også få veiledning på 
zoom. For mange betyr det mye bare å treffe en annen 
som også er student, det er viktig for motivasjon og 
for å komme videre. Hva det vil si å ha en strukturert 
arbeidshverdag er jo utrolig forskjellig. Mange er ikke så 
strukturerte, men kommer likevel gjennom.

Fikk korona innvirkning, og i så fall på hvilken måte?
Ja, vi har veldig mange flere digitale veiledninger, selv 

om vi har åpent for fysisk veiledning. Færre kommer på 
drop-in, siden det ikke er like mange som stikker  
innom biblioteket.

Har du tips til studenter som sitter med  
oppgaven nå utover våren?
Kom til Skrivesenteret! Kom og diskuter skriveprosess med 
oss, det er godt for motivasjonen.

Hvorfor valget du dette temaet?
Det ble mye frem og tilbake, og jeg syntes det var lett å finne 
spørsmålene, men vanskelig å bestemme seg for kun ett 
område av alt man er interessert i. Det ble viktig å bruke noe 
jeg var interessert i og jeg tenker også at når 84-86 % av 
alle barn spiller, så er det jo en stor og levende internasjonal 
verden, som ikke forholder seg til sola eller døgnet. Dette er 
noe de unge synes er gøy og som de er indre motivert for 
å drive med. Youtuberne er jo de nye rockestjernene! Det 

FOTO:  PRIVAT

Linus Christopher Sandström Helle
Skrev Masteroppgave i Pedagogisk Psykologisk  

rådgivning på Universitetet i Oslo

Tema: Søvn og dataspill; hvordan måler man problematisk spilltid
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er fascinerende hvordan det som skjer i det digitale rom 
påvirker samfunnet vårt.

Hvordan opplevde du prosessen med å skrive oppgaven?
Jeg startet prosessen med å ville gjøre egen forskning, men 
endte opp med å bruke allerede eksisterende datasett. Jeg 
var i gang med å utforme intervjuguide og sto midt i søknads-
prosessen for tillatelser hos NSD, da jeg fant ut at de forvalter 
masse materiale som de kan gi tilgang til. Jeg endte opp 
med å bruke Ungdata-undersøkelsen som grunnlag for min 
oppgave. Det gir mindre rom for kontroll på hvilke spørsmål 
man kan inkludere, men til gjengjeld fikk jeg tilgang til store 
mengder relevante data. Og så var det prosessen med å finne 
veileder. Hvor begynner man? Å opprette selve dokumentet jeg 
skulle skrive i ble et viktig startpunkt. Da var jeg liksom i gang, 
da var det noe konkret.
 
Møtte du noen spesielle utfordringer i løpet av prosessen og 
hva lærte du mest av?
Det ble mange forskjellig faser jeg skulle gjennom, det gikk 
opp og ned. Jeg var veldig motivert i starten og gledet meg til 
å finne ut noe nytt. Noen ganger gikk det av seg selv og noen 
ganger måtte jeg omtrent tvinge frem side for side. Etter hvert 
lærte jeg at man må akseptere noen sannheter om at jeg 
kommer ikke til å endre verden på noen måte med dette, det 
er en læringsprosess. For meg var det viktigste å innse dette. 
Det er det jeg lærer av å gjøre dette, det jeg kan ta med meg 
ut i verden etterpå, som gjør at jeg kan gå ut og endre verden. 
Det er noe med å ha den erfaringen av å ha gjennomført den 
prosessen det er. Hadde jeg begynt på nytt, så hadde jeg gjort 
alt annerledes! Så var det perioder med det å sitte hjemme og 
lage en slags struktur, hvor det er nedbrytende de dagene man 
ikke får gjort noen ting.

Hva hadde du sett for deg at du skulle lære, men som 
kanskje ikke ble helt som du tenkte?
Jeg var ikke godt nok forberedt på å analysere data. Det å 
sette seg ned med dataanalyseprogrammene; å lære seg å 
bruke de uendelig mange funksjonene, det skulle jeg gjerne 
kunnet mer om på forhånd. Bare det å sette seg ned med 
manualen for SPSS var en stor oppgave. Det løsnet litt da jeg 
forsto at jeg ikke bare kunne følge en oppskrift, men at jeg 
måtte forstå de dataene jeg faktisk hadde. Hva er det dataen 
representerer? Dette kan være litt uhåndgripelig før man 
forstår hva spørsmålene faktisk innebærer.

Tenker du at det var vanskelig å skrive en Masteroppgave, og 
hva fikk betydning for å få deg gjennom prosessen?
Ja det er vanskelig. Jeg slettet og skrev om veldig mye. Jeg 
brukte mye tid på å finne perfekte formuleringer, stoppe opp og 
se for meg hvordan metodekapitlet skulle se ut, hvordan analy-
sedelen skulle se ut, og så se hele sammenhengen. Det blir mer 
konkret, og enklere, når man ser hvordan andre har løst det. Det 
fine med en veileder var å bli pushet til å velge problemstilling, 
komme i gang, få noe på papiret sånn at man ikke bare er der ute 
med idéer. Samtalene med veileder ble viktig, særlig det å kunne 
stille spørsmål. Jeg endte opp med å ha to veiledere, én faglig 
og én som kunne mer metode. Medstudenter ble også veldig 
viktig. Selv under nye koronaregler, fant vi ut at vi måtte sette oss 
sammen innimellom og lagde en liten kohort ut av det. Det er 
viktig å snakke med andre og vite at man ikke er alene i dette, og  
det å minne seg selv på at målet er å fullføre. Tanken på at det var 
viktig bare å fullføre, uansett hva, drev arbeidet fremover. 

Fikk koronasituasjonen innvirkning, og i så fall på hvilken måte?
Ja, NSD ble jo heldigitale i løpet av min prosess, så det gikk veldig 
greit å få ut masse data på kort tid, i så måte bragte nok koronasi-
tuasjonen med seg noen fordeler og. Men, så får det jo betydning 
for mange som mister all fysisk kontakt. Man blir mer alene. Vi 
som gikk sammen har for eksempel fortsatt ikke møttes og hatt 
avslutning med fakultetet, og det føles litt rart. Min feiring etter jeg 
leverte begrenset seg til at jeg ringte til kjæresten og sa: Hurra nå 
er jeg ferdig, nå må jeg sove». Det er nok viktig å få en skikkelig 
avslutning på ting.

Var det ting fakultetet/veileder/forelesere kunne gjort for å 
gjøre prosessen bedre?
Jeg savnet å ha mer kunnskap om verktøy, både for litteratur og 
for dataanalyse. I tillegg er metodekursene viktig. Det er viktig å 
ha metodekursene tidlig, for vår del kom det alt for sent. Videre er 
det viktig å ha et godt miljø, noe vi hadde, men det er ikke alle som 
er så heldige. Fakultetene bør ha fokus på og organisere felles-
chatter og strukturer for å snakke sammen.

