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LEDER 02/20
Manglende nærhet - på godt og vondt
I en tid der nærkontakt mennesker imellom er
begrenset til et minimum og mange mennesker
kan føle ensomheten på kroppen, har vi i Pedagogisk Profil hatt lyst til å undersøke nærhet som
tema. Både hva det gjør med oss som mennesker å
mangle nærkontakt, men også hvordan vi kan finne
kreative metoder for å samhandle, samarbeide og
rett og slett være sammen med andre mennesker
under et til tider strengt smittevernregime.
Med en ny sammensatt redaksjon i høst, har vi
utvekslet mange ideer om hva temaet til denne
utgaven skulle være. Det ble snakk om koronatiden og det den medfører og hvordan det berører
oss alle på ulike vis. Noen hadde lyst å ha korona
som tema mens andre syntes at lyset burde
rettes mot noe mer positivt. Etter en levende
diskusjon har vi valgt tema “nærhet”, med tanke
på at det var noe det ble stilt spørsmål ved på
grunn av pandemien. “En meters avstand” er det
skrevet overalt. Men hva betyr det egentlig for
meg, og for deg, og for forholdet mellom oss?
Selv om mangelen på nærhet og ansikt til
ansikt-kontakt kan være deprimerende, finnes det

også lyspunkter. Bruken av digitale løsninger
har ført til en digital revolusjon, hvor man
på mange måter kan si at kompetansen på
digitale løsninger har skutt fart. Mye går også
relativt som planlagt. Blant annet innføres
fagfornyelsen i skoleverket nå. Det blir
spennende å følge utviklingen og se hvordan
ny læreplan finner sin plass i skolen og blir
mottatt av lærere og elever.
Temaet fra forrige utgave om generasjon
prestasjon 2.0 følger også med oss denne
gangen. For noen kan korona føles som en
lettelse med mindre prestasjonspress, mens
for andre tar bare prestasjonspresset en annen
form. I denne utgaven finnes det mange intervjuer; kanskje det var vårt behov for nærhet
som spilte en rolle her? I tillegg finner man en
variert blanding av memes, tegneserier, bokanmeldelser, forskningsdrypp og quiz. Etter erfaringer med at lanseringen av tidligere utgaver
har kommet for tett på eksamensperioden er
det med stolthet vi nå har klart å lansere en ny
utgave allerede tidlig i semesteret. Til tross for
korona har det vært en lærerik opplevelse og
et spennende arbeid. Vi håper dere får glede av
denne utgaven. God lesning!
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Vi er i gang med

NY LÆREPLAN!
TEKST: MALENE HELLERN FOLKVORD

FOTO: SHANE COLVIN
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Høsten er i gang med skolestart og smittevernsretningslinjer.

I tillegg ble det utarbeidet støttemateriell for å ta i bruk de nye

Fagfornyelsen er et kjent begrep for alle som jobber i skolen,

læreplanene. Her tydeliggjøres forventninger og ansvar, det

nemlig et navn på prosessen med å fornye læreplanene i

er utviklet planleggingsverktøy, gitt eksempler på kjennetegn

Kunnskapsløftet i grunnopplæringen, med overordnet del,

på måloppnåelse, ulike kompetansepakker og opprettelse av

fag- og timefordeling og læreplan i alle fag. Forskriftene

egen Facebook -gruppe for å utveksle erfaringer. Underveis

til opplæringsloven skal styre innholdet i opplæringen til

har UDIR forsøkt å være åpne i prosessen med mulighet

elevene, og dermed arbeidsrammen for skolens ansatte. I

for flere innspill og utkast underveis fra flere parter. Nå som

løpet av foregående skoleår har skolene forsøkt å forberede

læreplanene er fastsatt og påbegynt i skolen er planleggings-

seg på iverksettelsen av LK20, de nye læreplanene som

verktøyet i arbeidet med læreplan og planlegging av under-

innføres gradvis fra 1.august 2020. Hvordan foregår

visning mer aktuelt å medvirke i høst.

prosessen i skolen nå etter oppstart av skoleåret?
I samtale med assisterende rektor Tone B. Mittet på Tåsen
skole i Oslo kommune fikk jeg innblikk i hvordan deres
prosess med fagfornyelsen har vært. Hun kan fortelle
meg at prosessen startet tidlig, og at de i foregående år
fokuserte spesielt på å ta opp begreper i overordnet del
som dybdelæring, kompetansebegrepet og tverrfaglige
temaer. De brukte både egen kompetanse hos ledelsen, hos
lærerne og UDIR sine verktøy i prosessen. Vårens pandemi
gjorde at planen for arbeidet med læreplanene ble vanskelig
å gjennomføre. Planene måtte derfor justeres og delvis
utsettes til dette skoleåret. Målet deres forrige skoleår skulle
være å forankre lokal plan med nye nasjonale læreplaner.
For oss har det vært viktig å ta vare på hva vi allerede er gode
til her på skolen, for eksempel har vi en systematisk lese- og
skriveplan fordelt på fem perioder i løpet av året. Denne vil vi
beholde og videreutvikle i tilknytning til den nye læreplanen,
forteller Mittet. I høst bruker de fellestiden til å knytte
læreplanene direkte opp mot undervisningen, og det blir
prioritert høyt.

Læreplanutviklingen
Arbeidet med nye læreplaner for fag startet allerede høsten
2017. Prosessen foregikk gjennom innledende skisseringer
av forslag, fulgt av innspill og høringer. I første fase ble
kjerneelementer utarbeidet og systematisert med mål om å
konkretisere hva det viktigste elevene skulle lære i hvert fag.
Videre ble det innført tverrfaglige temaer i skolen: Demokrati
og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og
livsmestring. Temaene skal inngå i fagene der det er naturlig,
og samlet bidra til en helhetlig forståelse av temaene. Videre
ble læreplan utarbeidet på ulike studieretninger og trinn,
fellesfag og valgfrie programfag eller valgfag. I flere fag vil
du oppdage at kompetansemålene har blitt færre, og med
et gjennomgående, tydelig mål om å lære og bruke både
kunnskap og ferdigheter i ulike sammenhenger.

Utvalgte satsingsområder
Noe av struktur og innhold fra LK06 videreføres, mens
annet er redusert eller fjernet. Flere fag har blitt mer
praktiske og utforskende med mål om at elevene kunne
reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative.
I tillegg har kritisk tenking blitt en mer sentral av innholdet.
Dybdelæringsprosesser er blitt løftet frem ytterligere, og er
en del av opplæringens verdigrunnlag. Hvordan dybdelæring
skal forstås og brukes i undervisningen har blitt mye diskutert
i skolen. Mittet kan kjenne igjen at det er ulikheter i forståelsen av dybdelæring, og Tåsen skolen forholder seg til UDIRs
definisjon fordi læreplanene har utgangspunkt i denne som

8

«I det store og det
hele opplever jeg
at det er mye som
engasjerer i de nye
læreplanene.»

blant annet handler om: «[...]å gradvis utvikle kunnskap og

Deres siste satsingsområde er læringsmiljø. Sosial læring

varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger

og faglig læring er gjensidig avhengig av hverandre. Vi

i fag og mellom fagområder». - Vi ønsker å ha fokus på

har allerede lagt en plan for godt læringsmiljø inndelt i

gode læringsprosesser, varig læring og helhet der forståelse

ulike temaer, med aktivitetsforslag rettet mot ulike trinn.

og refleksjon over egen læring er viktig. Det kan gjøres ved

Et eksempel på tema kan være vennskap og inkludering. I

blant annet å dele inn i temaer eller visse satsingsområder

fellestida deler lærerne erfaringer og forslag om hva de har

man jobber i dybden med over en periode i et spesifikt fag.

gjort, eller planlegger å gjøre. Mittet poengterer videre at

Prosessen er i gang på skolen, uten å være i mål. Planene blir

de ønsker at det skal være lav terskel på å dele erfaringer

lagt underveis i skoleåret der endres også fortløpende.

på skolen, og ser frem til videreutvikling av planen for
læringsmiljøet, justert i tråd med det nye læreplanverket.

Hvordan jobbe med gode læringsprosesser i undervisningen

Hun påpeker at det er viktig med bevisstgjøring om hva

er et av fire satsingsområder som Mittet trekker frem fra

sosial læring betyr for den faglige læringen, og slike

deres læreplanarbeid. Et annet utvalgt satsingsområde er å

påminnelser i det daglige arbeidet kan alltid forsterkes.

jobbe tett med læreplanen i fellesskap, slik at kollegiet kan
jobbe med en felles forståelse av innholdet i læreplanene. Et

Defineringen av sosiale ferdigheter som en egen grunn-

tredje fokus er digitale ferdigheter, og særlig bruk av lærings-

leggende ferdighet har blitt problematisert underveis

brett, der målet er å øke læringsutbyttet sammenlignet med

i læreplanutviklingen. Ifølge Mittet har det vært lite

i dag. - Vi ønsker et kompetanseløft hos lærerne og forsøker

diskusjon om hva som kunne vært eller er utelatt i den nye

å følge forskning for å få til god læring når vi bruker digitale

læreplanen blant kollegiet. Hun mener at sosial kompe-

verktøy. I tillegg er vi opptatt av å dele erfaringer i kollegiet

tanse og sosiale ferdigheter allerede er tydelig forankret

og med andre, og skal prøve ut et digitalt prosjekt, «Teach

i styringsdokumenter og overordnet del, og kanskje mer

meet», der vi deler erfaringer vi har med bruk av læringsbrett i

eksplisitt i LK20 enn i tidligere læreplaner. Utvikling av

samarbeid med en annen skole, forklarer Mittet.

sosiale ferdigheter er et arbeid som pågår hele tiden, men
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det må være et bevisst og systematisk arbeid, og ikke

kun egen forståelse. Selv om dette er utfordrende i

reduseres til «en happening» er en av innfallsvinklene

koronasituasjonen vi er i.

til Mittet.
3. Kjenne verdigrunnlaget i overordnet del. Løfte de opp for

Hvor skal du begynne?
Som pedagogstudent eller nyansatt skal du nå også sette
deg inn i en ny læreplan. Det samme skal ansatte som har
vært igjennom flere læreplanendringer i sin yrkeskarriere.
Forandringer kan være utfordrende og overveldende. I det
store og det hele opplever jeg at det er mye som engasjerer
i de nye læreplanene, påstår Mittet. Og dét, er et godt
utgangspunkt. Her kommer noen tips fra Mittet til deg
som skal sette deg inn i ny læreplan:
1. Bruk tid på å sette deg inn i læreplanen ved å lese
den og se videoene. Tenk over: Hva innebærer dette for
meg og elevene? Start med å lese «Om faget», og prøv

deg selv jevnt og trutt i hverdagen. Det skal være en link
mellom de ulike delene i læreplanen. Ta med forståelsen
din av for eksempel medvirkning, læring, dybdelæring og
kompetansebegrepet inn i planleggingen av undervisningen.
4. Selv om det kan virke overveldende med mye informasjon
og ny læreplanvisning kan det hjelpe å løfte blikket for å
betrakte hovedlinjene fra overordnet del. Spør deg selv for
eksempel: Hva slags føringer har overordnet del og det den
sier om læring å si for undervisningen, og hvor skal vi med
elevene i et helhetlig perspektiv?

Kilde:

å tenke de store linjene uten å drukne i detaljene. Hva er

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/

det viktigste elevene skal lære? Se deretter på kjerneele-

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

mentene, kompetansemålene og resten litt etterhvert.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-lareplaner-skal-gi-elevene-tid-til-mer-fordypning/

2. Samarbeide med andre, og unngå å sitte enkeltvis med

id2678138/?expand=factbox2678140

«EN L ANGVARIG PROSESS»
Det er ingen tvil om at fagfornyelsen har vært et viktig og prioritert arbeid
på skoler i Norge. Det tar tid før forandringer implementeres i den konkrete
undervisningen, særlig når det skal gjøres i en ellers hektisk lærerhverdag.
Likevel må læreplanarbeidet prioriteres høyt. Mittet påpeker at vi som jobber
i skolen aldri blir endelig ferdig med læreplanen eller ferdig utlært. Alt er
en prosess. Det er viktig å huske på at vi skal jobbe med læreplanene i en
langvarig prosess. Det er ikke et arbeid som skal bli gjort der
og da, og så er du ferdig. Noen områder tar vi vare på, og
andre områder ønsker vi å utfordre oss på. Ledelsen må gi
et handlingsrom og tid til at kollegiet kan dele erfaringer,
refleksjoner og forståelse av læreplanen, avslutter Mittet.
Tone B. Mittet
assisterende rektor, Tåsen skole
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SKOLEN, LIVET, OG ALT IMELLOM
Anmeldelse av Reform 97, teaterstykke ved Nationaltheatret
TEKST: EIRIK GJØNNES NILSEN

FOTO: NATIONALTHEATRET

Først en liten bekjennelse: Å se Reform 97 som en

har blitt ønsket inn i klasserommet av læreren. Denne

mangeårig vikarlærer og nåværende pedagogikkstudent

følelsen blir sittende i gjennom hele stykket, for Reform

med stor interesse for skolens formål og funksjon i

97 er i aller høyeste grad som å bli ønsket velkommen inn

samfunnet var utmattende, engasjerende, gjenkjennelig, og

i norsk skole anno 2020.

veldig, veldig morsomt. Ved tidligere kulturopplevelser med
handling lagt til skolehverdagen har jeg hatt lett for å falle

Personene vi møter er troverdige og målbærer klassiske

ut og bli fortapt i egne minner fra lignende situasjoner, men

spenninger og utfordringer i skolesystemet uten at de

her var fortryllelsen så total at jeg ikke mistet tråden en

dermed blir stereotypiske eller endimensjonale. Vi blir

eneste gang.

kjent med den skoletrøtte, velformulerte og vennlig
opposisjonelle Pax, med en professormor som sliter med

Det første som møter meg på vei inn på Amfiscenen på

å lojalt støtte oppunder skolearbeidet når hun samtidig

Nationaltheatret er en hyggelig, avslappet kvinne, som

ser hvordan skolen gradvis bryter ned lærelysten og

ønsker meg velkommen ved å si: «Ja, det er kanskje sånn vi

livsgleden hos sønnen hennes. For det er jo veldig viktig å

skal hilse nå?», mens hun smiler og strekker frem albuen.

bidra til å skape en positiv holdning til skolen, sant?

