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FORORD
I dette prosjektet har vi fulgt en gruppe kadetter ved Krigsskolen som har tatt initiativ til og
gjennomført sitt eget prosjekt rundt skriving av bacheloroppgaven som avslutter tredje skoleår.
Kadettenes utgangspunkt var at de ønsket å utfordre gjeldende militære doktrine som Hæren
benytter gjennom å se nærmere på et annet operasjonskonsept, et konsept de kaller «Norsk
sverm». Samtidig ønsket kadettene at bachelorperioden skulle forlenges, slik at de kunne studere
konseptet i dybden, og som en gruppe. Gruppen skulle behandle et felles tema, et mulig
svermkonsept, men hver enkelt kadett med ulike militærfaglige vinklinger.
Utprøvingen har således både et militærfaglig aspekt og et pedagogisk aspekt, og skolen ønsket
at prosjektet skulle dokumenteres og prosess‐evalueres. Prosjektet startet opp i september 2013,
men oppdraget til Østlandsforskning, startet først i mars 2014. Prosjektet ble avsluttet i juni 2015.
Evalueringen er gjennomført innenfor en tids‐ og kostnadsramme på rundt fire månedsverk. Det
overordnede målet har vært å studere læringsprosessen til kadettene, særlig hvordan de
samhandler, hva de tematiserer og diskuterer, og hvordan de utvikler sin forståelse av
svermkonseptet.
Stor takk til kadettene som åpent har tatt i mot oss og stilt opp på det vi har hatt behov for av
samtaler, intervjuer og observasjoner. Vi vil også takke ledelsen ved Krigsskolen som har gitt oss
et spennende oppdrag. Vi håper at denne rapporten oppleves som formålstjenlig i skolens videre
utviklingsarbeid.
Hamar, januar 2016

Trude Hella Eide

Merethe Lerfald
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SAMMENDRAG
Oppdraget
Rapporten er en dokumentasjon og en prosessevaluering av et kadettdrevet prosjekt knyttet til
skriving av bacheloroppgaven ved Krigsskolen. Prosjektet, kalt «Norsk sverm», er initiert av
kadettene selv og deltakelsen er frivillig. Det overordnede målet med evalueringen er å
dokumentere prosjektet og identifisere suksesskriterier. Evalueringsspørsmål som det søkes svar
på er:


Hva har kadettene lært gjennom prosjektet?



Hvordan har organiseringen av prosjektet virket inn på kadettenes læringsprosess?



Hvilke egenskaper ved prosjektet og gjennomføringen har bidratt til læringen?



På hvilken måte har forholdet mellom individuelt arbeid og arbeid i gruppen hatt
betydning for kadettenes læring?



Har kadettene fått et mer helhetlig innblikk i problemfeltet etter å ha gjennomført
prosjektet?

Evalueringen baserer seg på observasjoner, uformelle samtaler, gruppeintervjuer og individuelle
intervjuer av kadettene som var med i prosjektet. Datainnsamlingen har foregått i perioden
januar 2014 til juni 2015, og består av observasjoner, uformelle samtaler, gruppeintervjuer og
individuelle intervjuer.
Kunnskap fra evalueringen
Læringsutbytter: Kadettene forteller om et sammensatt læringsutbytte, slik vi også finner belegg
for i forskningen(se Gallagher et. al., 1992; Barron et. al., 1998; Fernandes et. al., 2009). De har lært
akademisk skriving, metode og kildebruk, samt hvordan man skriver og disponerer en
bacheloroppgave. De har dessuten fått økt forståelse av militærteori og operasjonsledelse. Disse
utbyttene kunne de også ha fått utenfor prosjektet. Den særlige verdien med prosjektet er
fellesskapet, noe som for kadettene har vært avgjørende. I prosjektgruppen har de utviklet
kompetanse og trygghet i å utfordre, være kritiske og kunne argumentere (Sheperd, 1998). Dette
fremstilles av dem som en sentral profesjonskompetanse for offiseren.
Organiseringen: Fordi kadettene har hatt mulighet til å jobbe med oppgaven over to år, har den
«ligget i bakhodet» hele tiden, noe som har modnet tanken. At prosjektlederen har gjennomført
en strategisk rekruttering og seleksjon til prosjektgruppen, oppfatter vi som en vesentlig faktor
for gruppens suksess. Prosjektet er dessuten forankret i et problem som mange av kadettene
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kjente seg igjen i. Vurderingen av svermgruppens arbeid imidlertid gjort gjennom en tradisjonell
form for vurdering, og ikke en vurderingsform som er spesielt utviklet for å passe med
prosjektbasert metode (Hellström, Nilsson & Olsson, 2006). En forklaring på dette, er at
svermgruppen har organisert et frivillig prosjekt som skolen ikke er del i, men samtidig er
bacheloroppgaven som skrives det tredje skoleåret, det kadettene har organisert prosjektet sitt
rundt. At navet i prosjektet er bacheloroppgavene, og at besvarelsene inngår i skolens formelle
vurdering av kadettene, blir stående i et spenningsforhold med kadettenes prosjektmål om å
utfordre det bestående. For noen medførte dette at de gikk ut av prosjektet og valgte et annet
tema for bacheloroppgaven.
Kadettenes motivasjon: At prosjektet har vært helt og holdent et kadettprosjekt, og ikke et
obligatorisk skoleprosjekt, har tydelig vært motiverende for kadettene. Utsagnet «å jobbe under
radaren» kan tolkes som at kadettene fikk mulighet til å studere sitt svermkonsept og foreta
doktrinekritikk uten «overvåkning» og kontroll fra krefter utenfor. Kadettene som opplevde at
svermprosjektet fikk en egen verdi (indre motivasjon), utover det å levere en bacheloroppgave til
eksaminering (ytre motivasjon), og samtidig greide å bevarte troen på å lykkes med prosjektet,
ble værende i prosjektet.
Positiv gjensidig avhengighet: Siden prosjektet innebærer en helhetlig tilnærming til et mulig
svermkonsept, har alle en viktig brikke i det store puslespillet. Til tross for at kadettenes
deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet, og at de dermed har kunnet slutte i prosjektet når
de ville, synes det som at de åtte kadettene som fullførte, har kjent på en positiv avhengighet til
hverandre for at prosjektet skulle komme i havn. Vi tror at kunnskapen kadettene hadde om
hverandre også har påvirket, blant annet at de alle var regnet som faglig sterke og arbeidsomme,
og at det i utgangspunktet var etablert en god relasjon mellom kadettene (Riese et. al., 2013).
Fordi kadettene ble plukket ut av prosjektlederen etter at de hadde gått i samme Krigsskole‐kull i
ett år, hadde trolig alle de som ble rekruttert og selektert nokså god kunnskap om hverandre.
Prosjektlederen var dessuten kjent i kullet som en faglig sterk kadett.
Produkter av samhandlingen: Kadettene forteller om utviklingen av felles forståelser i intervjuene
med oss. Tidlig i prosjektet var det viktig for kadettene å etablere en felles oppfatning av hva
svermkonseptet var. Men den tidlige kunnskapen om sverm ble av enkelte oppfattet som
unyanserte. Som en informant sier det: «i begynnelsen var «alt som var bra, sverm, mens alt som ikke
var bra, det var ikke sverm». Datamaterialet løfter frem noen felles erkjennelser som gruppen
oppdaget underveis. På et tidspunkt oppdaget gruppen hva svermen egentlig var til for og at den
styrke var asymmetri. En annen oppdagelse som fremkommer er at man kanskje ikke kan se på
manøverkonseptet og et nytt svermkonsept som to ulike konsepter, men at svermkrigføring er
noe som kan bygges inn i manøverkrigføring. Dette eksemplifiserer det Damsa (2014) omtaler
som meningsdanninger som fryser fast i gruppens forståelse.
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Til slutt
Det er flere egenskaper ved prosjektbasert læring som kan støtte opp under uttalte målsetninger
og kjerneverdier ved Krigsskolen. Å la kadettene jobbe med prosjekter i team, kan trene
kadettene i å løse åpne problemstillinger i samarbeid med hverandre. Oppdragsbasert ledelse,
som er Forsvarets ledelseskonsept, kan være et argument for at kadetter ved Krigsskolen skal få
prøve seg mer i prosjektbasert læring. Prosjektbasert læring kan gi kadettene kompetanse i å løse
ulike former for oppdrag, ikke bare oppdrag hvor skriftlige akademiske arbeider er output. Som
vist i i denne rapporten er det både spennende og ressurskrevende å jobbe prosjektbasert.
Prosjektbasert læring innebærer en kompleksitet som kan være krevende for både instruktører og
kadetter. Det er ikke nok å sette kadettene sammen i grupper og gi dem et prosjektoppdrag. Vi
oppfordrer skoen til å innta en systemtilnærming i diskusjonen om hvor vidt prosjektbasert
læring bør innføres i den obligatoriske undervisningen. Det vil si at skolen vurderer læringsmål,
undervisningstemaer, lærerne og kadettenes forutsetninger, evalueringskriterier og
evalueringsstrategier i sammenheng. I diskusjonen må man også berøre rammefaktorer som
tidsressurser man har til rådighet og aktørenes kompetanse. Og ikke minst – hvordan kan
prosjektarbeid implementeres av skolen på en måte som styrker kadettenes motivasjon og
eierskap til prosjektet?
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... Det var kadettdrevet og spontant formet fra vår side og vi følte at
det var en skyggestruktur da, og det likte vi. Vi følte vi jobbet under
radaren om noe vi syntes var viktig ...
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1 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODISK TILNÆRMING
I dette kapittelet gir vi først et bakteppe for evalueringen hvor vi kort beskriver prosjektet «Norsk
sverm», formålet med krigsskoleutdanningen og verdier som skolen anser som vesentlige i
skolens dannelsesoppdrag. Til slutt i kapittelet presenterer vi evalueringsdesignet, hva som har
vært sentrale evalueringsspørsmål og hvordan evalueringen er gjennomført.

1.1 Prosjektet «Norsk sverm»
Krigsskolens profesjonsstudier gir en bachelor i militære studier – ledelse og landmakt. I
studiehåndboken heter det at skolen skal utdanne og danne offiserer som kan forvalte og lede
Forsvarets samfunnsoppdrag, med ekspertise og med ansvarsglede. Utdanningen er forankret i
noen uttrykte verdier som er formulert i Forsvarets verdigrunnlag. Verdigrunnlaget fokuserer på
dydene respekt, ansvar og mot og skal gjennomsyre utdanningen. Dydene eksemplifiseres på
flere måter, blant annet beskrives «ansvar» som det å ta ansvar for egen læring og utvikling. Mot
omhandler blant annet å stå for egne valg, og for å utfordre etablerte sannheter heter det i
Krigsskolens studiehåndbok:
Krigsskolen skal være en arena for å oppøve mot til å utfordre egne grenser, etablerte oppfatninger og
vante forestillinger. På Krigsskolen ønsker vi å utfordre etablerte sannheter. Vi skal vise evne og vilje
til å utfordre egne grenser fysisk, mentalt og intellektuelt, og ha mot til å stå for egne valg.
(Krigsskolen, 2015)
Handlingsrom og tillit stimulerer kadettenes mot, blant annet til å utfordre etablerte sannheter. Å
utfordre etablerte sannheter er noe en gruppe med kadettene ønsker med sitt prosjekt «Norsk
sverm». Siste halvår på Krigsskolen skriver kadettene en fordypningsoppgave. Hensikten er å
fordype seg som militære profesjonsutøvere. I 2013 ønsket en gruppe kadetter å starte et prosjekt
som hadde til hensikt å diskutere Hærens fremtidige utvikling og behov for nye konsepter og
militær doktrine. Dette gjennom bacheloroppgaven. Kadettene uttalte at det er den militære
profesjonsutøverens ansvar å bry seg om Hærens utvikling, og derfor ville de diskutere det de
oppfattet som et doktrineproblem i Hæren av i dag. Passer dagens militærdoktrine for landmakt
egentlig dagens operasjoner?
Kadettene ønsket å se nærmere på «svermteori», og om dette et konsept bygget rundt dette
passer bedre med fremtidens militæroperasjoner. Måten kadettene ville gjøre dette på var et
«kollektivt bacheloropplegg». Sverm som et alternativt operasjonskonsept skulle være kadettenes
felles tematiske utgangspunkt for skriving av den individuelle bacheloroppgaven. Selv om
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kadettene skulle skrive om sverm som konsept, skulle kadettene i gruppen belyse sverm fra ulike
militærfaglige og operative perspektiver, eksempelvis: sverm i et etisk perspektiv, sverm sett fra
et logistisk perspektiv, sverm sett fra etterretningsperspektiv osv. Slik skulle kadettenes
individuelle bacheloroppgaver til sammen bidra til en dybdeforståelse av svermkonseptet, og til
synergieffekter i arbeidet.
Prosjektet startet opp september 2013 og ble avsluttet i juni 2015. Prosjektgruppen startet opp
med tolv kadetter. Prosjektgruppen ønsket å begynne tidlig med bacheloroppgaven, slik at de
reelt fikk tid til å fordype seg. Derfor startet de med bacheloroppgaven allerede i september 2013,
mens kullkameratene først kom til å starte bachelorperioden på nyåret 2015. Dette er altså et
kadett‐drevet og frivillig prosjekt. Initiativet kom fra enkeltpersoner i kullet og gruppen
organiserte seg på egenhånd, uten innblanding fra skolens ledelse. Skolen godkjente at kadettene
skulle få gjennomføre prosjektet sitt, men skolen ønsket at prosjektet ble dokumentert og evaluert
av forskere.

1.2 Evalueringsoppdraget
Krigsskolen har tidligere dokumentert og evaluert andre former for utprøving av pedagogiske
opplegg (se eks. Stokke & Mathisen 2011 og Stokke & Mathisen, 2012). Skolen ønsket å
systematisere erfaringer også fra dette prosjektet, slik at man kunne vurdere hvor vidt konseptet
burde videreføres som en permanent ordning for skriving av bacheloroppgaver i fremtiden.
Krigsskolen henvendte seg til Østlandsforskning (ØF) med en forespørsel om vi kunne
gjennomføre en evaluering av prosjektet «Norsk sverm». Den 29. januar 2014 hadde vi et møte
med dekan Reidar Skaug ved Krigsskolen, for å diskutere rammer og innhold for en slik
evaluering. I møtet ble det enighet om at ØF skulle komme tilbake til Krigsskolen med en skisse
til hvordan evalueringen kunne gjennomføres. Evalueringer kan gjennomføres på mange måter
og med ulike fokus. Evalueringslitteraturen gir ikke grunnlag for å hevde at et evalueringsarbeid
skiller seg prinsipielt fra annet anvendt forskningsarbeid, verken når det gjelder
problemstillinger, faglige tilnærminger eller metode, men både oppdragsgivers behov og
evaluators faglige ståsted vil være avgjørende premisser. Det er likevel vanlig å skille mellom
ulike typer evalueringer, avhengig av hva hovedvekten legges på. Hovedskillene går mellom det
som kalles resultatorienterte1 evalueringer og prosessorienterte evalueringer. I evalueringen av
Norsk sverm, har vi valgt en prosessorientert evaluering. Prosessevaluering innebærer at man er
opptatt av selve prosessene, den løpende utviklingen i tiltaket – med tanke på å finne ut noe om
det sosiale samspillet i tilknytning til tiltaket, og med stor vekt på de subjektive erfaringer hos
1
I resultatorienterte evalueringer analyseres, slik begrepet tilsier, resultater eller effekter av ulike tiltak eller
virksomheter, og disse sammenholdes med det som var intensjonene eller målsettingene med tiltaket eller
virksomheten. Evalueringer er resultatorienterte ved at det er foretatt en vurdering av resultatene av arbeidet i
forhold til målsettingene for det. Det er et generelt problem med resultatevalueringer, at en sjelden finner effekter
som klart og tydelig kan identifiseres som resultat av det som evalueres. For også å kunne si noe om hvorfor en
eventuelt får eller ikke får de endringer en ønsker seg, er det derfor hensiktsmessig å fokusere på prosessene
som finner sted underveis i ulike tiltak.

12

”Under radaren”. Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet ”Norsk sverm”

ØF-rapport 01/2016

dem som har vært med. I en prosessanalyse ser en på planlegging, organisering, gjennomføring
og lignende, og hvordan dette kan relateres til effekten av tiltakene. Prosessevalueringen er
opptatt av å belyse hvorfor ting har blitt som de har blitt, og gir slik et utgangspunkt for videre
planlegging og eventuelle endringer av tiltaket (Almås 1990, Repstad 1998).

1.3 Evalueringsdesignet
Krigsskolen er i en prosess hvor man diskuterer det å utvikle prosjektarbeid som arbeidsform
ved skolen. Det overordnede målet med evalueringen er å dokumentere prosjektet og identifisere
suksesskriterier. Sentrale evalueringsspørsmål som det søkes svar på er:


Hva har kadettene lært gjennom prosjektet?



Hvordan har organiseringen av prosjektet virket inn på kadettenes læringsprosess?



Hvilke egenskaper ved prosjektet og gjennomføringen har bidratt til læringen?



På hvilken måte har forholdet mellom individuelt arbeid og arbeid i gruppen hatt
betydning for kadettenes læring?



Har kadettene fått et mer helhetlig innblikk i problemfeltet etter å ha gjennomført
prosjektet?

Det er observasjoner av kadettene, samt kadettenes egne oppfatninger som utgjør
datagrunnlaget. Vi har ønsket å være tett på kadettene og de aktivitetene de har gjennomført i
prosjektet. Datainnsamlingen har foregått i perioden januar 2014 til juni 2015, og består av
observasjoner, uformelle samtaler, gruppeintervjuer og individuelle intervjuer.

1.3.1

Observasjoner

Observasjonene har vært sentrale i evalueringen fordi det har gitt beskrivende data som egner
seg til å dokumentere prosjektet. Observasjonene er gjennomført under ulike aktiviteter. Flest
observasjoner har vi fra samlingene som prosjektgruppen selv organiserte gjennom
prosjektperioden. Vi har også observert under gjennomføring av et krigsspill som pågikk over en
helg, hvor kadettene fikk prøve ut svermkonseptet mot en fiende som ble spilt av kadetter fra
eldste kull. I tillegg har vi observert på enkelte undervisningsaktiviteter arrangert for hele kullet i
forbindelse med bachelorarbeidet. Under observasjonene har vi hatt uformelle samtaler med
kadettene underveis, slik at vi har fått spurt om ting vi har observert, eksempelvis bedt dem om
utdypninger og oppfatninger av ulike forhold.

1.3.2

Gruppeintervjuer og individuelle intervjuer

Evalueringen omfatter også tre gruppeintervjuer og ett individuelt telefonintervju av kadettene.
Gruppeintervjuene varte fra en og en halv til to timer og ble gjennomført i et klasserom på
Krigsskolen. Disse intervjuene ble tatt opp og senere transkribert. De individuelle intervjuene ble
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ikke gjennomført ansikt til ansikt, men pr. telefon. Disse intervjuene ble skrevet ned underveis i
samtalen.
Det første gruppeintervjuet gjorde vi i februar 2014. Her deltok ni av i alt tolv kadetter fra
prosjektet «Norsk sverm». Det neste gruppeintervjuet ble gjennomført halvvegs i
prosjektperioden, i juni 2014, og her deltok ni kadetter. Mot slutten av prosjektperioden og etter
at kadettene hadde levert sine bacheloroppgaver til sensurering, dvs. i juni 2015, gjennomførte vi
et siste gruppeintervju hvor sju kadetter deltok. Prosjektgruppen var på dette tidspunktet
redusert til åtte kadetter. Disse ble også fulgt opp med individuelle telefonintervjuer i løpet av
sommeren. I tillegg til de informantene som vi har fulgt gjennom hele prosjektperioden, har vi
også intervjuet noen av kadettene som sluttet undervegs i prosjektet.
Til å begynne med var det tolv kadetter som startet i prosjektet. Fire av disse falt fra undervegs.
Vi skal komme tilbake til dem i et senere kapittel. Åtte kadetter var med gjennom hele
prosjektperioden.

1.4 Oversikt over prosjektet og datainnsamlingen
Figuren på neste side skisserer aktiviteter i kadettenes prosjekt og på hvilke tidspunkter vi har
samlet data. Figuren viser også på hvilket tidspunkt de andre kadettene i kullet startet med sine
bacheloroppgaver, sett i forhold til kadettene i prosjektet. Det formelle opplegget til kullets
kadetter, er at de har 18 uker til å jobbe med bacheloroppgaven (Krigsskolen, 2015). Hovedvekten
av arbeidet er 6. semester, det vil si fra januar 2015. Som figuren viser startet svermkadettene
allerede i august 2013. De har slik skapt seg en mye lenger undersøkelses‐ og skriveprosess enn
hva det ordinære opplegget innebærer.
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Figur 1: Oversikt over prosjektet og datainnsamlingen
Kilde: egen figur
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1.5 Rapportens struktur
Rapporten er strukturert etter prosjektets tidsforløp, det vil si at vi begynner med empirien
vi innhentet da kadettene var i starten av prosjektet, for deretter å gå videre med empirien
som ble samlet underveis på kadettenes samlinger, og hvor vi til slutt ser på empirien som
ble innhentet etter at kadettenes prosjekt var avsluttet ved skolen. Det vil si at vi i kapittel 2
presenterer intervjudata fra det første gruppeintervjuet vi hadde med kadettene. Her blir vi
kjent med hvordan ideen til prosjektet vokste frem, rekrutteringen til prosjektet og
motivasjonen for å bli med. Kapittel 3 tar for seg observasjonene og uformelle samtalene vi
gjorde underveis i prosjektet. Kapittel 4 redegjør for data fra gruppeintervjuer og
individuelle intervjuer som vi gjennomførte etter at kadettene hadde levert sine
bacheloroppgaver og kadettene var ferdig med den delen av prosjektet som de
gjennomførte mens de var kadetter ved Krigsskolen. Her ser kadettene tilbake på
prosjektperioden, resultatene, erfaringene, samt at kadettene gir noen anbefalinger til
Krigsskolen. I kapittel 6 diskuterer oppdragets evalueringsspørsmål, og kapittelet avslutter
med en anbefaling til Krigsskolen sett fra forskernes ståsted.
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2 BEGYNNELSEN: INITIATIVET TIL PROSJEKTET, MOTIVASJON
OG MÅLSETNINGER
Hvordan oppsto ideen til prosjektet Norsk sverm og hva motiverte kadettene til å bli med i
prosjektet? Hvordan ble kadettene rekruttert og hvordan opplevde kadettene å bli invitert
med i prosjektet? I det følgende presenterer vi det kadettene forklarte oss under det første
gruppeintervjuet vi hadde med dem. Vi gjengir samtalen i etnografisk presens, slik at vi
kommer nærmere opplevelsene til kadettene.

2.1 Startpunktet - en kadetts erfaringer og undringer
Initiativet til svermprosjektet kommer fra en av kadettene. Allerede det første året av
utdanningen stiller denne kadetten seg en del spørsmål om måten norske styrker opererer
på, dette basert på erfaringer han har gjort seg i Afghanistan. Han mener at det ikke
fungerte så godt som det burde. Kadetten spør seg om det finnes andre måter å operere på,
og som dessuten fungerer både for utenlandsoppdrag og oppdrag her hjemme.
Samme høst som kadetten startet på Krigsskolen kommer han over artikler som diskuterer
sverm‐teori2. Dette gir ham begreper som gjør at han artikuler erfaringene og ideene han
har. Han bruker juleferien til å skrive ned tankene sine og forsøker å se om svermteori kan
være et svar på det han grunner på. Samtidig tenker han at dette temaet kunne egne seg
som en bacheloroppgave. Etter hvert som han arbeider, går det opp for ham at dersom han
skal kunne skrive godt om dette, vil oppgaven bli veldig stor og arbeidskrevende. Det
vokser derfor frem en idé om å få med andre kadetter med samme interesse som ham selv,
slik at de i fellesskap kan utrede om sverm kan være et svar på problemene han ser.