Har du tips til studenter som sitter med oppgaven nå  
utover våren?
Kom i gang tidlig! Tør å ta pauser og aksepter at det faktisk er 
lurt å koble ut en dag eller en helg. Jeg er mye mer effektiv hvis 
jeg går ut litt. Lær deg Endnote! Det utgjør en enorm forskjell. 
Bruk Youtube! For meg ble Youtube viktig for å kunne finne frem 
til vidoer og lære seg om temaer eller lære seg nye programmer. 
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En annen åpenbaring var at det finnes data der ute. Det jeg 
fant hos NSD  dannet et godt datagrunnlag jeg ikke kunne 
klart å samle inn selv i så stort omfang. Det kan også være lurt 
å gjøre seg opp en mening med tanke på om man skal søke 
jobber underveis i studiet, eller spare kreftene og fokusere på 
oppgaven. Blant oss som gikk sammen har alle fått jobb etter 
at de fullførte, så undersøk hvordan det ligger an på ditt fagfelt.

Hvorfor valget du dette temaet?
Jeg fikk flere a-ha-opplevelser i praksis og satt igjen med mye 
lærdom. Jeg ville finne ut mer om hvorfor man gjør det man 
gjør, og hvilket utslag slike valg får for elevene.

Hvordan opplevde du prosessen med å skrive oppgaven?
Det var deilig å ha så mye egne erfaringer fra praksis. Når 
du sitter med mye kunnskap og idéer selv blir det lettere å 
intervjue elever og bruke det i oppgaven. Det som hjalp meg 

å strukturere var å finne tema som jeg selv var motivert til å 
jobbe med en god stund. Lage to-do lister, gjøre mål om til 
små delmål, strukturere arbeidet og lage seg en oversikt over 
hva man har og hva man skriver om, og å finne tråden i det 
store. Det å komme i gang er alltid noe man utsetter, men så, 
når man har startet, så har det alltid hjulpet å få en oversikt. 
Skrive stikkord, snakke med andre, komme litt i gang med 
tankeprosesser og refleksjoner.

Møtte du noen spesielle utfordringer i løpet av prosessen 
og hva lærte du mest av?
Den største utfordringen var å komme i gang. Klarer jeg å 
komme i en flyt, så kan jeg skrive og skrive i all evighet. Men 
alle trenger pauser, også jeg. Jeg skriver ikke hele dager, 
konsentrasjonen varer i kanskje 6 timer. Når jeg merker at jeg 
mister konsentrasjon, så er det ikke noen vits i å sitte der å 
tvinge seg selv, men heller være litt taktisk og gjøre noe annet. 
Gå en tur eller noe. Det gir en bedre følelse av å være effektiv, 
enn å holde på i timevis med noe som ikke går fremover.

Hva hadde du sett for deg at du skulle lære, men som 
kanskje ikke ble helt som du tenkte?
Jeg tror det er avhengig av hva du velger å skrive om. Du 
lærer veldig mye om det du skriver om, men kanskje ikke så 
mye om alt annet. Man lærer det praktiske bak å skrive. Hvor 
finner du litteratur som er vanskelig å finne for eksempel? Det 
er viktig. Jeg skal snart i gang igjen med å skrive årsenhets-
oppgave og om hvordan dans kan være til hjelp i spesialpe-
dagogisk arbeid. Arbeidet med å finne kilder blir viktig da, 
ettersom det ikke finnes noen bok på dette.

Tenker du at det var vanskelig å skrive en 
Bacheloroppgave, og hva fikk betydning for  
å få deg gjennom prosessen?
Nei, jeg er egentlig glad i å skrive, men det er selvfølgelig 
vanskelig å finne litteratur på det du har lyst til å skrive om og 
å holde en rød tråd. Diskusjonsdelen er morsom, der du skal 
reflektere og diskutere. Noen ganger blir jeg for kritisk og blir 
redd for å bruke litteratur man finner. Men nå tenker jeg at så 
lenge man ikke bruker det som et fasitsvar, men mer som en 
refleksjon som man kan bruke som en del av noe større så er 
det greit.

Fikk koronasituasjonen innvirkning, og i så fall  
på hvilken måte?

Ronja Elise Hirte
Skrev Bacheloroppgave i pedagogikk på Norges dansehøgskole

Tema: Hvordan selvstendiggjøre elever i danseundervisning (jazz). 

Hvordan å jobbe med musikalitet og rytme med 6-7-åringer (ballett).

FOTO:  PRIVAT
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Jeg har egentlig trivdes med å studere på egen hånd, å 
få velge selv når på dagen man vil studere og å kunne 
strukturere dagene selv, når jeg vet at min kropp og mitt 
hode fungerer mest effektivt. Men så har vi gått glipp av 
relasjonen til andre medstudenter, diskusjoner, deling av 
erfaringer, etc. med andre medstudenter. I forhold til årsen-
hetsoppgaven er det nye restriksjoner hele tiden. Det å få 
kunne gå på biblioteket, få tilgang til litteratur, det henger litt 
i løse tråder.

Var det ting fakultetet/veileder/forelesere kunne gjort for 
å gjøre prosessen bedre?
På UV (Utdanningsvitenskapelig fakultet) kan informa-
sjonen være litt uoversiktlig. De har hjemmeside og Canvas, 
og de samsvarer ofte ikke med hverandre. Jeg leter ofte 
etter hvor ting blir lagt ut. Man blir veldig forvirret.

Har du tips til studenter som sitter med oppgaven nå 
utover våren?
Bruk god tid på å finne tema. Det er veldig viktig å finne 
tema som du selv er motivert til å lære mer om og som 
du vil lese om. Man skal jo ofte bruke flere måneder, så 
du bør vite at du virkelig er motivert til å fordype deg inn 
i temaet. Og, i tillegg til struktur, plan og egne tidsfrister; 
to-do lister, delmål, alltid dobbeltsjekke at du har en rød 
tråd, snakk med andre, fortell andre hva du har tenkt å 
skrive om. Ta gode pauser. Start i god tid. Og, ikke vær redd 
for å ta kontakt med medstudenter. Jeg startet i høst i en 
ny klasse der jeg ikke kjenner noen. Men jeg prøver å ikke 
være redd for å ta kontakt og å dele meninger, spørsmål 
og synspunkter. Vi er jo alle i samme båt. Jeg tror de andre 
også setter pris på å få kontakt med deg. Det hjelper på 
motivasjon å føle at man ikke er alene i dette. Tenk positivt. 
Ikke bare grave seg ned i all frustrasjon og negativitet.