Når forestillingen begynner oppdager man fort at denne

Stykket fremhever denne spenningen ytterligere i det

kvinnen også spiller i forestillingen, og at du i realiteten

skuespilleren som gestalter Pax, nesten umerkelig, og
ved hjelp av en ørliten endring i lyset, skifter til å spille
Pax’ bestemor. Bestemoren deltok i arbeidsgruppen som

"En skole utelukkende basert
på de beste intensjoner blir ikke

utarbeidet Reform 97 sammen med Gudmund Hernes,
og hennes nesten hånende kommentarer og reaksjoner
på datterens gjenfortelling av barnebarnets utfordringer
driver enda en kile inn i sprekken mellom ønsket om å

automatisk en god skole, selv

være en god forelder som innordner seg i enhetsskolens

om man kanskje skulle ønske

da ikke være riktig». Bestemorens utfordrende og lekne

at alle elever automatisk ville
blomstre og ta sjumilssteg bare
de ble sluppet fri."

program, og den gnagende vissheten om at «dette kan
vidd gjør det helt tydelig hvor Pax har dette fra, og når
hun samtidig poengterer at «det var da ikke leken vi skulle
ha bort fra skolen!», blir dette poenget enda tydeligere.
Reform 97 ble ikke hva den lovet.
Som en kontrast til utfordringene som den kreative,
skriftkompetente og generelt veltilpassede middelklassen
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sliter med, blir vi også presentert for Pax’ bestevenn,

foreldremøtet, som etter hvert utarter til en miniversjon av

Koraj, som ikke har skolereferansene rede for hånden fra

de siste års offentlige diskusjon om PISA-skolen versus

barnsben av. Her er det ikke semi-autoritære regler og

et alternativt, mer elevsentrert pedagogikksyn. Her er det

mangelen på meningsfulle oppgaver som er problemet,

befriende at noe av den mest unyanserte kritikken mot et

men noe så enkelt og så vanskelig som et enormt under-

OECD-infisert skolesystem blir imøtegått. Stykket peker

liggende stressnivå, kombinert med et fremragende

også på fallgruvene et skolesystem uten karakterer og

imitasjonstalent, en levende forestillingsevne og hva man

læringstrykk må unngå, blant annet at det er lett for ressurs-

kanskje best kan karakterisere som en generell livskraft.

sterke elever og foreldre å kreve større rom for alternative

Dette er det gjerne i liten grad rom for i en skole som

metoder og mer frihet, ettersom de allerede gjerne er i

verdsetter skriftlige uttrykk, evne til å styre impulser og å

besittelse av ferdighetene og kunnskapene som både skolen

vite når man skal vente og når man skal rekke opp hånden.

og arbeidslivet etterspør. En skole utelukkende basert på

Lærerens forsøk på å bevare og berømme de gode sidene

de beste intensjoner blir ikke automatisk en god skole, selv

ved Koraj, men samtidig formidle til hans mor at han

om man kanskje skulle ønske at alle elever automatisk ville

henger etter når det kommer til kompetansemåloppnåelse

blomstre og ta sjumilssteg bare de ble sluppet fri.

er kostelig. Spenningen dagens lærere står i ved å skulle
sørge for at mål nås, og samtidig legge til rette for at

For å oppsummere så klarer Reform 97 å kombinere sterke

elevene er hele, muntre og fornøyde mennesker, blir her

karakterer, gode rolleprestasjoner, evig aktuelt tema, og

satt på spissen.

nødvendig tvisyn i møte med et spørsmål uten fasit. Både
som teater og som oppspill til pedagogisk debatt er det

Denne diskusjonen kulminerer i det vi får bli med på

særs vellykket!
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Dialogue about the
NORDIC SUMMER UNIVERSITY
TEKST: ELODIE SZYGENDA

FOTO: UNSPLASH

This summer, I participated for the first time in the Nordic
Summer University. Although it was digital this year, it has
been an amazing week. I participated in the Study Circle
“Learning and Bildung in Times of Globalization” where
I presented and discussed my bachelor thesis with the
other members of the group. Then, I listened to different
talks and took part in lively conversations afterwards.
In fact, I found that it was such a nice experience that I
wished to spread the word about this unique institution.
Therefore, I interviewed Kerstin and Jesper, who are two
of the three coordinators of the Study Circle I participated
in. Hereafter, you can find a transcription of the dialogue
we had on the topic. Good reading!

JESPER GARSDAL

KERSTIN VON BRÖMSSEN

Associate Professor, Coordinator

Professor at Department of Social

of the R&D initiative PEAS (Peace,

and Behavioural Sciences, University

Education and Sustainability) under

West, Sweden. Kerstin does research

the Research Centre for Innovation

in Children, Migration and Education,

and Entrepreneurship, at VIA

Teacher Education and Religious and

University College, Denmark.

Values Studies.
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Presentation of Kerstin and Jesper

there is a Winter Session and a Summer Session. NSU
supports this economically up to a certain degree. In the

E: Can you present yourselves briefly, first maybe Kerstin?

Winter session, you have the people of the Study Circles
meeting over a weekend somewhere in the Nordic region.

K: My name is Kerstin von Brömssen, and I am a professor

At the Summer Session, everybody meets during one week.

in Educational Science, and my areas or fields of studies are

As a newcomer, you have the possibility to come and check

religious studies (I am coming from religious studies) and

out the different Study Circles (when it is not Corona time!).

Education. So I try to combine those in what we call matter-

It is a kind of combination of conferences, but also what you

subject didactics, how to teach religious studies, in practice

could call folk high school. It is a very relaxed and chilled

and also theoretical groundings of course. So that is my most

atmosphere. At the Summer Session, you also have the

narrow field actually, and then I work quite a lot with policy

General Assembly deciding important matters as for example

and the curriculum, and also with international cooperation.

who are the new Study Circles entering instead of the old

I have done some cooperations with Britain and South Africa

ones, but you also select the Board. It is the highest authority

quite a lot. I am now positioned as a professor in Educational

of this institution. In short, you could say that the NSU can be

Science at University West in Sweden.

seen as a seatbelt (warranting Nordic cooperation), so it is
a place where both younger and more experienced scholars

E: Thank you, could you also present yourself Jesper?

can meet and exchange in a more relaxed atmosphere.

J: Yes, my name is Jesper Garsdal and I am from Denmark

K: And also, everybody who is interested can take part, not

and I am a docent (associate professor) in VIA university

only academics. Because it is also freelancers, artists, it is a

college in Århus. I am positioned as a docent in Social

creative gathering that you don’t find anywhere else actually.

Innovation and Entrepreneurship, Bildung and Sustainable

So that’s really nice.

development. But I have also been teaching in the same
areas as Kerstin. I taught religious education and general

How is it to be a coordinator for a Study Circle?

education in Århus. I have a background as a philosopher.
Before VIA university I have been at Ålborg university where I

E: And can I ask you Kerstin, how long did you participate in

have been doing a lot of global philosophy, world philosophy,

the NSU?

intercultural comparative hermeneutics, and also in religious
philosophy. This is actually why I could get in to teach about

K: Yes, I was actually taking part long ago, I think it was the

religious education because I was the only philosopher who

year 2000, then I had children, I couldn’t take part because

actually has this position in Denmark. That is because I have

I had other obligations during summer session, and the

been very oriented toward global philosophy.

summer session is most important I think. Then, I was
connected again three years ago. So, I have not been taking

What is the Nordic Summer University?

part much until the last three years but I have heard and
discussed it with some colleagues.

E: This summer, I had the pleasure to meet you both at the
Nordic Summer University (hereafter NSU). Could you tell me

E: Can you talk a little bit about the Study Circle you were in

a little bit more about this institution?

for the last three years?

J: My time being related to NSU goes back to 2006, and

K: It was a Study Circle about “Learning and Bildung in Times

then I have been a little bit on and off because of job obliga-

of Globalization”. It fitted my profile of course, and I appre-

tions, stuff like this. But the NSU is an institution which was

ciate having more close contact with Dannish colleagues. In

founded 70 years ago on the initiative of leading scientists

my field, we don’t have that many connections with Dannish

and academics in the Nordic countries. It is presently under

colleagues, and I really missed that. I had a lot with Norway,

the Nordic Council of Ministers. The aim of NSU is to foster

because I was in a group of researchers about Social Justice

and secure work and collaborations in the Nordic countries.

which was located in Helsinki, but not with Denmark. Dans

You have eight to nine Study Circles which have three years

have been very influential at the NSU, maybe Dans are looking

duration. Each Study Circle has a certain topic matter, then

towards the continent more than Swedes do. Swedes look
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at Britain, the US, we even forget Norway and Finland if we

“Mister basic income”, who was an associate professor at

can (laugh)! So that is why I think NSU is needed for Nordic

Ålborg University. He was writing a new book, so we talked

cooperation and that we get to know each other. I think that

about this. It was a really nice experience, you know, summer

is important, but I also find it so rewarding to come closer

in Norway, and all these kinds of things. We felt we had to have

to Denmark.

our Study Circle as well, which was about World Philosophy,
Intercultural History of Ideas… I can’t remember the title, but

J: Yes, I think also it is a bit in waves, you know, as Kerstin

it was very global and very much along these lines. Then,

says, earlier when I started, there were a lot of Dans and then

three years later, I was also involved in an application for a

it went down. I think it’s a kind of seasonal thing, you know,

new one. I was coordinator there one year, and then other

the numbers of participants in the Study Circles go up and

people took over because I had other engagements. In the

down. There have also been

second year of the first Study

some administrative demands

Circle, we arranged a Winter

for less partying, it’s still a very

Session in Istanbul. This

nice place but there have been

year some people drew to

some changes for the last

Florence because they were

years. Some people are not

doing

participating any more, they

stuff. Later they closed down

are the most sensitive souls
you can say (laugh). So I think
that’s why some people get in
and some people get out.
Anyway, you Kerstin, I, and
Michael

were

the

coordi-

nators of the former Study

The aim of NSU is to
foster and secure work
and collaborations in the
Nordic countries.

some

Renaissance

on that unfortunately, maybe
understandable budgetwise,
but later on (2014-2015)
what happened was that
there has been a bit of a
harsh time for the Summer
University. Someone at the
Nordic Council of Ministers

Circle (Education and Bildung

tried to close NSU down.

in Times of Globalization). So

Actually, NSU has a history of

when you are a coordinator, you secure that things are going

being a bit marginalized, it’s an alternative you know. At that

smoothly and arrange these various sessions. And the way I

time it was very serious, it was very near to close down. There

heard about NSU was because of a master student of mine

you could see this New Public Management coming into play.

who wrote about Latin America philosophy. That was at the

At that time, you had also a publishing option at the NSU,

History of Ideas Departement, he wrote about Latin America

NSU Press, which collaborated with Århus University Press in

liberation philosophy, but also on a guy named Enrique Dussel,

Denmark. That ment that when you had a Study Circle, it was

who was a Keynote that year at NSU. Yes, because at the

easy to get the results of your work out. It was peer reviewed

Summer Session, you usually have two Keynotes, there have

in that sense that you had checked it out with others in the

been very famous people who have been Keynotes there.

Study Circle. But that was to be closed down on the demands

They don’t get paid a lot of money and they stay as much as

of higher authorities because it did not live up to the standard

possible the whole week, and then join into the discussions

of peer review as you do it in the scientific or academic world.

there. So you have Žižek and Hartmut Rosa that have been

So that’s an example of how these things kind of tightened.

there (and Martha Nussbaum!). And the first year I joined it

Then it has been great pressure to give reports and accoun-

was Enrique Dussel. The master student was going to hear

tancy, which is a way of draining out, at least people like

him and asked me if I would like to join him. It was in Oslo

Kerstin and me. And also sometimes, these logics of accoun-

actually, and there we met with Dussel, and I saw the whole

tability and transparency are counterproductive. Because

thing, and then travelled back. Also, at that time, it was very

then you could hide behind reports what is really going on.

popular to talk about basic income, so I remember when I tok

Because NSU has been a seatbelt especially for Humanities

the ferry back to Denmark, I sat with a guy who is actually

and Social Sciences in the Nordic countries for many years.
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Besides being coordinator, how do you participate in the

you have meetings across levels of experience, something

Nordic Summer University?

that would be much more difficult to have in attending a
more academic conference. In traditional academic confe-

E: So you said you were coordinator for a Study Circle. But how

rences, young students are put in a special session, way

do others participate? How do others come? Do they have to

away from everybody else (laugh). And also, the other way

fit the Study Circle or is it just more like an adjustable thing

around, I think the experienced researchers actually get

where people come with their ideas?

very inspired by meeting people less experienced. It is an
experience you can have when you supervise, but it’s on

J: You know, when we do the applications, we try to do it as

more equal terms here.

tight as possible, and also when we do the Calls (Calls for
papers) we try to follow the planned schedule for the Study

The NSU: a democratic grassroot institution

Circle. But obviously, a lot of things can happen, it’s not going
to be what it is supposed to be. We have a theme and people

K: I also think that as an individual you get to know people.

in the Study Circle try to adjust to the theme, but on the other

When you stay a full week, you get to know people in the

hand it’s also a bottom-up process. So, you have to go with

Study Circles. In the summer session, you can actually visit

what you have. It usually functions very well. Of course, it can

any Study Circle, and that is also very good. For example,

create some issues when you are doing a publication, you

there is a new Study Circle on Whiteness, I think I might

have to find a way to see how things fit together, because it is

join sometimes. So that is on the individual level and it

not going to be as it was in the description. So it’s a kind of a

is fine. On the group level, you get very close if you are

two ways process.

coordinators for example, or if you are in a Study Circle
for a longer period, for three years, you really get to know

K: Yes, and I think when you get a Study Circle, you have to

people on a group level. Then, on the organizational level,

show that there are people that are interested in the Study

you get a democratic competence, because the NSU is

Circle from the beginning. But then, you try to spread it in your

very democratic built and is really to the point in terms

networks, make people into it and respond to the Calls. So you

of democratic manouveurs and regimes. So, if you are a

are doing it in different ways. But of course, anybody can take

doctor student you learn a lot on how to organize things,

part, it’s open to everybody. Everybody that finds these themes

and you get to know a lot of people.

interesting can come along and, and you get different angles
and perspectives which is interesting. Contrary to a more

E: Yes, and what I would even add is that the two coincide;

academic context where you can get very harsh comments,

the teamwork with learning how to participate in a

it’s very open here, fluid. You can come as a practitioner. We

democratic institution. Because, I feel it could be overw-

try to get good things out of everything.

helming sometimes all the democratic duties we have,
but in this first summer session, I felt I am first part of the

E: Yes, I experienced that. I found it really nice to present

group. And then as a group, we could discuss and decide

something and to get comments and/or discuss afterwards

for the higher level. I think we were able to take decisions

in a relaxed way.

that were much more reflected, and maybe better than
individual decisions as it were.

K: Yes, and to try to create that community that you feel safe
in, it’s relaxed. But also rewarding! Because people can come

K: Yes, it can be overwhelming, I am sure. I mean, it takes a

from different angles, maybe much more different than in an

long time, you have to listen to many talks. But I think it is a

academic conference. So you may get very good comments,

part of the Nordic traditions that I appreciate.

or maybe not, but you take it, or leave it.
J: Yes, and you were to talk with Rancière, I think it could
J: I think you wanted to know why it could be a good

be interesting to ask him what he would say about an

experience for a student to participate. First of all, there is

institution like this, because it does not quite fit into his

this approach more relaxed and fruitful, and at the same time

categories. You know the police state (Rancière’s notion
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of “order of the police” denotes the fixed order of things in

our works and thought, how can we do something where

a society. So it would typically include, but not be restricted

we can still do pedagogical philosophy and all kinds of other

to, the institutions) and politics (“politics” on the other

interesting stuff. Obviously we are both connected to other

hand, is a scene where things become events, where indivi-

things that have other forms of logics, and then we thought

duals become political subjects that are free to interrupt

maybe we could do this study circle with Kerstin. There, I

and subvert the order of the police). In the NSU, of course

think it was a kind of surprise for us how much things had

you have this continuity, but you also have the democratic

changed regarding administrative work. So it is both that it

maneuvering, and you have to do it in a friendly way. So, it

takes a lot of time and you kind of still want to do it because

would be interesting to see what he could think about that.

the spirit is still there. So, the inclination is here, we wanted to
go in and be coordinators, but we didn’t expect to go into so

E: Yes, really interesting. I would say that NSU is opening the

much accounting.

scene of politics actually, because it is always in movement, it
is not fixed what people are becoming inside those sessions.

NSU, a place to grow

And yet at the same time it is an institution. So yes, it could
definitely be interesting.

K: And I also think that it would be good to involve more doctor
students in NSU because I think that it is a good growing place.

K: And also, it is nomadic. It moves between places. But it is
really nice, you get to know new places.

E: Yes, and I think that it could keep the Bildung part of learning
alive. Because I think there is much going on with this accoun-

J: Yes, and it is going to be interesting what might happen in

tability thing even for doctor students, where they just have to

the future with NSU. Actually, it has always been like this. If you

show that they can, and that they are doing their work, almost

are interested in this, there is documentation on the history

their homeworks you could say (laugh). I think one has to

of NSU on the webpage. There you could see that the insti-

keep in mind why we do that, and that no everything can be

tution has always struggled to maintain itself. But maybe it

accounted for.

is always part of being a grassroot democratic organization,
it is something you have to struggle for. So the apocalypse is

K: You can’t measure everything with numbers, that is the

always at the horizon (laugh), but this makes things interesting

problem, of course.

in a way. We hope it would not happen yet.
J: I think it is a fantastic place for younger people to get in,
The NSU and New Public Management

for the democratic competences, but also for the academic
competences. It also helps fostering a certain type of academic

K: I think the talk now about efficiency, from the Nordic Council

competences, in that sense that you learn to listen. And that is

of Ministry, and this talk about New Public Management

not necessarily a competence of people in academia in general,

makes things really hard. And NSU is also marginalized

even for those with high positions. But it is a very important

because it is built on an epistemology of knowledge creation

competence I think. In NSU, obviously you would still have the

like Bildung, and is coming from the Nordic tradition of folk

critique, but the critique is more interesting if the person you

high school like. Even folk high schools today have to go into

talk with also finds the critique interesting. A critique where

the public administration way. So I think, if NSU survives now,

one would say “well, I think totally different, so this is why your

it might also change its ethos a bit. And, if you already work

view is not okay” is not a very interesting critique. So, it is very

on an academic work today, you are just loaded with that kind

important that you have this active listening.

of stuff (accountability), in your normal work. So, it is hard
to get into an organization and do that work, again. I mean,

K: And also if you go to the winter or summer session, you

you hardly have time to do that if you have family, students,

stay longer. So you have to continue the discussions and to

everything. Where should you put this extra work?

face the persons that might have criticized you, talk about it
more maybe.