2

I følge kadettene kommer begrepet sverm opprinnelig fra biologiens begrepsapparat og viser til
problemløsningsegenskapene til sosiale insektarter. I dag studeres fenomenet sverm i mange ulike fagfelt,
som robotikk, organisasjonslære og sosialantropologi. Utviklingen av informasjonsteknologi har gjort det
mulig for systemer og mennesker å kommunisere svært fleksibelt og med en høy hastighet, og spørsmålet
som stilles i miljøer som er interesserte i svermteori, er hvor vidt dette kan gjøre oss i stand til en like
effektiv arbeidsdeling som man finner hos sosiale insekter, som maur, bier og termitter. Også
militærteoretikere har fattet interesse for sverm og spør seg om sverm har en verdi for militære
organisasjoner. I følge Edwards finnes det allerede flere militærhistoriske eksempler som viser at
svermlignende atferd er praktisert med gode resultater, men dagens teknologi kan gjøre militær sverming
enda mer potent (Edwards, 2005). Enkelt forklart er en militær svermstyrke organisert som små
manøverenheter. Disse små enhetene ledes gjennom en felles intensjon, slik at man har en felles retning,
men samtidig har enhetene stor grad av autonomi i handling (se kadettenes videre beskrivelse av
konseptet i vedlegg A).

17

”Under radaren”. Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet ”Norsk sverm”

ØF-rapport 01/2016

Temaet var såpass stort at det ikke kunne skrive alene og de gikk opp for meg at produktet blir
bedre med at flere skriver også. Får korreks og utfordringer fra andre. Med det mener jeg at når
man skriver alene, selv om man prøver å være kritisk til egne synspunkter og jobber med egen
modning, blir det uunngåelig at man havner i sitt spor og blir blind for noen perspektiver,
vinkler og problemstillinger som man ikke klarer å fange selv, får man med flere får man bedre
fanget opp dette. Personer med flere erfaringer, intellektuelt, ... og det var bakgrunn for hvem jeg
inviterte inn.
Å skrive sammen vil dessuten gi en merverdi fordi man kan motta faglig kritikk,
utfordring og perspektiver fra de andre, tenker han. Kadetten vil derfor invitere andre
kadetter med i arbeidet. I forkant av sommeren 2013 henvendte han seg derfor til noen
medkadetter og presenterte de grove linjene i prosjektet. På dette møtet forteller han at de
vil få flere detaljer om prosjektet, men først etter sommerferien. Han understreker at alle
sammen vil delta på eget ansvar og med full frihet. Samtidig er det viktig at den enkelte
kadett er motivert for å være med i prosjektet.

2.2 Problemgjenkjenning, nytekning og ambisjoner motiverer de andre
Doktrinekritikk er ambisiøst fordi det rokker ved de grunnleggende ideene og prinsippene
som det norske Forsvaret opererer etter. Kadettene ble nysgjerrige på svermkonseptet og
prosjektlederens ambisjoner. Noen av kadettene kjenner litt til svermteori fra før, mens
andre ikke kjenner til det i det hele tatt. Flere sier at de også har stilt seg noen spørsmål
angående dagens operasjonsmønster i Forsvaret. Noen har en del tjenesteerfaring allerede,
og de lurer på om sverm kan svare på utfordringer de har erfart, blant annet i Afghanistan.
De snakker om at Forsvaret muligens burde organisere seg på en annen måte, slik at det
blir et bedre samsvar mellom måten en norsk styrke er organisert på i utlandet og
organiseringen hjemme. I dag fungerer dette kontraproduktivt, mener flere av kadettene,
det vil si at avdelingene trener mot utenlandsoppdrag, og blir gjennom oppdragene
samtrente og velfungerende avdelinger, men samtidig tapper disse oppdragene det
hjemlige Forsvaret for personell. Derfor får man ikke utnyttet avdelingenes kompetanse
når personellet kommer hjem igjen, for da splittes de opp og tilbakeføres til sine respektive
avdelinger. Det er også medlemmer av gruppen som ikke har tenkt så mye på denne
problemstillingen tidligere, men de blir motiverte for prosjektet fordi de vil være med på å
utvikle nye tanker i Forsvaret. I ettertid forteller kadettene oss at de ble nysgjerrige og
enkelte sier de også ble litt «beæret» fordi de ble spurt om å være med i prosjektet.

2.3 Systemkritikk er profesjonens ansvar
Men hvorfor opplever kadettene det som motiverende å skape noe nytt? Flere av kadettene
er opptatt av det de kaller «profesjonens ansvar». En del av det å være offiser er å være
bevisst på utvikling og forbedring av Forsvaret. Kadettene som går på Krigsskolen har ofte
noen års tjenesteerfaring, forklarer kadettene, samtidig har de ikke vært lenge nok i
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systemet til å bli «satt». Nå er kadettene i en posisjon hvor de kan stille spørsmål ved det
etablerte, basert på en viss innsikt i hvordan ting fungerer. Denne posisjonen gir kadettene
en genuin anledning til å bidra til innovasjon i Forsvaret. Svermprosjektet muliggjør
dokumentasjon av tankene og ideene deres og kan slik også spres videre i organisasjonen.
Samtidig er flere opptatt av at det er balansegang som må håndteres i Forsvaret, mellom
kritisk nytenkning og lojalitet. Det kan være vanskelig å påpeke mangler og komme med
innspill til nye måter å gjøre ting på, fordi det kan oppfattes som kritikk og dermed rokke
ved den tilliten som må eksistere mellom offiserene. Men mens kadettene går på
Krigsskolen har de en arena som de kan utnytte. Fra dette ståstedet kan de tillate seg å
være kritiske til dagens system. Med svermteorien kan de kanskje introdusere en ny måte å
tenke doktrine på som ikke er avhengig av gitte forutsetninger som presenteres i
nåværende doktrine, og kanskje kan svermteori utvikle en mer robust krigføring for
fremtiden? Flere av kadettene tror at prosjektet «Norsk sverm» vil gi dem mulighet til å
prøve ut ideene sine og se om svermkonseptet «holder vann». En del av kadettene er ikke
like kritiske til dagens doktrine, men oppfatter sverm mer som en øvelse i det å tenke
alternativt og «utenfor boksen». Å delta i prosjektet tvinger uansett kadettene til å tenke på
nye måter i stedet for å låse seg fast i etablerte ideer. Gjennom prosjektet kan kadettene
kanskje få vist at det er flere veier som kan føre til Rom?

2.4 Å bidra til utvikling viktigere enn eksamen
Kadettene snakker om at det viktigste er å skrive en bacheloroppgave som betyr noe, ikke
bare en god eksamenskarakter. Kadettene tenker at de ikke nødvendigvis skal komme med
en løsning for Forsvaret, men oppnå det å skape en diskusjon om fremtidens forsvar og
Hærens doktrine. Gjennom prosjektet og vinklingen av bacheloroppgavene får kadettene
satt forhold på dagsorden som de tror vil være ukjente for mange. Noen tilkjennegir at det
absolutt medfører en viss risiko å bli med i prosjektet. Man vet jo ikke utfallet av å “flagge»
såpass høye ambisjoner som prosjektgruppen har. Ei heller vet man hvor fagpersonene ved
skolen, som skal sensurere oppgavene, står i forhold til svermkonseptet og kritikken av
bestående manøverdoktrine. Følelsen av risiko kalibrerer kanskje tanken om at
sluttproduktet ikke skal være en bastant løsning for Forsvaret, men et innspill til en
doktrinedebatt?
Målet er ikke at vi skal ha sluttproduktet og en løsning, men heller skape en debatt.
Personlige forventninger er å få dette spredd ut, få folk til å tenke ut av boksen. (…) om
bacheloren min blir slakta nord og ned, så har jeg i alle fall fått satt i gang noe.
Noen av kadettene mener det absolutt ikke er nok motivasjon for dem å bare bidra til
doktrinedebatt. De ønsker å skape endring, og understreker at de har tro på at
svermkrigføring er den riktige veien å gå.
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2.5 En arbeidsform som utløser kraft
Kadettene tror at prosjektet de deltar i ikke bare gir dem et faglig utbytte, men at det også
forsterker og bygger opp under deres personlige utvikling som ledere. At arbeidet med
bacheloroppgaven organiseres som et felles prosjekt, hvor man veksler mellom å jobbe i
gruppe og individuell jobbing, vil gi dem viktige kompetanser utover det rent faglige.
Erfaringene fra denne måten å drive prosjekt på, kan de ta med seg videre etter at de er
ferdige ved Krigsskolen.
Kadettene ser for seg at prosjektet vil utløse kraft i bachelorarbeidet fordi man er forpliktet
til hverandre gjennom et felles mål. Gruppesettingen gir motivasjon til å trekke i samme
retning, samtidig gir fasene med individuelt arbeid mulighet til å tilpasse arbeidet med
bacheloroppgaven til egne arbeidsplaner. Ikke minst mener de aller fleste at
gruppesettingen og prosjektoppdraget som de har til felles, gir en positiv pliktfølelse og
motiverer den enkelte til å holde fremdriften oppe.

2.6 Selekterte prosjektmedarbeidere
Hvordan prosjektgruppen ble dannet, er ikke tilfeldig eller basert på kadettenes eget
initiativ. Hvordan skjedde etableringen av gruppen? Mens initiativtakeren til prosjektet
jobber med å utvikle sin egen forståelse av et mulig svermkonsept, i julen 2013, starter
tankeprosessen omkring hvilke av kadettene i kullet som kan være aktuelle som
prosjektdeltakere. Han har fått et inntrykk av dem, basert på observasjoner han har gjort
gjennom det første semesteret ved skolen. Han tenker at han bare vil inviterte kadetter han
tror kan bidra positivt inn i prosjektet. Først hadde han tenkt på om han burde legge fram
prosjektideen sin i kullets time, med en oppfordring om å melde interesse. Men han kom til
at han egentlig hadde et klart bilde av hvem han ønsket å ha med, så han bestemmer seg
for å spørre disse direkte. Han oppsøker kadettene enkeltvis, fordi han tror at de blir mer
motiverte av en slik direkte utplukking enn av å verve seg selv. Noen av dem han
henvender seg til, kjenner han bedre enn andre, fordi de har jobbet sammen tidligere, mens
andre har han kun observert i klasserommet.
Jeg la merke til faglig dyktighet og åpenhet
For initiativtakeren er det viktig at kadettene han inviterer med har vist seg som faglig
dyktige, men også som åpne. Han mener også at både unge og mer erfarne kadetter bør
inngå i gruppen. Det trenger ikke være en forutsetning at kadettene har internasjonal
erfaring. Han vil ha med folk fra ulike typer avdelinger. Han tenker at det vil være en
fordel at kadettene som skal delta i prosjektet ikke er “mekaniserings‐forkjempere».
Ovenfor oss forskere utdypet prosjektlederen seleksjonen slik:
Det var to kriterier. Satte opp listen etter åtte eller ni måneder på skolen. (...) La merke til at de
var flinke og oppegående folk. Om de har internalisert ansvaret som ligger i profesjonen. At de
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har et genuint ønske om å være offiserer. Det er mange som ikke vet hvorfor de er på krigsskolen.
Det første jeg så på var at de brenner for forsvarssaken og føler på profesjonens ansvar. Og at de
er interessante å diskutere med. Og at de er aktive i timene og formulerer og argumenterer godt,
trekker frem relevante ting. Satt en stund å observere ut fra det og så hvem som var
hardtarbeidende og flittige. Prøvde å få en god bredde i erfaringer, vært i avdeling, ikke avdeling,
om det har vært en manøveravdeling eller støtteavdeling, fartstid i Forsvaret, både lang og kort
tid i Forsvaret, spenn i alder, type bakgrunn folk fra samband, etterretning, kampavdeling, folk
fra gjennomgående ... bredt spenn.
Denne sammensetningen mener han er gunstig for å forhindre gruppetekning.
Gruppesammensetningen bør være slik at de lettere kan utfordre hverandre. I ettertid viste
det seg imidlertid at det ble jegermiljøet og lettinfanteriet som til slutt utgjorde flertall i
prosjektgruppen. Kadettene som ble med i prosjektet forteller at de har en åpen innstilling,
og noen av dem er særlig inspirert av geriljakrigføring.

2.7 Kost – nytte vurderinger
Den første betenkningen kadettene har når de blir invitert, er den potensielle
arbeidsmengden. Flere forteller at de må ta seg en tenkepause: de tenker grundig igjennom
hva de tror de vil tjene på å være med, kontra hva de må investere. De tror det vil bli mer
arbeid enn de ellers ville hatt, ikke minst fordi de skal inngå i en gruppe. En gruppe må
koordinere seg, få alle med, og gå i samme retning. De fleste opplever at de er villige til å
ofre mer fordi de tror det ville lønne seg på sikt, og at prosjektgruppen vil gjøre
bachelorarbeidet mindre tungt å gjennomføre. Med prosjektet får de en gruppe hvor de
kan diskutere ting underveis og de kan spørre hverandre til råds. Samtidig tror noen at det
kan bli vanskeligere å få en god karakter på bacheloroppgaven fordi temaet de har valgt er
komplisert og vanskelig. De kunne ha skrevet om noe enklere og sånn sett «safet», men har
valgt å være med fordi de er interessert i å lære mer om svermkonseptet, og å utfordre
nåværende doktrinediskurs.
Medkadetter i kullet, som ikke er med i prosjektgruppen, viser nysgjerrighet, men flere er
kritiske. Noen synes det er tøft at de våger seg på en ambisiøs oppgave, mens andre tuller
med at de «driver å skriver på doktrinen si». De får noen kommentarer og noen føler at de
har måttet forsvare seg litt. Det er også folk som gir inntrykk av at de gjerne skulle ha vært
med, men som kanskje ikke hadde turt hadde de fått en reell mulighet. Ambisjonen og
arbeidsmengden som må legges ned i prosjektet oppfattes både som tøft og imponerende,
men også som en risiko. Kan kadettene ha valgt seg et tema for bacheloroppgaven, og en
prosjektform som kan medføre en risiko for karakteren på bacheloroppgaven? Flere er
opptatt av å diskutere dette med dem.
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2.8 Én leder, men et felles ansvar
Alle i prosjektet oppfatter initiativtakeren til prosjektet som leder av gruppen. Ideen til
prosjektet er hans og det er også han som har lagt frem prosjektet overfor ledelsen ved
skolen. Det er derfor naturlig at han skal være leder i gruppen. Initiativtakeren selv har
forståelse for at han har fått rollen som prosjektleder, men han er samtidig opptatt av å at
alle bærer ansvaret sammen. Selv om prosjektet har det de kaller en flat ledelsesstruktur,
vil prosjektets initiativtaker alltid ha det siste ordet med hensyn til å styre i hvilken retning
gruppen skal gå. I tillegg har de innledningsvis i prosjektperioden fordelt ulike
ansvarsområder og oppfølgingsoppgaver seg imellom, som for eksempel å holde kontakt
med FFI og Hærstaben. Kadettene tror det kan komme behov for andre roller etter hvert
som prosjektet utvikler seg, men det vil de i tilfelle ta tak i når det oppstår.
Kadettene understreker det kollektive ansvaret, de har blitt med frivillig og må derfor selv
ta ansvar for framdriften med egen bacheloroppgave. Kadettene sitter ikke og venter på at
de skal bli ledet av prosjektlederen. Selv om en av dem har lederrollen, må alle jobbe
sammen og dra lasset sammen. Dersom den enkelte står ovenfor problemer underveis i
prosjektperioden, eksempelvis å holde frister, må de andre få beskjed om dette. En åpen
kommunikasjon, også om utfordringer, er det som gir mulighet til å hjelpe hverandre.
Kadettene ser for seg at de kan passe på dynamikken i gruppen, og kan hjelpe hverandre
med skrivesperrer og lignende.
De bestemmer seg for en dato i november 2014, som de kaller «point of no return». Alle
som fortsatt er med i gruppen etter denne fristen, forplikter seg til å være med hele løpet
ut. Gruppen skal ellers fungere demokratisk og beslutninger skal tas i fellesskap med alle
tilstede. På den andre siden er det ikke sånn at prosjektet står og faller med at alle
kadettene leverer bacheloroppgaven som del av svermprosjektet. Siden de skriver
individuelle bacheloroppgaver, er de ikke avhengig av hverandre for å få levert. Men at
alle er med er viktig for planene de har om å føre videreføre prosjektet, også etter at
oppgavene er levert. Det planlegges blant annet artikler og foredrag for å fortsette
diskusjonen om ny doktrine. Skal de lykkes med dette målet, er de avhengig av at alle
leverer det de er blitt enige om, slik at prosjektet blir mest mulig helhetlig. Det er ikke alle
temaene i svermkonseptet som belyses i prosjektet, og kadettene vil uansett måtte fullføre
arbeidet med å utvikle svermkonseptet etter at bacheloroppgavene er levert.

2.9 Gjøre hverandre gode, styrke hverandre
Kadettene ser at det er flere fordeler med å være flere som skriver innenfor samme tema.
De ser for seg at de skal ha hver sin veileder fra skolen, men prosjektet gjør at deltakerne
kan veilede hverandre. Fagkompetanse er ikke noe som bare finnes i bøkene, men en finner
det også hos hver enkelt av kadettene. Den enkeltes kompetanse er noe de vil utnytte
positivt i samarbeidet som prosjektet inviterer til. Dersom man trenger veiledning, ser
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kadettene for seg at de vil gå sammen med den eller dem som skriver om tilgrensede
temaer, og diskutere oppgavene med hverandre. Det er enighet om at dersom noen står
fast og trenger hjelp, så skal de andre bidra. Dersom kadettene kommer over noe de tror en
annen kadett vil ha nytte av, eksempelvis litteratur, så skal en gjøre vedkommende
oppmerksom på dette. Uttrykk som blir benyttet av kadettene er «vi spiller hverandre gode»
og «vi kan finne styrke i hverandre».
Kadettene lager ikke kjøreregler for hvordan de skal håndtere eventuelle utfordringer i
gruppen, fordi de ikke tror at dette kommer til å bli noe problem. De er alle vant til å jobbe
i grupper, og vet hva som kreves for at et stort arbeid skal komme i havn. Dersom det
oppstår konflikter, vil de ta i bruk tilbakemeldingsseanser for å løse opp i disse.
Tilbakemeldingsseanser er vanlig ved Krigsskolen og noe alle kadettene skal være trent i.
Gruppen har med andre ord ingen formaliserte retningslinjer for prosjektarbeidet, og
belager seg på at utfordringer kan løses helt uformelt, eksempelvis om det skulle oppstå
konflikter eller andre uforutsette hendelser. Det handler om å si ifra, be om hjelp, tilby
hjelp og bruke tilbakemeldingsseanser. I oppstarten har de jobbet ganske mye individuelt
fordi hver enkelt har vært opptatt av å finne egne temaer og problemstillinger for
oppgaven sin. Kadettene tror at de større utfordringene først kan komme etter at de har
begynt å produsere noe skriftlig og må samarbeide om forståelser og tolkning, eksempelvis
av tekster. De hadde spørsmålet om grupperegler oppe på ett av de første møtene, men det
var tidsmangel så det ble ikke tid til å ta det opp. Den eneste klare regelen de har nå er
tidsfristen for når deltakerne kan droppe ut av prosjektet.
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3 UNDERVEIS: AKTIVITETENE, PROSESSENE OG DIALOGENE
Dette kapittelet er i sin helhet viet observasjoner vi har gjort av kadettene underveis i
prosjektperioden. Vi har valgt å presentere data fra observasjonene i en relativt omfattende
form fordi å dokumentere prosjektet er en del av oppdraget fra Krigsskolen. Vi ønsker å få
frem kjernepunkter i aktivitetene. Dette er en form vi tidligere har benyttet i 60 Seconds‐
prosjektet som ble evaluert i 2011 og 2012 (Stokke & Mathisen, 2011; Stokke & Mathisen,
2012), hvor kunnskapsoverføring til skolens ansatte var ett av målene.

3.1 De fire første samlingene
De to første samlingene observerte vi ikke fordi de var avholdt før forskningsprosjektet
startet. Men i intervjuene har kadettene sett tilbake på og fortalt om disse første
samlingene. De to første samlingene dreide seg om å skape en felles forståelse av
svermkonseptet og hvilke temaer som skulle dekkes i prosjektet. Prosjektlederen holdt et
foredrag for de andre hvor han redegjorde for svermteori, historisk forankring og
tilgjengelig forskning. Kadettene lærte også en brainstormingsteknikk. Fra denne
samlingen forteller kadettene at de jobbet med å skape en felles forståelse av svermteori og
svermkonseptet. Gjennom brainstormingsprosessen ble de klar over hvilke ulike vinklinger
de kunne ha på konseptet. Dette gav inspirasjon til egne oppgaver og til distribueringen av
oppgavevinklingene i gruppen. Prosjektlederen forteller dette om hvordan han hadde lagt
opp den første samlingen:
Det var faktisk temaet for de to samlingene – omforent forståelse og temaer som skal dekkes. Jeg
startet med å holde en leksjon om svermteori forankret i historie og annen forskning. Bare for å
prime folk på det. Og så lærte vi å bruke tankekart for å gi dem et verktøy de kunne bruke i
brainstorming. Etter dette delte vi gruppen i mindre grupper på tre personer. De lagde
tankekart sammen om hva de la i sverm og det de mente burde dekkes. De utviklet tankekartet og
så samlet vi oss igjen hvor vi laget et helt tankekart for Sverm‐gruppen. Satt sammen, tok vekk
overlappinger, lagde egne plasseringer for temaer i tankekartet.
Gjennom disse aktivitetene ble både prosjektdeltakerne og prosjektlederen bevisst på
hvilke faglige vinklinger og problemstillinger som kunne være relevante for å utvikle et
svermkonsept, og at de hadde god nok tid var en forutsetning for at de fikk til dette:
Det var en tankesmie‐aktivitet og vi hadde god tid. Det var ikke noe tidspress på å levere da. Alt
var helt fritt og vi kunne utvikle tanker sammen. Kunnskapsutvikling sammen.
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En av kadettene forteller fra disse første samlingene at kadettene følte at de var sammen
om noe viktig i en slags «skyggestruktur» hvor de «jobbet under radaren» med noe som
helt og holdent var kadettdrevet:
(…) Det var kadettdrevet og spontant formet fra vår side og vi følte at det var en skyggestruktur
da, og det likte vi. Vi følte vi jobbet under radaren om noe vi syntes var viktig. Vi merket allerede
da at vi hadde mye interessant å komme med. Og knyttet opp mot Forsvarets behov og
ansvarsområdet. Vi hadde en sterk indre motivasjon på det.
Vi definerte både hvilke produkter vi skulle lage og hva de skulle inneholde selv, uten å få noe
servert av instruktører.
Kadettene forteller om følelsen av frihet og selvstendighet. Med dette initiativet og
prosjektet viser kadettene at de ikke trengte instruktørene til å lage oppgaver for dem, og at
de ikke må ledes etter hånden.
Ved tidspunktet for samling 3 var evalueringsoppdraget ikke startet, mens samling 4 ikke
ble observert pga. at rammene i prosjektet gjorde at vi ville prioritere de andre samlingene
som skulle gjennomføres. Kadettene forteller at dette var kortere samlinger med
statusoppdateringer som hadde til hensikt å holde alle i gang med oppgavene sine.

3.1.1

Vår tolkning

De første samlingene ble brukt til at alle deltakerne skulle komme inn i tankegangen om et
mulig svermkonsept, og hva et slikt konsept kunne romme. Gjennom arbeidet med
tankekartet virker det som at alle fikk bidra med å fylle inn ulike aspekter ved et
svermkonsept og slik utkrystalliserte også temaene for de ulike oppgavene seg.
Planlegging av prosjektet ble dessuten dokumentert med en tidsplan og arbeidsfordeling.
Svermkonseptet er grunnlagt i prosjektlederens ideer og tanker, men det ser ut til at
kadettene mener at de har fått være med på å utvikle svermkonseptet videre under de
første samlingene. Vi aner også at kadettene synes de er med på et givende og spennende
arbeid, også fordi det pågår utenfor skolens påvirkning. Prosjektet er helt og holdent deres
eget.

3.2 KS-opplegg: Kullets oppstartsseminar for bacheloroppgaven
På starten av høstsemesteret 2014 observerte vi under et arrangement som faglærerne
hadde for hele kullet med kadetter. Etter dette seminaret skulle prosjektgruppen
gjennomføre en samling, og da passet det godt å observere fellesopplegget først. Hele
kullet var samlet i Brigadesalen, som er ett av de største undervisningsrommene ved
skolen, og i tillegg deltok en åtte‐ti instruktører fra ulike fagavdelinger. Vi ønsket å bli kjent
med hva instruktørene sa om bacheloroppgaven og skriveperioden, og hvordan de
fremstilte mulige temaer, handlingsrom og alternativer som kadettene kunne spille på i
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oppgaven sin. Dette var altså informasjon som gikk til hele kullet, ikke spesifikt til
svermgruppen, fordi arrangementet var en del av det ordinære opplegget til skolen.