Hvorfor valget du dette temaet?
Jeg hadde erfaring med temaet fra jeg jobbet som lærer 
på en spesialavdeling i to år. Jeg ble så primærkontakt for 
en autist de neste to årene. Etter å ha jobbet en stund med 
autister som opplevde mye frustrasjon, så jeg at det var 
lite som ble gjort for å forebygge problematferden før den 
oppsto. Jeg er opptatt av autistenes persepsjon og tenker at 
det er mulig å ha fokus på dette som gjør deres hverdag mer 
forutsigbar.

Hvordan opplevde du prosessen med å skrive oppgaven?
Jeg hadde en del personlige utfordringer som krevde mye 
underveis i skriveprosessen og hadde fokus på å bli frisk. Jeg 
opplevde at NTNU tilrettela veldig godt for at jeg skulle klare 
dette. Jeg fikk egen skriveplass, noe som ble veldig viktig for 
meg, og jeg fullførte med et helt ok resultat.

Møtte du noen spesielle utfordringer i løpet av prosessen?
Jeg lærte betydningen av å ikke utsette ting. Prosessen var 
det mest lærerike, fag også selvfølgelig, men jeg jobbet mye 

Marlin Berg Løkken
Skrev Bacheloroppgave i pedagogikk på NTNU 2017

Tema: Forebygging av problematferd hos autister i skolen
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med oppbygging av oppgaven og opplevde å bli utålmodig 
fordi man etter hvert vil bli ferdig. Det er en lang prosess. Det 
er ikke en prosess man kan sette i gang og tro at man skal 
bare skrive seg gjennom det og bli ferdig fort.

Hva lærte du mest av, og hvilken lærdom er kanskje ikke 
like viktig i ettertid?
Jeg trodde jeg skulle komme ut med mer ekspertkunnskap, 
men jeg sitter igjen med at jeg egentlig ikke husker så mye fra 
selve oppgaven. Jeg husker noe om Bandura. Det jeg lærte 
mest av er en slags ryggmarkskunnskap, sånn som bare skal 
sitte der og guide deg i arbeidet videre. Jeg har ikke dratt 
frem noe teori i ettertid, den blir fort glemt.

Tenker du at det var vanskelig å skrive en 
Bacheloroppgave, og hva fikk betydning for å få deg 
gjennom prosessen?
Det er vanskelig å skrive en bacheloroppgave, ja. Jeg 
har lest gjennom den senere, og det er tydelig at jeg slet. 
Jeg rushet litt gjennom det fordi jeg mistet motivasjonen 
underveis, og jeg fant mange skrivefeil og jeg fant ingen rød 
tråd. Jeg opplevde meg selv som ustrukturert og jeg syntes 
det var vanskelig. Skriveplassen ble viktig! Men også indre 
motivasjon. Jeg husker at jeg hadde en sult på å finne ut 
hva mer vi kan gjøre for autister. Jeg kollapset litt underveis 
og husker jeg tenkte at ”det blir som det blir”.  Jeg hadde 
en venninne som tok master samtidig og hun ble en god 
motivator. Vi satt mye og drøftet på skolen. Vi feiret til og 
med 17. Mai på skolen!

Har koronasituasjonen innvirkning på skriveprosessen du 
står i nå, og i så fall på hvilken måte?
Det er lettere nå når jeg har vært gjennom det før, men jeg 
merker at jeg heller vil ligge i senga enn å gå på lesesalen. 
Hjemme blir det mye mer oppbrudd, som klesvask og 
diverse. Jeg kjenner ikke medelevene mine, men jeg har klart 
å få god kontakt med 3-4 stykker slik at jeg har noen hvis det 
er noe å spørre om. De traff jeg på Amazing Race den lille 
perioden det var åpent i høst. En del av det å være student er 
jo det sosiale.

Var det ting fakultetet/veileder/forelesere kunne gjort for å 
gjøre prosessen bedre?
Jeg opplever det som bra, det er vanskelig å si noe om de 
fysiske forholdene, siden vi ikke er der noe særlig. Men, Ivar 
(red.anm. Ivar Morken) virker veldig interessert og engasjert i 
produktene våre. Det er bra.

Har du tips til studenter som sitter med oppgaven  
nå utover våren?
Ikke utsett noe! Det er ikke bra å sitte igjen med hele produk-
sjonen siste måneden. Og så vil jeg anbefale å skrive om noe 
de er skikkelig engasjert i. Nå under covid er indre motivasjon 
spesielt viktig.

Hvorfor valget du dette temaet?
Jeg ville skrive om noe som interesserte meg fordi jeg tror 
det er den beste måten å finne god motivasjon på. I tillegg 
var det relevant i forhold til min praksiserfaring, som er at 
musikk kan ha en stor påvirkningskraft. Musikk kan for 
eksempel brukes som en god inngangsport til en samtale.

Hvordan opplevde du prosessen med å skrive oppgaven?
Jeg opplevde det å skrive en så stor oppgave som veldig 
utfordrende, men gøy.

Møtte du noen spesielle utfordringer i løpet av prosessen?
Det å måtte strukturere seg selv, å finne ut når man jobber 

Martine Vinnelrød 
Skrev Bacheloroppgave i barnevernspedagogikk fra OsloMet

Tema: Hvordan kan man jobbe musikkterapeutisk med ungdom  

på barnevernsinstitusjon.
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best, men også bestemme seg for hva man skal skrive om og 
det å holde seg til ett spesifikt tema.

Hva lærte du mest av? 
Jeg lærte mye av å kunne stole på en prosess. Det at man ikke 
bekymrer seg over neste del før man er der har mye å si, samt 
det å kunne stole på sine egne ferdigheter. Man har jo skrevet 
mange oppgaver fra før av, men det å kjenne at man klarer å 
fullføre et større prosjekt var viktig.

Hva hadde du sett for deg at du skulle lære, men som 
kanskje ikke ble helt som du tenkte?
Det å jobbe med en 9-4 hverdag. Jeg så for meg at det skulle 
bli mer strukturert og likt som en ”dagjobb”. Man er veldig 
forskjellig i måten å jobbe på og er man en som liker å jobbe 
på kvelden så bør man gjøre det. Jeg jobber best før 12, så for 
meg var det viktig å ikke sove bort den tiden, men å komme 
seg i gang fra morgenen av.