J: Yes, I think it is both the time and also the inclination to
do it. For example Michael (which was the third coordinator

J: So, you have to be accountable (laugh), or at least take

of Jesper’s and Kerstin’s circle) and me were thinking about

responsibility for what you are saying.
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K: But, I mean, you can’t measure atmosphere, you can’t measure

see the development in Poland, Hungary and other places. So

people growing process. That’s the problem really.

they find this as a secure thing to take part in and an important
thing. I think that it is also something that we should stress, that

E: And I would say, even if I participated digitally this year, I would

it is developing toward the Eastern countries and around the

think that the thinking is embodied there. The fact that we hear

Baltic sea.

someone giving a lecture and then, we hear also the comments
that these people would give on other topics. It is like you could see

J: Yes, and then I think our new Study Circle, which is both

the person thinking, rather than just a theory unfolding.

about Bildung and democratic citizenship is very relevant here.
It is also kind of an alternative

K: But what I don’t understand is

framework for smaller countries

why, because it is such a strong

like Macedonia. NSU started as a

Nordic network, why [NSU] has to

very Nordic thing, with Denmark,

be downplayed. Because we need

Sweden, Norway, and Finland to

Nordic cooperation even more I

some degree, and also Island. And

think. That is really strange, but let’s

then, we got expanded with the

hope it survives.
J: Yes, I agree here, I think it is
really strange, both in general, but
also for the reasons mentioned.
You could say there might be
some administrative reasons for
it because they decided that every
project only lasts four years, which
is also a debate because we are

It also helps fostering a
certain type of academic
competences, in that
sense that you learn
to listen.

talking about an institution that

say that there was only one region,
now we have expanded it to four.
You have the Nordic countries, the
Baltics, the Western Atlantic, which
is Island and Greenland, and then
we have the international session.
So I think that is an important point
that Kerstin mentioned, because
you could really see here the need
for democratic academic insti-

has a 70 years jubileum, so you
could debate the wisdom in this. And also, because it is a very

Baltic countries. Before, you could

tutions, and maybe not only in the
East (laugh), but more generally.

cheap institution to run, compared to other things, especially when
you want to make a more interconnected Nordic region focusing

E: Yes, that was what I was thinking, participating in NSU is trying

on sustainability and social issues. Then I have difficulties to see

democracy (laugh).

the reason why (NSU would be downplayed). But I think they (at
the Nordic Council of Ministry) are feeling that they are doing a

J: Yes, with all its charms and sorrows (laugh).

good thing here with accountability. They don’t want to have
these hippies that are doing some vague stuff. So there is really a

K: Yes, and sometimes I felt that taking part in the General

huge distance between the two logics, and maybe also you could

Assembly, etc., you could feel, by listening to people coming from

say that we have tried to understand the logic of the New Public

the East, that they have kind of another discourse. They have to

Management. But it doesn’t seem to go the other way around. And

sort of relate to something new that they might also find a bit

seen from a purely reasonable point of view, it is really incompre-

problematic, because it takes time and you have to listen, and it

hensible what they are doing, also in regard to the stated goals.

is not done in one hour (laugh)! So I think it is a very good learning
place if you want to learn democratic maneuvering.

K: Because, I mean it is not a research project although it lasts
for four years, it needs continuity. We need to relate to each other.

E: So interesting! Thank you very much!

But of course now, we talked a lot about the difficulties, but it is
good that you know that it is a good place and that it is important

K: Thank you Elodie! It was a pleasure talking to you, and feel

for Nordic cooperation, also now expanded to the Eastern region.

so welcome.

And they are very happy about it and they are eager to participate, and I do really understand that because, you know, you

J: Thank you!
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Et sukk og en
bønn fra en dramapedagog
TEKST: MARIE HAUG MYHR

FOTO: UNSPLASH
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Nå er Fagfornyelsen i full gang rundt omkring på de norske skoler – en
fagfornyelse som lover mer kreativitet i skolen og et større fokus på
de praktiske og estetiske fagene. Som dramapedagog er dette er svært
velkommen utvikling i den norske undervisningspraksisen. En utvikling
som gjør det både enda mer mulig og relevant å bruke de dramafaglige
metodene, og dramapedagogene i arbeidet med å undervise våre
unge samfunnsborgere. Jeg kjenner godt til dramafagets unike evne
til å engasjere og motivere elever, på tvers av alderstrinn. Jeg har
erfart hvordan den erfaringsbasert kunnskap har en unik evne til å
bli forstått og sette seg i elevens hukommelse. Det er nettopp denne
dybdelæringen Fagfornyelsen også ønsker å rette et særskilt fokus på.
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Dramapedagogens sukk

uten at målet er å komme fram til riktige svar.

«Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse

(Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon,

for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene

Informasjonsforvaltning, 2015, s. 25).

i all innovasjon og utvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser

Dette vitner om at Kunnskapsdepartementet ser en tydelig

har stor betydning for alle. Gjennom skapende og engasje-

nytteverdi av elevenes mulighet til å sanse og erfare

rende virksomhet, lek og utforsking, bevegelse og fysisk

fagstoffet på en mer aktiv, utforskende og personlig måte,

aktivitet, kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss

uten at det har fått plass i fagfornyelsen. Hvorfor?

selv og det samfunnet vi lever i. Dette er godt forankret i
verdigrunnlaget i barnehage, skole og lærerutdanning».

Målet er ikke å utdanne barne- og ungdomsskoleelever

(Kunnskapsdepartementet, 2019).

til skuespillere. For å forstå dramafagets mulighet til å
berike de andre fagene også, er det viktig å se på drama

Dette står innledningsvis i strategidokumentet

og teater som noe mer enn kun et performativt fagfelt.

«Skaperglede, engasjement og utforskertrang» utgitt av

Dramafaget innehar pedagogiske verktøy som kan bidra

Kunnskapsdepartementet i forbindelse med fagfornyelsen.

positivt i den norske skoles utdannelse- og dannelses-

Strategien omhandler styrking av praktisk og estetisk

prosess. Dramafaglige læringsprosesser er estetiske

innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Fagene som

læringsprosesser. Ordet estetikk stammer fra gresk og

har fokus i denne strategien er musikk, kunst- og håndverk,

betyr å tilegne seg ny kunnskap gjennom sansene. Drama

kroppsøving og mat og helse.

er altså et erfaringsfag som fokuserer på elevenes tilegnelse av kunnskap ved å erfare gjennom aktiv deltakelse

I strategien blir ordene «kreativitet» eller «kreativ» nevnt

og gjennom å erfare. Dette er et tema som gjennomsyrer

29 ganger. Former for ordet «aktivitet» er nevnt 80 ganger.

hele fagfornyelsen. Dramafaget har flere teoretikere som

«Drama» eller «teater» er nevnt 10 ganger. Til kontrast er

har utviklet ideer, øvelser og grunnlag for dramafaglig

«håndverk» (som i kunst og håndverk) nevnt 42 ganger.

aktiviteter som fremmer læring. Her kan jeg blant annet

Dette vitner om en manglene forståelse for hvordan drama-

nevne Augusto Boal og hans teknikker innen bilde- og

faget kan stryke for den norske skolen. Dette blir særlig

forumteater, eller Dorothy Heatcotes lærer-i-rolle.

tydelig nå, med fagfornyelsen i innmarsj og økt fokus på
elevaktiv læring, dybdelæring og tverrfaglighet og de tverr-

Drama har to tydelige måter å bidra inn i norsk skole.

faglige temaene.

Som et eget fag, hvor arbeid med å øke menneskets
forståelse av seg selv, samfunnet, tiden og rommet

Ekstra tydelig blir dramafagets muligheter i skolen etter å ha

man lever i står i fokus. Dette kan også fungere som

lest Ludvigsen-utvalgets rapport fra 2015, som står til grunn

en tverrfaglig arena, hvor tverrfaglige temaer og fag

for fagfornyelsen utforming. Ludvigsen-utvalgets fokus på

kan utforskes og arbeides med gjennom de teater- og

utforsking og skapning står helt i tråd med dramafagets mål

dramafaglige prosesser. Dramafaglige metoder som

og metoder. Deres fokus på fagovergripende kompetanser

læringsform bør også prioriteres som arbeidsmetoder inn

viser til det naturlig tverrfaglige i dramafaget. I rapporten

i skolens øvrige fag. Her kan dramafaglig arbeid bidra til

er det så mange gode, konkrete eksempler på hvordan

varierte, elevaktive og nyskapende arbeidsmetoder. Både

dramafaget kan berike skolen at det var vanskelig å velge ut

drama som fag og drama som metode vil kunne styrke

et sitat for å underbygge min teori. Jeg har likevel valgt ut

Utdanningsdirektoratets fokus på reflekterende, kritiske,

dette sitatet som særskilt gjeldende:

utforskende og kreative elever (Utdanningsdirektoratet,
2019). Interesseorganisasjonen Dramapedagogene

Å erfare og være med på å skape kunstneriske uttrykk

har alt utarbeidet et forslag til læreplan med tilhørende

kan ha betydning for den enkeltes identitetsutvikling,

kompetansemål for faget Drama/teater. Rapporten viser

kunnskapsutvikling og evne til å uttrykke seg. Fagene bidrar

til hvordan faget skal arbeide med de fem grunnleg-

til å utvikle en annen type forståelse enn vitenskapelig

gende ferdighetene i norsk skole, og utviklingen av hele

orienterte fag og gir rom for å utforske og eksperimentere

mennesket. (Drama- og teaterpedagogene, 2016).
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Drama er altså et
erfaringsfag som fokuserer
på elevenes tilegnelse av
kunnskap ved å erfare
gjennom aktiv deltakelse
og gjennom å erfare.

kontrollgruppen. Rapporten viser også at elevene med
dramaundervisning brukte mer tid på skolen, med skolearbeid etter skoletid og mer tid på fritiden til å lære seg nye
ting. Dette viser noe om elevenes motivasjon for læring.
På et spørsmål vedrørende elevenes trivsel på skolen, var
det en differanse på hele 6% mellom de to gruppene, hvor
dramaelevene kom ut på topp. I disse sammenligningene
er det viktig å huske på at dette er resultater etter kun
1-4 måneder med drama i undervisningen. Bare det at
1-4 måneder undervisning med drama kan gjøre målbart
utslag på kompetanseutbyttet, vitner om et langt større
resultat på sikt, om disse elvene hadde tilgang til drama i
undervisningen gjennom større deler eller hele
sitt skoleløp.

DICE-rapporten
Når temaet er dramafaglig arbeid i undervisningen er det
naturlig å henvise til DICE-rapporten. DICE er en forkortelse for “Drama Improves Lisbon Key Competences in
Education” (DICE Consortium, 2010). Dette er en rapport
som kom i 2010 som et resultat av et større forskningsprosjekt om effekten av drama i undervisningen.
Forskningsprosjektet ble utført på 4475 elever fra 12 ulike
land, hvor halvparten hadde drama i undervisningen, mens
resten fulgte ordinær undervisning for sitt land. Forskningen

DICE-rapporten ønsker at man i tillegg til å utdanne tilstrekkelig med teater- og dramapedagoger, legger inn nok
dramaopplæring i de ordinære fagene i lærerutdanningen.
På denne måten kan man forenkle et samarbeid mellom
dramapedagoger og øvrige faglærere for å oppnå optimale
synergivirkninger (Consortium, 2010). Canada, som er
et av landene som har scoret høyest på PISA-testen har
drama likestilt med de andre kunstrelaterte fagene på
læreplanen (Consortium, 2010, s. 42).

gikk over 1-4 måneder og fokuserte på elevenes oppnåelse
av ulike nøkkelkompetanser for livslang læring. Ikke nok

Dramafagets egenart

med at bruken av drama i undervisningen viste seg å

I utdanningsdepartementets rammeplan for barnehage

øke elevens empati og forståelse for andre mennesker

står leken som en sentral faktor i barnas utvikling og

og kulturer, (som vi innenfor dramafeltet allerede har

læring. Faktisk beskriver de leken som en grunnleg-

erfaring med at en et resultat). Det ble også dokumentert

gende livs- og læringsform (Utdanningsdirektoratet,

tydelige resultater på områder som er direkte knyttet opp

2019). Hvorfor skal dette synet på læring opphøre ved

til elevenes faglige utbytte. Det er spesielt én nøkkelkom-

overgangen til skole? Man begår en stor tabbe ved å ta

petanse jeg ønsker å trekke frem her, siden et fokus i

vekk barnets naturlige arena for læring. Barnets lek og

fagfornyelsen er dybdelæring og refleksjon over egen læring

dramafaget har flere likhetstrekk. I både barnets lek og

(Utdanningsdirektoratet, 2019). Forskningsprosjektets

i dramafaget står fiksjonen sentralt. Med fiksjon mener

klasselærere ble bedt om å vurdere alle sine elever (både

jeg evnen til å sette seg inn i noe fiktivt, ved hjelp av

forskningselever og kontrollelever). Her skulle de blant

fantasien. Det kan være fiktive objekter (som pinnen

annet vurdere elevenes oppnåelse av nøkkelkompetansen

barnehagebarnet bruker som sverd), fiktive karakterer i

«å lære å lære» gjennom spørsmål som «Han/hun kjenner

en fiktiv situasjon (som leken «mor-far-barn»). Fiksjon blir

sine sterke sider» og «Han/hun kan se sammenhenger og

trukket frem som dramafagets viktigste egenart, og det å

kan trekke konklusjoner» (Consortium, 2010, s. 34). Her ble

arbeide med eller leke seg med fiktive objekter, karakterer

det etter endt forskningsperiode målt en 3,62% differanse

og situasjoner er grunnleggende elementer i dramafaget.

mellom dramaelevene og ordinærelevene, i dramaelevens

Dramafaglig arbeid med fagstoff kan derfor ses på som

favør. Elevenes kommunikasjonskompetanse viste at de

en naturlig forlengelse av barnas læring gjennom lek.

med drama i undervisningen scoret 3,54% høyere enn

Gjennom dramafaglige prosesser blir barnet oppfordret
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Gjennom dramafaglige

til å bruke fantasi, sette ord på inntrykk og arbeide fysisk

prosesser blir barnet

som fremmer elevens motivasjon for læring, som for

med ulikt fagstoff. Her kan man leke seg med fiksjoner
eksempel det å sette mattetimen til en «regneskog» hvor

oppfordret til å bruke

alle tall er blitt tatt av en diger «regneslange». Den eneste

fantasi, sette ord på

«regneslangen» er og bekjempe han. Innad i universet

inntrykk og arbeide

faglige oppgaver. Sporene slangen har lagt igjen kan

fysisk med ulikt fagstoff.

måten å få tilbake tallene på er å følge tallsporene til der
kan man veksle mellom dramafaglige og ikke-dramavære tall som må adderes eller subtraheres for å lage
en kode, man kan utfordre slangen til en matteduell,
eller legge inn måleoppgaver. Slangen kan enten være
et kosedyr, en usynlig karakter, eller læreren kan gå
inn i lærer-i-rolle og spille slangen. Lærer-i-rolle er en
velkjent og velbrukt metode i dramafaget, hvor læreren
går inn i en rolle som er relevant for fagstoffet. Det kan
være slangen, som i dette tilfelle, en person fra litteratur
klassen jobber med, eller kanskje en kjent, historisk
person klassen kan intervjue. Denne måten å jobbe på
vil virke motiverende på barna siden den tar barnets lek
på alvor, det er noe utenom det vanlige for skolepraksisen og det trigger barnet nysgjerrighet. Dessuten sier
Utdanningsdirektoratet indirekte at denne måten å jobbe
på fremmer relasjonsbyggende arbeid mellom
lærer og elev:
«Når en voksen deltar i lek, blir forholdet mellom den
voksne og barnet for en stund preget av en symmetri som
er annerledes enn i hverdagen ellers. Barnet kan styre
samspillet ut fra sine spontane, lekende innspill og på
den måten oppleve egen vilje til både å bestemme og til å
uttrykke tanker, fantasi og følelser. Samtidig erfarer barnet
da at den voksne tilpasser seg og har respekt for hans
eller hennes intensjoner. (...) Humor og opplevelse av delt
glede bidrar til å styrke forholdet mellom voksen og barn
(...)» (Utdanningsdirektoratet u.d.)
Dramafaglige metoder egner seg ikke bare for yngre barn
som fremdeles har leken tydelig til stedet fremdeles. Den
fysiske utforskningen har vist seg å gi gode resultater
også på eldre elever, både for elevenes motivasjon og
for fagforståelsen. Her kan også fiksjonselementet stå
tydelig som en motivasjonsteknikk, ved å sette undervisningen til en setting som får elevene til å oppleve noe
annet enn den vanlige skolehverdagen. Her snakket jeg
for eksempel med en lærer som arbeidet med engelsk
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i en klasse på ungdomstrinnet, hvor «reise» var tema.