3.2.1

Innlegg ved instruktører fra forskjellige fag

Kadetter og ansatte har vært samlet siden kl. 0800 på morgenen og skal holde på til
klokken 0915. Disse 75 minuttene er viet instruktørene til å legge frem for kadettene
eksempler på mulige temaer for bacheloroppgavene som kan skrives innenfor de ulike
fagområdene. Dette er ment som inspirasjon for kadettene. Hensikten er også å si noe om
hvilke temaer den enkelte faglærer kan veilede på. Fagansvarlige instruktører bruker ca. 5‐
10 minutter hver til sine fremlegg. Noen har laget PowerPoint, men de fleste bruker notater
de har med seg.
I faget lederutvikling, presiseres det at det er mange vinklinger kadettene kan gjøre i
oppgaveskrivingen, og at det er mange ulike fenomener som kan undersøkes, både
kvalitativt og kvantitativt. Et eksempel er det psykologiske aspektet ved krigføring, hva det
gjør med kampkraften, og hvordan man kan tilnærme seg utfordringen. Det benyttes
faglige begreper fra blant annet organisasjonspsykologi, lederskapsteori og
gruppepsykologi i fremlegget.
I taktikk viser instruktøren til en modell som illustrerer tre nivåer i faget. Disse nivåene kan
benyttes av kadettene for å komme frem til fokus og avgrensning av oppgaven:
1. Doktrine/manøverkrig
2. Sammenheng mellom taktikk og prosedyrer
3. Stridsteknikk vs. mentale innstillinger
Det er instruktører som konkretiserer de tre nivåene. Med utgangspunkt i det første nivået,
doktrinen, kan kadettene for eksempel studere begreper og hva disse kan romme, eks.
intensjon, manøverkrig, schwerpunkt og combined arms. Kadettene anbefales å hente stoff
fra militærteorien og fra doktrinen for å diskutere begrepene:
Selv om vi setter navn på ting, er det ikke sikkert vi vet hva vi snakker om. Alle har behov for
begrepsavklaring. Hva betyr det? Hva betyr det i den spesielle situasjonen?
Det andre nivået fokuserer på sammenhengen mellom taktikk og prosedyrer, eksempelvis
hvordan reglementer er bygd opp og hva som er grunnlaget for reglementene. Det tredje
nivået peker på atferdsnivået; «hva gjør vi?».
Hva skjer inni soldaten siste 100 meter mot målet? Det finnes masse litteratur om dette og
personlige erfaringer.
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Kadettene blir anbefalt å begynne å tenke på innsnevring av fokus allerede nå, slik at de
kommer i gang med oppgaven de skal skrive. De anbefales også å se på tidligere oppgaver
som er skrevet, slik at de får inspirasjon.
En av instruktørene forteller at ofte kommer kadetter til kontoret og sier at de vil skrive «et
eller annet om kultur», men det åpner opp for en hel verden. Instruktøren anbefaler at
kadettene ser på tidligere oppgaver som er levert, ikke minst for å få ideer om hva de vil
gjøre annerledes. Kadettene kan velge seg en nisje: «Tenk på hvilke temaer som allerede er godt
dekket». Instruktøren snakker om røttene til faget: en blanding av antropologi,
statsvitenskap, lingvistikk, psykologi og sosiologi, et fag som bygger på mange fag.
Dersom kadettene ikke vil benytte intervjuer som metode, kan de se på historiske tekster
og vurdere om kultur er en viktig faktor i fremstillingen; hva slags rolle får kulturen i
framstillingen. De fleste kadettene ser ut til å lytte og flere av dem noterer i bøkene sine,
eller på PC. Instruktøren nevner deretter eksempler på temaer kadettene kan skrive om, og
setter disse i en militær kontekst. Det er mange veier å gå, men viktigst er det at kadettene
finner ut av hva de selv har lyst til å finne ut av, og om det er mulig innen tidsrammen de
har (18 uker totalt).
Økten begynner å nærme seg slutten. Neste instruktør som går opp til kateteret underviser
i idrett. Vedkommende vil være kort, men ønsker å redegjøre for hva som er undersøkt av
tidligere kadetter. Idrett fremstilles som et spennende fag å forske på, blant annet fordi
man kan gjøre intervensjoner og komparasjoner, eksempelvis hvilken treningsmetode som
fungerer best? Kadettene kan også benytte tidligere innsamlede data og gjøre dypdykk her.
Dette fremstilles som tidsbesparende. Instruktøren avslutter med å vise til hva andre
kadetter har skrevet om tidligere. Noen har eksempelvis sett på sammenhengen mellom
det å bli rangert nederst i kullet og resultater på fysiske tester. Andre har sett på ernæring,
eksempelvis om stridsrasjonen for vinter er god nok for høyintensitetsstrid.
På slutten stiller noen kadetter spørsmål til instruktørene. Ett av spørsmålene knytter seg til
en liste fra Hærens våpenskole som lister opp hva våpenskolen ønsker å få belyst. Det vil si
at det er en form for oppdragsforskning. Etter dette har kadettene 45 minutter som de kan
bruke til å snakke med faglærerne om sine foreløpige temaer og problemstillinger. Denne
delen er vi ikke med på fordi vi skal observere svermprosjektets samling.

3.2.2

Vår tolkning

Instruktørene snakker ut fra eget fag, med faglige begreper og teorier. I sine fremlegg viser
den enkelte faglærer eksempler på mulige temaer til bacheloroppgaven. Her er det
interessant å se at formen som er valgt på oppstartsseminaret, med fremlegg fra
enkeltinstruktører, gjør at bacheloroppgaven blir rammet inn i enkeltfag. Man kan tenke
seg at tverrfaglige muligheter slik ikke kommer like godt frem for kadettene.
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Kadettene blir anbefalt å begynne å tenke på innsnevring av fokus allerede nå, slik at de
kommer i gang med oppgaven de skal skrive. En instruktør tipser kadettene om at det
finnes datasett som de kan bruke, og slik kan de spare tid. Egen datainnsamling er som
kjent ressurskrevende. At også faglærere er opptatt av tidspress, ikke bare kadettene selv,
sier trolig noe om arbeidsbyrden i den korte bachelorperioden. Innbyr rammen til faglig
modning og fordypning, eller kan det tenkes at perioden er for kort?
Kadettene anbefales å se på tidligere oppgaver som er skrevet, slik at de «får inspirasjon».
Å studere tidligere innleveringer, kan trigge egne ideer hos kadettene, men kanskje også en
form for opptatthet av hva som er «riktig» å gjøre. Samtidig gir eksempler på oppgaver en
pekepinn på hva som kreves eller er mulig, eks. omfang, ambisjonsnivå, metodedesign osv.
Noen av kadettene etterlyste dessuten en liste over temaer som FFI ønsker å få belyst, og
det å skrive en oppgave som er direkte nyttig for Forsvaret, er nok motiverende for mange.
Slik blir oppgaven en form for oppdragsforskning. Samtidig kan en slik bestillingsliste bli
noe mer uselvstendige kadetter velger som «planke», istedenfor å finne frem til noe de
synes er interessant for sin egen del.
En av instruktørene har en interessant og annerledes tilnærming til tidligere
kadettoppgaver. Studier av slike handler ikke bare om å få inspirasjon, men kadettene kan
finne ut hva som allerede er godt dekket av tidligere kadetter, slik at de kan finne frem til
sin egen nisje. Det kan være særlig motiverende å ta tak i et tema som ingen har belyst før!
Denne instruktøren er alene om å foreslå at kadettene kan ta utgangspunkt i egne
erfaringer for å komme frem til et interessant tema og motiverende problemstillinger.

3.3 Samling 5: Status pr. semesterstart
Samme dag som fellesopplegget ovenfor, gjennomfører svermgruppen et eget seminar,
hvor de diskuterer kadettenes problemstillinger for oppgaven og avgrensninger. Det er ni
kadetter som deltar. Svermgruppen sitter rundt et avlangt bord. Prosjektleder starter økten
med å si hva som er plan for dagen. Kadettene hadde opprinnelig tenkt å jobbe hele dagen
med oppgavene sine, men skolen har gitt dem bare 45 minutter pga. annen undervisning
som har fått prioritet.

3.3.1

Høye ambisjoner

Innledningsvis på samlingen tar en av kadettene ordet og sier at de har snakket med
dekanen om at de egentlig driver med forskning, ikke bare en oppgave: «Det er ikke bare
trening i å skrive, det er faktisk forskning. Vi finner opp kruttet her!». En annen bryter inn og
sier: «Jeg mener at vi nå begynner å lukte på master‐ambisjonen.». En tredje uttrykker: «Det er
ambisiøst, men det har vi ikke lagt skjul på». Så følger en diskusjon om hva forskning egentlig
er, og om prosjektet deres kan regnes som forskning. Diskusjonen avsluttes og
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prosjektlederen gjentar målet med økten: «Produktet må være en problemstilling og en
avgrensning».

3.3.2

Avgrenser i forhold til hverandre

Kadettene setter seg to og to eller tre sammen, i temagrupper. Planen er at de skal legge
frem oppgavene sine og diskutere mulige overlapninger og avgrensninger i forhold til
hverandre. «Jeg føler meg mest her», sier en av kadettene og går til den ene gruppen. Det blir
noe bytting innledningsvis da noen må tenke seg litt om for å plassere seg i mest
hensiktsmessig gruppe (dvs. overveielse og vurdering av eget arbeid i lys av de andres
temaer).
Den ene tremannsgruppen ble observert gjennom samlingen for å lettere kunne holde
tråden i det som pågår. Dialogen dem i mellom er til tider vanskelig å høre, men essensen i
hva de tar opp med hverandre kommer frem. En innledende dialog går slik:
K1: Jeg har faktisk tenkt litt på det hun faglærer sa om ... de klarer å få små celler til å fungere
tett. Dem får kohesjon.
K3: Ja for det ene er ... , men det andre er å få norske til å ... til å se at dette er viktig og å gjøre
det.
K2: Det er en stor andel som ikke er fysisk skikket til svermkonseptet.
K1: Det er mer det fysiske som er trenbart, det psykiske er vanskeligere å trene
K2: Snakker man med NN kan man finne noe.
K1: ... hører ikke hva som sies
K2: ... hører ikke hva som sies
K3: Det var derfor jeg tenkte at ... jeg tenkte å ta opp det, men hvis du også toucher det, og jeg
toucher det, så ... det er ganske omfattende.
Alle de tre kadettene er like aktive i dialogen; de reflekterer over svermkonseptet med
hensyn til gruppesamhold og hvilke krav som må stilles til soldater som skal kunne
fungere i svermkonseptet. I tillegg diskuteres avgrensninger i forhold til hverandre:
K3: Jeg tror nok at jeg kommer til å avgrense slik ... og jeg tror nok at konklusjonen blir at ...
K1: Det som fungerer for meg er ...
K2: ... noterer ned punkter i skriveblokken si
En av de ni kadettene som er med i svermgruppen sitter imidlertid alene under hele økten.
Han inngår ikke i noen av to‐ eller tremannsgruppene. Denne kadettene skal skrive det
gruppen kaller «meta‐oppgaven», det vil si om svermprosjektet og arbeidsformen de
benytter. Kadetten spør meg om hva mitt oppdrag som forsker er? Vedkommende sier han
ikke husker helt. Jeg forklarer. Så spør han: «hva er det du ser etter da? Under
observasjonen?». Jeg svarer at jeg er oppmerksom på kommunikasjonen mellom kadettene;
hvilke former for kommunikasjon, måter man henvender seg til hverandre på og hva som
tematiseres i dialogene. Etter denne samtalen med meg ser jeg at han begynner å observere
de andre kadettene.
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Senere på dagen følger jeg en ny tremannsgruppe. Kadettene starter med en lengre
diskusjon om avgrensningen av oppgaven til en av dem. En av kadettene problematiserer
avgrensningen og utfordrer kadetten som skal skrive oppgaven. Vedkommende tar imot
innspillet og sier han er enig i kritikken. Kadetten som utfordrer bruker en lignelse for å
forklare resonnementet i kritikken sin. En ny kadett legger frem sin problemstilling og
avgrensning av oppgaven:
Kx: leser opp sin problemstilling og hvordan han har avgrenset
Ky: er det slik at du ønsker å ....?
Kx: bekrefter Gy sin forståelse
Kz: Du skulle jo skrive om taktikk og da kan du skrive i det vide og brede da? kritiserer
avgrensningen som for utydelig.
Kx: (...) kanskje angrep og forsvar er samme lende ... ufullstendig, vanskelig å høre hans
respons til Kz.
Ky: Oppholdende strid er jo det Forsvaret er dimensjonert for. Den problemstillingen høres
veldig interessant ut.
Kx: Jeg var veldig gira på den i starten, men har gjort vurderinger (...) skal svermene være (...)?
Er det en veg å gå? Men så igjen, er det nok? Legger jeg meg på et for lavt nivå eller?
Ky: (...) eller vil det være på dybden i en av de. Du kan snakke ganske spesifikt om de begge, men
... foreslår deretter en slags struktur på oppgaven til medkadetten
Kx: Tror dere det er riktig nivå å legge seg på?
Kz: Du kan gå helt ned på våpen og ...
Ky: Er det en grunnpakke du vil ha? Eller er alle generiske?(...). Den oppgaven din virker
superinteressant!
Kz: Men når du sier «maksimal utnyttelse», hva mener du med det? Vil du definere det?
Kx. Jo, det vil jeg.
Prosjektlederen kommer bort til gruppen mens de arbeider og sier:
Uansett ordlyd vil du skrive om det du sa i stad, og det er en interessant vinkling.
I dialogene vi her har vist ser vi at kadettene motiverer hverandre og stiller hverandre
spørsmål om den enkeltes oppgave. Kadettene stiller også kritiske spørsmål og ber om
utdypninger. Kadetten som satt alene, han som skal skrive meta‐oppgaven, sitter fortsatt
alene.

3.3.3

Diskuterer veiledere og alternative veiledningsmodeller

Den samme gruppen studerer en liste over temaer som kadettene i prosjektet har fordelt
seg i mellom. Kadettene begynner å diskutere veiledere, men lanserer også ideer til
alternative modeller for veiledning:
K3: Hva slags veiledere ser dere for dere?
K2: Jeg kunne tenke meg NN ... en veileder som er relevant for ledelsesperspektivet
K3: Jeg kunne tenke meg et slags veilederteam for gruppen.
K1: Men skriver du om ledelse? henvendt til K2
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K2: Ja fordi ...
K1: Men han NN er ikke ekspert innen ledelse da ...
Dialogen viser at kadettene ikke bare diskuterer hvilke veiledere de kan tenke seg, men de
vurderer de ansattes kompetanse i lys av problemstillingene de reiser i bacheloroppgavene
sine. En av kadettene foreslår også en alternativ modell, hvor et veilederteam veileder
svermgruppen. Etterhvert samler kadettene seg i prosjektgruppen, og der fortsetter
diskusjonen:
K3: Vi må begynne å snakke om veiledere, før de blir tatt.
Prosjektleder: Ja det må vi. Hvilke temaer er det vi har? spør ut i gruppen og tar opp arket med
matrise hvor temafordelingen er oppført.
Flere kadetter kommenterer
Prosjektleder: For å snu på det, hvem vil vi ha som veiledere?
K1: I1 synes jeg er for ladet ...
K3: Jeg vil ha I2 og muligens hun I3.
K6: Kan vi bare slenge ut her?
K4: Jeg vil ha I4 for jeg skal ha helhetsperspektivet.
K5: I5 er og en mulighet.
Prosjektlederen: Vet ikke hvor god han er i strategi da ...
Kx: Det er organisasjonsprosesser og ledelse han er opptatt av ...
My: Men han ble jo den beste i sin tid så ... Og det er sikkert ikke så mange andre som skal ha
han.
K3: Og I6 ... juristen. Hun kan jeg ta kontakt med.
Prosjektleder: Det må bli en i taktikk og da.
Kz: Det må bli I7.
Kx: I8 tror jeg er flink da ...
K1: I8, jeg vet ikke ... hva med I9 da, som er mer på strategibiten?
Prosjektlederen: I9 synes jeg er god til å gjengi, men jeg vet ikke hvor god han er på selvstendige
vurderinger i faget?
Kx: NN da? en tidligere general YY og han gikk på samme kull ... jeg kan ringe ham?
Prosjektleder: Men han har en veldig matematisk tilnærming til det da. I10 er han jeg hadde
tenkt å spørre. Han er kanskje mest positiv til det. Det vil si å gå vekk fra mekanisert konsept til
lett infanteri.
Kx: Når det gjelder historisk tilbakeblikk så tenker jeg I7, og for COIN‐delen tenker jeg I10. Jeg
er usikker på om det er nødvendig å ta inn flere.
Samlet i storgruppen går gruppen igjennom forslag til veiledere, men det er ikke alle de
kjenner like godt. 7 av 9 er aktive i diskusjonen om veiledere. Det foreslås noen navn og
prosjektleder vurderer disse enten som for lite selvstendig (for mye gjengivende), eller at
vedkommende trolig ikke har en hensiktsmessig tilnærming til svermkonseptet. Han
foreslår en intern veileder som han mener er mer åpen for gruppens ideer. Toppfolk i den
militære organisasjonen, sier en av kadettene at han kan ta kontakt med gjennom sitt
uformelle nettverk. I forlengelsen av dette diskuteres det hvor vidt taktikkseksjonen kan
føle seg tråkket på fordi kadettene har valgt å skrive om svermkonseptet. Kadettene
snakker om hvilke veiledere de tror er åpne for nye tanker.
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Svermgruppen diskuterer også hvordan veiledningen skal organiseres, eksempelvis som et
veilederteam:
Prosjektleder: Jeg tror det er best at det er færrest mulig veiledere.
K3: Jeg synes de skal danne et slags veilederteam. Da snakker de sammen og vi sparer tid. Det
blir lettere for dem og.
Prosjektleder: Da har vi sju veiledere. Jeg vet ikke om det er ... men vi kunne fått ned til fire, men
det vet jeg ikke om er faglig realistisk?
K3: Ja men vi kunne hatt elleve og nå har vi sju.
Mx: Det er bra for de andre kadettene også at ikke vi tar hele kapasiteten. At vi tar fullt beslag
på dem.
Prosjektleder: Men har man veiledere som bare jobber med sverm kan de diskutere seg i mellom
og mellom kadettene. Men I10 han må jo (være med i et eventuelt team) ...
My: Kan man ha en kjernegruppe av veiledere og en hjelpegruppe som ikke er så involvert?
Mz: Ja det tror jeg er lurt også fordi ...
M2: Hva hvis vi tar de eksterne veilederne separat og bruker de interne som kjernegruppe?
Prosjektleder: Det viktigste er vel at man har en veileder som man er komfortabel med og som
man kan arbeide med. Det skal ikke gå på bekostning av å holde antallet nede. (...) Da er vi nede i
seks veiledere. Det er bra. Og når vi har så sprik i vinkling av tema må vi ha såpass mange.
K3: Jeg tror de kommer til å få det gøy de veilederne også. Å se dette sammen.
Prosjektleder: Da blir det fem minutter med pussing av våpen og så møtes vi her igjen om 20‐25
minutter slik at vi har mer å gi ifra oss igjen.
Nesten alle kadettene er med i denne diskusjonen om hvem, hvor mange og organisering
av veilederne. Under denne seansen er det prosjektleder som tar notater på vegne av
gruppen. Under samtalene som pågår uttrykker kadettene at de ikke opplever noen
motsetning mellom å benytte seg av skolens veiledere og at svermprosjektet skal «stå på
egne ben». Så lenge veilederne er positive til konseptet, er det ingenting i veien for å
benytte seg av dem, sies det. Kadettene understreker at svermkonseptet utelukkende skal
være et resultat av gruppens tenkning, men kadettene kan støtte seg på andre som har
erfaring med akademisk arbeid og liknende. Prosjektleder avslutter gruppearbeidet, han
oppsummerer og sier at de skal fortsette i morgen, samt at de har kommet et godt stykke
videre nå.

3.3.4

Egen oppgave blir relevant i en helhet

Etter at samlingen er slutt setter vi oss ned med den ene tremannsgruppen. Vi spør dem
om hva de opplever denne økten ble brukt til, hva de har vært med på? De forteller at
målet var å bli klarere på hva som skiller de enkelte kadettene sine oppgaver rent tematisk.
De skulle også hjelpe hverandre med relevante kilder. Kanskje hadde noen kommet over
kilder andre kunne benytte, men som er mindre relevante for egen oppgave? De uttrykker
at måten de jobber på, som en gruppe, vil gi en «synergieffekt». Oppgavene til kadettene
vil bli mer anvendelige for Forsvaret, fordi de danner en slags helhet. Oppgavene til den
enkelte står ikke alene og belyser kun et lite utsnitt av et militært konsept.
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De forteller at oppgavene deres kunne ha vært skrevet uten at de var med i
svermprosjektet, men prosjektet gir dem anledning til å knytte egne problemstillinger til
tematikker som tas opp av de andre kadettene i gruppen. Slik blir den enkelte kadett sin
oppgave gitt relevans for de andre sine oppgaver, og motsatt. Det er positivt og gjør at
egne refleksjoner blir forankret i en felles helhet. Samtidig er det utfordrende, fordi med
den måten de har organisert seg på, må kadettene sjekke ut fremdriften med hverandre,
hvor vidt ens egen oppgave er godt nok koblet til de andre sine oppgaver, og at de ikke
skriver på en overlappende måte:
Jeg kunne skrevet overordnet om a og b [temaet for oppgaven] uten å delta i prosjektet, men nå
som vi har det blir jeg avhengig av å høre fra Kz hva han har funnet ut, eller hvor mye soldaten
skal tåle da, samt at Ky har en mening om hvordan man kan bruke sivile, altså samarbeide med
sivile.
En forklarer at han kan støte på problemstillinger som bør utdypes i svermkonseptet, men
som han ikke selv kan gjøre innenfor rammen av egen oppgave. Avklaringer omkring
hvem som dekker hva, samt tips om spennende aspekter som bør belyses, bidrar til at de
får et forhold til og interesse for hverandres oppgaver. Selv om de er enige om at de skal
unngå direkte avhengighetsforhold mellom oppgavene, bidrar det til en bedre
helhetsforståelse. Samtalene de har hatt i dag har gitt dem mer klarhet i avgrensning. I
løpet av dagen har de også skissert argumentasjonsrekker i oppgavene. Prosjektet har så
langt gjort at de føler at de «ligger foran skjema» og allerede kan begynne å skrive, tre‐fire
måneder før skolens ordinære opplegg starter. Samlingene de har hatt gjør at de har
oppgaven «i hodet» hele tiden:
Jeg har trukket mye nytte ut av det. Arbeidet hittil med oppgaven har gått veldig greit på grunn
av prosjektet. Jeg kan jo begynne å skrive! Jeg er tre fire måneder foran skjema. Jeg er foran
skolens skjema. På grunn av samlingene er oppgavene hele tiden “oppi hodet». Jeg tenker hele
tiden på sverm‐konseptet i det, for eksempel når jeg ser på nyheter om konflikter på TV. Det er
en modning selv om vi ikke har rukket å lese så mye enda.
Modning av tanken får bedre vilkår når bacheloroppgaven kan strekkes over lengre tid enn
hva det ordinære opplegget ved skolen tillater. Gjennom denne perioden får kadettene
anledning til å knytte det de erfarer gjennom øvrig undervisning, TV‐titting og lesing, til
det temaet de skal diskutere i bacheloroppgaven sin.