Tenker du at det var vanskelig å skrive en Bacheloroppgave, 
og hva fikk betydning for å få deg gjennom prosessen?
Både veileder og medstudenter var veldig viktige for meg. Jeg 
slet veldig i starten, så derfor spurte jeg veilederen min om hun 
kunne presse meg litt, og det gjorde hun! Jeg fikk oppgaver 
hver gang vi hadde møte, som skulle være ferdige til neste 
gang, og det ble veldig mye hun gav meg å gjøre, men som fikk 
betydning for at jeg faktisk satte meg ned og gjorde det. I tillegg 
så hadde jeg en venninne som tok master samtidig, og hun 
ble viktig. Hun leste gjennom og stilte meg kontrollspørsmål 
underveis. Hun ble en slags tilleggsveileder.

Fikk koronasituasjonen innvirkning, og i så fall  
på hvilken måte?
Man savner jo å møte medstudenter og det å sitte og diskutere 
med andre. Det er jo derfor jeg ønsker å være student, ta en 
kaffe og dele hyggelige stunder med medstudenter. Det er 
en viktig del av studentlivet som har blitt drevet bort og det 
påvirker motivasjonen i stor grad.

Var det ting fakultetet/veileder/forelesere kunne gjort for å 
gjøre prosessen bedre?
Det har vært en generell utfordring i det å finne tilgang på 
materiell når bibliotekene var stengte. Gode løsninger på det 
vil være viktig fremover, og også det å få god hjelp til å finne 
relevant stoff.

Har du tips til studenter som sitter med  
oppgaven nå utover våren?
Jeg tror det er viktig å bestemme seg for et tema tidlig og prøve 

å holde seg til det. Lag en god disposisjon og tankekart for å 
holde oversikten. Det er viktig å finne noe man er interessert 
i og å starte tidlig, det er lurt  å ikke tenke at man har god tid, 
og å legge vekk oppgaven når man skal ha fri! Ta en lengre 
periode med fri, gjerne dra på hyttetur eller noe annet som gir 
litt distanse. Finn ut når på døgnet du jobber best, og tør å følge 
din egen rytme. Spør veilederen om å gi deg frister, stol på 
prosessen, at det varer en stund og at du ikke skal skrive hele 
oppgaven med en gang, og les deg litt opp før du begynner. 
Man kan ikke skrive uten å ha teorien på plass.

Hvorfor valget du dette temaet?
Jeg har jobbet i barnehage som student og støttepedagog 
og det har vært mye fokus på livsmestring, som er et 
ganske nytt begrep innenfor den norske barnehagen. Vi 
hadde en modul på studiet om nevroutviklingsforstyrrelser, 
der vi lærte om autismediagnosen og typiske vansker som 
de har. Det er interessant å gå inn i en spesiell diagnose-
gruppe for å legge til rette for mestring for de det gjelder.

Siril Grini 
Skrev Bacheloroppgave i engelsk litteratur på University of Essex

Tema: Hvordan Jostein Gaarder bruker historier inni historier for å  

kommunisere kompleks filosofi. Skriver nå om hvordan spesialped-

agoger kan legge til rette for livsmestring i barnehagen for barn med 

autismespekterforstyrrelse.
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Hvordan opplevde du prosessen med å skrive oppgaven?
Jeg opplevde at det var nyttig å begynne med oppga-
veskissen som vi måtte levere inn. Det å sette inn hva jeg 
skal skrive om og så spisse det inn etter hvert fungerte 
fint. Denne gangen ble det mange forskningsartikler og når 
man skriver om noe som ikke har vært skrevet før, så må 
man være litt kreativ i kildesøk. Jeg skrev litt her og der når 
jeg først hadde den detaljerte planen klar. Skrive inn ting 
som dukker opp på en forelesning i et annet fag, skrive litt 
på introduksjon og så på hoveddelen. Jeg prøver å ha et 
utkast klart i god tid før det skal leveres og får god tid til å 
gå gjennom alt da.

Møtte du noen spesielle utfordringer i løpet av 
prosessen?
Jeg syntes det var vanskelig å være selektiv. Utfordringen 
er å få det fokusert nok og å velge ut riktig informasjon og 
ha med det som er viktig for det spesifikke temaet du  
skriver om da.

Det var litt utfordrende med temaet med at det ikke fantes 
så mye spesifikt likt fra før. Samtidig er det en fordel fordi 
du bruker forskning og ikke har følelsen av å stjele andres 
ideer, at det føles litt som et originalt arbeid.

Hva lærte du mest av? 
Jeg tror skriveprosessen, utviklingen av idéen, fra du har 
den til du faktisk har et fullført produkt hvor du har en logisk 
argumentasjon og teorier, du lærer så mye på så mange 
nivåer, både faglig, språkmessig, skriveteknikk, og kreativ 
prosess. Og så har jeg lært mye av det å motta veiledning. 
Jeg opplever prosessen som mestring og får følelsen av 
å ha produsert noe som bidrar i dette fagfeltet. Det er en 
god følelse. Man får ikke samme eierskapet til alle småopp-
gaver og eksamensoppgaver, som du får til en så stor 
oppgave som du jobber med over tid.

Hva hadde du sett for deg at du skulle lære, men som 
kanskje ikke ble helt som du tenkte?
Det jeg har lært denne gangen, men ikke første gangen, 
var hvordan man kan bruke referanseprogrammer. Det ble 
en åpenbaring. Hadde vært gøy å ha mer om veiledning av 
andre også. Denne gangen skal vi ha gruppeveiledning. Det 
blir spennende.

Tenker du at det var vanskelig å skrive en 
Bacheloroppgave, og hva fikk betydning for å få deg 
gjennom prosessen?
Ja, det er jo utfordrende. Det er jo et stort arbeid. Man må 

være veldig strukturert i forhold til tidsbruk og ting tar mye 
mer tid enn det man tror. Jeg er en ganske strukturert 
student, så det var ikke en del av oppgaven jeg syntes var 
vanskelig, man må pushe seg selv og sette tidsfrister for 
seg selv, det er mye å lese og bearbeide på den korte tiden. 
Man skal samkjøre mange forskjellige ferdigheter på en 
gang. Alt fra litteratursøk, til å faktisk kunne lese og tolke 
den litreraturen du skal bruke. Jeg hadde en engasjert og 
flink veileder. Hun var en god motivator og hjelp gjennom 
hele prosessen.

Fikk koronasituasjonen innvirkning, og i så fall på  
hvilken måte?
Jeg er spent på hvordan det kommer til å bli å ha en 
digital veiledning, spesielt gruppeveiledningen. Det er flere 
studenter som jeg tror synes det er vanskelig å ta ordet 
på zoom, som finner det mer naturlig sted å snakke når 
de er fysisk tilstede. Jeg prøver å studere mer hjemme, 
men det er viktig å ha tilgang til steder det kan være lettere 
å konsentrere seg og tilgang til biblioteket. Det blir på en 
annen måte da.