plass som undervisningsmetode i øvrige fag. Dette kan

Ved kun å flytte alle pulter til siden og plassere stolene i

gjøres ved at dramafaglige arbeidsmetoder får plass i

en diagonal linje på gulvet, som i et fly, hadde hun skapt

lærerutdannelsen og dramapedagoger får en plass i de

en fiktiv virkelighet i klasserommet. Denne enkle juste-

norske skolene.

ringen hadde skapt en ny ramme for undervisningen som
motiverte og inspirerte elevene, selv om mye av stoffet de
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Hentet fra Kunnskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/
contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skapergle-

Dramafaglig undervisning bygger også oppunder
Fagfornyelsens fokus på dybdelæring og metakognison.
Det sies at det er i skjæringspunktet mellom fiksjonens og
virkelighetens rom læringen skjer, altså den refleksjonen
som blir gjort underveis og etter det dramafaglige arbeidet.
I dramafaglig arbeid kan undervisningen veksle mellom
arbeid i og med fiksjon for å erfare og oppleve fagstoffet, og
utenfor fiksjon hvor man reflekterer over fagstoffet.
Dramapedagogens bønn

de-engasjement--og-utforskertrang.pdf
Utdanningsdirektoratet. (2019, 12 1). www.udir.no.
Hentet fra Overordnet del, kompetanse i fagene: https://www.udir.
no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/
kompetanse-i-fagene
Utdanningsdirektoratet. (2019, 12 2). www.Udir.no.
Hentet fra Hva er fagfornyelsen?: https://www.udir.no/
laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen

Med et raskt google-søk får man opp flere avisartikler fra
de siste par årene som alle tar opp det samme: barn og
ungdoms synkende motivasjon for skole og læring. Det
påstås at elever helt ned i femte klasse (altså halvveis i
skoleløpet i den obligatoriske) er skolelei. Tallene på elever
som trives på skolen synker betraktelig fra 7. 10. trinn.
Tallene på elevers motivasjon har sunket hvert år siden
2012, og det ser ikke ut til å være en trend som vil snu uten
videre. Vi dramapedagoger mener ikke at vi har en magisk
løsning på problemet. Men vi har dokumenterte tilfeller
hvor dramafaglig arbeid har økt motivasjon og resultat hos
elever. Jeg tenker regjeringen og utdanningsdepartementet
i hvert fall ikke har noe å tape på å høre oss ut og teste ut
dramafaglige metoder i skolen. Dramafaget bør likestilles
med de andre estetiske fagene i grunnskolen og få større

Artikkel skrevet av
Marie Haug Myhr
Master i spesialpedagogikk,
med spesialisering i
psykososiale vansker
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Pedagogisk hjelpemiddel
for utvikling av empati
Les bøkene og bruk dem!

Z

TEKST: MALENE HELLERN FOLKVORD FOTO: SHANE COLVIN

eshan Shakar (38) har nylig gitt ut «Gul

livets aspekter som dine røtter, tilhørighet, valg og fremtids-

bok», en ny bok hvor hovedpersonen har

planer. Mani tar stilling til klasseskiller, forventninger,

minoritetsbakgrunn og vokser opp på

kriser, og utforsker sin tilhørighet i nye rammer. Historiske

østkanten av Oslo. Hans braksuksess

hendelser blir også implementert i romanen, blant annet

«Tante Ulrikkes vei» (2017) ble mye omtalt

bombingen av regjeringskvartalet 22.juli. På den måten

i mediene, og også umiddelbart brukt i

får du som leser et berikende perspektiv på hovedstadens

eksamensoppgaver på ungdomsskole, videregående og

historie på 2000-tallet. Det er også verdt å bite seg merke

universiteter. Ut ifra dette kan det kan virke som om historier

i hvordan kjærligheten til faren, kjæresten, gamle og nye

som dette har vært en mangelvare både i folks bokhyller

venner påvirker handlingene og avgjørelsene til Mani

generelt, og i skolen spesielt. Som lærer selv har jeg anvendt

underveis i romanen. Han dras mellom hva for eksempel

utdrag og perspektiver fra «Tante Ulrikkes vei» i norskunder-

faren trenger og kjæresten ønsker, motsetningene mellom

visningen for ungdomsskoleelever, og oppfordret elevene til å

vennene fra oppveksten der det å spise kebab i lunsjen var en

lese boka. Slik jeg forstod responsen i klasserommet utløste

greie, og de nye vennene som heller tar lunsjen

en nysgjerrighet hos flere av elevene, en nysgjerrighet om å

på Theatercaféen.

få tilegne seg kunnskap og innsikt i hittil ukjent virkelighet.
Oppsummert er det mye du kan kjenne deg igjen i, på tvers
Kort fortalt handler hans foregående bok om to parallelle

av generasjoner. I klasserommet kan begge disse bøkene

historier, hvor de unge guttene, Jamal og Mo (Mohammed),

være en virkningsfull ressurs for elevene på ulike nivåer.

vokser opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner. Disse hadde to

Handling, tema og budskap er mangfoldig, og kan forstås

ulike livsvilkår og forutsetninger for veien videre i livet. Som

både ved overfladisk og en mer dyptgående lesning. Dette

leser blir du introdusert for ufiltrerte dialoger, situasjoner og

bidrar til at det vil være mulig å finne en innfallsvinkel som

utfordringer ved livet i Groruddalen på en troverdig måte.

kan tilpasses nivået elevene er på under opplæringen.

Shakars roman gir oss en pekepinn på at både integrering

Jeg vil forespeile et undervisningsopplegg med disse

og forståelse av mennesker med krysskulturell bakgrunn

bøkene som pedagogisk hjelpemiddel i håp om å inspirere

fortsatt har forbedringspotensial i samfunnet, i skolen, og

til bruk her og nå i dagens skole. Målet med undervisningen

kanskje blant deg og meg? Du kan lese mer om denne boka i

kan være å utvikle og utøve empati. Forsøk å avklare

vår tidligere utgave «Krise og håp», under vår faste

sentrale begreper som det er viktig at elevene har en riktig

spalte «Bokråd».

og felles forståelse av. Deretter bruk et utdrag eller flere
fra bøkene, og forsøk å forankre den videre diskusjonen på

I den nyutgitte boken «Gul bok» (2020) følger vi Manis

det de kjente igjen i teksten. Deretter gi elevene muligheten

hverdag som ny i arbeidslivet, i å flytte hjemmefra, i sambo-

til å forklare eller vise hvordan de har forstått karak-

erskap og i nytt bomiljø. Han er oppvokst på Haugenstua,

terer i bøkene, miljøet som blir skissert eller situasjoner

har mistet sin mor og har en preget far. Han er et eksempel

som oppstod som var ukjent eller kjent for dem. Dette

på en ungdom fra Groruddalen som har lykkes; med høyere

kan gjøres gjennom å forklare, modellere eller gjennom

utdanning, kjæreste, etter hvert egen leilighet og en fot

rollespill, og på den måten kan sosiale ferdigheter som

innenfor i Oppvekstdepartementet. Romanen tar for seg

empati utvikles. Visning av resultat kan forekomme verbalt
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"Jeg vil forespeile et
undervisningsopplegg
med disse bøkene som
pedagogisk hjelpemiddel i håp om å
inspirere til bruk her
og nå i dagens skole."

eller non-verbalt, det kan også være muligheter for å

Mulighetene for å anvende litteratur i klasserommet er

vise video eller bilder, ikoner eller farger, musikk eller

mange. Shakar har skrevet to bøker fra ukjente virkelig-

tegninger, for å uttrykke hvilke refleksjoner, opplevelser

heter for mange elever i grunnskolen. Bøkene er på den

og forståelse elevene sitter igjen med etter arbeidet.

måten en bidragsyter i utviklingen av elevenes identi-

Før elevene setter i gang med arbeidet individuelt og i

tetsforståelse og danning. Å oppøve empati for våre

gruppe, vil det for noen være betryggende med model-

medmennesker og vise respekt for andres bagasje og

lering fra læreren. Modelleringen kan gjerne avsluttes

opplevelse av verden kan bidra til færre misforståelser,

med spørsmål som skaper diskusjon og undring blant

krangler og fordommer. Jeg selv ble inspirert av å lese

elevene for å trigge engasjement. I tillegg kan en

bøkene hans, og kan anbefale deg å både lese og bruke

interessant vending være å finne likheter og forskjeller

bøkene i ditt pedagogiske arbeid.

mellom hvordan de ville opplevd en situasjon i sin
hverdag sammenlignet med en situasjon fra Jamal,

Lettleste, berikende og friske pust i bokhylla og i klasse-

Mo eller Manis hverdag.

rommet. Kan fremheves tilfeldig et sted?
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Studenter spør forelesere:
hva er en god student?
TEKST: ELODIE SZYGENDA

FOTO: UNSPLASH OG UIO
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Før pandemi utbrutt i mars har jeg spurt fire forelesere ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet hva de synes en god student er. Er en god student
en som får gode karakterer? En som leser alt som står på pensum? Eller er
det noe annet? Les gjerne hva Inga Bostad, Ivar Morken, Tone Kvernbekk og
Harald Jarning synes om det!

Hva er en god student?

profesjonelt på samme tid, der læringskrav er engasje-

Skrevet av: Inga Bostad

rende og friheten er tilpasset din evne som student
akkurat der du er i livet.

Inga Bostad: Professor I
filosofi ved Universitetet I Oslo
og professor 2 ved Arkitekturog Designhøyskolen.
Forskergrupper: Den nordiske
utdanningsmodellen,

Slik jeg ser det er en god student en student som har
fått muligheten til å engasjere seg, som har fått nok
frihet til å forfølge sin faglige interesse, men også
møtt nok faglig motstand til å forstå hva akademisk

Humaniorastudier i

tenkning og metode innebærer. En student som også

pedagogikk (HumStud)

tar ansvar for sine medstudenter og er villig til å bidra til
andres forståelse og vekst. Er det mye å forlange av en
student? Etter min oppfatning bør akademia være det

Spørsmålet “hva er en god student?” er knyttet til spørs-

stedet der alle engasjerte og faglig nysgjerrige studenter

målet “hva er en god lærer?”, men også til situasjon og

kan og skal bli motivert for videre studier, og da er det

kontekst. Hvor kommer studenten fra og hvor befinner

å være god først og fremst en frihet til å ta ansvar for

studenten seg? Å være en god student fra et ressurssterkt

seg selv og sine medstudenter. Å få muligheten til å

hjem hvor mor og far har et nettverk av akademiske forbin-

være god, blir stikkordet. En god student er den som får

delser er noe annet enn en student som er vokst opp uten

muligheten, friheten men også ansvaret til å ta studiene

kjennskap til akademia. Å være en god student og komme

på alvor. Stille spørsmål som får læreren til å tenke, delta

rett fra videregående er noe annet enn en student som er

i fagutvalg og benytte den retten du har til medvirkning

voksen og har tatt en mastergrad fra før og vært mange år

og medbestemmelse i universitetsdemokratiet. En god

i arbeidslivet. Og så var det læreren da, og læringsmiljøet.

student blir god bare hvis den akademiske gjestfriheten

Å være en god student i et dårlig læringsmiljø er noen

er så tett vevet sammen med den høye faglige integri-

annet enn å være en god student der studiet er raust og

teten som den bør være på et universitet.

Å få muligheten til å være god, blir stikkordet.
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God student?

i vårt demokrati, uttrykt i UiOs karakterbeskrivelser som

Skrevet av: Ivar Morken

vektlegging av vurderingsevne og selvstendighet (www.uio.
no/studier/eksamen/karakterer/). Slik sett kan det virke som
om vi er enige om hva som kjennetegner en god student.

Ivar Morken: Medlem av

Fordi slike akademiske idealer lett framstår som abstrakte

bachelorteamet i spesialpe-

og livsfjerne proklamasjoner, kan enigheten være bare

dagogikk. Forskergruppen:
Yrkeskvalifiserende utdanning i
møte med praksis på det
psykososiale området.

tilsynelatende. For at idealene skal få et reelt innhold, må de
diskuteres, aktualiseres og oppøves. En annen utfordring er
at akademiske idealer som selvstendig tenkning og vurderingsevne ikke alltid honoreres til eksamen. Her må universitetsmiljøene gå i seg selv. I den grad studenter møtes med
uklare og motsetningsfylte krav og forventninger, blir det også

Hva er en god student? Det er flere måter å nærme seg dette

svært krevende og konfliktfylt – for ikke å si umulig - å være

spørsmålet på. Den enkleste fokuserer på eksamensresul-

god student.

tatene: Gode studenter får gode karakterer! Selv om denne
betraktningsmåten er utbredt både i og utenfor universitetet,
ivaretar den verken akademiske idealer, samfunnets behov,
eller studentenes behov for rettledning.

Hva er en god student?
Skrevet av: Tone Kvernbekk

Mitt eget umiddelbare svar, har med faglig engasjement,
kunnskapstørst og interesse å gjøre. Å være god student
dreier seg om å oppsøke kunnskap, ta ansvar for egen læring
og utvikle evnen til kritisk tenkning. Men dette må læres. Det
er universitetets oppgave å tilrettelegge for at motiverte og
åpne elever får utvikle seg til gode studenter og etter hvert
også til kompetente fagfolk.

Tone Kvernbekk: Professor ved det
utdanningsvitenskapelige fakultetet.
Forskergrupper: Humaniorastudier i
pedagogikk (HumStud).

Ofte formuleres følgende studieråd: Møt på forelesninger!
Finn en kollokviegruppe! Få oversikt over pensum! Løs

Hva er det som gjør at en student er en god student? Det

tidligere eksamensoppgaver! Møt uthvilt til eksamen! Jeg

varierer med hva slags institusjon vi snakker om; hva den

ser dette som velmenende råd på studievegen, ikke som

er og hva den krever, og av hva slags perspektiv vi anlegger.

kjennetegn på en god student. Når slike velkjente råd ikke

Hvis vi f.eks. tar et økonomisk perspektiv, er en god student

alltid etterleves, tror jeg ikke det er fordi studentene ikke vil

en som blir ferdig på normert tid.

følge dem, men fordi de av ulike grunner ikke klarer det, ikke
har anledning til det eller ikke har lært hvordan det gjøres. Vi

Jeg vil framheve at relasjonen mellom studenter og univer-

kan heller ikke se bort fra at enkelte studenter oppleve at noen

sitetet er toveis. Universitetet er en institusjon som påvirker

av rådene ikke passer for dem: Studenter er forskjellige og det

mennesker ganske mye, men som også påvirkes av de

er ulike måter å studere på.

menneskene som er der, og av dem er det flest studenter.
Universitetet stiller litt motstridende krav, vil jeg si. På den

Å være god student, dreier seg ikke bare om tilpasning

ene sida har alle universiteter blant sine mål å utdanne folk

til systemet og forberedelse til eksamen, men også om

som kan tenke selvstendig og kritisk om fag og samfunn.

egenutvikling, kritisk tenkning og kollektiv handling.