3.3.5

Vår tolkning

Kadettene er tydelige på at de har høye mål med prosjektet sitt. De innser også at
oppgaven de har tatt fatt på er ambisiøs. En av dem presiserer ovenfor de andre at det ikke
bare er en skoleoppgave, men at det de driver forskning. Utsagnet tyder på at kadetten
opplever at de kan utvikle kunnskap av betydning for resten av Hæren. «Vi finner opp
kruttet her!», uttaler en av dem, noe som illustrerer dette godt.
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Kadettene skulle diskutere den enkeltes oppgave, problemstillingene og avgrensningene,
og i den forbindelse sette seg sammen i hensiktsmessige tremannsgrupper. Verken
prosjektlederen eller noen andre styrte kadettene med hensyn til sammensetningen av
gruppene, men de måtte selv finne ut hvem som var mest relevante å gå sammen med.
Som vi viser til blir det noe bytting mellom gruppene innledningsvis, fordi kadettene må
tenke seg om for å kunne plassere seg sammen med de mest relevante medlemmene. En av
kadettene sier: «Jeg føler meg mest her». Utsagnet illustrerer at kadetten vurderer egen
oppgave, problemstilling og avgrensning opp mot de andre, før vedkommende finner
«sin» tremannsgruppe. Slik tar kadettene ikke bare stilling til sin egen oppgave, men de
gjør seg kjent med de andre sine oppgaver, slik at de finner ut av hvem de passer best til å
samarbeide med. Vi ser også at de diskuterer avgrensning av oppgavene i forhold til
hverandre, slik at det ikke blir for mye overlapping i oppgavene som skal leveres fra
prosjektet. Dialogene synligjør at kadettene engasjerer seg i hverandres oppgaver og tar
stilling til hverandres tanker, forslag til problemstillinger og avgrensninger. De veileder
hverandre blant annet ved å stille spørsmål, driver aktiv lytting, parafraserer og gir råd.
Medkadettene, inkludert prosjektlederen, synes å støtte kadettenes uferdige tanker, noe
som trolig bringer kadettene videre i arbeidet sitt. De engasjerer seg i hverandres
problemstillinger og tanker om hvordan disse kan svares på. De opptrer både støttende og
kritiske, noe som utvikler kadettenes tenkning og motivasjon for oppgaven.
Hvilke veiledere som er hensiktsmessig for kadettene, og alternative modeller for
veiledning, tas også opp. Her er det interessant å se at diskusjonen ikke bare går over den
enkelte kadetts oppgave, men hvilke veiledere som er egnet for svermprosjektet som
helhet. Noen lanserer en idé om et veilederteam for prosjektet. Forslaget viser hvordan
prosjektgruppen tenker «helhet» og sammenheng, ikke bare i prosjektgruppen, men også
når det gjelder veiledere. En av kadettene sier at det er nyttig at veiledere i et team kan
snakke sammen, det blir lettere for instruktørene, men sparer også kadettene for tid.
Dessuten påpeker vedkommende at det også for veilederne vil være morsomt å «se dette i
sammenheng». Også for veilederne vil det være interessant å se kadettenes arbeider i en
sammenheng, hvordan de til sammen danner en helhet. Leser veilederne bare en og en
oppgave, blir de kun kjent med den enkelte kadetten sin tilnærming til på svermkonseptet.
Siden alle har valgt ulike vinklinger, vil svermkonseptet kunne belyses med en større
bredde.
For kadettene er det viktig at svermprosjektet er «deres». At prosjektet gjennomføres
«utenfor radaren» betyr at det ikke er skolen eller enkeltinstruktører som står bak
prosjektet, eller som driver arbeidet deres. Holdningen kommer til syne når kadettene
diskuterer veiledere. Kadettene vil benytte skolens veiledere, men samtidig vil de «klare
seg selv» og produktet de leverer skal være et resultat av deres tankegods. Samtidig ser det
ut til at de ikke vil velge seg veiledere som er kritiske til konseptet de jobber med. Gruppen
mener de trenger veiledere som er åpne for nye tanker. Helt konkret nevnes navnet på en
veileder som de tror deler deres syn på mulige svakheter ved mekaniserte
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operasjonskonsepter, og som heller ser styrker ved bruk av lett infanteri. Er dette et uttrykk
for at gruppen ikke ønsker å bli kritisert? Og hvorfor vil de eventuelt unngå det? Kanskje
opplever de at fravær av motstand og kritikk er nødvendig for å kunne føre
resonnementene sine om svermkonseptet helt ut? Så kan kritikken og justeringen av
konseptet heller komme etter at prosjektet er ferdig?

3.4 Samling 6: Metodekurs, arbeid med problemstillinger og avgrensning
En av samlingene som kadettene arrangerte i prosjektet, var et metodekurs. Kadettene har
invitert en faglærer til å hjelpe dem med metode og krav til oppgaven. Vi sitter i et
klasserom, hvor kadettene sitter fordelt på tre rekker, mens instruktøren står oppe ved
kateteret.

3.4.1

Krav til bacheloroppgaven

Seminaret starter med at instruktøren går igjennom kravene til bacheloroppgaven. I forkant
har kadettene levert prosjektskisser som instruktøren har lest igjennom. Instruktøren
forteller at kadettenes bacheloroppgaver vil bli vurdert på disse kriteriene:


Kompleksitet



Selvstendighet



Logisk oppbygning og struktur



Evne til problemformulering, presentasjon, analyse, argumentasjon og drøfting



Språklig fremstilling



Metodeforståelse og anvendelse



Bruk av kilder og referanser



Originalitet

Instruktøren uttrykker at forskningsmetode er en «fremgangsmåte», og at at vurderingen
av kadettenes arbeider handler mest om måten kadettene skriver teksten på, samt at de
vurderer styrker og svakheter ved metodene de benytter. Metodevalg handler om den
beste måten å svare på en problemstilling på, forteller instruktøren.
Et eksempel på hvordan kadettene kan strukturere oppgaven sin, vises frem på en
PowerPoint. Dette er en klassisk måte å disponere bacheloroppgaven på. Det er altså en
«hovedinnretning», men ingen standard som skolen er ute etter. Kadettene stiller
instruktøren spørsmål om ulike forhold i lys av det hun er i ferd med å presentere på
tavlen:
–

En kadett sier at han er redd for å ikke «passe inn i hodet til den som vurderer», og
er redd for at originalitet i prosjektet derfor kan trekke ned.
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En annen kadett liker å skrive om tyngre emner, men med et enkelt språk. Kadetten
lurer på om det lar seg forene? Instruktøren svarer «skriv så enkelt som mulig og ikke
propp oppgaven full av overflødige fremmedord. At det man vil si er klart og tydelig og vel
presentert, er det viktigste».

–

Hvor vidt det er nødvendig å argumentere for utvalg av kildene man vil benytte,
tas opp av en tredje kadett. Instruktøren svarer at det er viktig at de viser at de er
bevisst på at de har gjort et kildeutvalg, og at det av dette følger at man har valgt
bort noe: «Si hvorfor, slik at du viser at du er bevisst utvalget ditt».

–

En annen lurer på hvor grensen for begrepsavklaring går, eks. FFOD sin definisjon
på manøverkrig. Instruktøren svarer at det er en avveining. Enkelte begreper er så
gjengse at det ikke er nødvendig å forklare, mens andre begreper må forklares. Men
som utgangspunkt skal kadettene gjøre rede for den tolkningen de legger til grunn.

–

Kadettene lurer også på hvilke krav som stilles til oppgavens problemstilling. Man
må lage en presis og undersøkbar problemstilling, forklarer instruktøren. Jo mer
presis man klarer å lage problemstillingen, jo mer i dybden klarer man å gå. Hvis
man har en for vid problemstilling, spriker oppgaven i alle retninger. Alt som man
velger å ta med i oppgaven, må man vise er relevant for å belyse problemstillingen.
Problemstillingen kan være et spørsmål, eller det kan være en påstand. Personlig
liker instruktøren påstander godt, fordi det gir et godt utgangspunkt for drøfting,
og man får bedre til en mer presis diskusjon. En av kadettene lurer på om
problemstillingen kan være upresis dersom teksten rundt forklarer
problemstillingen? Instruktøren svarer at dersom man legger til
delproblemstillinger, så kan den i prinsippet det. Instruktøren anbefaler kadettene
å skrive ut «skjelettet» til argumentasjonen sin først, altså før man skriver ut hele
drøftingen. Slik får man en modell som gjør at man ikke så lett «sklir ut», sier hun.
Kadettene ser mye på instruktøren og noterer ned det som instruktøren og de
andre sier.

–

Det er drøftingen som gir den gode oppgaven, sammen med metoden, påpeker
instruktøren. En av kadettene lurer på hva det vil si å drøfte? Instruktøren svarer at
«du kan drøfte ved hjelp av innvendinger og illustrere med relevante eksempler. Å drøfte er
å diskutere med seg selv – tenk at hva vil være mulige innvendinger her, og svar på det.»
Kadettene lytter og tar notater (6 av 7 kadetter synes å lytte til det som blir sagt,
samt noterer).

–

En annen kadett lurer på om de kan trekke inn egne meninger? Instruktøren svarer
at man ikke skal «synse», men at man kan mene noe dersom man baserer
vurderingene på et grunnlag, eksempelvis et prinsipp eller en teori. Instruktøren
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sier at det dessuten ikke er nødvendig å komme med en knallhard konklusjon i
fremstillingen.
Etter denne delen av seminaret går kadettene over til å presentere problemstillingene sine
og tanker om avgrensninger for de andre.

3.4.2

Presisering av problemstilling og avgrensning av oppgaven

Kadetten som presenterer retter sine spørsmål mot instruktøren, og instruktøren svarer,
men dialogen utvides av medkadetter som engasjerer seg i det som tas opp. Her er noen
eksempler:
–

En av kadettene lurer på hvilken metode som «passer» til å belyse
problemstillingen han har skissert. Instruktøren svarer at teori‐ og
dokumentstudier kan være nyttig for ham. Hun råder ham til å legge frem hvilken
litteratur han vil bruke og hvilke deler som brukes for å belyse ulike elementer i
problemstillingen. Samtalen utvikler seg til en faglig dialog mellom flere kadetter
og instruktøren.

–

En annen kadett vil skrive om bruk av sivilbefolkning i svermkonseptet.
Instruktøren spør: «det vil si at du er ute etter å belyse hvordan de kan brukes militært?».
Kadetten bekrefter dette. En annen kadett melder seg inn i dialogen. Han forteller
at han har sett på skissen hennes og skissen til en annen kadett, og at han derfor
lurer på om en juridisk innfallsvinkel kan være hensiktsmessig i egen oppgave som
er en oppgave som er grenser til hennes. Flere kadetter spiller inn i dialogen som
pågår. En forsøker å klargjøre grenseoppgangene: «det jeg skal skrive om er … det jeg
oppfattet at du skulle skrive om var …»

–

En av kadettene forteller at han står litt fast. Han har tenkt og skrevet, men vet
fortsatt ikke helt hvilken vei han skal gå. Instruktøren stiller kadetten flere
spørsmål og kadetten resonnerer høyt. En av kadettene som lytter til det som
pågår, kommer inn i samtalen og kommenterer både kadettens og instruktørens
innspill, før han løfter frem andre mulige temaer vedkommende kan trekke inn i
oppgaven: «tenk på hvordan man brukte sverm i andre verdenskrig … typer oppgaver man
da hadde … du kan trekke inn … høres det ... ut?». Det utvikler seg til en dialog mellom
flere, ikke bare mellom kadetten og instruktøren.

–

En kadett har hørt at en problemstilling må være veldig presis og strever litt med
dette. Instruktøren sier at problemstillinger alltid må være presise, men hun synes
kadettene har lagt frem presise problemstillinger så langt i dag. Kadetten sier at
hans problemstilling er bred og derfor «går utover alt». Instruktøren påpeker da:
«men du avgrenser i forhold til operasjonelt eller taktisk nivå … og du forklarer videre …
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hvordan man kan få frem materiell …». «Det du sier der er oppløftende», svarer kadetten.
Instruktøren peker på problemstillingen hans og sier at han egentlig vil vise at det
er en logistisk utfordring med sverm, men at dette er håndterbart. Det viktigste er å
presisere hvilket nivå man vi se på. Kadetten svarer at det er det operasjonelle
nivået han er opptatt av, og instruktøren er enig i at det er der utfordringen ligger.
–

En kadett lurer på hvordan han kan spisse problemstillingen sin. Instruktøren
stiller spørsmål til kadetten, og kadetten forklarer hvordan han har tenkt. Etter
dette sier instruktøren at «en mulighet kan da være å … se på typer av konfigurering».
Det utvikler seg til en samtale mellom disse to om dette forslaget. Instruktøren sier
at han kan drøfte dette, og da trenger han ikke ha en bastant konklusjon på det. En
annen kadett bryter inn med et forslag til kadetten, og sier at han har materiale fra
FFI som han tror det kan være nyttig for ham å se på. Han mener det kan være
relevant for medkadetten å simulere former for konfigurering. Kadetten svarer at
han ikke hadde tenkt på akkurat det med simulering, og at han egentlig hadde sett
for seg en historisk vinkling på oppgaven, hvor han brukte historiske kilder.

–

En annen kadett sier at jo mer han går inn i temaet for oppgaven sin, jo mer beveger
han seg inn i områdene taktikk og strategi. Han mener da at han blir avhengig av
oppgavene til to andre kadetter i prosjektet. Han tror derfor at han bør avgrense
oppgaven sin litt annerledes enn han først hadde tenkt. En kadett bryter inn og sier
at det ikke nødvendigvis er en ulempe at oppgavene er noe overlappende. En
annen tipser kadetten om kilder han kan bruke i arbeidet sitt, slik at han kommer
videre.

–

En kadett mener at han må diskutere bruk av tung ild i svermkonseptet sett i
forhold til manøverkonseptet. Instruktøren lurer på om kadetten da mener «hvor
tung ild» som kan brukes i konseptet, noe kadetten bekrefter. Instruktøren mener at
en slik problemstilling er egnet som en påstands‐problemstilling og da kan
simulering brukes i metoden for på belyse dette. En annen kadett foreslår andre
momenter som kadetten noterer seg. Kadetten utbryter (lettet) til slutt: “da fikk jeg
en problemstilling da!». Instruktøren påpeker at “det kommer fra ditt hode, men noen
ganger må man få artikulert det».

Kadettene flytter bordene sammen og setter seg i en gruppe. Instruktøren deler ut
eksempler på prosjektskisser som tre av kadettene i svermgruppen har skrevet. Dialogene
og temaene er oppsummert under:
–

Prosjektleder starter med å fortelle om sin skisse. Alle de andre kadettene har fått et
eksemplar av skissen. Skissen inneholder hans problemstilling og
argumentasjonsrekke. Mens prosjektlederen snakker, lytter de andre kadettene.
Instruktøren sier hun synes det er lurt at han har satt opp argumentasjonen på et
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ark, at han får tankene ned, for da har han en klar ide om hvor han skal i
argumentasjonen sin. Som en del av presentasjonen forteller han hva han ser er
styrker og svakheter i egen argumentasjon. Han sier at skissen, inkludert
argumentasjonen, er såpass jobbet med at han allerede nå føler han har et
rammeverk til en disposisjon av oppgaven. Instruktøren ber ham om å utdype hva
som inngår i de ulike delene. I løpet av samtalen finner kadetten ut at han vil endre
på noen av formuleringene sine slik at han får frem helt presist hva han mener.
Instruktøren peker på de politiske nivåene og stiller spørsmål om dette. Kadetten
svarer at han vil avgrense mer i forhold til dette med legitimitet. Han henvender
seg til en medkadett og forklarer hva han mener svermkonseptets legitimitet
handler om.
–

En annen lurer på om de kan referere til hverandre når de skriver oppgavene sine?
Instruktøren svarer at oppgavene ikke er publisert når de leverer til sensur,
dessuten kan noen stryke. Instruktøren sier at de heller kan redegjøre for at andre
deler vil diskuteres av andre kadetter i svermprosjektet og at det faller utenfor egen
oppgave. Instruktøren sier at man på passe på duplisering av arbeid, dvs. at
oppgaven ikke blir for lik et tidligere arbeid. Her viser hun til forskningsetikk og en
normbasert kompetanse om forskning og publisering. En av kadettene har fått
antatt flere artikler i ulike militære tidsskrifter, og sier at det er godt at instruktøren
gjorde dem klar over dette. Instruktøren sier at han kan holde igjen artikler han
skriver på til oppgaven er publisert.

–

Neste kadett sier at notatet hans ikke er så veldig bra enda. Han forteller hva han
vil gjøre; han vil se på menneskene som skal gjennomføre sverm, det vil si vri
oppgaven mot ledelse og seleksjon. Han sier at han nå er i en fase hvor han
orienterer seg. Instruktøren sier at hun fikk noen ideer da hun leste skissen hans,
nemlig å identifisere lederegenskaper som synes å være viktig. Her kan han se på
ledelse av andre småenhetsnivåer, og se på egenskaper vi selekterer på her på KS.
Det vil si en komparasjon. Hun foreslår at kadettene kan intervjue
seleksjonsansvarlig ved skolen, og at han kan se på grunnsynet, det vil si hva som
verdsettes i dagens system. På bakgrunn av dette kan kadetten komme med
anbefalinger. Kadetten svarer at det siste er enkelt, det vil si å identifisere det som
er i dag, men at det vanskelige er å identifisere egenskaper som er viktige for
svermkonseptet. En annen kadett foreslår da at han kan se nærmere på
spesialenhetene, det vil si hva de selekteres på. De andre kadettene lytter eller
skriver notater på sine PC‐er. Instruktøren sier det er smart å snakke med
spesialstyrkene. Sier og at NN skal skrive doktorgrad om karaktertrekk, med
Narvik som eksempel. Foreslår at han kan vurdere om operasjonene er relevante og
sammenlignbare med svermoperasjoner. En ny kadett kommer inn i dialogen og
sier at det ikke var spesialsoldater som opererte i Narvik, men likevel klarte styrken
seg veldig bra. Deretter kommer en prosjektlederen inn i samtalen og tilføyer at i
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stillehavskrigene mente man det var overflødig. Det vil si at dersom soldaten blir
gitt tillit og spillerom, så klarer de mer enn de tror at de kan klare. Han sier at
oppgaven er spennende og viktig og at kritikere vil være opptatt av dette; « – skal
en lagfører lede en gjeng?» (jfr. en sverm). Dialogen utvikler seg til en samtale mellom
fire av kadettene om denne typen oppdrag og soldategenskaper. To kadetter har
vært mer passive, men nå kommenterer den ene at etiske problemstillingene med
sverm (som vedkommende skal skrive om) også vil kunne si noe om
lederegenskapene som er nødvendige. Kadetten spør seg om man kanskje må se
etter andre typer i fremtiden enn dem man søker i dag?

3.4.3

Vår tolkning

Fremleggene synliggjør at kadettene i prosjektgruppen har kommet ulikt i gang med
arbeidet. Noen har så vidt startet og er i en fase hvor de orienterer seg, mens andre har
tenkt, lest og skrevet lenge. Prosjektlederen har kommet lengst og sier at han allerede nå
har rammeverket, inkludert disposisjonen til oppgaven sin, men noen andre har også
kommet godt i gang.
Det overordnede temaet er felles for kadettene, men egne tilnærminger utvikles av den
enkelte. Det krever selvstendighet, men bidrar til eierskap. Samtidig har den enkelte stor
støtte i gruppen. Det er ikke bare konkrete råd man får av de andre kadettene, men det å
sette seg inn i de andre kadettenes tema for oppgaven, eks. avgrensning, gjør egen oppgave
mer tydelig for den enkelte. I dialogene viser de hvordan de oppfatter hverandres temaer
og avklarer perspektiver og grenseganger seg i mellom. Det synes å hjelpe kadettene i
spissing av problemstillingen sin og avgrensning av oppgaven.
Selv om mange av undringene som ble reist under seminaret startet med et spørsmål rettet
fra en kadett til instruktøren, utvikler dialogen seg ofte til en samtale mellom flere kadetter
og instruktøren. Kadettene stiller spørsmål til hverandre om den enkeltes oppgaver.
Kadettene interesserer seg for hverandres oppgaver, antakelig fordi de skriver om samme
tema, og har en indre motivasjon for å forstå den andres oppgave og perspektiv. Dialogene
får frem tanker og ideer som klargjør egen problemstilling for enkeltkadetten, noe som
oppleves som forløsende og motiverende. Kadettene er orientert mot å hjelpe hverandre
gjennom forslag, ikke styring. Instruktøren presiserer at «det kommer fra ditt hode», noe
som trolig stimulerer mestringstro, eierskap og trygghet.

3.5 KS-opplegg: Utprøving av svermkonseptet gjennom krigsspill
Høsten 2014 deltok kadettene på en kartøvelse over to dager, og under dette krigsspillet
deltok vi som observatører. Prosjektgruppen spiller en avdeling som opererer som sverm
(Wessex) i strid med en avdeling som opererer konvensjonelt (Mercia, spilt av siste års
kadetter). Gruppene holder til i hvert sitt klasserom. Spill‐instruktøren, som er en britisk
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professor, samt en annen instruktør, går mellom rommene og gir kadettene input i spillet.
Vi observerer kun svermgruppen3. Det er ikke prosjektgruppen som har satt i stand denne
kartøvelsen, men noen av skolens instruktører. Kadettene i prosjektet skal få prøve ut
svermtaktikk i møte med en konvensjonell panserstyrke. Som observatører er vi særlig
opptatt kadettenes læring under kartøvelsen, blant annet med hensyn til disse
spørsmålene:


På hvilken måte får kadettene teste svermkonseptet?



Hvordan opplever kadettene kartøvelsen og mulige læringsutbytter?



Hvordan beskriver kadettene svermene og deres alternative operasjonskonsept?

Vi kommer inn rett før øvelsen starter. Sverm‐gruppen har allerede fordelt roller4. Spillet
starter med at en instruktør (som spiller Forsvarssjefen) leser opp ordren. Han beskriver
situasjonen og gir kadettene noen inngangsverdier om egenskaper ved fiendens styrker
slik det ser ut pr nå. Ordren ser ut til å inneholde en stor mengde informasjon, blant annet
om politiske overveielser, behandling av krigsfanger i henhold til Genève‐konvensjonen,
behandling av sivile, forhold til media m.m. Etter at Forsvarssjefen har lest opp ordren, kan
kadettene stille oppklarende spørsmål, noe flere benytter seg av.
Deretter tar brigadesjefen ordet. Denne rollen spilles av prosjektlederen for
svermprosjektet. Han spør kadettene hva de trenger av tid for å legge en plan, de kommer
frem til tidsplanen i samarbeid og denne noteres på tavlen i rommet. Brigadesjefen sier han
vil gjennomføre «kinesisk parlament», men først ønsker han at alle leser igjennom ordren.
De skal søke å forstå ordren med utgangspunkt i funksjonen de har fått tildelt. Kadettene
fordeler seg og starter arbeidet. Eksempelvis diskuterer etterretningsoffiserene lendet,
mulige ruter man kan ta og handlingsalternativer de har å spille på. De er enige om at de
må bruke «hurtighet», fordi det er styrken til svermene.
Brigadesjefen går fra gruppe til gruppe. Etter at funksjonene har jobbet ferdig, går
planoffiserene igjennom «lende‐ og fiendevurdering» ved kart‐bordet i midten av rommet.
Deretter forteller brigadesjefen hva han mener er situasjonen de må jobbe fra.
Operasjonsoffiseren redegjør videre for hva de to har blitt enige om. Han snakker som
kunstige og naturlige hindre, viktige veier og transportruter, konklusjoner med mer. Til
3

Under observasjonen fokuserte vi særlig på kadettenes forståelse av svermkonseptet – hva konseptet
synes å være for dem. Dialogenes fokus, og hvilke av kadettene som var aktive i ulike settinger, ble notert
ned.

4

1. Brigadesjef: prosjektleder
2. Stabssjef
3. G2: etterretnings- og sikkerhets-offiser på brigadenivå, bygger og vedlikeholder fiendebildet, dvs.
fiendens styrker og svakheter, målsetninger og doktrine
4. Ass G2
5. G3: operasjonsoffiser på brigadenivå, planlegge og gjennomføre operasjoner
6. Ass G3
7. G4: logistikk og materiell
8. IKO: ildkoordinerings-offiser
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slutt spør brigadesjefen om noen har tilføyelser. Ingen har det. Brigadesjefen sier at
ingenting er i veien for at de vil slippe fienden inn, men at de vil gå mot deres bakre
tropper.