Var det ting fakultetet/veileder/forelesere kunne gjort for 
å gjøre prosessen bedre?
Så langt har jeg vært veldig fornøyd med oppgaven og 
kursene, jeg synes kanskje det hadde vært nyttig med 
en kort tilbakemelding på prosjektskissen. Vi fikk bare 
godkjent/ikke godkjent. Bare en liten setning om at du er på 
riktig spor. Forstår at de sikkert handler om kapasitet. Og 
kanskje veiledning tidligere i semesteret.

Har du tips til studenter som sitter med oppgaven nå 
utover våren?
Bruk referanseprogram! Både fordi det gjøre det lettere å 
skrive oppgaven, men det er også en god måte å få lagret 
det du allerede har lest og det du skal gjennom. Det er en fin 
måte å organisere litteraturen på. Tidsbruk og struktur og 
organisering er utrolig viktig. Man kan lage noen tidsfrister 
for seg selv, noen uformelle tidsfrister. Og at det å skrive 
om noe du interessererer deg for, ikke bare noe du tror 
sensor kan finne spennende eller godt, men noe som kan 
hjelpe å remotivere underveis. Du må ha en slags gulrot, 
hva er det jeg vil oppnå med dette?
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NOTISER fra FAGUTVALGENE
TEKST: KRISTIN TORMODSDATTER HYLLAND   FOTO: SHANE COLVIN

Lektorprogrammets programutvalg (LPU)

1. Hvem er fagutvalget for og hva holder dere på med?
LPU er et studentdrevet fagutvalg for alle lektor-og PPU-studenter 
ved UiO. Vi jobber for å forbedre de faglige sidene ved programmene 
og for studentenes rettigheter og velferd, og arrangerer faglig-sosiale 

arrangementer av ulike slag. Vi er et talerør for studentene opp mot instituttet og fakultetet, og er kontinuerlig ute etter å motta 
studenters tilbakemeldinger, både på både godt og vondt).

2. Hvordan har nedstengningen påvirket dere, og hvilke alternative opplegg har dere hatt?
Nedstengningen har gjort at vi må tenke annerledes, og at vi må møte studentene våre på andre måter enn tidligere. Ikke 
alle ideer og arrangementer lar seg gjennomføre på gode måter digitalt, så flere planer har blitt endret på eller avlyst. Vi har 
gjennomført flere digitale arrangementer, men vi savner å kunne møte medstudentene våre, og å være synlige for dem på 
Blindern.

3. Hva er planene for høstsemesteret 2021?
Planene for neste semester er å fortsette å jobbe med å gjøre oss selv synlige for både nye og gamle studenter, slik at de vet 
at vi er her for dem! Vi har mange gode idéer og arrangementer på blokka, og må planlegge for både digitale og fysiske alterna-
tiver. Vi har selv erfart at covid-hverdagen er litt mer ensformig, og vil så gjerne gi studentene tilbud om å delta på noe annet enn 
Zoom-forelesninger!

Facebook: LPU – Lektorprogrammets programutvalg
Instagram: @lpuoslo
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Lektorprogrammets studentforening (LEP)

1. Hvem er foreningen for og hva holder dere på med?
LEP er en sosial forening for alle lektorstudentene på UiO, og til vanlig har vi forskjellige 
arrangementer som musikkbingo, pub-til-pub, og lignende.

2. Hvordan har nedstengningen påvirket dere, og hvilke alternative opplegg har 
dere hatt?
Nedstengingen har dessverre ført til at foreningen har gått litt i dvale. Vi har forsøkt 
med digitale arrangementer som for eksempel kahoot og diverse konkurranser, med 
varierende deltagelse. 

3. Hva er planene for høstsemesteret 2021?
Vi satser på å få holdt vårt prisvinnende arrangement Lektordåpen i fadderuka, men ellers har vi ikke så mange planer for 
høsten foreløpig.

Facebook: LeP Studentforening
Instagram: @lektorlepus

Fagutvalget ved institutt for spesialpedagogikk (FU ISP)

1. Hvem er fagutvalget for og hva holder dere på med?
Fagutvalget på ISP fungerer som et bindeledd mellom studentene og ledelsen på insti-
tuttet vårt. Det vil si at vi har jevnlige møter med instituttledelsen. Om det er noen saker 
dere ønsker å ta opp, så er det gjennom oss dere går. I tillegg jobber vi for at studentene 
skal ha det kjekt på instituttet, så vi arrangerer både faglige og sosiale arrangementer 
som kan være interessant å delta på. Hvis dere også skulle ha noen ønsker til et arran-
gement som kan arrangeres så tar vi også imot det. 

2. Hvordan har nedstengningen påvirket dere, og hvilke alternative opplegg har dere hatt?
Korona kom som et sjokk, også på oss i FU ISP. Vi har vært godt vant til å alltid ha muligheten til å møte noen vi kjenner, ta 
en kaffe sammen, og å hjelpe hverandre gjennom studier med tips og triks. Da pandemien inntraff måtte også vi legge fra 
oss disse godene. Lunsj i kantina ble byttet ut med kaffedates over zoom mens diskusjoner og planlegging ble overført til 
gruppas Facebook-chat. Vi måtte omstille oss også når det gjelder planlagte arrangementer vi hadde planlagt for studentene 
våre. SPIA-dagen og masterinfomøte ble gjennomført over zoom eller lagt ut som kortfilmer. Stands og arenaer for å møte 
studentene våres på har blitt utsatt på ubestemt tid, mens sosiale medier har blitt brukt flittig i forsøket på å nå alle  
studentene våre. 

3. Hva er planene for høstsemesteret 2021?
Vi har selvfølgelig et håp om å kunne komme tilbake til universitetet i høst og møte alle våre fine studenter igjen, men vi må nok 
belage oss på enda et år med møter over zoom og chatter. I tillegg vil vi gjennomføre ulike sosiale og faglige digitale arrange-
menter. Vi vil uansett jobbe hardt for å gjøre livet som student på ISP best mulig.

Facebook: FU ISP – Fagutvalget ved institutt for spesialpedagogikk
Instagram: @fu_isp
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Studentutvalget ved  
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (SU-UV)

1. Hvem er studentutvalget for og hva holder dere på med?
Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

er en studentforening for alle UV-studenter og jobber med 
saker som angår hele fakultetet. Du kan se på oss som et 
elevråd. Vi har representanter i ulike verv og utvalg som 
bestemmer hvordan fakultetet skal styres og utvikles. Vi 
mener det er mye som kan forbedres på fakultetet, og det 
er vår jobb å ta tak i dette. Vi har stor påvirkningskraft, og 
det er vi som formidler studentenes stemme.