På den andre siden setter vi opp (mer eller mindre) konkrete

Oppøving av selvstendig tenkning og kritisk refleksjon, mot

læringsmål for studentene, og har mange arbeidsmåter som

til å stå imot flertallsmeninger og evne til å gjennomskue

ikke akkurat fremmer selvstendig kritisk tenkning. Men all

maktforhold, er et gjennomgående utdanningspolitisk mål

læring omfattes av slike paradokser.
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Allment vil jeg si at en god student generelt sett må holde

‘kvalifikasjonsrammeverk’. Både nasjonalt og interna-

to tanker i hodet samtidig: De må vise forelesere den tillit at

sjonalt er nøkkelord nå kunnskap, kompetanse, kvalifi-

foreleserne kan bestemme (mye av) det faglige innholdet,

sering, læring. Med slik faglig og politisk nytale, raske krav

rett og slett fordi de kjenner det bedre og har mer oversikt.

til resultater, få tidslinjer og klassikere, er rommet stort for

De må stole på at forelesere og andre ansatte vil dem vel

faglige moter. Undervisning, oppdragelse og danning er

og ønsker at de skal lære både mye og best mulig. Samtidig

mer tradisjonelle betegnelser som sjelden har plass når

må de begynne å forholde seg selvstendig til lærestoffet og

kunnskapsstrategiske veivalg drøftes.

arbeidsmåtene, kople det til egen erfaring (om mulig) og også
være villige til å gi opp inngrodde oppfatninger i lys av det

Økonomiske hensyn står sentralt i kunnskapspolitiske

nye man lærer. Dette siste er et punkt som også involverer

perspektiv, her i landet som internasjonalt. Samtidig viser

lærerne: hvis vi ikke klarer å utfordre studentenes common

økologiske utfordringer grunner for videre syn og hensyn,

sense, altså de oppfatningene studentene har fra før, så har vi

og er hovedgrunn til at dagens samfunn beskrives som

gjort en dårlig jobb.

risikosamfunn. I sin analyse av slike samfunn framhever
den tyske samfunnsforskeren Ulrich Beck hvordan

Gode studenter, vil jeg si, har evne til å jobbe jevnt og trutt

forholdet mellom økonomiske og økologiske dimensjoner

selv, og organisere seg selv i små grupper. Det er en viktig

vendes opp ned: "Mens rikdomsproduksjonens "logikk"

ting å lære seg: fornuftige arbeidsvaner og det å jobbe

dominerer risikoproduksjonens "logikk" i industrisam-

sammen. Studenter lærer mye mer av hverandre enn de

funnet, er det omvendte tilfellet i risikosamfunnet" (Bech

tror, tror jeg. Utholdenhet er viktig. Måter å jobbe med tekster

1997, s. 21). Han pekte og på vitenskap og forskning vel

og fagstoff på. Lære å håndtere mye informasjon på en gang,

så mye som del av problemer som av løsninger. "Slik

informasjon som også kan sprike ganske mye. Disse tingene,

vitenskapene er utformet -med deres høyt spesialiserte

som man lærer seg i tillegg til selve fagstoffet, er enormt

arbeidsdeling, med deres metode- og teoriforståelse, med

viktige, for de følger med studentene etter at fagstoffet

deres eksternt bestemte fravær av praksis - er de helt ute

er glemt.

av stand til å reagere adekvat på sivilisasjonsrisikoene,
da de er sterkt delaktige i risikoenes tilblivelse og vekst."

Og så: det er fint om man også har det gøy i studiet, får gode

(samme, s. 75).

venner og utvider sin interessekrets. Har man det godt som
student, er det lettere å være en god student.

I slike risikosamfunn blir evner til å leve med usikkerhet,
personlig så vel som politisk, en nøkkelkvalifikasjon for alle

Gode studenter: I pedagogikk
og utdanningsvitenskap - i
risikosamfunn!
Skrevet av: Harald Jarning
Harald Jarning: Undervisningsområder:
historisk og samfunnsrettet pedagogikk

som vokser opp. Paradoksale trekk i generasjonsforhold
mellom voksne og barn og unge er grunntema i moderne
pedagogisk virksomhet og teori. Utdanning og oppvekst
må vi forstå som kvalifisering, sosialisering og danning av
nye slekter som møter en framtid vi vet at vi ikke kjenner.
Dagens kunnskapsstrategiske nøkkelord kombinerer
nye og ubestemte sider og utfordrer til sammenlikninger

i bachelor- og masteremner.

og drøftinger av hva denne typen kunnskapsspråk kan

Forskergrupper: Den nordiske utdan-

og ikke kan. Læringsutbytteomtaler åpner for eksempel

ningsmodellen og Humaniorastudier i

både for svekket disiplinmakt og faglig nyskaping, og for

pedagogikk (HumStud).

tidsriktige moteord framfor gamle systematiske tema.
I et kunnskapsperspektiv vil nok å studere pedagogikk
også omfatte trening i å omgås slike usikre og eksplosive

Her i landet var 1988 gjennombrudd for en kunnskapspolitisk

blandinger av viten og ikke-viten, og av moteriktige emner og

dagsorden. Over noen tiår har honnørordene for kunnskaps-

gamle skolemessige tema og tradisjoner. Og mangler det

temaer for skole og pedagogikk skiftet ofte. Noen nyord

rom for å stille spørsmål til fastlagte emner og pensum

er ‘utdanningsløpet’, ‘læringsutbytte’, ‘opplæringslov’ og

trenger gode studenter viten og vett til å forstyrre.
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THE JOKER,
a struggle for
recognition?

TEXT & ILLUSTRATION: ELODIE SZYGENDA
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eing seen, what an actual and salient

words, it renders possible a form for collective and social

theme when everybody stays at home.

freedom, it allows the individual to become a citizen that

If the Corona-crisis has demonstrated

belongs to a community. The third sphere is then the

something, it must be the limits of our

legal sphere which enables legal freedom. This sphere

marvellous modern technology’s ability

is concerned with rights. It is not only concerned with

to replace physical social activity. Despite being digitally

what one could possibly do, but it is further concerned

interconnected, people have never felt so lonely. This

with what one has the right to, with what the legitimate

observation raises a question: Is it enough to have the

demands of an individual are. In Honneth’s words, it is

possibility to see everyone and to be seen by everyone or

about moral autonomy. It is by being recognized by others

is it something else that is needed to feel noticed? In order

in those three spheres that an individual can think about

to explore this sentiment of loneliness that can stem from

himself as valued, respected and esteemed. Those are

this very peculiar situation, I wish to take a look at the 2019

the three criteria that enable an individual to be free and

film Joker. I will try to show how this film can illustrate what

self-realized in a given social setting. Therefore, what

could happen if society were not taking care at all of the

is meaningful here is that a just society is one in which

need for recognition that individuals have. To do so, I will

individual freedom is enabled by mutual recognition.

use Axel Honneth theory of recognition to shade light on
this reflection.

I believe the film Joker to give us an accurate depiction
of what could happen in a society that was profoundly

The film Joker has been very well received by both

unjust. The film gives us to see an individual that is lacking

audience and critics. Not only it broke the norms of the

recognition. Indeed, what, if not recognition, Arthur Fleck is

superhero genre by focusing on a villain, but it took a step

lacking? Firstly, where was the love he could have wished

further in looking directly through the eyes of the said

for while being raised by his mother, which is revealed to

villain. It is from his point of view that we, the audience,

have been an abusive and mentally ill parent? Secondly,

get to see the tragedy of this man, Arthur Fleck, trying to

where is the contribution he is making to society when

make sense of his life while slowly diving into madness.

failing to be an impactful comedian? Thirdly, where is

But what happened? Why did Arthur Fleck become the

there space for his mental illness with the social services

Joker? Is it because he was mentally ill from the beginning

shutting down and no institution to take care of him?

or is it because of the uncaring dystopian society in which
he lives? Or is it because of both? This is the hypothesis
I will advocate for, supported by Axel Honneth’s theory
of recognition where he describes recognition as a key
feature toward self-realization.

"The crowd is ready to

According to Honneth, it is only through the recognition

take a murderous clown

of others that one can become a free and complete
self-realized individual. Recognition takes place in three
spheres: the private, the social and the legal sphere. In
Honneth’s theory, the private sphere, being loved by family
and friends, renders possible moral freedom. The social
sphere, having one’s contribution to society recognized,
renders possible the freedom of the demos. In other

as its symbol because it
is better to be recognised
as something bad than
not being noticed at all."

33
To me, the film shows the audience the process of

However, I do not feel that this paradox hinders the

Arthur Fleck being abandoned in every way. He is let

film’s message. The cinematographic medium gives

alone with his struggles, never able to be heard or seen

another chance to create something from this tragedy.

by anyone but a violent indefinite crowd that wears

Throughout the film we are witnesses of another form

masks. From my point of view, this crowd reflects

for recognition. Through our gaze and the empathy

the state of this dystopian society, revealing that

we feel for Arthur, we become the ones that could

the majority is unheard, unseen by those in power.

repair the lack of recognition felt. Because we could

Furthermore, I would argue that this is what makes

understand its importance, we leave the theater with a

this society so decadent. The crowd is ready to take a

form for responsibility. An enhanced sense of interde-

murderous clown as its symbol because it is better to

pendency that could promote Honneth’s idea of what

be recognised as something bad than not being noticed

it means to be humans that can develop confidence in

at all. Similarly, it could be thought that Arthur had to

oneself, respect for oneself and that can value oneself.

become someone else to get the attention he needed.
In other words, Arthur became the Joker because the

To sum up, I showed that Arthur Fleck could not realize

clown has been the only part of him that has been

himself and be free as himself in a society that does

noticed. He has been referred to as a clown in the three

not recognize him. In depicting such a dreadful portrait

spheres in which recognition is needed. Firstly, in the

of the derives of the lack of recognition (or of poten-

private sphere, his mother calls him “happy”, making

tially misplaced recognition), the film Joker gives us

a reference to his comedian side, even if she states

a warning. Notice the people. Take into account their

that he is not funny (“Don’t you have to be funny to be

need for recognition. Recognize their potential to be

a comedian?”asks his mother in a very serious tone).

free individuals. To whom is this warning addressed

Secondly, in the social sphere, he works (unsuccessfully)

you might ask? I would answer everyone. Everyone

as a clown. Thirdly, in the legal sphere, he is referred

that has identified oneself with Arthur and thought: it

to as a clown by the most influential man of the city.

could have been someone I know, it could have

Consequently, it could be argued that Arthur became

been me.

what his milieu made of him.
Moreover, at the end of the film, the Joker is seen by
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GENERASJON PRESTASJON
Et intervju om å finne en balanse mellom å realisere seg selv
og være fornøyd med den man er - med professor i kultur- og
samfunnspsykologi Ole Jacob Madsen
TEKST:
KARL HENRIK STORHAUG REINÅS OG ELODIE SZYGENDA
FOTOGRAF TIL BILDET AV OLE JACOB:
PAUL S. AMUNDSEN
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Spørsmål: Kunne du fortelle oss litt om bakgrunnen din?

man kan betegne det som en form for i-landsproblem.
Generasjon prestasjon kan være litt venstreorientert kapita-

Ole Jacob: Jeg studerte på Universitetet i Bergen og valgte

lismekritisk, da det gjelder å prestere som menneske for å

studieretning uten å vite helt hva psykologi og filosofi var.

kunne hevde seg og føle at man er tilstrekkelig attraktiv på

Jeg har arbeiderklassebakgrunn, med foreldre uten høyere

et marked. Ikke bare på arbeidsmarkedet, men også som

utdanning. En studiekatalog fra UiB viste en annonse for

menneske. Selv om vi har en Høyreregjering, er nok norsk

psykologi med en mann med en hodeskalle i et labora-

presse noe venstreorientert. Man kan ofte snakke om en

torium. Det ga assosiasjoner til Hamlet og moderne hjerne-

vending fra velferdsstat til konkurransestat. Andre strøm-

skanningsmetoder - slik sett fikk jeg forent «de to kulturer»

ninger kan være nyliberalisme og at folk skal ta ansvar for

med valget av psykologi. Men på profesjonsstudiet i

sine egne liv, som også kan kjennes igjen i andre land.

psykologi ble jeg skuffet, ettersom man hadde forlatt
de store spørsmålene til fordel for mindre spørsmål. En

S: Du har vært litt kritisk til en del psykologiske teknikker,

kamerat som tok filosofi grunnfag inspirerte meg til å delta

som for eksempel yoga, meditasjon og stresshåndtering.

på noen forelesninger. Foreleserne på filosofi hadde et mye

Kan det ligge noe der eller er det samfunnet så må endres?

mer levende forhold til faget sitt, mens psykologi var det
mye selvfølgeligheter med vitenskapelige referanser bak.

OJ: Hvis jeg skulle gi et personlig råd, for eksempel at du

Jeg vurderte å slutte på psykologi, men fant ut at jeg klarte

slet med stress, da kunne det vært gode råd med selvhjelp

å kombinere både filosofi og psykologi. Selv om fagfilo-

om at man har det i seg og trene og utvikle seg selv.

sofien ligger noe brakk når jeg jobber med psykologi i dag,

Problemet er hvis det blir en allment akseptert politikk,

føler jeg likevel jeg får brukt noen deler inn i arbeidet mitt

ettersom det kan ligge en ansvarsfraskriving fra myndig-

og at filosofien er nyttig å ha i bakhånden. Før jeg tok en

hetene. Folkehelse og livsmestring som skal inn i skolen

doktorgrad jobbet jeg i PP-tjenesten i Øygarden kommune.

fra høsten av bekymrer meg i så henseende. Innenfor
helsepsykologien snakker man om at oppstår stress-

S: Boken din Generasjon prestasjon har vært med å
inspirere Pedagogisk profil til å skrive om generasjon
prestasjon 2.0. Hva gjorde deg interessert i å skrive
boken din?
OJ: Det kom stadig flere medieoppslag om nåtidens
ungdomsgenerasjon. Jeg lurte på om det virkelig sto så
dårlig til? Jeg er jo interessert i barn og unge, men kanskje
enda mer i samtidens krav. Slik som individualisering og
ansvarliggjøring, noe som har interessert meg lenge.
S: Er generasjon prestasjon et norsk eller
internasjonalt fenomen?
En forskerkollega fra USA ble svar skyldig da jeg spurte
ham om de hadde en generasjon prestasjon i USA. Han
kunne referere til generasjon Z, «generation me», millennials og «snow flakes», men noe helt tilsvarende har jeg
ikke funnet. I Danmark snakker man om prestasjonssamfunnet, men ikke like tydelig som generasjon prestasjon.
Det er interessant at det dukker opp i et rikt og velstående
land som Norge. Det at man har store ambisjoner på egne
vegne og driver med selvrealisering som et stort utmattende prosjekt fordrer at en hel del ting ligger på plass.
Institusjoner og velferdssystem må ligge på plass, slik at

reaksjoner når omgivelsenes krav overstiger individets
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muligheter til å mestre disse kravene. Man kan dermed enten

uttrykker seg for eksempel i Aftenpostens Si ;D eller andre

fire på kravene eller forsøke å øke individenes ressurser for

mediekanaler og foreldrene har gode kontakter for å få

å mestre kravene. Med folkehelse og livsmestring som et

kanalisert bekymring for sine barn. I Ungdata-undersøkelsen

tverrgående tema i grunnopplæringen kan fokuset bli for mye

vises det at gruppen som sliter mest er de som kan betegnes

på å øke individets muligheter til å hanskes med stress, press

som generasjon stagnasjon - hvor de som virkelig sliter

og krav, slik at alt ansvaret for stresset også blir et individuelt

psykisk og økonomisk ikke er tvert om er ressurssvake.

anliggende. Alle har riktignok et ansvar for seg selv og egen

Undertittelen på boken, Hva er det som feiler oss?, handler

helse, men ikke alle klarer eller har nok forutsetninger for å ta

også om hva som er galt med voksensamfunnet og ikke bare

alt ansvaret selv.

som hva som er galt med dagens unge.