Figur 2: Arbeid med ordre etter funksjon

Brigadesjefen ber etterretningsoffiseren om oppklaringer og denne avgir situasjonsrapport.
Forsvarssjefen, som spilles av en av instruktørene, bryter inn og spør: «hvis man kombinerer
store byer og krysningspunkt og ... hva ser du da?». G2 svarer at alle store krysningspunkter
ligger i byer og at byene bør unngås av mekaniserte styrker. Forsvarssjefen kommenterer
noe om fiendens handlemåte, og hva de har de sett på og vurdert. Brigadesjefen uttrykker
at han liker at forsvarssjefen er konkret, men at han er tilhenger av at de ikke låser seg i en
handlemåte. Forsvarssjefen spør videre: «hva med kraftsamling, har dere tenkt på det?». G2
forklarer hvordan de har tenkt. Brigadesjefen gjentar at de ikke må låse seg fast i en
løsning.
G2 forklarer videre hvordan etterretning tolker situasjonen og mulighetene. Stabssjefen
bryter inn og påpeker at løsningen han presenterer betyr at de trenger veldig mye
mannskap i et spesifikt område (peker på kartet). Brigadesjefen repliserer at det ikke
nødvendigvis trengs det. Etterretningsoffiseren sier til brigadesjefen: «så du ser for deg at
...?», hvorpå denne bekrefter det han antyder. Så gir brigadesjefen ordet tilbake til G3 for en
situasjonsbeskrivelse av «egne»(vi redegjør ikke videre for dialogen her).
Etter denne seansen spør brigadesjefen om noen har spørsmål til det som er lagt frem så
langt. Ingen av kadettene har det. Han sier at han vil tenke i tre minutter og så diskutere
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det han har kommet fram til med de andre. Han blir stående igjen ved kart‐bordet, mens
de andre går tilbake til sine hjørner i klasserommet.
Etter cirka tre minutter ber han de andre om å komme til kart‐bordet. Han redegjør for
situasjonen, slik han forstår den: fienden forventes å angripe over riksgrensen med en
panserbrigade, og en mekanisk brigade. Deres handlemåte er relativt uklar, sier han, men
antyder hvordan han tror de vil handle. Oppdraget til svermene er å forstyrre fienden sin
aktivitet, forstyrre under malmutførselen og nekte bevegelsesfrihet. De andre kadettene
kikker på kartet mens de lytter til hva brigadesjefen forklarer. Måltyper er
forsyningsvogner, men de skal unngå engasjement med pauser. Da er det bedre å la
fienden gå igjennom, og heller ta bakre tropper. G2 forklarer at fjernoppklaring vil bli
deployert og vil bli liggende der på elleve ulike punkter, som er store akser i området. De
vil dessuten oppfordre sivilbefolkningen til å være ute, slik at de kan innhente
observasjoner gjennom dem: «Det er som å ha 86.000 sensorer». Når det gjelder EK, så skal de
identifisere fiendens artilleri. Brigadesjefen stiller G2 noen spørsmål til oppklaring.
Forsvarssjefen spør om ambisjonsnivået med hensyn til å ta ut fienden, da dette ikke
fremstår som klart for ham, blant annet med hvilke våpensystemer? G3 forklarer at de skal
bruke javelin‐missiler5 i sting‐lag. Forsvarssjefen stiller flere spørsmål, blant annet hva de
tenker rundt det å evakuere sivile?
Etter en pause kommer spill‐lederen inn i rommet, og det viser seg at han har med ny
informasjon. Spill‐lederen informerer om at kl. 0700 angrep fienden med fire
bataljonsstridsgrupper langs hele Wenload Edge. Det vil si at det står fire til fem kilometer
med pansrede kjøretøy fra nord og til øst gjennom området. Angrepet medførte store tap i
svermene, mens det det bare ble neglisjerbare tap for fienden. Hva nå? Kadettene får en
tidsramme de kan bruke for å vurdere den nye informasjonen og legge ny plan.
De som er aktive i den påfølgende diskusjonen er foruten brigadesjefen, G2, til dels G3 og
stabssjefen. Ass G2, Ass G3 og IKO sier nesten ingenting. G2 legger frem sine tanker,
brigadesjefen stiller utdypende spørsmål og G2 svarer. Brigadesjefen spør blant annet om
handlingsmuligheter og tiden de har til rådighet. Han spør også hvordan lendet kan
påvirke muligheten for at fienden ikke får fotfeste. G2 svarer at de må utnytte at fienden er
på andre siden av eleven og dermed må over elven. Brigadesjefen spør om det noe ved
fienden de ikke har fanget opp? G2 forteller at det har dukket opp oppklaringsinformasjon
som blant annet medfører at å krysse her (peker på kartet), kan bli vanskelig. Brigadesjefen
får innspill fra både G2 og G3 for å sjekke ut om planen vil holde. Det følger en lengre

5

Javelin er et bærbart panserbekjempelsessystem som kan brukes mot moderne stridsvogner og andre
pansrede mål på inntil 2500 meters avstand. Javelin brukes i dag av 2. bataljon, Panserbataljonen og
Telemark bataljon i Hæren. Systemet består av tre deler. En sikteenhet (Command Launch Unit), en trefot
og selve missilet. Siktet har et svært godt termisk kamera som også gjør det godt egnet som
observasjonsverktøy. Når missilet er avfyrt, flyr det på egen hånd mot målet som skytteren har låst missilet
på. Etter at missilet har forlatt røret, kan skytteren trekke seg tilbake. Dette kalles «fire and forget»
(Forsvaret, 2015)
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sekvens om situasjonen pr. nå, mulige handlingsalternativer og ny plan. Spillet settes på
pause til middag.
Neste dag viser det seg at kadetten som spiller brigadesjefen har blitt febersyk og må holde
seg hjemme. G3 tar derfor over som brigadesjef, og ass G3 rykker opp som G3. Denne
formiddagen ser det ut til at flere av kadettene deltar aktivt i diskusjonene som pågår, enn
hva det var dagen før. Flere tar ordet og flere argumenterer for sitt syn på situasjonen og
planen. IKO og G4, som ikke sa så mye dagen før, deltar nå mer i diskusjonene. G3, som
dagen i forvegen var ass G3, kommer også mer på banen. Vedkommende sier: “Vi må tørre
å prøve ut taktikken vår. Vi skal spre ut enheten, ikke samle slik vi gjør nå».
G4 argumenterer for faren ved å slå til om natten, men blir motsagt av IKO. Brigadesjef og
G2 diskuterer for seg. Kadettene prater i munnen på hverandre, og det pågår mange små
samtaler og diskusjoner. I går var diskusjonene mer organiserte. Plutselig skjærer den nye
brigadesjefen igjennom og sier at situasjonen ikke er helt svart, og at de har flere
muligheter å spille på. De må utnytte potensialet i svermkonseptet. Brigadesjefen ber ikke
om systematiske innspill fra de andre funksjonene, men han lytter til dem mens de
diskuterer. Under planleggingen konkluderes det med at de vil få mange trekk å
gjennomføre på en gang, men at det er det som er svermens styrke. Det er nettopp slik
svermene er sterke.
Under planleggingen har G4 et forslag som han argumenterer for lenge. Han kommer
tilbake til forslaget flere ganger. Ingen tar opp ballen han spiller inn, og etter hvert sier
brigadesjefen (og ler): «Jeg hører hva du sier. Du har sagt det mange ganger allerede. Jeg har
forstått at du ønsker det slik». Stabssjefen kommer med annet forslag og får gehør både fra
brigadesjefen, IKO, men også fra G4.
Slik vi observerte dagen i forvegen, får vi også denne dagen inntrykk av at kadettene går
rett inn i diskusjoner om løsninger, før de har avklart hva som er situasjonen. De synes ikke
å avklare om de legger en felles situasjonsforståelse til grunn for taktikken som skisseres.
Brigadesjefen strever med å ta en avgjørelse på hva de skal gjøre med det siste kompaniet.
Han diskuterer med IKO, går litt i rommet, og diskuterer med G2 og ass G2. Så går han
tilbake til kart‐bordet. IKO sier han kan bidra også, om noen trenger det.
G4 stiller et spørsmål rett før spill‐leder går, men brigadesjefen avbryter ham. G4 blir
irritert fordi han ikke får stille et faglig spørsmål. Brigadesjefen sier at han da må beklage,
for da misforstod han. G2 legger frem sine analyser av fienden, deretter går diskusjonen
rundt bordet. Brigadesjefen signaliserer ikke noen plan eller struktur for diskusjonen, og
ber ikke om innspill fra G‐ene. De diskuterer hvorvidt spill‐ledelsen egentlig har forstått
svermkonseptet siden de sier at svermene har blitt slått tilbake av en bataljon.

45

”Under radaren”. Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet ”Norsk sverm”

ØF-rapport 01/2016

Når det er såpass lite struktur i diskusjonen fremstår rollene mer utydelige. Stabssjefen
spiller ikke opp mot brigadersjefen, noe han gjorde i går. Stabssjefen skal sørge for at
framdriften holdes og at de andre gjør det de skal, sies det. Han skal holde brigadesjefen
oppdatert og informert, han skal spille sjefen god. Stabssjefen er i dag i flere åpenlyse
disputter med brigadesjefen.
Kadettene prøver ut sin taktikk. Plutselig, etter halv arbeidsdag, kommer spill‐ledelsen inn
og avbryter spillet. De formidler at svermene er nedkjempet, og at det ikke er noe poeng å
gå videre med krigsspillet. De vil ikke ha en sjanse mot de pansrede styrkene. Kadettene
viser i den påfølgende plenumsgjennomgangen at de er uenige i dette. Etter at spillet er
avsluttet snakker kadettene om at de burde ha fått lengre tid for å kunne vise potensialet i
sverm. De mener at svermene først får vist sin styrke etter en viss tid. Svermene skal ikke
primært gå i kamp mot konvensjonelle enheter, men heller ødelegge fiendens vilje til å
slåss. De skal for eksempel gå mot sårbare mål i fiendens forsyningssystemer og lignende.

3.5.1

Vår tolkning

Kadettene fremstiller sverm sin styrke som hurtighet. Svermene virker gjennom sting‐lag
og mange oppklaringsenheter bak fiendens linjer. Forståelsen som gjelder blant kadettene
synes å være at svermene må benyttes gjennom spredning, snarere enn gjennom
kraftsamling. Kadettene fremstiller svermenes oppgave som å forstyrre fienden sin
aktivitet, blant annet under malmutførselen, og å hindre bevegelsesfrihet. Svermene skal
unngå å engasjere fienden for deretter å ta pauser, da det blir for sårbart. Derfor innser de
at med deres taktikk må kanskje fienden slippes over grensen og innover i landet, og da vil
svermene fokusere på å ta ut fiendens bakre tropper. Typer av mål som nevnes er
forsyningsvogner. Slik vil svermene påvirke krigsmoralen og kampkraften til styrken
svekkes.
Når det gjelder samhandling mellom kadettene styres den første dagen med krigsspill
strammere av den første brigadesjefen. Rollene fremstår som tydelige og dialogene
gjennomføres på en systematisk måte. Funksjonene får gi sine innspill etter tur, og det
virker som om brigadesjefen samler inn informasjon fra funksjonene, snarere enn at han
ber om råd. Planlegging gjøres i all hovedsak alene eller i samarbeid med
operasjonsoffiseren (G2). Det er lite uenighet å spore i gruppen. Noen av kadettene deltar
nesten ikke i diskusjonene som føres gjennom dagen. Dagen etter har en ny kadett fått
rollen som brigadesjef. Han lar dialogene flyte nokså fritt. Slik fremstår ikke rollene som
like tydelige. Det pågår mange små dialoger og diskusjoner på kryss og tvers. Flere tar
ordet og argumenterer for sitt syn på situasjonen og planen. Denne brigadesjefen spør
dessuten sine undergitte sjefer om råd når han står fast. Den siste dagen er det dessuten
flere åpne disputter mellom brigadesjefen og en av de andre sjefene. Vi ser at når
lederrollene skifter, blir dynamikken mellom medlemmene også noe forskjellig. Den andre
dagen av spillet, deltok flere i diskusjonene, også dem som var mer stille den første dagen.
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Forsvarssjefen, som spilles av en instruktør ved skolen, utfordrer brigadesjefen og hans
ledergruppe og spør dem om hvilke aspekter ved fiendens handlemåter de har vurdert.
Han lurer også på om de har vurdert kraftsamling. Brigadesjefen uttrykker at han liker at
forsvarssjefen er konkret, men at han er tilhenger av at de ikke låser seg i en handlemåte,
og dette gjentar brigadesjefen to ganger. Et annet forhold forsvarssjefen er opptatt av, er
hvordan kadettene har tenkt å «slå ut fienden», og med hvilken type våpen? G2 sier de vil
benytte javelin‐missiler i sting‐lag. Forsvarssjefen lurer også på om de vil transportere ut
sivile fra området, og hvordan de eventuelt vil gjøre det. Når spill‐lederen gir input til
spillet, fokuserer han på hvor fienden har beveget seg, hva han har fått utrettet, og hvor
mange tap de har tatt versus hvor mange tap svermene har måttet tåle. Svermene har
mistet veldig mange soldater, mens fiendens pansrede styrker kun har minimale tap.
Kadettene antyder etterpå at svermkonseptet ikke har fått en reell mulighet til å bli prøvd
ut, slik krigsspillet ble lagt opp av spill‐ledelsen. Kadettene diskuterer dessuten hvorvidt
spill‐ledelsen har forstått hva et svermkonsept kan gå ut på siden de hevder at svermene
har blitt slått tilbake av en stridsvognbataljon. Kadettene sier at en konvensjonell tenkning
om krigføring ikke må legges til grunn for sverm. Svermene skal ikke gå i direkte kamp
med stridsvogner. Svermens styrke er hurtighet, og å svekke fiendens vilje til å kjempe
gjennom bruk av sting‐lag mot sårbare enheter, for eksempel forsyningsvogner og
lignende.

3.6 Samling 7: Konklusjoner og plan for videre arbeid
Den siste samlingen kadettene gjennomførte før de skulle levere oppgavene sine ble
gjennomført 27. januar 2015. Prosjekt‐rammen tillot ikke enda en observasjon, og derfor ble
vi enige om å følge med på samlingen via Skype. Alle i svermgruppen møtte til samlingen,
bortsett fra tre stykker (sykdom, reise til USA, annen oppgave). Vi måtte purre noe på
denne samlingen. Den sto oppført på observasjonsplanen, men kadettene tok aldri kontakt
for å informere om at samlingen skulle holdes. Vi kontaktet dem pr epost og til slutt ble en
dato satt for samlingen. Kadett‐kullet hadde vært mye på reise og dessuten vært opptatt
med et spesifikt kurs. Å observere via Skype var litt utfordrende fordi vi ikke alltid så alle
deltakerne i kameraet. Men vi hørte alle sammen og vi valgte og fokuser på hva kadettene
var opptatt av i samtalen med hverandre.
Dette viser seg å bli en kort samling hvor kadettene gir hverandre status om hvor de er i
skriveprosessen og aktiviteter som involverer foredrag og møter med eksterne. Dessuten
har kadettene hatt sitt første møte med veileder, noe de også vil snakke om. Under
observasjonen forteller kadettene oss at prosjektlederen har reist på et studieopphold i USA
og at en av de andre kadettene fungerer som koordinator for gruppen i hans fravær. Selv
om en ny koordinator er på plass, sier de at de også holder kontakt med prosjektlederen.
De skal ha et møte om noen uker, forteller de. I løpet av samlingen kommer det dessuten
frem at flere av kadettene har hoppet av prosjektet siden sist vi observerte dem, noe vi
kommer tilbake til. Dette er temaene som kadettene tok opp på samlingen:
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Innledningsvis forteller en av kadettene at de har bedt dekanen ved Krigsskolen
om å vurdere om grunnlagsdokumentet de utarbeidet helt på begynnelsen av
prosjektperioden er «gyldig som vedlegg» til oppgavene deres. Altså om
dokumentet er godt nok som en faglig kilde de kan henvise til. Dette ønsket ikke
dekanen å ta stilling til, da det snarere er sensorens oppgave. Kadetten sier at
grunnlagsdokumentet om svermkonseptet er skrevet som gruppe, og at de har
kommet til at den enkelte kadett må vurdere om dokumentet er dekkende. Det vil
si at de må vurdere kvaliteten selv og eventuelt legge til det som måtte behøves,
eksempelvis i tråd med egen vinkling av oppgaven. Dette synes å være en viktig
avklaring for alle sammen.

–

En av kadettene forteller at han har støtt på utfordringer knyttet til temaet for
oppgaven og hva FFOD uttrykker om militære operasjoner. Han har en aning om
at oppgaven hans kan bli preget av «synsing. Han har dessuten innsett at
problemstillingen han har valgt er krevende for en bacheloroppgave, og det snarere
er et tema for en doktoravhandling. Dette har han diskutert med veilederen sin og
han har justert problemstillingen etter dette. Han leser nå opp problemstillingen for
de andre. En av de andre kadettene lurer på om det han har vinklet oppgaven mot
nå ligner for mye på temaet som skal drøftes av prosjektlederen? Kadetten er ikke
urolig for det, og svarer at han skal drøfte en påstand «og så blir det en konklusjon ...
om man er enig eller ikke enig». Han forteller de andre om hvilke kilder han vil bruke.
De andre viser forståelse for valget hans og bidrar med tips til flere kilder han kan
studere.

–

En annen kadett sier at han stiller spørsmål ved om sverm og manøver egentlig er
to ting: Han har kommet til at det ikke er det. De andre kadettene bifaller ham i
denne forståelsen. En av dem utdyper og sier: «Enig, det er manøver med sverm. Men
sett i motsetning til dagens mekaniserte manøver, slik det beskrives i FFOD.»

–

En av de andre kadettene har og en utfordring med hensyn til «synsing». Han sier
at han har kommet til at han heller vil vinkle oppgaven mot hvordan etterretning
løses i dag, og så vil han svare på hva som skiller kravet til etterretning i dagens
konsept og etterretning i svermkonseptet. Han har kommet til at det er en
utfordring med etterretning i sverm, og at det er skillet mellom sentralisering vs.
desentralisering som er det sentrale å diskutere når han skal si noe om hva som
skiller etterretning i manøver og sverm. Men her mener flere av de andre at han
forenkler: etterretning i manøver kan også være desentralisert. Kadetten vil da
utdype hva han mener slik at han får bedre frem mulige skiller mellom manøver og
sverm. Det utvikler seg en diskusjon hvor kadettene synes å avklare forholdet
mellom manøver i FFOD og manøver i svermkonseptet.
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Neste kadett sier han vil skrive om mobilitet i sverm fordi helikopter som han først
hadde startet med ble et for spesifikt utgangspunkt. Han har derfor endret fokuset
sitt til å diskutere mobilitet i sverm, og her vil helikopter inngå. Det vil si at
helikopter er en del av mobiliteten.

–

Jeg har ikke helt landet enda, sier neste kadett. Han forteller om sin vinkling av
oppgaven (men det var vanskelig å høre hva som ble sagt på grunn av dårlig
nettforbindelse).

–

Så forteller en kadett at han har valgt å hoppe ut av prosjektet (og dette er etter
kadettenes tidligere bestemte «point of no return»). Han har gått bort fra sverm
fordi han har erkjent at det å skrive ikke er han sterke side. Han sier han heller vil
velge å skrive en «lettere form» for oppgave fordi han ønsker å lykkes bedre med
oppgaven enn hva han tror han får til i svermprosjektet. Kadetten forteller at han
har hatt en lang samtale med seg selv om dette, og har kommet til at dette er det
riktige for ham. Han sier han føler seg litt egoistisk, og at han har stilt seg spørsmål
om han burde ha kommet til dette tidligere. Men han ønsker å lykkes med
oppgaven, og da må det blir sånn. De andre kadettene sier at det ikke er noe galt i
et slikt valg. En minner om at det de har valgt er «et stort tema å kna», slik at det er
helt forståelig at noen synes det blir for mye. Kadetten sier han har sendt inn
søknad om nytt tema for bacheloroppgaven. Han vil skrive om hvordan frykt kan
påvirke militært lederskap. En av de andre sier da at det er det skrevet veldig mye
om tidligere. Kadetten sier at han vet det, men at det bare er skrevet
refleksjonsoppgaver, ikke bacheloroppgaver om dette temaet.

–

Neste kadett sier at hans problemstilling handler om hvordan en skal føre frem
forsyninger til svermer i felt. En annen repliserer da at problemstillingen ligner på
noe en av de andre skal skrive om. Men da presiserer kadetten hva som er
forskjellen mellom hans oppgave og den andres oppgave. Det synes de andre
kadettene høres ut som en grei innramming av oppgaven hans og oppmuntrer ham
til videre arbeid med den.

Mot slutten av samlingen tar kadettene opp hva som skal skje videre med prosjektet etter
at oppgavene er levert til sensurering. En av kadettene har tatt kontakt med Oslo militære
samfund og forhørt seg om muligheten for å holde foredrag der. Han sier at veldig mange
kjente til prosjektet allerede og de ønsket at kadettene skulle holde et foredrag hos dem for
å fortelle om kunnskap og erfaringer fra prosjektet. Det ble lansert en konkret mulighet til
høsten. Det ble også foreslått at man inviterer Forsvarssjefens ledergruppe til foredraget.
Kadetten, som har tatt denne kontakten, mener det er en fin mulighet til å legge frem
prosjektet, men sier også at de må være forberedt på kritikk. Flere sier at de synes dette
høres veldig spennende ut.
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Kadetten som i løpet av samlingen forteller de andre at han har valgt å trekke seg fra
prosjektet, tar ordet. Han sier han har slitt veldig med å komme i gang, særlig med å finne
sitt utgangspunkt for bacheloroppgaven sammenlignet med de andres temaer og
problemstillinger, det vil si sin plass i sverm‐tematikken:
Det jeg har gjort da er å velge samme tema, men utenfor sverm. Føler det er riktigere for meg å
starte med en god følelse. Når det gjelder sverm er jeg veldig interessert i å være med, men vil
ikke ta noen sjanse på oppgaven. Jeg vil absolutt være med videre (i diskusjoner). Og så skal det
sies at det er ingen andre oppgaver som avhenger av min.
Han har valgt å skrive om samme tema, men han vil diskutere det utenfor svermkonseptet.
Han sier at han fortsatt har lyst til å være med i diskusjonene i gruppen, men vil ikke «ta
noen sjanse» med oppgaven. Dessuten er ingen av de andre avhengig av at hans oppgave
blir skrevet innenfor gruppen.
En av kadettene sier at han først har begynt å skrive på oppgaven sin nå, og at han har slitt
med problemstillingen. Han sier at problemstillingen indikerer at han må belyse hvordan
«svermen ser ut», og at det blir en «synseoppgave». Likevel tror han at det er
gjennomførbart for ham. Etter møte med veileder har han funnet frem til at han skal ta
utgangspunkt i tre stikkord: sverm, coin og intops. Han legger frem for gruppen hvordan
han ser for seg inndelingen til oppgaven, noe han får støtte av de andre kadettene på. En av
kadettene utdyper og sier at det han tenker virker håndgripelig, og han mener at særlig
den siste delen av oppgaven er særlig krevende å skrive. Men i denne delen vil han kunne
reflektere grundig rundt svermkonseptet. To av de andre støtter utsagnet og legger til flere
poenger som kadetten kan ta opp i oppgaven sin. Kadetten sier at han vil holde gruppen
orientert frem mot innlevering om hva han velger å gjøre i sin egen oppgave (altså viser sitt
medlemskap som del av gruppe og sitt bidrag som en del av gruppens arbeid og prosess).
Også han som har gått ut av svermprosjektet viser sin lojalitet til gruppen ved å si at han
gjerne vil bidra som sparringspartner for de av dem som ønsker det. Han sier han har lest
mye om sverm, og vil bidra ovenfor de andre i gruppen. Til slutt diskuteres fremdrift og
plan for resten av skoleåret.