2. Hvordan har nedstengningen påvirket dere, og hvilke 
alternative opplegg har dere hatt?
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arrangerte også en temamåned i april, med diverse 
foredrag om motivasjon og psykisk helse. 

3. Hva er planene for høstsemesteret 2021?

Planen for høstsemesteret er å få enda flere 
medlemmer som ønsker å bidra i arbeidet på UV. Vi har 
et ønske om å forbedre både det sosiale og det faglige 
miljøet på fakultetet. Dette innebærer blant annet å 
styrke og forlenge fadderordningen, holde både faglige 
og sosiale arrangementer, jobbe for inkludering av 
minoriteter, og bidra til godt samarbeid med ledelsen på 
fakultetet. Nedstengingen har vært tøff for studentene, 
og vi ønsker å gjenreise fakultetet og gjøre det bedre 
enn noen gang!

Facebook: Studentutvalget ved Det  
utdanningsvitenskapelige fakultet: SU-UV
Instagram: @studentutvalget_uv

Nedstengingen har gjort at studentene har trengt oss 
enda mer. Vi har ikke kunnet ha fysiske møter, så disse har 
foregått på Zoom. Bortsett fra det har vi stort sett jobbet 
som normalt. Både champagneballet og juledagen som vi 
vanligvis arrangerer har blitt avlyst, og vi har ikke kunnet 
holde andre fysiske arrangementer. Vi har derfor heller 
satset på å holde digitale arrangementer. Et eksempel 
på dette er et foredrag med Fri og Rosa Kompetanse om 
kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er et tema hvor 
studenter på fakultetet mener de mangler i pensum. Vi 



64

Først, for de som lurer, hva er en dekan? 
En dekan er leder for et fakultet og velges for en periode 
på fire år. Dekanen er strategisk leder og har ansvar for 
langsiktig planlegging og prioritering av hele fakultetets 
virksomhet.  Dekanen er også personalleder for egen 
ledergruppe og institutt- og senterlederne, har ansvar 
for å planlegge og følge opp budsjettet og rapporterer 
til UiOs ledelse. Dekanen leder fakultetsstyret, repre-
senterer fakultetet utad og holder kontakt med ulike 
samarbeidspartnere. 
 
Hva gjorde at du ønsket å bli dekan på UV i 
utgangspunktet? 
UV er et fakultet som fyller et stort og viktig samfunns-
oppdrag med å frambringe ny kunnskap om utdanning og 
oppvekst og å utdanne lærere, ledere, pedagoger og spesi-
alpedagoger for skole og arbeidsliv. Jeg har arbeidet med 
utdanning hele livet, som lektor, professor og instituttleder, 
og det å få lede UV ser jeg på som svært meningsfylt.  

Hvilke tanker har du om å være dekan på UV i 4 år? 
Jeg gleder meg til mange gode møter med studenter og 
ansatte, og jeg vil gå inn for å være en god representant for 
hele fakultetet.  

Hva ser du mest fram til med å være dekan? 
Jeg ser fram til et utstrakt samarbeid med studentene, de 
tre instituttene og CEMO og med dekanene for de andre 
fakultetene. Jeg er heldig som har fått med meg et sterkt 
dekan-team og gleder meg til å jobbe tett sammen med 
dem om strategiske spørsmål. I de vel to månedene som 
har gått, har jeg erfart betydningen av at UV har en meget 
profesjonell administrasjon, som gir dekanatet god støtte 
og gjør det enklere å fylle oppgavene. 

Hva tror du kan bli utfordrende som dekan? 
De største utfordringene er som regel dem man ikke er 
forberedt på, og ikke kan forutse. Koronaen er en slik utfor-
dring. Vi får håpe at samfunnet får kontroll med smitte-
spredningen snart, og at vi kan starte høstsemesteret med 
å ta imot studentene til undervisning på campus. 
 

Har du noen tips til andre som ønsker å bli dekan senere? 
Det er ikke så dumt å være instituttleder først. Da kan man 
utvikle både rolle- og organisasjonsforståelse og få brynt seg 
på de fleste lederoppgaver. 

Hva er det viktigste du ønsker å få til som dekan? 
Det er viktig at studentene lykkes faglig og profesjonelt, og at 
fakultetet lykkes med å ta i bruk studentaktive læringsformer 
i utdanningene, å utnytte digitale læringsomgivelser godt og 
å utdanne for et bærekraftig samfunn.  Vi ønsker også at UV 
skal være kjent for å involvere studentene i forskningen. Det 
vil alltid være et ønske om å lykkes med å få fram toppfors-
kningsmiljøer og nyskapende forskningsprosjekter. Det vil 
også gi stor glede å se at samarbeid med andre institusjoner 
i samfunnet bringer fram kunnskap som tas i bruk. 

Hva gleder du deg til å gjøre nå koronapandemien er over?  
Da gleder jeg meg til å gå over campus, se det yre av liv og 
hilse på mange studenter og kolleger. Og så gleder jeg meg til 
å feire at UV er 25 år. 

Intervju med ny dekan Rita Hvistendal
TEKST: KARL HENRIK STORHAUG REINÅS       FOTO: SHANE COLVIN
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Først, for de som lurer, hva er en dekan? 
En dekan er den som leder et fakultet, sammen med to prode-
kaner, en for forskning og en for utdanning. Min nærmeste leder 
var rektor. Styring og ledelseslinjen på UiO er rektor, dekan og 
instituttleder. 

Hva gjorde at du ønsket å bli dekan på UV i utgangspunktet? 
Det var flere ting. Jeg var leder for forskningssenteret inter-
media, og deltok i fakultetsledelsen den gangen. Jeg synes at å 
bidra til ledelsen av fakultetet og se hele UV som et kollektiv var 
veldig spennende. Jeg har ledet forskningsgrupper på UV og 
ledet ledet arbeidet med NOU'en om fremtidens skole som førte 
frem til Meld St. om fagfornyelsen. Da var det å bli dekan noe 
jeg hadde lyst til etter mange år med ulike typer av ledelsesopp-
gaver. Det er også del av hva man vil betegne som en plikt å 
stille opp i en fireårsperiode. Men man må ha et ønske om å 
skape noe som dekan.  

Hvordan har det vært å være dekan på UV i 4 år? 
Da må vi dele det i to tidsperioder. I de tre første årene var livet 
på UV helt normalt. Vi la til rette for yngre forskere, vi jobbet med 
reformer av Ph.D.-programmet og gjennomgikk studieporte-
føljen for studentene. Så kom korona og lederjobben ble veldig 
annerledes. Vi arbeidet med to ulike beredskapsgrupper for å 
holde tak i aktivitetene. Lederne ved instituttene og CEMO var 
sammen med fakultetsledelsen de som holdt organisasjonen 
sammen i den første krevende perioden.  