S: Så man trenger ikke velge mellom å senke samfunnets

S: Vi har snakket om hva som er et perfekt eller godt

krav eller å øke individenes muligheter til å mestre kravene,

menneske i redaksjonen. Har du noen tanker om det?

men det kan isteden være en fordel å satse på begge deler?
Det ser ut som vi har gått mer og mer vekk fra å snakke om
OJ: Ja, men den store gruppen som sliter er fortsatt

moral til å snakke mer om terapeutiske gevinster. Det er en

de som ikke er så skoleflinke og ressurssterke. De med

trend i tiden. Helse ser ut til å ha blitt en superverdi, noe som

vanskelige familieforhold, lav sosioøkonomisk status og

kan kalles helsisme. Spørsmål som hva er et godt liv kan bli

ulike former for utenforskap. De må ikke komme i skyggen

erstattet av hva som er en forbedring med en stadig jakt om

av et overhengende bilde av at hovedutfordringen i dag er

å realisere seg selv mer og mer. Dermed kan det bli slitsomt å

unge mennesker som stresser seg syke på å prestere. Jeg

være menneske.

frykter at en del tiltak i skolen kan bidra til for mye krav om
egeninnsats. At alle elevene skal bli små psykologer som

S: Får vi da et bilde av et menneskeideal der mange faller

driver med selvregulering på både læringsprosessene,

utenfor?

følelsene og tankene sine. Da vil den allerede ressurssterke
gruppen profitere mest på det også.

OJ: Det kan hende. En reaksjon på samtidens idealer kan
være at stoisisme ser ut til å komme tilbake som et alter-

S: Hvem er generasjon prestasjon?

nativt levesett. Man kan lære seg til å tenke på hvordan man
kan være takknemlig og sette pris på det man har, i stedet for

OJ: Min opprinnelige tittel på boka var opprinnelig «Hvordan

å fokusere på hvordan man kan forbedre seg selv.

har du det egentlig?» Markedsavdelingen i forlaget ville
imidlertid ha generasjon prestasjon. I stort er boka på

S: Kan det likevel være noe positivt i selvforbedring?

mange måter en kritikk av lidelsesfortellingen i samfunnet.
Generasjon prestasjon er ofte barn av øvre middelklasse. De

OJ: Man kan finne en balanse. I et sunt samfunn bør det være
en balanse mellom at man har friheter (som for eksempel å
kunne ta utdanning) og at samfunnet ikke må bli grenseløst
uten korreksjon for at alle mennesker er verdt like mye.

"I stort er boka på mange
måter en kritikk av
lidelsesfortellingen i
samfunnet."

Generasjon prestasjon kan smitte over på menneskeverd, slik
at man ikke aksepterer andre eller seg selv.
S: Hva med ytre høyre og menneskeverd? Har det noe
sammenheng med generasjon prestasjon med trangere rom
for hvem man kan være som menneske?
OJ: Senmoderniteten kan bidra til at man reagerer
reaksjonært og finner noen å skylde på. Man søker tilbake til
noen ideer om noe opprinnelig eller en enhetstankegang når
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man opplever mye usikkerhet. Incel-kulturen blant menn
som lever i ufrivillig sølibat kan være noen av taperne
i konkurransesamfunnet. Men et annet alternativ er
urealistisk når man tenker på likestillingsidealer.
S: Kan alle bli vinnere på sin egen måte i
prestasjonssamfunnet?
OJ: Konkurranse baserer seg på at for å bli en vinner må
det være noen tapere. I denne samfunnsmodellen ser
man for seg at vinnerne sliter seg ut i hamsterhjul og
taperne står på utsiden av samfunnet uten å kunne delta.

"Dersom man bor i et av
verdens beste land å bo i
og likevel ikke føler seg
bra, risikerer man å føle
seg som en taper."

Dermed framstår både vinnerne og taperne som tapere,
paradoksalt nok.
medisinsk-psykologisk vokabular kan bidra til at plager er
S: Det hørtes veldig pessimistisk ut at alle blir tapere til

noe man må bli kvitt. Det kan være en bekymring når man

syvende og sist.

ikke anerkjenner at livet også inneholder mye lidelse, og
at man ikke må bli skuffet hvis man ikke lever liv fullt av

OJ: Jeg mener ikke nødvendigvis at vi lever i prestasjons-

glede og mening hele tiden.

samfunnet, selv om det er noen trekk. Forhåpentligvis er vi
ikke helt der ennå.

S: Når har man et godt liv?

S: Kan man bli god nok og når er man god nok? Når er

OJ: Det er vanskelig å svare på det uten å ty til noen

man vellykket nok og kan slå seg til ro?

klisjeer som for eksempel å kunne leve sammen med
mennesker man er glad i og som er glad i deg og

OJ: God nok-kampanjer er velmente forsøk på å berolige

hvor man kan realisere evnene sine. Det at man har

ungdom, men hvor godt de virker vet jeg ikke. I sosiale

balanse mellom rettigheter og plikter og et visst nivå av

media er det veldig enkelt å kunne sammenlikne seg på

økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet. Mange av unges

ulike parametere som noen lider under. Man vil alltid finne

framtidstro ser ut til å være god, selv om det har vært en

noen som er en bedre utgave av en selv. Men sånn har det

liten nedgang i framtidstroen i det siste. Kanskje mindre

vært til alle tider, det er naturlig å sammenlikne seg med

demokrati og klimakrisen er noe som bekymrer de unge?

andre. Man kan forsøke å finne sin nisje og noe man trives
med, hvor sammenlikning ikke er så sentralt.

S: Hva med de som ser vellykkete ut utenpå, men som
føler seg tomme innvending? Hva skal til for å gi livet

S: Spiller psykologi en rolle i å sette diagnoser på folk?

mening? Skal man forsøke å bli en bedre utgave av
seg selv?

OJ: Diagnoser er sammensatt. Jeg er verken veldig
positiv eller kritisk til diagnoser. Diagnoser gir rettigheter

OJ: Dersom man bor i et av verdens beste land å bo i og

til for eksempel hjelpemidler eller økonomisk støtte. Slik

likevel ikke føler seg bra, risikerer man å føle seg som en

sett er det en form for stempel på hvem som fortjener

taper. Det kan skape ekstra forventninger når man blir

hjelp. I PP-tjenesten syntes jeg det var vanskelig å

fortalt at man bor i verdens lykkeligste land. Å svare på

kunne sette riktig diagnose. Men jeg er noe bekymret

mening er vanskelig uten klisjeer. Målet med utdanning

for at et diagnosespråk er blitt mer vanlig i hverdags-

må være å tenne en gnist i unge. At man blir koblet på noe

språket. For eksempel at folk sier de er deppa i stedet

man kan interessere seg for, en form for et prosjekt. Slik

for at de er lei seg eller at de har opplevd noe som var

kan livet bli litt mer utholdelig. De gangene man er lykke-

traumatisk i stedet for dramatisk. Språket betyr noe, og et

ligst er ofte når man glemmer seg selv og er oppslukt i
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få barn, men kanskje følelsen av mening stiger. Da

"En viss grad av balanse
mellom den liberale og
atomistiske friheten
og fellesskapet kan
skape gode samfunn,
men det kan nok være
at land som Norge i dag
kan ha tippet for langt i
retning av en atomistisk
frihet på bekostning av
fellesskapet."

får man en mer fast ramme for hva man skal gjøre.
Kanskje må man ofre lykke for å finne en mening i livet.
S: Ligger lykken i fellesskapet for deg?
OJ: Fellesskap som lykke var ikke en ide jeg hadde i
utgangspunktet før jeg fikk barn. Å få barn gjør noe
med en. Jeg er en kommunitarist og tror på fellesskap.
Når kjente personer dør kan man få en følelse av at
man deler noe med andre, og at man gjenfinner en
følelse av fellesskap som kanskje ellers har gått tapt.
For eksempel da Ari Behn døde følte mange at de sto i
noe sammen.
S: Kan fellesskap gi lykke for alle?
OJ: Hvis det blir for mye fellesskap kan det gå ut over
frihetsfølelsen og konformisme kan bidra til at man
må legge vekk egne ønsker. En viss grad av balanse
mellom den liberale og atomistiske friheten og fellesskapet kan skape gode samfunn, men det kan nok være
at land som Norge i dag kan ha tippet for langt i retning
av en atomistisk frihet på bekostning av fellesskapet.
S: Bør man fokusere mer på prosess og ikke resultat?

ting. Det å skulle realisere seg selv ved å skue innover og

Skal livet være mer som en reise og ikke et mål?

jobbe med seg selv kan være et falskt ideal, hvor man
søker etter noe som ikke finnes. Når man ikke vet hvordan

OJ: Man kan lære seg å sette pris på hverdagen og

noe ser ut, hvordan kan man da realisere det? Unge i dag

de små tingene. Hvis man har jobbet med noe over

kan kanskje også ha fått for mye fritid og for mye rom til å

lang tid, gleder man seg ofte til å bli ferdig, men når

føle og kjenne etter, slik at man ikke får engasjert seg i noe

øyeblikket først kommer kan man oppleve en tomhets-

meningsfullt.

følelse over at prosjektet er over og at man ikke vet hva
man skal jobbe med. For eksempel opplevde jeg det da

S: Kanskje det er gått fra å ha prosjekt i verden til å få et

jeg hadde jobbet med hovedoppgaven min over lengre

større prosjekt med seg selv?

tid. Det var godt å bli ferdig, for all del, men det oppsto
samtidig en tomhetsfølelse som spurte hva nå?

OJ: Før jeg fikk barn hadde jeg mer rastløshet om å kunne
utvikle meg selv, men mye av den uroen forsvant da jeg

S: Hvordan skal må forholde seg til større åpenhet om

fikk barn.

hvordan man har det? Kan generasjon prestasjon være
en prosess for å bli mer kjent med seg selv? Slik at man

S: Så kanskje man bare skulle få barn?

får det bedre bare ved å snakke om det?

OJ: Noen studier har vist at lykkefølelsen går ned av å

OJ: Jeg har vært noe ambivalent til den nye åpenheten.
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På den ene siden kan man få katarsis (renselse) hvis

av, og jeg skulle ønske meg at folk gikk på den skolen

man får snakket ut om noe og føle seg litt bedre av det

som var nærmest der de bodde. Det hadde blitt jevnere

(jf. snakkekuren), men på den andre siden har det blitt

fordeling hvis folk gikk på den skolen man tilhørte og ikke

en blind tro om å rive ned alle murer. For å stå fram

hadde privatskoler.

og snakke om den vanskelige tiden, kan kreve en god
del ressurser. De som er åpne har ofte lettere psykiske

S: Psykologer er stort sett veldig vellykkete og preste-

plager, mens de som virkelig sliter kan ha mye vanske-

rende mennesker. Er det å kaste stein i glasshus når

ligere for å åpne seg. De kjendisene som står fram får

psykologer sier at man skal slappe mer av?

anerkjennelse og oppmerksomhet, mens den alminnelige personen ikke får tilsvarende anerkjennelse for

OJ: Det kan være noe paradoksalt og perverst om at de

sin åpenhet. De tause mennene som er dårligere til å

vakre og vellykkete menneskene på Psykologisk institutt

oppsøke hjelp og heller tar sitt eget liv enn å åpne seg,

skal hjelpe folk med å ikke streve så mye med livene sine.

har blitt stilt krav om å vise svakhet og be om hjelp. Det

Det at folk må gi faen er jeg noe kritisk til. Det å være

kan bli en tvangstrøye om at alle må kunne snakke om

flink og få gode karakterer er den sikreste veien til sosial

seg selv i interessante termer, hvor det er en bekjennel-

mobilitet. Å gi faen kan være uheldig for mange og trykke

seskultur som blir sett på som verdifullt. Om generasjon

ned underklassen. Ved å være flink og flittig kan man få

prestasjon kan være en form for terapi, kan godt være,

belønning for det.

men som en samfunnsløsning er det ikke sikkert det er
en god ide. Det kan også framstå som selvbekreftende

S: Hva kan vi konkludere med?

når noen vil identifisere seg som de sykt flinke jentene
som sliter, slik at man får en selvoppfyllende profeti. Da

OJ: Jeg føler jeg har brukt opp de gode rådene og at

kan man underrapportere at det tross alt går bra

jeg må komme meg tilbake til Psykologisk institutt for å

med de fleste.

prestere.

S: Har utdanning skyld i at folk stresser seg syke?

S: Så man må prestere helt til man har kommet seg i
posisjon slik at man kan kritisere prestasjonssamfunnet?

OJ: Før kunne folk begynne å jobbe når man var ferdig
med skolen og man trengte ikke formell kompetanse. Nå

OJ: Ja, kanskje det er litt sånn.

har disse jobbene forsvunnet. Rommene for feilskjær er
mindre og unge må ta mer ansvar for hva de velger av

S: Takk for praten, Ole Jacob.

utdanning. Mest stress rapporteres av 10. klassinger og
Vg3-elever, når karakterene har mest å si for hvor man
kan komme videre. Det kan også være en utålmodighet
overfor unge i dag. Det kan være vanskelig for unge å ta
informerte valg.
S: Kan man gjøre noe for å få ned stressnivået når det
gjelder karakterer?
OJ: Det er vanskelig å finne alternativer til dagens karaktersystem. Hvis man endrer karaktersystemet, kan det
bli mer fokus på å ha de rette kontaktene med foreldre
som hjelper en opp og fram. Intervjuer og opptaksprøver
er ressurskrevende. Fritt skolevalg er jeg ikke tilhenger

"Det hadde blitt jevnere
fordeling hvis folk gikk
på den skolen man
tilhørte og ikke hadde
privatskoler."
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COVID-19 & HIGHER EDUCATION
Interview with Peter Maassen, Professor in Higher Education Studies at UiO
TEXT: KARL HENRIK STORHAUG REINÅS

How has Covid-19 affected higher education?

PHOTO ILLUSTRATION: SHANE COLVIN

international networks; if all that falls away, that has a major
impact on the way institutions have to think about their

First of all, it is a unique crisis. We have never faced, a crisis

international study program offered and if they want to even

like this in modern higher education. First and foremost

continue to have them.

it affects international higher education student mobility.
There has been a fifty percent reduction in full degree inter-

It has also an impact on national higher education. What

national students around the world, and we are still waiting

does it mean with online courses? In the US there have

to see how many internationally students are actually

been studies about this, and up to 40 percent of all bachelor

showing up in US, UK and Australia, so it might be even

students in public higher education in the spring and

more dramatic than that. Can you imagine, a fifty percent

summer have had a decrease in their mental health. Many

reduction, and what that means for the universities that are

have depression, feel isolated, so universities have to invest

affected. Exchange programs have come to a vitual stand

in support structures there. Also in Britain, 34 percent have

still. Research has also been particularly affected, there is

indicated that they feeling their mental health is affected by

no mobility of staff, no more international meetings and

the corona pandemy. So it has quite a dramatic impact.

seminars. Overall there has been a stop in international
student mobility.

How essential is face to face interaction for good
learning? Could we provide the same learning opportu-

Institutions in Norway have adapted extremely well.

nities by giving courses in a digital format?

The assumption was that it would last for a short period,
but now it seems it will last longer, but we do not know for

Some forms of higher education cannot be offered online.

how long.

Laboratory work, medical practices is impossible to offer
online. You can have some forms of simulations, but overall

Is the international dimension the most effected aspect

within natural sciences, engineering and medical sciences

of higher education?

the large part advanced education has to be done in a
physical environment. So that is a very important element.

It is the most directly affected aspect. If you see the

When it comes to using digital technologies, we have seen

growing interest in and emphisis on activities around

in the last decades, we gradually have moved forward, but

internationalization, the way it has developed at least since

it was a great reluctance in general to move to a situation

the 1980's, strategies and agencies have been built up as

where you rely on digital technology. The covid crisis have

a more formal part of higher education. Then suddenly

forced us into that arena, so we are now forced to think

no more international mobility. For example, it has been

in digital terms. How do we reach our student when they

more difficult for students to get a visa because many

cannot be physically present on campus? For that, the

embassies have closed. These students are following

experiences of the last decades are okay, but we are thrown

education online and many say that they accept that for a

into deep water by having to learn what works and does not

short period, but if it last for longer, then they are not sure

work. Because one of the disadvantages of all the work

if they will continue being enrolled in a foreign institution.

that has been done in using digital technology in the last

Why should a British student be enrolled in a course in

decades is that there are no experimental setting. So we

Norway, if the same course are being offered in Britain? Of

hardly knew what works and doesn't work. We are finding

course they might avoid tuition fees, but apart from that,

out now, under pressure.

the experience that many international students say is
an important part of the decision to study abroad, social

However, if you look at the traditional student group of 18 to

environment, a new context, meeting new people, building

25 year olds, the social interaction is extremely important.

41

"How can you build a community within a specific
academic area, in whatever larger discipline, if
the students have never met each other?"