3.6.1

Vår tolkning

At flere kadetter har sluttet i prosjektet kan indikere at prosjektet ble for omfattende og
krevende. Det kan også bety at uttalelsen det å utfordre er viktigere enn
eksamenskarakteren, ikke er en holdning som lenger ble delt av alle i medlemmene i
gruppen. Selv om det oppleves som en risiko å gå videre med svermprosjektet er lojaliteten
til de andre i gruppen fortsatt der. En forteller at han vil være med i diskusjoner, og er
opptatt av at hans valg om å tre ut ikke får følger for noen andre av kadettene. Kanskje er
dette også fordi vedkommende slutter etter fristen som kadettene har blitt enige om.
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Vi ser at såpass langt ut i prosjektet, cirka et halvt år før innlevering av oppgaven, er det
enkelte som ikke har begynt å skrive på teksten sin før nå. Først da oppdaget de at
oppgaven var for omfattende, at de mangler kilder, og noen er redde for å ende opp med å
skrive en «synse‐oppgave». Selv om prosjektet startet tidlig, har ikke alle kadettene
utnyttet denne tiden godt nok med hensyn til å komme inn i eget tema.
Dialogen i gruppen tyder på at flere har kommet til nye erkjennelser av svermkonseptet de
siste månedene. Alle er ikke lenger like sikre på at det eksisterer et klart skille mellom
manøverdoktrinen og et svermkonsept. Kanskje er ikke sverm noe som må forstås som et
alternativ til manøverkrig, men snarere som noe man kan bygge inn i manøver? Kan man
da snakke om et manøverkonsept med sverm som er annerledes enn manøver slik det
fremstilles i FFOD, spør de seg? Det var gjennomgang av to av kadettene sine oppgaver
som ledet frem til denne diskusjonen som nesten alle engasjerte seg i. Det tyder på at
kadettene helt frem til det siste halvåret fortsatt forsøker å etablere en forståelse av hva
sverm er, til forskjell fra dagens konsept.
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4 I ETTERKANT: FORSTÅELSER AV PROSJEKTET, GRUPPEN OG
RESULTATENE
I dette kapittelet gir vi en oppsummering av resultatene av prosjektet og kadettenes egne
erfaringer. Kapittelet presenterer først utdrag fra intervjuer og samtaler med kadettene,
halvvegs i løpet (oktober 2014) og i tiden før de hadde begynt å skrive på
bacheloroppgaven. Resten av kapittelet er basert på et gruppeintervju, gjennomført i juni
2015, etter at bacheloroppgavene var levert og karakteren var blitt offentliggjort, i tillegg til
seks individuelle telefonintervjuer, gjennomført juli 2015. Kapitlet er også basert på
telefonintervjuer med noen av kadettene som trakk seg ut av prosjektet undervegs i
prosessen.

4.1 En ad-hoc tenketank
Hva har svermprosjektet vært for kadettene? Den enkleste forklaringen kadettene gir er at
de er en gruppe kadetter som har gått sammen om å skrive bacheloroppgaver innenfor
samme tema. Slik har de kunnet utforske et tema som de var særlig interessert i, men med
individuelle innfallsvinklinger. Oppgavene til sammen kan forstås som en kritikk av
dagens doktrine. Det mest synlige resultatet av prosjektet er alle bacheloroppgavene.
Samtidig formidler kadettene at det kan komme andre resultater på sikt, også etter at de er
ferdig med utdanningen. Helt fra starten av prosjektet har kadettene snakket om at
prosjektet vil videreføres etter endt utdanning, blant annet vil de skrive artikler og holde
foredrag.
For kadettene har prosjektet handlet om noe mye mer enn å skrive en bacheloroppgave.
Det har vært en ad‐hoc tenketank rundt en militær doktrine. Prosjektet har handlet om å
tenke helt nytt rundt etablerte sannheter, og prosjektet har «tvunget» dem (med positivt
fortegn) til å føre faglige resonnementer om svermens beskaffenhet helt ut.
Prosjektmedlemmene vil fortsette å være ambassadører for svermideen. Etter at de nå er
ferdige ved Krigsskolen holder de fast ved at gruppens arbeid kan bidra til utvikling av
Forsvaret. Å bidra til utvikling av fremtidens forsvar fremstår like sterk som i starten av
prosjektet. De har deltatt i prosjektet fordi de ønsker nytenkning i Forsvaret, og fordi
nettopp det er en del av profesjonens ansvar. Det har vært utfordrende, men samtidig har
de «elsket å snakke fag», som en av dem sier. Mangfoldet blant medlemmene har gitt
varierte og nye perspektiver og stimulert dem til å tenke nytt om Hærens doktrine, fortelles
det.
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4.2 Oppdaget helhet og sammenheng
Fordi prosjektet har vært organisert rundt et felles tema, sverm, med individuelle
vinklinger, har kadettene erfart hvordan egen bacheloroppgave blir et relevant bidrag inn i
en helhet. Kadettene sier de har studert et tema de er genuint opptatt av, men med ulike
innfallsvinkler. Kadettene er koblet til hverandre ikke bare ut fra at de er interessert i
samme tema, men den enkelte fyller en kunnskapsbrikke i helheten. I intervjuene forteller
kadettene at det å ha delta i medkadettenes skriveprosess, har gitt tilgang til flere
perspektiver, oppfatninger og ideer. Denne formen for kompetanseutvikling hadde ikke
skjedd, mener flere av dem, dersom bacheloroppgavene ikke hadde vært organisert som et
prosjekt. På samlingene har de sammenlignet oppgavene sine. Det vil si at de har snakket
om problemstillingene og avgrensningene til den enkelte oppgaven, men de har også
avgrenset egen oppgave i forhold til medkadetters oppgaver slik at det ikke blir
overlappende oppgaver. Slik kan kadettene forstå sin egen oppgave i lys av andre kadetter
sine oppgaver og i lys av helheten (prosjektet). I intervjuene kommer det frem at dette har
vært utviklende for deres militærfaglige kompetanse. Kadettene har ikke bare satt seg inn i
eksisterende pensum. De har tatt stilling til pensumet på en kritisk måte, og de har søkt
alternative kilder. Det har vært morsomt å lese fagstoff som ikke hører til det fastsatte
pensumet, fordi litteraturen de selv har funnet frem til har vist seg å være nøkler man kan
benytte for å belyse egne problemstillinger og undringer.
Samtidig forteller kadettene at de i begynnelsen av prosjektet trodde at de skulle klare å
integrere oppgavene bedre, blant annet ved å henvise til hverandre. At de jobbet i ulikt
tempo, og ikke hadde kommet like langt i tenkning, utvikling av problemstilling, lesing av
fagstoff og skriving, vanskeliggjorde dette. Dessuten viste prosjektet seg å være mye mer
arbeidskrevende enn det man hadde sett for seg, og for noen ble det nok å holde egen
fremdrift.

4.3 Ingenting er umulig
Om det å delta i en gruppe sier kadettene at det har gjort at de har strukket seg, at de har
blitt utfordret, motivert, og dyttet i retning av å yte litt mer. Det har vært et positivt press
og de har erfart at de kan mer enn de tror. Samtidig opplever de også å ha fått økt faglig
kunnskap gjennom diskusjoner, spørsmål og innspill. Noen trekker fram at de også har lest
de andres bacheloroppgaver, og lært mer av andre derigjennom. Om det å lære i grupper
sier en av informantene:
Jeg tror at med å jobbe i en sånn gruppe… hvis jeg skulle skrive om det jeg har skrevet om uten
en gruppe ville kunnskapen om tema vært mye mer snevert. Med gruppe har vi både bevisst og
ubevisst fått mer kunnskap fordi vi har diskutert med noen som har kommet med nye
innfallsvinkler, gode kilder, egentlig bare vinn‐vinn med tanke på å få bedre læring.
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Når det gjelder det personlige nivået, er det spesielt det å ha utfordret seg selv og sine egne
grenser som trekkes frem av kadettene nå i ettertid. Kadettene har lært at det går an å få til
noe i fellesskap. Mange forteller om følelsen av å være sammen om å sprenge grenser, gå
utover seg selv og bli overrasket over egen evne til å holde tritt. Flere sier at de har lært
mer enn de trodde de skulle. Dette omfatter at det har vært faglig utfordrende, men de har
også blitt overrasket over hvor mye de kan oppnå sammen ved å legge inn litt ekstra
innsats. Den ekstra innsatsen har kommet som en følge av at de har blitt utfordret av å
være i en gruppe som har hatt ambisjoner om å få til mye. En sier at han gjennom
prosjektet har lært at «ingenting er umulig».
I denne sammenhengen er det interessant å se nærmere på hvordan initiativtakeren til
prosjektet tenker om eget lederskap og oppdraget som skulle løses. Han foreller at eget
lederskap var noe han tenkte på allerede da han fikk ideen til svermprosjektet. Han skulle
rekruttere kadetter han oppfattet som seriøse og dyktige, til et ambisiøst og
arbeidskrevende prosjekt hvor de måtte regne med å bruke mye av egen fritid.
Prosjektlederen sier:
Lederskap begynte jeg å tenke på allerede da jeg fikk ideen til denne prosjektoppgaven. Det første
jeg gjorde var å slå opp i en av lederskapsbøkene. Jeg tror det var positivt lederskap. For jeg
visste at jeg måtte selge inn en ide og motivere. Å lede på visjon. Da leste jeg gjennom dette for å
anvende det i prosjektet. Så utover militærteori er det dette om prosjektledelse og
transformasjonsledelse jeg leste på, det å lede på visjon.
Han måtte selge ideen om prosjektet og visjonen om å få til noen bra sammen.
Prosjektlederen integrerte svermprosjektet i sin egen lederutviklingsplan, og i et fagessay
om eget lederskap. Han vurderte egne styrker og utfordringer, og hva han så for seg kunne
være et passende lederskap for å motivere de andre i prosjektet. Her ser vi at prosjektet
overlapper lederutviklingen fordi prosjektet ga en konkret arena han kunne knytte egen
lederutvikling til. Han benyttet læringsmålene i lederutviklingsmodulen og tenkte
igjennom hvordan han kunne jobbe mot dem som prosjektleder.

4.4 Etablert en faglig plattform de kan stå på
En av kadettene er opptatt av å påpeke at prosjektet faktisk har understøttet kadettenes
evne til å drive operativ ledelse, og det er fordi sverm undersøkes som operativt konsept:
For hele svermen ligger opp mot den militære profesjon, det å planlegge og å lede militære
operasjoner. Det er det største faget på skolen. Det skal understøtte vår evne til å lede militære
operasjoner til seier. Og det er også det vi jobber med i svermprosjektet. Det er det vi undersøker
i sverm, ser på både dagens konsept og sverm ut fra kriteriet «vil dette vinne ut fra den striden
som er sannsynlig».
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Gjennom prosjektet har kadettene fått undersøkt dagens operative konsept og hvordan
sverm kan være et alternativ til dagens doktrine. Det overordnede temaet for oppgaven gitt
mulighet til å sammenligne nye ideer med det operative konseptet som gjelder for det
norske Forsvaret i dag, og slik føler kadettene at de nå kjenner dagens doktrine veldig
godt.
Svermprosjektet har forsterket kadettenes holdning om å være kritisk til det bestående. I
skolens styrende dokumenter sies det at kadettene gjennom dannelsesreisen ved
Krigsskolen skal stille spørsmål og utfordre. Å få lov til å gjennomføre dette
kadettprosjektet har bidratt til et samsvar mellom skolens uttalte mål og verdier og
praksisen som føres. Å åpne opp for prosjektet har gitt kadettene et viktig innblikk i den
militærteoretiske diskursen og dens tilstand, fortelles det. Kadettene har villet påvirke
denne diskursen, og vil dessuten fortsette med det. I intervjuene med kadettene finner vi
en oppfatning om at man kanskje ikke har et konsept som fungerer for Norge i dag. Noen
kaller det et «doktrinært etterslep». I dette ligger det at Norge, og andre europeiske land,
adopterer andre nasjoners konsepter (stormakter), dessuten ofte mange år etter at de
opprinnelig ble lansert:
Innenfor vestlig kultursfære kan man observere at en stormakt utvikler et konsept og at andre
hermer i håp om at det vil fungere for dem. Det som tillater det er en svak akademisk og
intellektuell tradisjon blant norske offiserer.
I sitatet ovenfor forklares det med at man i Norge ikke har en intellektuell og akademisk
tradisjon blant offisersstanden. Man tillater derfor «herming» av stormaktenes konsepter
istedenfor å ta utgangspunkt i situasjonen og forutsetningene for sitt eget land. Gjennom
prosjektet har kadettene blitt godt kjent med nåværende doktrine som benyttes i Hæren,
sies det, og det er fordi doktrinen er en viktig del av tolkningsrammen til svermkonseptet.
Også i etterkant av prosjektet stiller kadetter spørsmål ved hvor konstruktiv diskursen som
pågår rundt militære doktriner egentlig er, slik de gjorde i begynnelsen av prosjektet.
Prosjektarbeidet har stimulert dem til å studere noe i dybden over tid. I følge flere kadetter
har dette gitt dem et faglig ståsted for å kunne diskutere og kritisere dagens ordning.
Gjennom arbeidet har de fått bedre innsikt i hvordan langtidsplanlegging i Forsvarets
foregår. De har hatt samtaler med ansvarlige om hvordan stortingsproposisjoner og
langtidsplaner utvikles, og hvor lang tid det tar fra en idé sås til den implementeres i
planverket. Kadettene forteller at det i dag er skrevet noen linjer om svermkonseptet i
Forsvarets langtidsplan, noe de tar til inntekt for arbeidet de har startet med dette
prosjektet.

4.5 Skolen tenker konvensjonelt, kadettene ukonvensjonelt
Hva som ligger i benevnelsen «norsk sverm» er noe gruppen har brukt mye tid på å
diskutere. Det var viktig å jobbe frem en felles forståelse av svermkonseptet tidlig i
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prosjektet, slik at den enkelte kadett kunne jobbe videre med egen oppgave i sitt eget
tempo uten å skrive seg ut av det felles temaet. De måtte være sikre på at alle var enige om
hva sverm var, slik at oppgavene deres ikke sprikte på dette punktet. Derfor handlet hele
den første samlingen de gjennomførte om å danne en slik forståelsesbase. Utgangspunktet
var en tekstskisse som var forfattet av prosjektlederen. Denne skissen diskuterte kadettene
og de kunne dessuten kommenterte i dokumentet etter samlingen. To kadetter skrev
deretter grunnlagsdokumentet ferdig. Gjennom prosjektperioden har forståelsen av
svermkonseptet modnet ytterligere. En av kadettene forteller at han tidlig i prosjektet
opplevde enkelte av gruppens medlemmer som noe unyanserte og ukritiske:
Har ingenting med gruppen å gjøre, men merket at hvis man gjorde noe man oppfattet som bra
på en øvelse, kalte man det for sverm, og når man gjorde noe som ikke var bra på en øvelse var
det ikke sverm. Alt som var bra var sverm. (...)
Denne kadetten forteller videre at det ble annerledes lenger ut i prosessen fordi gruppen da
hadde kommet lenger og økt kompetansen sin. Det ble et mer nyansert blikk på det, sier
han. Utvikling av gruppens forståelse av sverm illustreres også med en spesiell innsikt som
trekkes frem av flere av kadettene. En viktig utvikling av gruppens forståelse av sverm
handlet om «hva svermen egentlig var til for»: gjennom visualiseringer og diskusjoner av
hypotetiske og virkelige situasjoner, og hvordan svermen kunne håndtere ulike scenarier,
kom det frem en erkjennelse av at svermens styrke og strategi er asymmetri:
(…) Den mest grunnleggende justeringen var (...) at svermen innebærer en asymmetrisk
strategi. Vi måtte justere innstillingen til at svermen ikke skal vinne mot en kampenhet.
Kadetter forteller at det ikke var enkelt å diskutere sverm uten at de havnet inn i det de
kalte «konvensjonell tekning». Under slike diskusjoner dreide kadettene nesten automatisk
inn på hvordan svermenhetene vil klare seg mot fiendens kampenheter. En av dem sier at
det ikke er så merkelig fordi pensumet ved skolen fokuserer på en styrkes direkte
konfrontasjon med fienden. Når kadettene diskuterte måtte de minne hverandre på at det
ikke trenger å være slik for Norges del i dag:
Og summen av disse blir gjengangeren; først dreier diskusjonen seg mot hvordan svermenhetene
vil klare seg mot fiendens kampenheter. Dette skyldes nok at det pensum vi blir presentert på KS
fokuserer på slike direkte konfrontasjoner. Under våre diskusjoner minnet vi hverandre på at
dette verken er nødvendig eller gunstig for en defensiv småstat. Her var gruppen en stor hjelp.
Sitatet ovenfor peker på at vedkommende mener at gruppesettingen var viktig for å få til å
tenkte ukonvensjonelt i forhold til hvordan skolens pensum fremstilte det. Det ble sagt at
skolens tilnærming byr på et noe mer begrenset perspektiv og at man må tenke uvante
tanker for å se potensialet i sverm. Denne oppfatningen kommer opp igjen når vi snakker
med kadettene om erfaringer fra krigsspillet som ble arrangert høsten 2014 (se avsnitt 3.5).
På spørsmål om hva de lærte da, antyder flere at spill‐ledernes forståelsesramme og regi av
spillet ikke bidro til at svermkonseptet kunne prøves. Dette knyttes til hvordan tid ble
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forstått i spillet, og hvordan det kom til uttrykk gjennom spill‐ledelsen. Det kadettene
synes å mene, er at dersom man skal teste svermkonseptet, kan man ikke tenke
«konvensjonell krigføring». Krigsspillet kadettene gjennomførte var lagt opp som et to‐
dagers scenario, men den siste dagen ble spillet stoppet av spill‐ledelsen midt på dagen,
noe som kadettene mente var for tidlig. Spill‐ledelsen mente at fienden hadde vunnet
krigsspillet og at svermene var slått. I etterkant av spillet diskuterte kadettene det de hadde
vært med på og de mente at spillet var stoppet for tidlig. Svermkonseptet får først vist sin
styrke i en lengre tidshorisont enn hva spillet gav muligheter til, ble det sagt. En av
kadettene går nærmere inn på dette i det avsluttende intervjuet:
Sverm tar tid og det kan nødvendigvis ikke brukes på et sånt scenario på to dager. Sverm skal
kunne settes i gang over en lengre tidshorisont. Det er ikke sånn at man skal slå fienden med en
gang han stikker snuta si over grensa, han skal blø over tid (…) Vi fikk bekreftet det på spillet,
men det var noe vi har pratet mye om tidligere. Det kan hende man må akseptere at en del av
Norge bli annektert når svermen da ikke skal gå mot kampenheten, men mot fienden på bakre.
Det er svermens oppgave.
Å tenke på denne måten legges frem som grunnleggende forskjellig fra dagens doktrine:
Det er veldig grunnleggende forskjellig fra den eksisterende doktrinen. Svermen kan nesten ikke
tape så lenge man er villig til å bruke lang nok tid. Og det er en veldig ikke‐vestlig måte å stride
på. Den militærteoretiske tradisjonen som norske offiserer er oppdratt i bygger på tekster som
beskjeftiger seg med erfaringene til strategisk offensive stormakter. Slike aktører må oppnå
taktiske seiere på slagfeltet. Dette er ikke nødvendig for en defensiv aktør. Det er derfor ikke
relevant å diskutere hvor lenge svermen kan overleve mot artilleri eller stridsvogner. Styrken til
konseptet er at det legger til rette for å ikke måtte sloss mot disse enhetene, men kan velge å
engasjere mer sårbare mål. Det er ikke på slagfeltet man oppnår seier. Man seirer gjennom de
effektene som sendes ut til den strategiske målgruppen, både politisk ledelse og fiendens og
internasjonal opinion. Da kan man nøye seg med mindre risikable trefninger, men flere av dem
over en lenger tidsperiode. Dette er den historisk utprøvde måten en småstat forsvarer seg
vellykket mot en stormakt.
Det antydes at spill‐lederne og kadettene som spilte fienden ikke forsto svermkonseptet
slik prosjektgruppen forsto det, og da ble spillet regissert på en måte som gjorde av
prosjektgruppen ikke fikk testet sitt svermkonsept:
(…) De var sikre på at de hadde vunnet. Vi var ikke overbevist om det. I det scenarioet der satt
de med seieren, men svermen skulle ikke virke enda. Så der var det nok forskjellig tankegang …
Det er et konvensjonelt scenario de kjører, og rammene vi fikk basert på et konvensjonelt konsept
passer ikke til sverm.
For kadetten i svermgruppen ble spillets ramme for trang, og de mente at spillet ble
avbrutt for tidlig. På grunn av dette fikk ikke kadettene en reell mulighet til å prøve
svermkonseptet. I følge kadettene var det fordi spill‐ledere og motstanderen «tenkte
konvensjonelt» når de planla spillet, og når de hevdet at motstanderen til svermstyrken
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vant spillet. Flere av kadettene uttrykker at dersom spillet hadde pågått lenger, kunne
svermen få vist sin styrke.

4.6 Gruppesammensetning og frivillighet avgjørende
Gruppesammensetningen blir av mange trukket fram som et viktig suksesskriterium. Her
er deltakere med lang erfaring fra Forsvaret og deltakere med kort erfaring. Bredden i
erfaring rommer de som har vært i avdeling, de som ikke har vært i avdeling, om det er
manøveravdeling eller støtteavdeling, spenn i alder, type bakgrunn, folk fra samband,
etterretning, kampavdeling, folk fra gjennomgående. Intensjonen med spennet i erfaring
var å få fram ulike forforståelser og det som prosjektlederen kaller “kognitive spor» for
derigjennom å motvirke gruppens tendens til gruppetenkning. Dette spennet i erfaring har
gitt en fin dynamikk som har forsterket den faglige innsikten og bidratt til å utvikle en
bredere kompetanse i gruppen. En av informantene sier at dette erfaringsspennet har vært
avgjørende for at en i det hele tatt har kommet til en felles forståelse av svermteorien og
konseptet:
Jeg tror ikke vi ville kommet til en felles forståelse av sverm utenom gruppeprosessen. Folk har
med seg så mange ulike forståelser og erfaringer. En som har vært i Forsvaret lenge kan lære av
en som har vært her kort.
Tanken bak sammensetningen var at de med lang erfaring skulle kunne si noe om hvordan
ting fungerte i Forsvaret, mens de med kortere erfaring i større grad kunne stille spørsmål
ved og utfordre det etablerte:
En grov følelse av at når vi har diskutert har det vært verdifullt å ha noen med erfaring som sier
sånn fungerer det ikke, mens yngre kan utfordre de etablerte sannhetene. De yngre er mer åpne
for nye løsninger.
De som har hatt minst erfaring sier de opplever at de har hatt en viktig rolle i gruppen, og
at de har blitt lyttet til når de har noe å bidra med. De med erfaring har vært ydmyke og
tålmodige, noe som har vært viktig. Alle har vært likeverdige og ingen stillinger eller
kadettverv har hatt forrang. Dette med å jobbe grundig og langsomt i den innledende fasen
var viktig for å bidra til at alle fikk samme grunnleggende forståelse av hva sverm er.
Gruppen har fungert godt fordi man innad i gruppen har respektert hverandre, samtidig
som man ikke har villet kaste bort tiden til hverandre.
Frivillig deltakelse og å få lov til å skrive en selvvalgt oppgave har vært et premiss for
invitasjon til og deltakelse i prosjektet. Frivillighet som verdi synes å ha påvirket gruppen
på flere måter. Vi ser at gruppen rapporterer om nærmest et fravær av uenighet og
konflikter, det være seg om faglige forståelser, oppgaver og arbeidsformene man har
benyttet. Kadettene forteller at gruppen ikke har gjennomgått en fase preget av «storm» og
uenighet om roller og ansvar. Prosjektlederen tror det kommer av at deltakelse i gruppen
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har vært frivillig og at han som prosjektleder aldri har krevd tiden til de som har deltatt.
Han har forsøkt å vinkle prosjektet som et tilbud om å jobbe sammen om et spennende
tema:
Jeg tror det ligger i frivillig deltakelse. Jeg ville aldri kapre tid fra de i gruppen. Prøvd å vinkle
det som et tilbud om et spennende tema. De som har hatt motivasjon har blitt med, men lav
terskel for å trekke seg ut.
Gruppens medlemmer har hele tiden hatt en lav terskel for å trekke seg ut av prosjektet.
Den enkelte har måttet bestemme hva som er best for en selv, å bli i gruppen eller fortsette
på egenhånd. Til tross for den sterke vekten på frivillighet, har gruppen likevel utviklet en
lojalitetsfølelse som har bundet medlemmene sammen. Prosjektleder sier han har opplevd
at alle har hatt et genuint ønske om at prosjektet skulle fungere. Kadettene sier at de føler
bacheloroppgaven skrives for noe mer enn en egeninteresse, og at ingen ville skuffe
gruppen med å levere en dårlig bacheloroppgave. I intervjuer med kadettene sies det at
gruppen fikk anerkjennelse for prosjektet de hadde startet, og både det og selve
gruppemedlemskapet hadde en motiverende effekt. Når andre på skolen begynte å få nyss
om denne gruppen og hvem som var med, begynte folk å ville snakke med kadettene om
prosjektet deres.
Til tross for at kadettene har skrevet individuelle bacheloroppgaver, hvor den enkelte har
stått fritt til å velge tema og problemstilling selv, og hvor deltakelse i gruppen er frivillig,
forteller kadettene om en sterk lojalitetsfølelse ovenfor de andre. Det er også kadetter som
har valgt å gå ut av prosjektet, men som sier at de vil fortsette å være sparringspartnere.
Vi spurte prosjektlederen om prosjektet kunne leveres som en gruppeoppgave (et
gruppesvar) og ikke som individuelle bacheloroppgaver, noe han mener ville vært
vanskelig. En viktig styrende verdi har vært at den enkelte skulle få skrive om det en selv
hadde lyst til å undersøke med svermkonseptet. Temaene og vinklingene ble ikke satt opp
av prosjektlederen, eller etter en stram logikk. Det som har vært viktig er at alle skulle få
skrive om det de hadde lyst til selv, og det har de vært tro mot. En mulig fordel med en
felles oppgave og gruppekarakter kunne kanskje være at den enkelte presset seg selv mer,
reflekterer prosjektlederen, men samtidig tror han at terskelen for å delta hadde vært mye
høyere. Da ville man ha valgt seg personer man visste ville prestere veldig høyt, sier han.
Dessuten måtte gruppen ha vært mye mindre. Det hadde igjen lagt begrensninger for
bredden i temaer som gruppen kunne behandle.
Måten man har organisert svermprosjektet på har ført til et kollektivt ansvar, selv om de
skriver individuelle oppgaver.
Føler at vi sikrer oss selv individuelt, at man ikke gjør seg selv veldig sårbar for dårlig resultat.
Andres manglende vilje eller evne. Så lenge folk har den ryggdekningen blir de mer nyttige i det
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kollektive. Din innsats avgjør hvilken karakter du får. Ikke så avhengig av andre. Står friere og
risikerer ikke så mye ved å bidra inn i det kollektive.
Det kollektive ansvaret i prosjektgruppen har vært trigget av det idealistiske preget som
prosjektet har. Man ville ikke bli husket som «offisers‐generasjonen som sov på vakt». Etter
at gruppemedlemmene ble godt kjent med hverandre, følte de dessuten at de skyldte de
andre i gruppen å bidra positivt og ikke negativt. Siden man etter hvert ble assosiert med
svermgruppen, ble det også viktig å få det til å fungere.