Hva kommer du til å savne mest med å være dekan? 
Jeg har fått være med på ting også utover UV, slik som å lede 
og delta på å utarbeide Masterplan for IT. Det har også vært 
spennende å delta i de spennende overordnete universitetsdis-
kusjonene og strømmen av beslutninger i det daglige. 

Hva savner du ikke ved å være dekan? 
Jeg har syntes alle delene av dekanjobben har vært spennende. 
Fra store spørsmål som går fem til ti år framover i tid, og til de 
mindre praktiske beslutningene i hverdagen. Alt fra innstillinger 
til stillinger og klagesaker har vært spennende og å kunne se det 
indre livet ved UV, som egentlig få har innsikt i. Jeg har ledet ting i 
drøyt 20 år og det har blitt en del av min identiteten. Det er noe man 
savner, men det kan også være befriende. Det kan være en viss 
ambivalens i yrkeslivet, så noe savner jeg, men ikke veldig mye. 

Har du noen tips til andre som ønsker å bli dekan senere? 
Man skal være forsiktig å gi råd til andre. De første rolige 
ukene i 2017 leste jeg noen bøker og artikler om ledelse. Jeg 
fikk også noen tips om at det som virker godt skal man ikke 
prøve å gjøre noe med. I tillegg skal man ikke prøve å gjøre 
for mye på en gang. For et fakultet som UV bør dekanen 
gjøre noen valg for hvilke områder man skal utvikle seg på. Å 
avgrense seg til noen få satsingsområder er viktig. 

Hva skal du bruke tiden på nå som du er ferdig som dekan? 
Jeg er i gang med å følge opp UiO 2020-studentundersø-
kelsen. Der vil vi få noen spennende og ikke minst solide resul-
tater. I tillegg er jeg involvert i et nytt spennende felt som heter 
læringsanalyse, som kan gi nye måter å evaluere studiene 
våre. Dessuten er jeg med som medveileder to doktorgrads-
stipendiater om samtaler i klasserom med bruk av digitale 
verktøy og omgivelser.  Jeg har forsket på teknologi og læring 
siden 1999 og dette feltet er fortsatt veldig spennende med 
små og store endringer i praksiser og i teknologiene. Jeg vil 
forsatt gå  dypere inn i dette kunnskapsområdet og jobbe 
tverrfaglig. 

Hva gleder du deg til å gjøre når koronapandemien er over?  
Jeg er veldig glad i kulturlivet og savner kulturarragementene 
dypt følelsesmessig. Dessuten gleder jeg meg til å møte gode 
venner. Det hadde også vært fint å reise noe igjen og se andre 
deler av verden. 

 

TEKST: KARL HENRIK STORHAUG REINÅS       FOTO: SHANE COLVIN

Intervju med tidligere dekan Sten Ludvigsen
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FIRE-PÅ-FAKULTETET
Hvor har de vært før og hva førte  
til valg av nåværende studie?

Hva slags reise har du hatt til nå utdanningsmessig? 
Jeg gikk humanistiske fag på Oslo By Steinerskole. 
Etter det har jeg vært innom musikk-folkehøgskole, 
et semester med musikk i England, og et par år 
med samfunnsvitenskapelig fag (sosialantropologi 
blant annet). Deretter tok livets vei meg til å begynne 
å jobbe med barn, noe som raskt førte meg til 
Førskolelærerutdanningen på HiOA. Etter noen år som 
pedagogisk leder i naturbarnehage, og en tur innom 
Fagsenteret for barnehager som støttepedagog, ble 
valget master i spesialpedagogikk.  

Hva gjorde at du valgte nåværende studiet?
Jeg merket fort at blikket mitt gikk til de barna som 
trenger noe ekstra og som lettere havner utenfor. Jeg 
er spesielt interessert i emosjonell og psykisk helse, 
samt det sosiale, og ønsket også noe mer psykologi. 
Fordypning i psykososiale vansker retter seg helt 
spesifikt mot det området jeg er mest interessert i.

Hva slags reise har du hatt til nå utdanningsmessig? 
Jeg har ikke studert før, så jeg kommer rett fra videre-
gående skole. På videregående og ungdomsskolen så 
hadde vi ganske lite om pedagogikk. Men når jeg valgte 
sosiologi og psykologi som valgfag fikk jeg høre mye om 
pedagogikk, og dette hørtes interessant ut for meg.  
 
Hva gjorde at du valgte nåværende studiet? 
Grunnen for at jeg valgte å studere pedagogikk er 
fordi jeg syntes det er et interessant tema. Det er jo 
en studie som handler mye om psykologi, barn og 
oppvekst og relasjoner mellom individer og skolen 
som en læringsarena, noe som jeg interesserer meg 
for. På videregående hadde jeg om sosiologi og 
psykologi som fikk meg til å tenke på pedagogikk og 
velge dette studiet. Jeg tenkte ikke så mye på hva jeg 
skulle bli før jeg akkurat skulle søke, men har alltid 
hatt lyst til å studere innom for sosiale fag så da ble 
det pedagogikk.  

AV MUHAMMED BURAK TOPRAK, MARIYA ABEJE OG MALENE HELLERN FOLKVORD

IDA BLICHFELDT  
Master i spesialpedagogikk fordypning psykososiale vansker, 

1. studieår

MICHELLE NGUYEN  
Bachelor i pedagogikk,  

2. studieår
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FIRE-PÅ-FAKULTETET
Hvor har de vært før og hva førte  
til valg av nåværende studie?

Hva slags reise har du hatt til nå utdanningsmessig?
Min utdanningsreise startet med studiespesialisering på 
Hartvig Nissen videregående skole. Etter at jeg fullførte 
skolen begynte jeg å jobbe i barnehage, uten å egentlig ha 
noen plan for videre utdanning. Jeg var veldig usikker på  
hva jeg hadde lyst til å bli, men bestemte meg for å søke  
på sykepleierutdanningen. 

Etter ett år fant jeg ut at dette dessverre ikke passet for meg, 
så jeg droppet ut. Jeg begynte å jobbe i barnehage igjen, 
for det var tross alt en jobb jeg trivdes godt med. Pappa 
anbefalte meg å søke barnehagelærer, slik at jeg kunne 
bygge videre på noe som jeg likte. Dermed søkte jeg på 
utdanningen i 2014, og begynte livet som barnehagelærer-
student ved Oslo MET den høsten. 

Jeg forstod raskt at jeg hadde valgt riktig retning. Fagene var 
spennende, og jeg fikk en dypere forståelse for blant annet 
barnehagefeltet og barns læring gjennom lek. Ved siden av 
studiene jobbet jeg som støttekontakt for en gutt på ni år. Her 
begynte min interesse for barn med spesielle behov å vokse. 