It is part of a way of life. I mean, one of the main reasons

That would be a major mistake. An example from the UK in

why so many students around the world have decided to go

July asked all first year students that had applied to higher

to college is this way of life. Of course the preparation for

education and had gotten an offer; how many of them are

the labour market is key, it has been more important also in

thinking of deferring their studies for at least a year becuause

government policies recently, but this building up networks,

of the Covid situation and the online education. Turns out

social interaction, and group work and so on. Part of it can

between 20 and 25 percent said that they already have

be replaced by using digital technologies, but a large part

decided to defer their studies. While quite a large part said

of the social interaction is something that students are

that they would start anyhow, and a part was uncertain. But it

looking forward to, but they are missing. How can you build

means that up to 25 percent of student in Britain said that they

a community within a specific academic area, in whatever

have already decided to postpone their studies, because they

larger discipline, if the students have never met each other?

preferred the social interaction setting.

If they are only online, within their own bedroom, or office or
whereever they are.

Again it does not mean that digital technology cannot be
central in educational activities, they are and they should be.

Another thing we've learned from the crisis is how to use

But social interaction is a key element of higher education for

digital technologies more effectively, also when it comes

the traditional student group. And I think we will move back

to learning strategies, there is a lot of work to be done, but

to that direction to finding a new balance between online

we have to refrain from thinking that digital technologies

education and tradiontinally ways of teaching and learning

can replace fully traditional ways of teaching and learning.

once this crisis is over.
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Bokråd

En beretning om blindhet
TEKST OG FOTO: MUHAMMED BURAK TOPRAK

Hva skjer når et samfunn blir rammet av en sykdom som

Herfra endrer ting seg raskt, ettersom regjeringen ikke

ikke har noen medisinsk forklaring?

kan kontrollere sykdommen. Antall blinde øker dag for
dag, og samtidig øker befolkningen som er i karantene.

Livet vårt er planlagt med tanke på øyne som ser. Kan vi

Dette fører til en endring i maktbalansen. Gjenger

forestille oss en verden der ingen rundt oss kan se, ikke

begynner å danne seg i karantenesonen. Disse gjengene

kan hjelpe hverandre, og alt preges av alt slags kaos,

avtvinger respekt og hyllest fra alle, dreper og voldtar

og vi likevel overlever? Den nobelprisvinnende portugi-

folk for moro skyld. Legen og kona hans følger nøye med

siske forfatter Jose Saramago utforsker en slik verden i

på alt dette. Denne kvinnen er den eneste personen som

romanen "En beretning om blindhet" fra 1995. Boken er et

ikke har blitt blind. For å ikke la mannen sin være alene,

dystopisk verk.

snek hun seg inn i fengselet og lot som om hun var blind,
og hun blir vitne til brutaliteten der.

Alt finner sted i en ikke navngitt by i et navnløst land. Det
spiller ingen rolle hvilket samfunn dette gjelder, problem-

En dag, som et resultat av en brann i fengselet, klarer

stillingen er gyldig overalt. En dag blir en navnløs mann

folk å rømme fra karantenesonen. Det er nå ingen igjen

som står ved lysene med bilen sin, plutselig blind mens

i landet som ikke er blind. En ny samfunnsorden må

han venter på at det grønne lyset skal tennes. Dette er

opprettes så fort som mulig, men hvordan?

imidlertid ikke vanlig blindhet. Synet hans blir dekket av
et hvitt lys, ikke mørke. Han blir forvirra og vet ikke hva

Det er en fantastisk bok som jeg fikk muligheten til

han skal gjøre. Han blir kjørt rett til sykehuset av en person

å lese i denne pandemiperioden eller i unike tider som

som var til stede når han ble blind.

de fleste sier. Når jeg leste boken så følte jeg for det
fleste en uunngåelig empati. Boka hjalp meg veldig

Blindheten er viser seg å være smittsom. Han som kjører

mye å forstå pandemiperioden vi er i nå. Når du leser

ham til sykehuset blir også blind og det samme legen som

boka, vil du se hvordan mennesker, som står overfor en

undersøker ham. Deretter begynner denne sykdommen å

sykdom uten medisinsk forklaring, blir brutale, og ville

ramme hele byen. Regjeringen setter de blinde i karantene

for å overleve og vi ser hvordan de humane verdiene

på et sted som ligner på et fengsel.

gradvis forsvinner.

Utdrag av:

”FREDAG ER EN GOD DAG
Å GJØRE REVOLUSJON PÅ”
– et opprør mot New Public Management
FOTO: CHRISTIAN EGGE, INGER JOHANNE REIN, CSILLA STRID OG UNSPLASH

«De mest egalitære, sosialdemokratiske samfunnene

mål-arkene, og de skriver og skriver og jobber på.

i verden hadde selvfølgelig de beste skolene mente vi.

Men de kan mye mindre enn før!

Så kom ”Pisa-sjokket”, tester som viste noe helt annet
enn at vi var best i verden.

Det er litt komisk med de nye læreplanene
som snakker om ”dybdelæring”. Det er egentlig

Jeg opplevde dette som et veldig svik. Pisa-sjokket var

bare det jeg alltid har kalt kunnskap. Rett og

også en Pisa-felle. De testet ting som skulle pugges inn

slett forståelse. Mens det man bestiller i og

på en helt annen måte enn det som hadde vært bestil-

med denne målstyringen snarere er en type

lingen til oss lærere. Vi fikk plutselig en slags hardcore

informasjonsinnlæring.

50-talls pedagogikk i og med disse testene.
Elevene blir dypt fortvilet hvis de ikke får beste
Det er skremmende. Elevene holder på med disse

karakter. De har jo pugget og pugget.
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Anne Grønlie har jobbet som lektor på Drammen
videregående skole siden 1994. Hun er cand. polit. med
hovedfag i statsvitenskap. Hun underviser i alle typer
samfunnsfag, historie og geografi. I tillegg bidrar hun
i utvikling av læremidler i Aschehoug forlag. De siste
årene har hun engasjert seg i kampen mot New Public
Management ved innlegg i klassiske- og sosiale medier.

sammen med at skolen (vår) har blitt dobbelt så stor.
Men det er likevel uforholdsmessig mange i ledelsen, og
fem eller seks av dem har ikke undervisning i det hele tatt.
De er bare ledere. Det betyr at de som bestemmer ikke vet
hva konsekvensene blir av det de bestemmer.
Da jeg begynte å jobbe hadde jeg stor frihet til nesten
alt. Jeg måtte bare ha timene mine på de og de klokkeslettene, men ellers var jeg fri. Mens mine venner i
næringslivet/privat sektor var mye mer styrt og hadde
strengere sjefer som krevde rapportering og så videre.
Nå har det snudd til det motsatte. De fleste jeg kjenner
Nå sier man at formidling ikke er noe elevene lærer

i privat sektor har i dag meget stor frihet.

av, nei, nå skal elevene være ”produsenter.

Det er paradoksalt

Det kommer hele tiden en foss av nye ting, så
læreren havner liksom bakpå og må beskytte seg

Nasjonale prøver trenger vi ikke; eksamen rekker. Jeg

mot alt som kommer utenfra eller ovenfra. Lærerne

synes at eksamen er fint. Eksamen er den beste og mest

kommer i forsvarsposisjon for å beskytte det de har

nøytrale tilbakemeldingen jeg får på det jeg gjør som

lært og holdt på med og tror på.

lærer. Om elevene får omtrent de samme karakterene til
eksamen som dem jeg har gitt dem, da ser jeg at

Tidligere hadde ikke rektor ”styringsrett”; han

tingene stemmer.»

eller hun måtte forhandle med tillitsvalgte og få
konsensus på beslutninger. At vi nå er så utrolig

Les mer på:

mange flere i ledelsen henger riktignok til dels

https://tinyurl.com/pp-nr1-2020
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Utdrag av:

”KAN SKOLEN REDDES FRA
POLITIKERE OG DIREKTORAT?”
«Da Rudolf Steiner ble bedt om å grunnlegge en tolvårig

nøkkelinstitusjon som leder an i den byråkratiske fremmed-

allmennskole for barna til fabrikkarbeiderne ved Waldorf

gjøringen av skolen”.

Astoria sigarett-fabrikk i Stuttgart, utfoldet han samtidig et
stort offentlig engasjement for tanken om selvforvaltende

Direktoratets juridiske oppgaver, alle oppgaver av mer

frihet i åndslivet / kulturlivet. Dette skulle ikke bare gjelde

formal karakter, må da føres tilbake til departementet. Det er

denne nye skolen, som den gang ble kalt Waldorfskolen, men

utviklingen av skolen som lærerne og skolesamfunnet må ta

gjelde alle skoler i egenskap av at de er pedagogiske institu-

tilbake til seg selv, og det må bygges nye organer for dette.

sjoner. Denne nye skolen skulle kunne vise fruktbarheten av

Det er akkurat som en organisme: dens utvikling må komme

prinsippet om frihet i kulturlivet.

innenfra og skje i et samspill med omgivelsene. Det er utviklingen av skolene et slikt Lærernes Praksisinstitutt må kunne

Du foreslår i din artikkel å legge ned Utdanningsdirektoratet

ivareta – hvis man vet hva man vil.

– og bygge opp et Lærerinstitutt, et institutt for lærere og
av lærere. Dette instituttet skulle kunne overta det meste

I 1809 kom plutselig den prøyssiske regjering på at man

av direktoratets, eller målstyringsbyråkratiets oppgaver. Du

ville fornye skolevesenet, ja, hele undervisningsvesenet

forestiller deg en helt ny situasjon der skolen har blitt befridd

– fra barnetrinnet opp til og med universitetet. Fordi de

fra (…) ”Utdanningsdirektoratet, en styringsteknokratisk

mente at nasjonen, kongeriket Preussen, lå etter i europeisk
sammenheng. Wilhelm von Humboldt fikk oppgaven å
utarbeide en enhetlig plan for et undervisningssystem for hele
utdanningsløpet. Han sa (fritt gjengitt): Jeg kan gjøre det – på
ett vilkår: at jeg får full frihet, at jeg får velge mine medarbeidere selv, og at vi får arbeide selvstendig og uforstyrret
uten noen form for byråkratisk innblanding.
På dette grunnlag satte han sammen et kollegium av kompetente og engasjerte personer. Fristen de hadde fått for å
gjøre arbeidet var meget kort. Etter bare et drøyt års intensivt
fordypningsarbeid i fellesskap hadde de utarbeidet en plan.
Mens de arbeidet oppdaget Wilhelm verdien av kollegialitet.
Han oppdaget det moderne akademiske kollegiets potensiale for idéutveksling og erkjennelse - i dialoger som føres i
fullstendig frihet mellom likestilte som representerer hver sine

Knut Dannevig, født 1945, er utdannet skogtekniker

innsikter, men samtidig respekterer hverandre. De visste at

og barnevernpedagog. Han studerte senere steinerpe-

ansvaret var deres og ikke andres. Deres innsats var en bragd.

dagogikk ved Goetheanum i Dornach, Sveits. Han har
yrkeslivserfaring først som miljøterapeut, senere 31 år

Så kom denne planen. En grunntanke var den livslange

som steinerskolelærer. Han var en av grunnleggerne av

læring. Livslang læring gjaldt alle mennesker i alle

Steinerskolen på Hedemarken / Hamar.

samfunnslag. Gjennom en god folkeskole skulle hele befolkningen gis anledning til livslang læring.
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Von Humboldts tanke var at hele mennesket måtte
utvikles til et samstemt hele. Alle menneskets evner
må utvikles i avveid samspill. Skolen skulle derfor ikke
være ensidig. Den gangen hadde de en puggeskole. Det
ville ikke von Humboldt videreføre. Hans inspirasjon og
tanker om undervisningskunsten bygget på de impulser
Schiller hadde gitt ham. Det dreier seg om dannelse; om
menneskehetens oppdragelse: Verdien av dannelsen
består ikke i alt du kan reprodusere av kunnskaper, men
hva kunnskapsstoffets innhold gjør med deg
som menneske.
Skolens mål skulle aldri være å forme elevene slik staten
bestilte og dikterte. Skolen skulle gjøre det mulig at hver
elev som modnende, individuelt menneske kunne bli ført
til seg selv og bli seg selv. Skolen måtte føre elevene
til samspill med verden i betydningen samspill med det
sosiale fellesskap og til kunnskap og innlevelse i ”verdensinnholdet” - ikke minst kulturhistorien, men også naturen.
Alt dette var en frukt av den tyske idealismen som her
hadde en historisk mulighet til å finne sin virkeliggjørelse
i samfunnet.
Hvis disse ideene er sanne eller fruktbare, så vil de senere
dukke opp igjen av seg selv hos flere. Og det gjør de.
Cirka 100 år etter von Humboldts innsats er vi i 1919. Da
kommer erkjennelsesfilosofen Rudolf Steiner opp med
den første Waldorfskolen - som vi kaller steinerskole her i
landet. Han kalte den for Freie Waldorfschule - nettopp på
grunn av ideen om en fri, selvforvaltende skole kollegialt
ledet eller ”styrt nedenfra”. Det betyr at lærerne skal velge
sine egne ledere, og at skolen er fri fra statlig styring.
Waldorf-skolen skulle vise at hvis skolen fikk forvalte
og utvikle seg selv, da ville den bekrefte fruktbarheten i
disse grunntankene om selvstyre – gitt at den virkelig fikk
praktisere denne friheten.»
Les mer på: https://tinyurl.com/dannevig

Christian Egge er lærer og forfatter. Han har
en svensk magisterexamen i teoretisk filosofi
inkludert fagene fransk og religionshistorie.
5-årig utdannelse i resitasjon og drama.
Mangeårig arbeid med undervisning av
steinerskole-lærere. Utgitte bøker: Frihetens
Vilkår, Flux 2007, Levende Økonomi, Flux
2011 og Menneske først og fremst - Innblikk i
Camphill-landsbyene i Norge, Kagge 2016.
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"Students Anonymous"
SKREVET AV: REBEKKA WALLE

SKJERMDUMP HENTET FRA: JODEL

Mange studenter har mye på hjertet og her er noen anonyme utdrag fra Jodel,
der diverse UiO studenter har åpnet seg opp og ytret seg fritt. Det finnes jo
en viss katartisk nytelse i å se hva andre mener når de ikke trenger å tenke
på hvem som leser eller hvordan de som individ fremstår. Det er jo gjerne da
ærlige og usjenerte uttalelser kommer frem, som disse små gullkornene.
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MEMES ER MORRO
SKREVET AV: REBEKKA WALLE

BILDER TATT FRA: @LEKTORMEMES OG @BLINDERNMEMES

I disse KORONATIDER er det viktig å kunne le litt (eller i det minste puste ut av nesa og
nikke litt) av tilværelsen, og kanskje kunne relatere til andre studenters forsøk på å sette
situasjonen vår i et humoristisk perspektiv. @Lektormemes og @Blindernmemes på Instagram gjør kontinuerlig en standhaftig innsats for å publisere juicy content for å lette på
stemningen i disse KORONATIDER. En frase som i seg selv nærmest har blitt et meme.
Hva mer er det å si? Folk liker memes.
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Forskningsdrypp
TEKST: EIRIK GJØNNES NILSEN

Positive effekter av å skrive for hånd

klasserommet viktigere enn god beherskelse av språket

I følge professor Audrey van der Meer ved NTNU viser

for å lykkes med matematikk. Slike forskjeller kan også

nå flere og flere studier at bruk av håndskrift har positiv

gjøre seg gjeldende fra klasse til klasse, og skole til

effekt på både læring og hukommelse. Van der Meers

skole, men denne undersøkelsen knytter denne problem-

forskningsgruppe undersøkte dette ved å se på hjerneakti-

stillingen spesifikt til kulturell bakgrunn. En endring av

viteten hos barn og voksne under ulike former for skriveak-

praksis for å ta hensyn til denne utfordringen trenger ikke

tivitet. Forskningen antyder en sammenheng mellom bruk

å være stor, det viktigste er å ha en tydelig og klar klasse-

av penn og papir og aktivering av en større del av hjernen

romskontrakt hvor åpenhet og fri diskusjon er sentralt.

enn ved bruk av for eksempel tastatur. Flere sanser tas

Kilde: Intervju i Apollon 17. august 2020

i bruk og dette virker å åpne opp for læring i større grad.
Studier sier ikke at digitale hjelpemidler er negative for
innlæring, men poengterer at håndskrift virker å ha en

Hjemmeskole fungerte bra, dårlig og helt middels.

betydelig egenverdi, samtidig som det å utvikle finmotorikk

En ny SINTEF-rapport har samlet erfaringer fra over

og stimulere sansene tidlig kan ha positive langtidsef-

900 lærere som måtte flytte undervisningen til digitale

fekter. Elever med dysleksi, adhd eller prematuritet ble

klasserom i løpet av våren. I det store og det hele later

holdt utenfor utvalget.

det til at elevene presterte og utviklet seg noe svaker
enn hva de ellers ville gjort. Samtidig er det store sving-

Eva Ose Askvik, Ruud van der Weel og Audrey van der Meer: The

ninger i hvordan elevene taklet hjemmeskolen, der

Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the

noen blomstret, mens andre i stor grad falt fra. Lærerne

Classroom: A High-Density EEG Study of 12-Year-Old Children and Young
Adults. Frontiers in Psychology, 2020. Doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01810

fremhever også at de fikk øynene opp for andre måter å
organisere undervisningen på som også lar seg overføre
til den normale skolehverdagen. Dette gjelder spesielt

Mattevansker kan også skyldes kulturforskjeller

muligheten til å filme forelesningsvideoer som elever kan

En ny dybdeundersøkelse blant 4 matematikklærere utført

se hjemme før timen, og som igjen frigjør tid til arbeid og

av førsteamanuensis Guri Nortvedt ved Universitet i Oslo

diskusjon på skolen. En fallgruve som lærerne rapporterer

peker på ulikheter i elevers forhold til lærere og medelever

om at fungerte dårlig var rene hjemmearbeidsoppgaver.

som en kilde til utfordringer med matematikk. Elever med

Elevene skulle levere inn arbeid som læreren så igjen

en bakgrunn hvor uenighet og opposisjon mot autori-

skulle rette, og dette ble fort en betydelig arbeidsmengde

teter ses på som frekt og uhøflig, kan ha vanskelig for å

uten særlig rom for konstruktiv tilbakemelding underveis

lykkes med oppgaver og matematiske fremgangsmåter

i prosessen.

som krever diskusjon og refleksjon. Generelt er det mer
fokus på språkproblemer enn kulturforskjeller, men i følge

Siw Olsen Fjørtoft: Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital

denne undersøkelsen er en åpen og inkluderende tone i

hjemmeskole våren 2020. Rapport fra Sintef, 2020.