4.7 Faglig sterk prosjektleder, men som lot andre slippe til
Gruppesammensetningen har vært avgjørende, men det har også prosjektlederen. Alle vi
har snakket med sier at prosjektlederen har vært viktig og en del av årsaken til at gruppen
har fungert så optimalt som den har. Kadettene har opplevd prosjektlederen som leder og
pådriver i prosjektet, og samtidig at han har vært opptatt av at de skulle få snakke mye
som ham. Dette for at han ikke skulle legge begrensninger på andres deltakelse og
meningsutveksling. Kadettene fremhever prosjektlederens sterke faglige kompetanse, men
også hans vilje og evne til å gi kadettene frihet. Ingen skulle føle at de ble låst eller
forpliktet til noe som ikke passet dem, og det var fritt frem å gå ut av prosjektet underveis.
En av kadettene sier at han oppfatter det slik at det har vært viktig for prosjektlederen at
han ikke skal være den som gjør alt i prosjektet, men at de er en gruppe med mennesker
som har forskjellige meninger. Det har vært viktig at alle skal kunne si og mene noe fordi
gruppen har nytte av at bredden i kompetansen blir benyttet. Å være en del av
prosjektgruppen under prosjektlederens ledelse beskriver kadettene som bra og trygt, og at
de har følt seg som en del av gruppen. Prosjektlederen har hatt evnen til å skape en felles
gnist omkring dette prosjektet, men også en følelse av forpliktelse og ansvar, uten at dette
er krevet i rene ord. Hva kommer det av? Kadettene forteller at de har følt et ansvar for å gi
noe tilbake til gruppen, og det har gjort at de har prioritert å arbeide med prosjektet.
Prosjektet hadde aldri kommet i stand hadde de ikke hatt en person som han i kullet,
hevdes det. Hvis man ikke bryr seg genuint om Forsvarets utvikling, setter man ikke i gang
et slikt prosjekt. Ikke minst krever prosjektet tid og ressurser fra alle involverte.
Prosjektlederen selv forteller at han gjennom prosjektperioden tenkte mye på hvordan han
skulle drive gruppen fremover, og dette har vært noe av det vanskeligste fordi deltakelsen
jo er basert på frivillighet og bruk av kadettenes sårt tiltrengte fritid. Arbeidet den enkelte
har måttet legge ned i prosjektet har konkurrert med veldig mye annet som pågår ved
skolen. Dette har blant annet gjort at enkelte har slitt med å holde gruppens tidsfrister, men
samtidig har det vært vanskelig å sanksjonere i forhold til det fordi prosjektet har vært
basert på frivillig deltakelse. Det den enkelte har hatt tid til, er det man har levert inn i
prosjektgruppen. Prosjektlederen selv sier at han har hatt referansemakt i gruppen og
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kullet, og med det en drivkraft som nok kan ha smittet over på de andre, men han sier at
det alltid vil være slike personer i et kull med krigsskolekadetter.
Samtidig var gruppen en del større i begynnelsen av prosjektperioden. Frafallet av kadetter
underveis kan i følge noen av dem som ble igjen i prosjektet skyldes at forpliktelse ovenfor
hverandre ble belastende, men også risikoen for å mislykkes med bacheloroppgaven, dette
kommer vi tilbake til.

4.8 Temaet lå i bakhodet hele tiden
Etter hvert som prosjektet gikk sin gang, fant gruppen sin arbeidsform, og balansen
mellom felles samlinger og eget arbeid tok form. Det som har vært avgjørende for at det
individuelle arbeidet med enkeltoppgavene synes å være grunnlaget man la i starten av
prosjektperioden. Innledningsvis var noen bekymret for at de ikke skulle klare å henge
med, at det skulle bli et problem at folk i gruppen jobbet i ulike tempo, og at plikt og
ansvar ovenfor de andre skulle føles som en byrde. Så lenge man brukte tid til å jobbe seg
frem til en felles forståelse av svermkonseptet, ble det ikke for krevende å jobbe med egen
oppgavevinkling mellom samlingene. Om eget skrivearbeid forteller kadettene naturligvis
om litt ulike strategier. En av dem sier at han gjennom hele perioden har lest faglitteratur
og skrevet på oppgaven parallelt og med hyppige skifter mellom å lese og å skrive.
Jeg skriver ofte til jeg står fast, og så leser jeg litt, og bare det å lese andres tanker gir meg nye
veier videre i skrivingen. Hvorfor det er effektivt? Fordi når jeg leser så tenker jeg veldig mye i
tillegg til det jeg leser. Vekker mye hos meg. Egne tanker hos meg selv. Gir meg ansporing til å
skrive egne ting. Når jeg har møtt på skrivesperre, tar jeg opp noe som er relevant og begynner å
lese og da kan jeg begynne å skrive igjen.
At kadettene gjennom prosjektet har hatt mulighet til å bruke lang tid på
bacheloroppgaven fremheves av alle sammen. Temaet for bacheloroppgaven ligger i
bakhodet hele tiden og det blir lett til at man relaterer det man ser på TV, opplever i
klasserommet, eller leser om i faglitteraturen til oppgaven man skal skrive. Selv om det til
tider kan ha gått treigt for den enkelte, og man bare har fått skrevet litt en time her og en
time der, skjer det en viktig modning gjennom prosjektperioden. Enkelte forteller om helt
spesielle kvalitetshopp i skriveprosessen sin:
(…) Det mest fremtredende da jeg kom over systemdynamisk metode, gav retning for hvordan
jeg førte argumentasjonen min. Nesten tilfeldig at jeg kom over den. Det ble nevnt så vidt i en
tekst jeg leste, av Høybakk om militærteoretisk diskurs, og så fulgte jeg hans referanseliste til
andre tekster. Fant da en metode som fungerte veldig godt for meg.
Sitatet illustrerer hvordan skrivearbeidet og hvordan man til slutt finner nøkkelen til
hvordan man skal føre diskusjonen i oppgaven, kan følge av tilfeldige oppdagelser som
undersøkes nærmere i litteraturlisten og biblioteksøk. Andre hadde ikke produsert noe
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særlig skriftlig før bachelorperioden startet for resten av kullet, men fokusert på å lese
fagtekster og gjøre tankearbeid rundt problemstillingen og tekstene. En lærdom flere har
gjort seg, er at de kunne ha utnyttet prosjektperioden bedre med hensyn til skriving. Å ta
notater underveis gjennom hele prosjektperioden er noe man kunne ha gjort mer av fordi
det modner tanker om hvilken retning man vil gå med oppgaven sin. Noen fant ut dette
først da de begynte å skrive de siste 6‐7 månedene før innlevering.
Det er ulikt hvordan kadettene har brukt sine medkadetter i prosjektet. Flere har jobbet helt
alene mellom samlingene, gjennom hele prosjektperioden, foruten å få veiledning av
enkelte av medkadettene i gruppen de siste ukene før innlevering. Andre ser det ut til har
diskutert oppgavene sine med enkelte andre underveis i prosjektperioden. En av dem som
benyttet seg av sparring fra medkadetter, men sent i prosjektperioden, forteller dette om
hvordan han har brukt medkadettenes kompetanse mellom samlingene:
Ja, men sent i fasen. De siste tre ukene kanskje. Ikke noe lengre opplegg, men hei kan du se på det
her? Altså, hva er en bacheloroppgave, nesten. Er dette holdbart? Flyr dette her? Det var den
fasen jeg var veldig i limbo. Jeg hadde ikke anelse om hva jeg drev med. Det var to stykker jeg
involverte i gruppen, med litt forskjellig ambisjonsnivå, men det endte med at jeg ikke hørte på
noen av dem, men jeg fikk noen tanker og ideer.
Vedkommende forteller at han skisserte opp oppgaven sin på tavlen for to av de andre
kadettene og fikk tilbakemelding på skissen. Han hadde spurt disse to fordi han regnet
dem som dyktige, men samtidig sa han at egentlig besto hele gruppen av flinke folk. Han
redegjorde for dem hva som var metoden han hadde valgt, delkapitler som teorien var
inndelt i, hovedtrekk i drøftingen og konklusjonen. Han ville ha tilbakemelding om dette
var en akseptabel tilnærming som holdt for en bacheloroppgave.

4.9 Skolen bør satse på tillit, ikke styring
Kadettene er glade for at de har fått gjennomført prosjektet på skolen. Det har kostet mye,
men de har fått mye igjen for det. De er motiverte til å jobbe videre med prosjektet nå når
de er ferdig med utdanningen. Det er ingen i Norge som kan veldig mye om svermteorier
eller et militært svermkonsept, slik at i løpet av prosjektperioden har kadettene diskutert
mest med offiserer som har vært kritiske til konseptet. At fagkreftene har vært kritiske, har
imidlertid gjort at de har måttet argumentere for sitt syn, og det har bidratt ytterligere til
egen kunnskapsutvikling.
I intervjuene har kadettene gitt noen råd til skolen som de kan ta med seg i arbeidet med å
utvikle prosjekt som arbeidsform ved Krigsskolen. Først og fremst må skolen tenke
annerledes og fleksibelt om hvordan modulenes læringsmål kan dekkes. Modulenes
læringsmål kan oppnås gjennom prosjektarbeid, ikke nødvendigvis gjennom leksjoner:
«Det er mange veier til Rom», som en uttrykker det. Prosjekter er helt klart en måte å jobbe på
som kan gjøre modulenes læringsmål oppleves som enda mer relevante og motiverende.
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Da kan kadettene fritas fra andre aktiviteter som skal lede mot samme læringsmål. Dersom
skolen ønsker å starte med prosjekt, må de nemlig være innstilt på å frigjøre tid til
prosjektet. Kadettene som har deltatt i dette prosjektet opplever at de har hatt svært lite tid
til å drive det, og derfor har de fått gjennomført mindre enn det de hadde ambisjoner om.
Opprettelse av prosjekter kan frigjøre tid som ellers ville vært brukt til
klasseromsundervisning.
I intervjuene sier kadettene at dersom skolen gir kadettene liten tillit, fører det til liten grad
av selvdrevenhet. For noen virker det som at skolen tror at kadettene vil sluntre unna
dersom de ikke blir styrt. Det er eksempelvis ikke åpning for at man kan få fritak fra
undervisning i fagstoff man allerede behersker, eller delta på andre opplegg som kan gi
tilsvarende læringsutbytte. En av dem sier:
Hver enkelt kadett har ikke de samme behovene, individualisering bør være normen.
Prosjekter må dessuten vurderes på en annen måte enn tradisjonelle bacheloroppgaver. Det
er fordi prosjektene inneholder mange flere aktiviteter og resultater enn bare den skriftlige
oppgaven, eksempelvis foredrag for andre, utprøving gjennom krigsspill osv.
Dersom kadettene får følge sine egne ideer og tanker, er det mye motivasjon å hente i det.
Men samtidig må man sette sammen grupper som har kadetter som har evnen til å omsette
frihet til økt motivasjon og innsats gjennom egendefinert og egendrevet aktivitet.
Informantene mener at det er ikke alle kadetter som har denne evnen.
Kadettenes uavhengighet og selvstendighet må dyrkes. Særlig er dette viktig å tenke på
dersom man invitere andre deler av Forsvaret inn i kadettprosjektene. Den sterke
motivasjonen for dette prosjektet er at det er kadettdrevet, i motsetningen til at kadetter får
rollen som «junior researchers» for etablerte forskere/offiserer i Forsvaret. En mulighet som
kan koble skolen sammen med forskningsmiljøer i Forsvaret er å organisere etter to spor,
men at disse har møtepunkter.
Hvis man finner en måte med to spor kanskje? En med forskere ved FFI og et spor med kadetter?
Og så møtes til samlinger osv. Nivået krigsskolen er ideelt for å tenke utenfor boksen.
Krigsskolens styrke er at den kan være en arena hvor det er lov til å tenke nye tanker, og
prøve ut nye ideer, og slik kan skolen tilføre Forsvaret intellektuell spenning. Kadettene
mener at skolen kan lære av fruktene som etablering av prosjektgruppen har gitt. En kadett
reflekterer over hva kadettene egentlig skal lære når de inngår i en gruppesammensetning:
De [skolen] kan lære hvor mye læring det kan komme ut av en god arbeidsgruppe. Da tenker jeg
på det å ta en vurdering i forhold til det å etablere både lag og arbeidsgrupper – skal målet være
at vi skal lære å jobbe med alle, eller er målet at vi skal bli best mulig innenfor et fagområde?
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Spesielt innenfor en arbeidsgruppe bør jo målet være at vi skal bli best mulig faglig. I laget får vi
trening i å jobbe med alle, mens en arbeidsgruppe bør være at vi gjør hverandre gode.
Han sier at ideelt sett skal kadettene fungere som en arbeidsgruppe, men at da må man
kanskje eksperimentere mer i sammensetningen av gruppen slik at man får mest mulig ut
av arbeidet i gruppen. Det oppleves som positivt at skolen har vist at de satser på dem,
blant annet ved at et forskerteam har fulgt prosjektet. Skolen har også vært flinke til å
fortelle om prosjektet og kadettenes ideer. Dette må skolen fortsette med, slik viser skolen
at de våger å være ambisiøse på vegne av kadettene og at kadettene har noe å fare med. Da
tør også andre å gjøre noe lignende, det vil si utfordre det bestående og stå på egne bein?
Skolen må vite at vi som har deltatt føler vi har blitt løftet litt fordi man har følt en plikt
ovenfor de andre i gruppen. Det kan føre til at man får flere faglig verdifulle
kadettprodukter gjennom å skrive i grupper. I en gruppe kan kadettene ta for seg et større
tema og flere tilhørende problemstillinger. Da får oppgavene en større sammenheng.
Det kadettene har satt i gang med svermprosjektet kan dessuten videreføres av kommende
kadetter ved Krigsskolen. Prosjektgruppen formidler tanker om at bachelorstudentene som
kommer etter dem i løypa, kan bygge videre på det arbeidet de har startet opp. Et forhold
er måten prosjektet er organisert på, med et felles overbyggende tema og problemstilling,
men med forskjellige militærfaglige innfallsvinkler. Et annet forhold er at kommende kull
kan benytte bachelortiden som en mulighet til systemkritikk / doktrinekritikk. Ikke minst
kan kommende kull med kadetter utforske svermkonseptet videre, både teoretisk, men
også eventuelt teste konseptet (krigsspill).

4.10 Exit versus completum
Årsakene til at enkelte kadetter har sluttet i prosjektet kan være sammensatte. I samtaler
med oss er det imidlertid en hovedgrunn som oppgis, og det er risikoen for å gjøre det
dårlig på eksamen. Enkelte sier at de ikke ser det som sin sterke side å skrive store
oppgaver med karaktergivning, slik som en avsluttende bacheloroppgave. Flere uttrykker
at de hadde hatt dårligere forutsetninger for å lykkes med bacheloroppgaven dersom de
hadde fortsatt i prosjektet istedenfor å velge et nytt tema for bacheloroppgaven. Man
ønsker ikke å risikere en god karakter ved å bli med videre i prosjektet. Det viste seg senere
at de som sluttet i prosjektet oppnådde gode eksamensresultater med sine nye oppgaver.
Redselen for å ikke lykkes begrunnes med at det er vanskelig å skrive en bacheloroppgave
når det pr. i dag ikke foreligger teorier om sverm som de kan benytte.
Grunnlagsdokumentet om svermkonseptet er det som tidligere nevnt kadettene selv som
har utviklet og ført i pennen. Kadettene som fullførte prosjektet forteller at også de i løpet
av skriveperioden har reflektert over hva som regnes som holdbare kilder, og hvordan
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skolen ville vurdere bruken av grunnlagsdokumentet deres. Likevel har de tatt risikoen og
skrevet om noe det ikke finnes teori om.
Det er også andre grunner som oppgis. En annen grunn til at flere sluttet var at
prosjektarbeidet viste seg å bli svært ressurskrevende. Det tok tid å delta på møter og
samlinger, og det stresset enkelte fordi det tok tid i mellom alt annet som skolearbeidet
krevde, og fordi det var mange måneder til oppgaven skulle skrives. «Det ble veldig mye
veldig fort», som en sier det. Når man selv ikke hadde fått forberedt seg like godt som andre
til samlingene, gikk man med konstant dårlig samvittighet. Ambisjonene til gruppen ble av
enkelte dessuten oppfattet som urealistiske, og det ble vanskelig å være en del av prosjektet
når en ikke kjente seg igjen i ambisjonene. Noen oppdaget at det var for tidlig for dem å
starte med bacheloroppgaven likevel. Ved siden av mange andre verv og oppgaver, ble det
til slutt for lite overskudd til dette side‐prosjektet.
Vi spurte kadettene som fullførte prosjektet, hva det hadde gjort med deres motivasjon.
Ingen av dem har mistet troen på sverm som konsept, og oppfatningen som formidles er at
frafallet skyldes at noen ville skrive en bacheloroppgave det var enklere å lykkes med. Det
er flere av kadettene som fullførte, som tror de kunne ha oppnådd en bedre karakter på
oppgaven ved å skrive utenfor svermprosjektet. Likevel mener disse at det er verd risikoen
å bli med videre. Av intervjuene virker det som at disse kadettene har opprettholdt en tro
på at dagens operasjonskonsept bør utfordres. Det man har i Norge i dag er for dårlig, og
svermprosjektet kan bidra til å utvikle tanken om fremtidige konsepter. Med
svermprosjektet kan kadettene komme med innspill til doktrinearbeidet. Det gir en
opplevelse av å være aktører som kan medvirke til endring, selv om de sier de er klar over
at arbeidet deres også kan bli forkastet. Uansett oppleves det som viktig å delta i debatten
og heller være en del av elimineringsprosessen, enn å stå på siden av prosessen. Kadettene
sier at som offiserer plikter de å stille seg kritisk til det bestående og å være med på å
utvikle Forsvaret videre. Da var de villige til å risikere en eksamenskarakter på dette
arbeidet.
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5 DISKUSJON OG ANBEFALINGER TIL KRIGSSKOLEN
I evalueringen av prosjektet Norsk sverm, har vi valgt en prosessorientert evaluering. I vår
datainnsamling har vi søkt etter å få innsikt i hvordan kadettene har organisert og drevet
prosjektet (hvordan og hvorfor). Dette har vi ønsket å bruke som et grunnlag for å forstå hva
slags utbytte prosjektet har gitt kadettene, og hva som har synes å ha stimulert dette. I dette siste
kapittelet diskuterer vi funnene våre og foreslår hva Krigsskolen kan jobbe videre med i
utvikling av prosjektbasert læring som arbeidsform.

5.1 Tolkningsrammen
I diskusjonen tolker vi empirien i lys av teori, tidligere forskning og common sense (Kvale, 2005).
Fem evalueringsspørsmål ble presentert i det innledende kapittelet, og vi gjentar dem her:


Hva har kadettene lært gjennom prosjektet?



Hvordan har organiseringen av prosjektet virket inn på kadettenes læringsprosess?



Hvilke egenskaper ved prosjektet og gjennomføringen har bidratt til læringen?



På hvilken måte har forholdet mellom individuelt arbeid og arbeid i gruppen hatt
betydning for kadettenes læring?



Har kadettene fått et mer helhetlig innblikk i problemfeltet etter å ha gjennomført
prosjektet?

Fordi empirien og spørsmålene er noe overlappende, blir evalueringsspørsmålene tematisert i
flere av avsnittene. Evalueringsdesignet bygger ikke på et bestemt teoretisk ståsted, men snarere
av evalueringsspørsmålene som lå i oppdraget fra Krigsskolen. Slik har teoriene og forskningen,
som vi benytter i tolkning og diskusjon, røtter i både læringsteori og sosialpsykologi (se vedlegg
D). En gjennomgang og analyse av forskningen som er foretatt på prosjektbasert læring, peker på
to hovedspor. Det ene er læringsteoretisk, mens det andre er sosialpsykologisk (se Stokke, 2015).
Forskningen på gruppebaserte læringsformer, generelt, synes å ha hatt en utvikling fra å være
opptatt av individet som analysenivå til gruppen som analysenivå (Dillenbourg, 1999). Slik har
det sosiokulturelle (og situerte) perspektivet blitt mer aktuelt. Forskning med røtter i
sosialpsykologien er opptatt av gruppearbeid som læringsform generelt, med vekt på
betydningen av gruppeprosesser6.