Hva gjorde at du valgte nåværende studiet? 
Da jeg hadde skrevet ferdig bachelor, fikk jeg jobb som 
barnehagelærer på en småbarnsavdeling. Her stortrivdes jeg, 
men etter tre år i den stillingen ønsket jeg å øke min kompe-
tanse når det kom til barn med spesielle behov. Jeg ønsket 
mer faglig kunnskap i møtet med disse barna og familiene 
deres, og jeg så behovet for spesialpedagoger i feltet. 

Jeg så at UiO hadde et masterstudium som tilbød akkurat 
dette, og dermed bestemte jeg meg for å søke master i 
spesialpedagogikk. Nå har jeg gått på studiet i litt over et 
halvt år, og jeg er fornøyd med valget mitt. Det er til tider 
krevende, men kjempespennende og lærerikt!

Hva slags reise har du hatt til nå utdanningsmessig? 
Jeg gikk på studiespesialisering i fordypning i språk, 
samfunnsfag og økonomi på Akademiet Vgs i Oslo. 
Psykologi, samfunnsøkonomi og rettslære var blant 
de programfagene jeg valgte i studiespesialisering 
fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi.

Hva gjorde at du valgte nåværende studiet? 
Jeg ble inspirert av lærernes arbeid, og deres 
relasjonell tilnærming til elevene da jeg gikk på videre-
gående skole. Dette spilte en viktig rolle i utdannings-
valget mitt. I tillegg ønsker jeg både å bidra med støtte 
for barn og ungdom som strever på skolen og hjelpe 
dem både psykisk og fysisk etter deres behov. 

Dermed var det slik jeg fanget interessen for å studere 
spesialpedagogikk. Etter å ha fullført bachelor i spesi-
alpedagogikk her på UIO, er jeg inne på mitt første 
år i mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning 
i audiopedagogikk. Audiopedagogikk dreier seg om 
mennesker med nedsatt hørsel og deres hverdagslige 
utfordringer i ulike situasjoner. Her har jeg fått 
muligheten til møte ulike mennesker med forskjellig 
bakgrunn og får lære om deres situasjon. Det gleder 
meg å komme i gang med dette etter endt studie! 

MATY E. CONDE
Master i spesialpedagogikk fordypning spesifikke læringsvansker 

1. studieår

UMAR IQBAL  
Master i spesialpedagogikk fordypning Audiopedagogikk  

1.studieår

 

Fo
to

: P
riv

at

Fo
to

: M
uh

am
m

ed
 B

ur
ak

 T
op

ra
k



VELKOMMEN TIL TOPRAK KJØKKEN

Kurdisk Børek er et søtt bakverk 
og er noe av de aller beste jeg 
vet. Og ikke er det komplisert å 
lage heller.

Oppskrift 

Ingredienser: 
- 1kg mel
- 1 spiseskje salt
- 600 ml vann
- 250g smør
- melis

Fremgangsmåten:
1. Legg mel i en dyp bakkebolle og tilsett salt og vann. Det er viktig 

å elte til deigen er smidig, glatt og slipper kanten av bollen.
2. Dekk bakkebollen med en plast og la deigen heve seg i 1 time.
3. Når deigen har fått hevet seg og er smidig så deles deigen opp i 

8 like store biter og form dem boller.
4. Dekk til med en plast og la de vente i 15 minutter.
5. Kjevle er bakerens bestevenn:) I dette trinnet skal du kjevle ut 

hver bolle til størrelsen av en tallerken.
6. Legg 3 spiseskje med fyll mellom to og to baser, etter det lukker 

du kantene. Dekk dem med plast og la de vente i 1 time.

TEKST OG FOTO:  MUHAMMED BURAK TOPRAK     
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7. Ta hver base for hånd og få dem i firkantet form 
og legg dem slik at de får plass på brettet.

8. Sett stekeovnen på 200 C.

9. Stek børeken midt i stekeovnen til toppen har 
blitt brun i fargen, i ca. 20-25 minutter.

10.  La børeken kjøles ned i minst 5-7 minutter 
før du skjærer i den, og sikt melis over børeken 

før du serverer den.

afIyet olsun :)
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Korona setter en stopper for mye og ødelagger den ene planen etter den andre, men alt er 
likevel ikke helt svart. For kreativiteten på Jodel er korona bra. Det må være utrolig deilig å 
kunne tømme seg for frustrasjon og dele den med andre i samme situasjon. Her er Jodel 

genialt. Vi i Pedagogisk profil ønsker å dele noen godbiter med deg.

Jodel-bonanza om korona
AV: MARTINE LOUISE NALUM        
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Karikaturtegninger
Av: Esat Toprak

 _esattoprak



Les mer om vårt studietilbud og flere karriereintervju 

på våre nettsider: www.uv.uio.no/iped

Vil du være med å forme  
fremtidens kunnskapssamfunn?
Pedagogikkfaget er bredt og strekker seg fra organisasjonsutvikling, digital teknologi  

i læringsprosesser, utvikling og oppvekst, til det norske utdanningssystemet!  
Se hva våre dyktige og kreative pedagogikkstudenter har gjort med utdanningen sin.

Christian Kjekshus
Studier: Master i pedagogikk, relevant studieretning Kommunikasjon, design og læring 

Jobb: Rådgiver i LINK – UiOs senter for læring og utdanning

"Det beste med min jobb er at den er variert og at jeg blir utfordret i alt fra  

prosjektledelse til kreativ brannslukking for å løse umiddelbare utfordringer."

Helene A. Wergeland
Studier: Master i pedagogikk, relevant studieretning Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet 

Jobb: Nordic Organizational Development Manager i Elkjøp Nordic

"Å kunne bidra til læring og vekst gir mye energi, og min største motivasjonsfaktor er å vite at  

jeg kan være med på å gjøre en forskjell for både enkeltindivider og organisasjonen som helhet."

Peer Marcus Borlaug
Studier: Master i pedagogikk, relevant studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning 

Jobb: Pedagogisk-psykologisk rådgiver i Lillestrøm kommune

"I jobben fikk jeg fort bruk for all den teorien vi lærte i løpet av  

studiet som jeg tidvis tenkte at jeg ikke ville trenge."

Vorin Botten
Studier: Master i pedagogikk, relevant studieretning Utdanning, danning og oppvekst 

Jobb: Førstekonsulent i Avdeling for prøve- og eksamenstjenesten i Utdanningsdirektoratet

"Jeg tror nesten ikke jeg kunne hatt en mer relevant utdanning, jeg merker  

at grunnlaget jeg har fått gjennom masteren absolutt kommer til nytte!"