FOTO: UNSPLASH
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TEKST: TOBIAS TUNGLAND

Hvordan COVID-19-pandemien kan ha påvirket
seksuell oppførsel i befolkningen. Visjonen om
øst og vest.
Hva skjer med forhold når partnerne er låst inne med bare

lignende kan skje med COVID-19. Andre gjetninger er at det kan

hverandre for flere måneder? Så mye som dette høres ut som

komme et nytt “babyboom” post-korona, eller at angsten som

et reality show, så er det noe mange av oss som har vært

har bygd opp under isoleringen leder til et tap i fødsler. Jeg

utsatt for noe lignende under pandemien. Denne artikkelen er

synes det er relevant å nevne her at forfatterne mener at med

et review om hvordan COVID-19 kan ha påvirket seksualitet

tanke på hvor viktig sex er for god mental helse, og for å vedli-

og forhold blant befolkningen i Iran, Italia og Spania, der de

keholde gode forhold, så er det er synd at ikke mer forskning

respektive forfatterne er fra. Dette oppsummerer hva de fant:

har blitt gjort på seksuell helse under pandemien. Det er en

Forskning har vist at negativ emosjonalitet, som angst og

forventning i samfunnet at sex må være “deilig”, “utrolig” eller

depresjon, er knyttet til lavere sexlyst. Koronakrisen har ikke

“grævla bra”. Dermed, når det ikke er sånn - eller kanskje til og

akkurat vært snill i den forstand. Med isolasjon og lockdown

med skuffende - så kan det antas at det må være noe galt med

kommer visse begrensninger som potensielt stresser psyken

forholdet eller en av partnerne. Med tanke på hvordan stress

og forhold. Dermed kan vi se blant folk i hjemmeisolering

kan negativt påvirke sexuallyst så er det ikke vanskelig å gjette

en større grad av følelser av skyld, depresjon, irritabilitet og

at dårligere sex under hjemme isolering kan skade forhold. Folk

nervøsitet. Dette gir mening med tanke på at hjemmekontor

mister jobben sinn, føler seg innestengt, kjeder seg og er angst-

og isolering kan føre til kjedsomhet og nedbrytning av rutiner.

fulle. Dette som regel kan ha nedsatt sexlyst som resultat, og

Sosial distansering og stressende omstendigheter har økt

blant usunne eller ustabile forhold kan dette utgjøre enda en

behovet for nærhet i befolkningen, så det å kunne praktisere

byrde, eller lede til videre problemer.

trygg sex er viktig. Siden verden enda er midt i pandemien,
er det ikke lett å si hva som kommer til å være de langvarige
effektene på forhold og seksualitet post-korona. Vi kan se i et
historisk perspektiv at etter AIDS-pandemien så var det tiltak
for å prøve å gjøre “safe sex sexy,” vi kan dermed gjette at noe

Cruz, E., G., Godoy., M., F., P., Ibarra, F., P., Mauro, M., D., Mehrad, M.,
Nilforoushzadeh, M., A., Russo, I., G. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic
on the sexual behaviour of the population. The vision of the east and west.
International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology. 46 (1).
P.104-112. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2020.S116
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Pedagogisk profil

Andrea Nalum

Julie Bakke Andersen

Førsteårsstudent lektorprogrammet

Masterstudent i pedagogiskpsykologisk rådgivning

Hva forbinder du med begrepet Generasjon prestasjon?

Hva forbinder du med begrepet generasjon prestasjon?

Et press om å måtte prestere best på alle arenaer.

Jeg forbinder begrepet med at vi har blitt en del av en generasjon
hvor flere og flere ønsker å prestere, og at det går på bekostning av

Er det noe feil med oss, eller er dette en utvikling vi bør omfavne?

generasjonens psykiske helse. Det har blitt så tydelig at mange har

Tror ikke det er noe feil med oss, men tror vi må være flinkere til å

lyst til å prestere at det skaper et press hos de som kanskje ellers

ikke utsette oss for press. For eksempel på sosiale medier, gjerne

ikke ville brydd seg. Det synes jeg er synd.

Instagram, hvor vi selv kan justere hvem vi lar oss påvirke av.
Er det noe feil med oss, eller er dette en utvikling vi bør omfavne?
På hvilken måte er du en del av denne generasjonen?

At det er noe feil med oss er vel å dra den litt langt. Jeg tenker

Jeg er jo en ung voksen som er aktiv på sosiale medier. Her er det

derimot at en del av oss trenger press på oss for å prestere, men

mest press på det fysiske, som kropp, klesstil etc. Personlig har jeg

at det i større grad legger press på de som ikke nødvendigvis

ikke følt på dette presset når det kommer til skole.

takler press i like stor grad. Det kan nok gagne en del, men for
mange kan det også bli for mange forventninger å forholde
seg til.

FIRE PÅ

På hvilken måte er du en del av denne generasjonen?
Jeg er nok en del av den ettersom jeg omgås med mennesker
som ønsker å prestere og levere gode resultater i det en driver
med. Det er en del av forventningene som følger med av å blant
annet ta en mastergrad, tenker jeg. Det gjør at andre forventer at
du presterer.

TEKST:
MARTINE LOUISE NALUM

UiO-UV

Home

Maja Gundersen

Kamilla Ileby Wessel

Tredjeårsstudent i spesialpedagogikk

Førsteårsstudent lektorprogrammet

Hva forbinder du med begrepet Generasjon prestasjon?

Hva forbinder du med begrepet Generasjon prestasjon?

Begrepet Generasjon prestasjon, for meg, kategoriserer genera-

Ytre press for å mestre situasjoner som skole og kropp.

sjonen av ungdom og unge voksne som lever et liv hvor det å
prestere, og det å framvise gode prestasjoner, preger hverdagen.

Er det noe feil med oss, eller er dette en utvikling vi bør omfavne?

Denne generasjonen søker å prestere bedre enn andre rundt seg på

Ingenting feil med oss, men omgivelsene som presser på, selv

flere poster i livet, både når det gjelder skoleresultater, kroppsidealer,

om vi til en viss grad styrer hva vi utsettes for. Man kan sikkert

sosiale medier, jobbmuligheter, midler, penger og familieliv.

gjøre noe med dette selv ved å logge av sosiale medier og slutte å
sammenlikne oss med andre.

Er det noe feil med oss, eller er dette en utvikling vi bør omfavne?
Jeg personlig tror at dette er en utvikling vi bør omfatte, for i dagens

På hvilken måte er du en del av denne generasjonen?

verdenssamfunn og i samfunnet vårt, handler det om å kunne

Ved at jeg er ung, aktiv på sosiale medier, at jeg selv kjenner et

få være et fritt menneske og kunne få realisere seg selv slik man

press for å bli noe bra – som blant annet krever høyere utdanning.

ønsker. Å følge utvikling gjennom å sette lys på prestasjonspress,
både prestasjonspress i form av gruppe press og i form av press fra
en selv, kan hjelpe mange i å unngå at presset blir negativt stress.
I den nye læreplanen kommer det fram at det skal være fokus på
psykisk og fysisk helse, og jeg vil tro at noe av tematikken som
omhandler prestasjon og Generasjon prestasjon blir naturlig å ta opp
i denne sammenhengen.
På hvilken måte er du en del av denne generasjonen?
Jeg er nok en av de ungdommene og unge voksne som faller
innenfor generasjon prestasjon. Jeg som person er prestasjonsorientert og har nok også et snev av perfeksjonisme. Men, et stort men,
jeg strever kun etter å bli den beste utgaven av meg selv. Jeg mener
det er viktig å sette fokus på prestasjonspresset blant ungdom!
Mange kan oppleve ett press om å nå opp til en standard de selv
føler er umulig, og noen ganger kan dette presset være selvskapt.
Det er viktig å vise alle, både barn og unge, at den beste utgaven
av en selv er den man skal streve mot. Man kan ikke være gode og
perfekte på alle områder i livet, men man er god nok!
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Studentvennlig
høstoppskrift!
AV: MARTINE LOUISE NALUM
FOTO: @MATLYST

Takk til Mari og Erling bak
kontoen @matlyst på
Instagram, som igjen står
bak oppskriftsspalten i
Pedagogisk profil.
Look 'em up!

Tips!
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BLOMKÅLSUPPE
Ingredienser:
1 blomkål
1 stor løk
1 liter vann
2 hønsebuljong
2 ss meierismør
3 dl fløte
Salt
Pepper
Bacon

Fremgangsmåte:
1. Legg bacon på et stekebrett og stek på 220
grader varmluft i ca. 10 minutter
2. Legg det ferdigstekte baconet på tørkepapir
for å få det ekstra sprøtt
3. Kutt løk i terninger, ha 2 ss meierismør i en
kjele og fres løken
4. Kutt blomkålen i buketter. Ha blomkålbukettene i kjelen sammen med løken, samt 1 liter
vann og 2 hønsebuljongterninger
5. La småkoke i ca. 20 min til blomkålen er mør
6. Bruk en stavmikser og kjør suppen glatt
7. Tilsett 3 dl fløte og kok opp
8. Smak til med salt og pepper, og topp
porsjonene med bacon
Serveres med ferskt brød ved siden av. Enjoy!

HØST-STYLE

SPØRSMÅL 5:

stort søvnbehov har en gjennomsnittlig
AV: MARTINE LOUISE Hvor
NALUM

AV: MARTINE LOUISE NALUM

voksenperson?
a) 5-6 timer
b) 8-9 timer
c) 7-8 timer

1. Kan forventninger fra deg selv og samfunnet
gi deg psykisk stress og psykiske plager?
a)
Ja
b)
Nei 1:
SPØRSMÅL
Hva er influensa forårsaket av?

2. Hva er navnet på artisten som synger kjærliga) Et virus
hetssangen "Hvem er hun"?
b) En type bakterie
a)
Arif
c) En parasitt
b)
Unge Ferrari
d)
hva som forårsaker influensa
c) Vi vet ikke
Cezinando
SPØRSMÅL
2: forfatteren Michel Houellebecq
3.
Den franske
Hvor
stor
er
sjansen
at enoppkalt
frisk person
fåretinfluensa
i
ga ut en ny roman for
i 2019,
etter
av
løpet
av et år?
kroppens
"lykkestoffer". Hva heter romanen?
a) MindreEndorfin
a)
enn 2 prosent
b) Omtrent
Dopamin
b)
50 prosent
c) Omtrent
Serotonin
c)
75 prosent
d) Mellom 10 og 20 prosent

4. Hva heter fjorårets film om Elton John, som
blant annet ble sensurert i Russland?
SPØRSMÅL 3:
a)
Saturday
Det finnes kun én nasjon som drikker mer kaffe enn
b)
Rocketman
nordmenn, hvilken?
c)
Reginald
a) Finland

6. Funkygine er en av Norges mest populære

bloggere og
SPØRSMÅL
6: treningseksperter. Hva heter hun

egentlig?
Hva
er det danske ordet for høst?
a) a)
Efterår Fanny

b)
c)

b) Forår
c) Midtår

Jørgine
Gine

7. Når markeres Verdensdagen for psykisk helse?
a)
1. oktober
I hvilken
måned
feirer amerikanerne "Thanksgiving"?
b)
10. oktober
a) c)
September
11. oktober
SPØRSMÅL 7:

b) Oktober

c) 8.
November
Hvilken norsk artist har sangen "Kroppsspråk",

som handler om menn og følelser?

a)
Sondre
Justad
SPØRSMÅL
8:

b) dyr er
Cezinando
Hvilket
Skottlands nasjonaldyr?
Lars Vaular
a) c)
Høylandsfe
b) Bjørn

9. Hvor mange av oss vil oppleve alvorlige
psykiske problemer i løpet av livet?
a)
Alle
SPØRSMÅL 9:
b)
Halvparten
Hva heter Oslos høyeste punkt?
c)
Omtrent 10%
c) Enhjørning

a) Kjerkeberget

b)
5. USA
Hva heter boka komiker og skuespiller Linn

b) 10.
Vettakollen
Hvilken NRK-serie likner på SKAM, men

a)
Da jeg var ung
SPØRSMÅL
4:
b)
Til ungdommen
c)
Ung og
lovende
Hvilket
hormon
spiller
størst rolle når det kommer til søvn?

SPØRSMÅL
10: lovende
b)
Unge

c)
Spanianylig ga ut?
Skåber

c) handler
Kolsåstoppen
om livet etter videregående?

a)

Blank

c)det er høst
Jenter
Når
i Norge, hvilken årstid er det da i Australia?

a) Noradrenalin

a) Vår

b) Melatonin

b) Sommer

c) Progesteron

c) Vinter

1. a, 2. a, 3. c, 4. b, 5. b, 6. b, 7. b, 8. c, 9. b, 10. b
1: a, 2: d, 3: a, 4: b, 5: c, 6: a, 7: c, 8: c, 9: a, 10: a

AKTUELLE PRAKSISPLASSER ER:

Vil du ut i
arbeidslivet
i løpet av
studiet?

-

Vinmonopolet

-

Finansdepartementet

-

TechnipFMC

-

PP-tjenesten

-

Task / Bokstaven K

-

BI læringssenteret

-

Senter for læring og utdanning

Tre av våre studieretninger i Master i
Pedagogikk gir deg praktisk erfaring med
arbeidslivet gjennom praksisopphold.

«Det faglige utbytte med å ha

«Praksis gir meg mulighet til å gjøre

«Praksisemne integrert i

praksis integrert i studiet er

koplinger mellom teori og praksis

studieprogrammet er gull verdt. Nå

uvurderlig. Jeg lærte ekstremt

og teste ut det jeg lærer

forstår jeg hvordan jeg kan bruke

mye på kort tid»

på studiet.»

kunnskapen i en fremtidig jobb, og det
gir meg både glede og motivasjon»

ADRIANA EDDA PARACHINI
Pedagogisk- psykologisk rådgivning

CECILIA VU
Kommunikasjon, design og læring

MARIKKEN ULRICHSEN HEIDEMANN
Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

www.uv.uio.no/iped/studier