6

En grundigere gjennomgang av dette finnes i forskningsrapporten Kunnskap og kunnskapshull i landskapet
prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen (Stokke, 2015).
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5.2 Hvilke læringsutbytter og resultater fremkommer av prosjektet?
Kadettene forteller om et sammensatt læringsutbytte, slik vi også finner belegg for i forskningen
(se Gallagher et. al., 1992; Barron et. al., 1998; Fernandes et. al., 2009). For det første nevner de at
de har lært akademisk skriving, metode og kildebruk, samt hvordan man skriver og disponerer
en bacheloroppgave. De har dessuten fått økt forståelse av militærteori og operasjonsledelse.
Disse utbyttene kunne de også ha fått utenfor prosjektet. Den særlige verdien med prosjektet er
fellesskapet, noe som for kadettene har vært avgjørende. I prosjektgruppen har de utviklet
kompetanse og trygghet i å utfordre, være kritiske og kunne argumentere (Sheperd, 1998). Dette
fremstilles av dem som en sentral profesjonskompetanse for offiseren. Loyens et. al. (2008)
hevder at prosjekter fremmer studentenes utforskning, metakognitive selvregulerings‐strategier,
kritisk tenkning og innsatsregulering. Studentene blir også dyktigere i å vurdere sin egen og de
andres kompetanse. Vi ser at kadettene vurderer hverandres tilnærminger til bacheloroppgaven
og konseptet sverm. Prosjektet har gjort det mulig å studere et faglig tema i dybden og over tid.
Fordi prosjektet søker å utfordre nåværende manøverdoktrine og doktrinediskurs, opplever
kadettene at de har fått en faglig plattform de kan stå på når de skal arbeide videre med
svermkonseptet etter utdanningen. Ikke bare har de oppnådd god innsikt i doktrine‐diskursen
som føres i Norge, men de har kjent på at det går an å utfordre etablerte sannheter. At de har hatt
mot til å føre en doktrinekritikk gjennom arbeider med bacheloroppgaven, har gitt dem en viktig
kompetanse de kan benytte videre som reflekterte og kritiske profesjonsutøvere. Fordi kadettene
har studert et selvvalgt tema som de var særlig interessert i å undersøke, ble det å skrive
bacheloroppgave dessuten relevant og motiverende for dem (Winn, 1995). Kadettenes selvvalgte
og selvdrevne prosjekt har gitt dem erfaring med å designe et forsknings‐ og utredningsarbeid,
og hvordan det kan drives. De har måttet planlegge, koordinere med hverandre og styre
ressursbruk i en allerede tett hverdag ved skolen. Dette mener de er relevant for deres senere
yrkeskarriere. De har lært hvordan et prosjekt kan selges inn for andre, hvordan det kan rigges
med medarbeidere og hvordan man kan samarbeide om en oppgave. Fordi kadettene har vært
knyttet til hverandre gjennom prosjektet, har de erfart hvordan andre kan være nyttig for en selv,
og hvordan en selv kan være nyttig for andre. Alle bacheloroppgavene som ble levert fra
prosjektet oppnådde dessuten gode vurderinger (A til C).

5.3 Hvordan ble prosjektet organisert og gjennomført?
Kadettenes prosjekt har flere av egenskapene til prosjektbasert læring, slik det beskrives i den
pedagogiske litteraturen (se eks. Adderly et. al., 1975, ref. etter Helle et. al., 2006, s. 288), men
svermprosjektet er også litt annerledes. Overordnet er vi opptatt av om organiseringen av
kadettenes arbeid stimulerer kadettenes dybdelæring (Stefanou et. al., 2013)7. Det vil si at de er
engasjert i lærestoffet, relaterer det til egne erfaringer og problemsituasjoner som er viktige for
7

Overflatelæring innebærer at studentene imiterer og memorerer for så å reprodusere dette på en eventuell
prøve eller eksamen. Studentene tilegner seg teknikker og viten om faget, men forståelsen deres endres ikke i
stor grad. Dette fører igjen til at mye av det de har lært ikke har noen personlig betydning for dem, og det
oppleves som om lærestoffet ikke har noen forbindelse med den virkelige verden, til noe som angår dem (Stokke
& Mathisen, 2011).
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dem, og søker etter hovedbudskap og konklusjoner snarere enn å memorere bruddstykker og
detaljer (Ramsden, 2003; Stokke & Mathisen, 2011). Det er flere faktorer som det er verd å trekke
frem angående organiseringen.

5.3.1

En lang prosjektperiode, men begrensede tidsressurser

Fordi kadettene har hatt mulighet til å jobbe med oppgaven over to år, har den «ligget i
bakhodet» hele tiden, foreller de. Oppgaven har stimulert tanken når de har sett relevante filmer,
eller nyhetsinnslag på TV, vært ute og jogget, eller deltatt på ordinær undervisning. De har hatt
en problemstilling som de har knyttet det nye kunnskapsstoffet til, det vil si vurdert relevans og
mulig integrering i oppgaven. Forståelsen av sverm og et mulig nytt konsept har sånn sett fått lov
til å utvikle seg over tid. Men kadettene forteller også at det har vært svært krevende å
gjennomføre prosjektet ved siden av de obligatoriske aktivitetene ved skolen. At prosjekter
medfører mye arbeid for både studenter og lærere, er en generell utfordring som det rapporteres
om i forskning på feltet (Stokke, 2015). De involverte opplever at de ikke rekker å gå grundig inn
i det faglige, men må prioritere administrative sider ved prosjektet, som eksempelvis
oppgavefordeling, planlegging og koordinering. En typisk årsak til at studenter ikke behandler
prosjektets faglige side på en dypere måte, er tidspress, noe som skyldes at øvrig undervisning
ikke justeres selv om man innfører prosjektbasert metode (Summers & Volet, 2010). At studenter
får hensiktsmessige rammer er nødvendig for at de skal kunne studere begreper og relevant teori
i dybden, og på en personlig måte (Ramsden, 2003). Kadettene påpeker at skolen må erkjenne at
det finnes andre måter å oppnå læringsmålene på, enn obligatorisk deltakelse i skolens
tradisjonelle undervisning (se avsnitt 4.9). Dersom Krigsskolen vil satse på prosjektet som
arbeidsform, må skolen våge å velge bort noe andre undervisningsaktiviteter.

5.3.2

Selekterte kadetter som arbeidet mot et felles mål

Fordi svermprosjektet er et kadett‐initiert og kadettdrevet prosjekt, fremkommer det noen
interessante sider ved prosjektets organisering som vi mener har hatt stor betydning for
samholdet og produktiviteten. Det første aspektet er rekruttering og seleksjon til
prosjektgruppen. Det andre aspektet er hvordan man har fordelt arbeidsoppgavene i prosjektet.
Det er initiativtakeren til prosjektet som har satt sammen prosjektgruppen. Vedkommende så seg
ut personer som han kunne tenke seg å samarbeide med, hvor kriteriene som ble lagt til grunn
var faglig dyktighet, åpenhet og at de hadde tatt profesjonens alvor innover seg (se avsnitt 2.6).
Prosjektlederen mente at et mangfold i gruppen kunne motvirke gruppetenkning, og derfor ville
han ha med kadetter med kadetter av begge kjønn, som hadde ulikt erfaringsnivå og
avdelingstilhørighet. Før han bestemte seg for hvem han ville ha med på laget, observerte han
kadettene gjennom et halvt skoleår. Svermgruppen er altså ikke en tilfeldig sammensatt gruppe,
eller en gruppe som er satt sammen ut fra kriterier som skolen har bestemt. At en som er på
innsiden av prosjektet har gjennomført en strategisk rekruttering og seleksjon til
prosjektgruppen, oppfatter vi som en vesentlig faktor for gruppens suksess. De som valgte å bli
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med i prosjektet, er kadetter som trodde på prosjektideen, men også så muligheter med sverm
som et alternativt operasjonskonsept. Prosjektet er forankret i et problem som mange av
kadettene kjente seg igjen i. Vi ser at kadettene intuitivt har organisert prosjektet sitt etter en
lignende metodikk som benyttes i kooperativ læring, nemlig «jigsaw»: kadettene jobber mot
samme mål, men de har delt oppgaven mellom seg og de blir individuelt vurdert (Roschelle &
Teasley, 1995). At kadettene har distribuert ulike vinklinger på sverm blant medlemmene i
gruppen, og på en slik måte søkte en form for helhetlig belysning av sverm som konsept, mener
vi har styrket kadettenes opplevelse av at de jobber mot det samme målet til tross for at de
skriver individuelle bacheloroppgaver. På denne måten får samarbeidet i gruppen en form for
delt aktivitet som preger prosjektet. Dett ser vi nærmere på i avsnitt 5.5.

5.3.3

Kadettene engasjerer fagkrefter når de trenger dem

Kadettene har integrert fagstoff fra den løpende undervisningen inn i prosjektet og oppgaven sin.
I tillegg har de bedt en av instruktørene om å være med på en av samlingene deres, hvor de gikk
i gjennom kravene som skolen stiller til bacheloroppgaven og noen metodiske spørsmål.
Kadettene var i en fase i prosjektet hvor denne tematikken ble naturlig å ta opp. I motsetning
kunne de ha ventet til resten av kullet skulle starte med metodeundervisning og gjennomgang av
krav til oppgavene. Kadettene har også oppsøkt Hærstaben og FFI, og i tillegg til veiledning og
uformelle samtaler, har prosjektet derfor inneholdt mange ulike aktiviteter, ikke bare samlinger,
egen skriving og lesing. Vi ser altså at kadettene har søkt ressurser og dialogpartnere utenfor
skolesettingen når de har trengt dem. Det vil si at de har oppsøkt ressursene når de har vært
relevante for dem i aktuell prosjektfase (Blumenfeldt et. al., 1991).

5.3.4

Inngår i formell sluttvurdering av kadettene, men overskrider eksamineringen

Som vi har nevnt har svermprosjektet noen interessante ulikheter med andre prosjekter man kan
lese om i forskningen. Kadettene har ikke levert et gruppesvar i form av en felles prosjektrapport,
men de blir individuelt vurdert. Kadettenes gruppeprosess er heller ikke gjenstand for vurdering,
bare sluttproduktet. Produktkvalitet er noe som påvirkes av prosesskvalitet, og derfor blir
prosjekter gjerne vurdert ut fra både prosessen og produktet. Hvem som skal vurdere prosessen,
og på bakgrunn av hvilke kriterier, er derfor et aktuelt spørsmål i prosjektbasert læring (Dochy
et. al., 1999). Vurderingen av svermgruppens arbeid er gjort gjennom en tradisjonell form for
vurdering, og ikke en vurderingsform som er spesielt utviklet for å passe med prosjektbasert
metode (Hellström, Nilsson & Olsson, 2006). En forklaring på dette, er at svermgruppen har
organisert et frivillig prosjekt som skolen ikke er del i, men samtidig er det bacheloroppgaven
som skrives det tredje skoleåret, som kadettene har organisert prosjektet sitt rundt.
Dette innebærer at det frivillige og selvdrevne svermprosjektet tangerer skolens formelle
vurderingsopplegg, men for kadettene er prosjektet større enn eksamen. Bacheloroppgavene gir
mulighet til fordypning, og det ser ut til at kadettene bruker bacheloroppgaven som et slags nav i
prosjektet, men at hovedmålet er å utfordre doktrinetenkningen i Forsvaret, ikke eksamen.
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Kadettene er tydelige på at det er andre produkter som er like viktige når de har tatt mål av seg
om å være synlige i doktrine‐debatten. Kadettene i svermprosjektet har på eget initiativ kommet
frem til at de vil skrive foredrag, kronikker og fagartikler på bakgrunn av prosjektet. Prosjektet
har altså fortsatt inn i en ny fase etter at den formelle vurderingen av bacheloroppgavene er
gjennomført. Fordi prosjektet omfavner noe mer enn å bare skrive en god bacheloroppgave, ser
vi her at flere formater blir aktuelle for kadettene. At studenter kan uttrykke seg gjennom
mangfoldige formater, er nettopp en av styrkene til prosjektbasert læring. Det forbinder
læringsarbeidet sammen med «det virkelige livet», eksempelvis arbeidslivet. Derfor blir flere
enheter og aktører, enn bare skolen og lærerne, aktuelle når studentenes arbeid skal vurderes
(Moti & Barzilai, 2004). Kadettene har kommet frem til sin egen «vri» på hva de mener er
fruktbare formater å jobbe med. De nevner aviskronikker, foredrag og fagartikler som sjangere de
vil benytte i prosjektet. Det er trolig fordi de mener at formatene er hensiktsmessige for å nå ut
med budskapet sitt til den militære organisasjonen og samfunnet for øvrig. Forbindelsen som
kadettene har tatt med FFI, Hærstaben og Forsvarets militære samfund, kan dessuten innebære at
vurderingen av prosjektets produkter må forstås på en annerledes måte. Det vil si at nye aktører
og enheter vurderer de ulike produktene som kommer ut av prosjektet. Disse aktørene vurderer
ut fra et annet ståsted enn Krigsskolen, og på en uformell måte.
At navet i prosjektet er bacheloroppgavene, og at besvarelsene inngår i skolens formelle
vurdering av kadettene, blir dermed stående i et spenningsforhold med kadettenes overordnede
hensikt om å utfordre bestående doktrinetenkning. Noen av kadettene har åpenbart kommet i
klem mellom det å utfordre og å bli eksaminert. For flere medførte dette at de gikk ut av
prosjektet og valgte et annet tema for bacheloroppgaven. Også kadettene som ble igjen i
prosjektet, orienterer seg mot eksamineringen, i det de er opptatt av kravene som stilles for å
oppnå en god eksamenskarakter. Blant annet når det nærmer seg innlevering av oppgavene,
tematiserer kadettene dette (se samling 7, avsnitt 3.6). Kadettene begynner å snakke om at de må
unngå «synsing», og at det derfor er viktig at de benytter solide kilder i oppgavene sine. I denne
forbindelsen viser de noe usikkerhet knyttet grunnlagsdokumentet om svermteori, som de selv
utformet helt i starten av prosjektet. De spør seg om dokumentet er holdbar som kilde, slik at det
kan benyttes i oppgavene deres, og de har også spurt skolens ledelse om dette. Mulige
konsekvenser, fordeler og ulemper denne spenningen kan medføre, er noe skolen bør reflektere
over dersom de vil utvikle arbeidsformen videre.

5.4 Hva motiverte kadettene i prosjektet?
Det er vanskelig å konkludere entydig om hva som har motivert kadettene til å bli med i
prosjektet, og hva som har opprettholdt aktiviteten deres gjennom prosjektperioden. At
prosjektet skulle munne ut i obligatoriske bacheloroppgaver, som inngår i den formelle
vurderingen av kadettene, er nok noe av drivkraften, men for oss er det særlig interessant å se
nærmere på egenskaper ved prosjektet og deltakerne. Disse egenskapene diskuterer vi i
avsnittene nedenfor.
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Prosjektledelse som transformasjonsledelse?

I uformelle samtaler med kadettene, etter at datainnsamlingen var gjennomført, påpeker flere at
prosjektet hadde lykkes fordi prosjektlederen hadde ledet etter prinsipper som finnes i
transformasjonsledelse. Teori om transformasjonsledelse viser til fire sentrale aspekter, og vi
mener at flere av dem kan gjenkjennes i datamaterialet fra prosjektet Norsk sverm. Hetland
(2008) sier at transformasjonsledelse preges av at lederen har utstråling og fremstår som en
rollemodell. Lederen motiverer via inspirasjon og er visjonær, oppmuntrer til at organisasjonens
medlemmer stiller spørsmål ved tingenes tilstand og utfordrer medarbeiderne sine om å tenke
nytt. Samtidig viser lederen omtanke for hvert individs unike behov (Hetland, 2008). Mathisen
(2014) hevder at transformasjonsledelse er relatert til to forhold: ekstrarolleatferd og innovasjon.
Ekstrarolleatferd omhandler i hvilken grad medarbeiderne stiller opp for sin arbeidsgiver utover
vanlig stillingsinstruks, mens innovasjon dreier seg om i hvilken grad lederne opplever sin
organisasjon eller arbeidsplass som innovativ. Transformasjonsledelse viste seg å ha en klart
positiv sammenheng med både ekstrarolleatferd og innovasjon, hevdes det. Dersom vi ser tilbake
på empirien fra kadettene, rapporterer de om at de ble motiverte av å skape endring, og at de var
villige til å bruke fritid på prosjektet. Skolen har ikke gitt kadettene ekstra tid eller ressurser til å
gjennomføre det. I datamaterialet fremkommer det også at prosjektlederen har vektlagt verdier
og visjoner i sitt lederskap. Særlig fremtredende er verdien av frivillig deltakelse, at alle skal få ha
en selvvalgt oppgavevinkling og å utfordre det bestående. Samtidig har prosjektlederen klart å
selge inn sin visjon om at det faktisk er mulig for kadetter ved Krigsskolen å bidra til endring i
Forsvaret, og deres gruppe skulle gjøre det gjennom doktrinekritikk.

5.4.2

Et kadett-drevet prosjekt utenfor skolens kontroll

Studentenes opplevelse av å ha valgmuligheter og kontroll, er en motiverende egenskap ved
prosjekter. Studentene kan velge problemstillinger, aktiviteter, artefakter i prosjektet og hvordan
de vil gå frem for å løse problemet (Blumenfeldt et. al., 1991). Dette skaper eierskap til prosjektet.
At prosjektet har vært helt og holdent et kadettprosjekt, og ikke et obligatorisk skoleprosjekt, har
tydelig vært motiverende for kadettene. Det vil si at muligheten til å drive prosjektet helt på egne
ben, har skapt og opprettholdt en sterk driv i gruppen. «Det var kadettdrevet og spontant formet fra
vår side og vi følte at det var en skyggestruktur da, og det likte vi. Vi følte vi jobbet under radaren om noe
vi syntes var viktig ...», er et utsagn som vi synes illustrerer dette godt. «Å jobbe under radaren»
kan tolkes som at kadettene fikk mulighet til å studere sitt svermkonsept og foreta
doktrinekritikk uten «overvåkning» og kontroll fra krefter utenfor.
Prosjektet har gjort det mulig å arbeide med problemstillinger som de synes er interessante og
som dessuten noe av kadettene hevder å ha erfart i utenlandstjeneste. Prosjektet skapte en form
for «positiv kognitiv friksjon»; kadettene gjenkjente et spennende problem de ville løse, og selv
om de ikke visste helt hvordan de skulle løse det, gikk de løs på oppgaven (Stefanou et. al., 2013).
Vi ser her et eksempel på at når prosjekter ikke er stramt styrte fra skolens side, både med hensyn
til innhold og progresjon, får studentene selv velge temaer og problemstillinger. Dette aktiverer
kadettenes tidligere kunnskap (Helle et. al., 2009). I litteratur om prosjektbasert læring finner vi at
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jo mer åpent og studentdrevet et prosjekt er, jo mer legges det til rette for at studentene setter seg
mål som passer med deres interesser, det vil si at det fremmer en indre motivasjon (Blumenfeldt
et. al., 2006). Prosjektet fikk en egen verdi for dem, og derfor satte de seg egne mål i prosjektet
(Stolk & Harari, 2014). Selv om oppgavene skulle vurderes med en eksamenskarakter, var
kadettene opptatt av det vi kaller indre mål: de vil foreta en form for doktrinekritikk, de vil
utfordre og bidra til nytenkning og debatt i Forsvaret. Enkelte følte seg samtidig beæret fordi de
ble spurt om å være med.

5.4.3

Tro på å lykkes, eller frykt for å mislykkes?

Ni av tretten kadetter valgte å være med hele veien, mens andre sluttet. Hva kan være grunner til
dette? Svermgruppen skulle skrive om et tema som kan oppfattes som kontroversielt og
krevende, blant annet fordi prosjektet medfører en kritikk av doktrinen som ligger til grunn for
Hærens virksomhet i dag. Det er tydelig at dette på den ene siden er motiverende for kadettene,
men også utfordrende. Det framstår for flere som en risikosport å kritisere tenkningen som er vel
etablert i Hæren, samtidig som oppgavene også skal vurderes til eksamen. Ved å delta i
prosjektet kan man risikere «å dumme seg ut» ovenfor militære kolleger.
Prosjektet som arbeidsform har en helt vesentlig kvalitet, nemlig at studentene kan utvikle det
man kaller høyere ordens tenkning, eksempelvis elaborering og kritisk refleksjon. Det er ikke alle
studenter som engasjerer seg i aktiviteter som dette, noe Stolk og Harari (2014) hevder skyldes
studentenes motivasjon. Det betyr at studentens målorientering (indre eller ytre orientering),
verdien som oppgaven har for vedkommende, og troen på egen mestring, påvirker hvordan
vedkommende forholder seg i prosjektet. I de innledende intervjuene er det ingen av kadettene
som oppgir at de ble med i prosjektet fordi de ville sikre seg en god eksamenskarakter på
bacheloroppgaven. Det som vektlegges i samtalene med oss, er at å utfordre det bestående er
viktigere enn eksamen. Men hvilken verdi oppgaven får for den enkelte, og troen på egen
mestring, virker inn på studentenes deltakelse (Stolk & Harari, 2014). Oversatt til kadettenes
verden betyr dette at kadetter som opplevde at svermprosjektet fikk en egen verdi (indre
motivasjon), utover det å levere en bacheloroppgave til eksaminering (ytre motivasjon), og
samtidig greide å bevarte troen på å lykkes med prosjektet, ble værende i prosjektet. De hadde
fortsatt glede av å utforske svermkonseptet. Men det var også fire kadetter som sluttet i løpet av
prosjektperioden. Eksempelvis følte enkelte at de i utgangspunktet ikke mestret så godt det å
skrive store fagoppgaver. Når de var usikre på det, ble det for krevende med et vanskelig tema i
tillegg, hvor det dessuten finnes lite tilgjengelig forskning og litteratur. Da var det bedre å velge
noe enklere å skrive om og som kunne sikre en bedre eksamenskarakter. Ytre motivasjon,
eksamenskarakteren, ble for noen utslagsgivende. Andre forteller at de ble umulig å sette av nok
tid til prosjektet ved siden av alle andre forpliktelser, og dette førte til konstant dårlig
samvittighet ovenfor de andre kadettene.
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5.5 Hva har vekslingen mellom gruppesetting og eget arbeid betydd?
Å inngå i en prosjektgruppe har samlet kadettene om et felles oppdrag. Arbeidsformene de har
benyttet for å skrive bacheloroppgavene i prosjektet, har involvert gruppearbeid og individuelt
arbeid over nesten to år. Vi skal se på hva som fremheves i datamaterialet når det gjelder
samspillet mellom det å skrive egen bacheloroppgave og det å inngå i en prosjektgruppe med
andre kadetter.

5.5.1

Positiv gjensidig avhengighet i gruppen, ikke konkurranseorientering

Som vi var inne på i avsnitt 5.3.2 ser det ut til at organiseringen og koordineringen av prosjektet
innebærer en form for delt aktivitet som har styrket prosjektet med hensyn til motivasjon og
målrettethet. Vår oppfatning er at kadettene erfarte at de var partnere i en læringsprosess, og at
for dem var prosjektet noe mer enn samarbeid om bacheloroppgaven. I prosjektet arbeidet de
mot en felles målsetning om å utfordre tekningen i Forsvaret, og de delte ansvaret for dette målet
(Krajic, 1999). Sosial gjensidig avhengighet kan kanskje kaste lys over kadettenes samarbeid i
gruppen (se Stokke, 2015). Antakelsen er at samarbeid mellom studenter blir styrket dersom det
eksisterer en gjensidig avhengighet mellom studentenes målsetninger. I følge teorien fører positiv
avhengighet til hensiktsmessige interaksjoner i gruppen, fordi studentene oppmuntrer og støtter
de andre gruppemedlemmenes prestasjoner og måloppnåelse. Kadettene har ikke samarbeidet i
prosjektet bare fordi de er interessert i samme tema, men den enkelte fyller en viktig brikke i
prosjektets helhet. Hos kadettene i svermgruppen ser vi at ønsket om å oppnå noe sammen har
vært viktig, både mens de gikk på Krigsskolen, men også når de nå viderefører prosjektet sitt
etter uteksamineringen. Til tross for at kadettenes deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet,
og at de dermed har kunnet slutte i prosjektet når de ville, synes det som at de åtte kadettene som
fullførte, har kjent på en positiv avhengighet til hverandre. De har trolig erfart at egne bidrag til
gruppen har vært positivt for de andre kadettene, og de har selv fått noe igjen fra gruppen.
Samtidig uttrykker de at de har et ønske om å lykkes med prosjektet. Siden prosjektet innebærer
en helhetlig tilnærming til et mulig svermkonsept, har alle en viktig brikke i det store
puslespillet. Hadde gruppens medlemmer ikke delt dette ønsket om å lykkes sammen, kunne
konkurranse og obstruksjon ha oppstått i prosjektet. Det er det man kaller «negativ avhengighet»,
det vil si at medlemmene ikke føler at de trenger hverandre for at prosjektet skal komme i havn
på en god måte. Negativ avhengighet kunne ha ført til dysfunksjonell samhandling mellom
kadettene, men eventuelle forhold av slik art, er ikke delt med oss, og fremkommer ikke i
datamaterialet.
Kadettene har hele tiden vært kjent med at prosjektet har vært gjenstand for evaluering, en
evaluering som dessuten er initiert fra skolens side. Sånn sett må man ha en eventuell
forskningseffekt i minnet, når empirien og denne diskusjonen leses. Dem man observerer kan
handle annerledes under observasjon, enn det de ellers ville ha gjort (Tjora, 2010).
Men er det tilstrekkelig å forklare samarbeidet mellom kadettene med at det eksisterer en sosial
gjensidig avhengighet mellom dem? Neppe. Vi tror at kunnskapen kadettene hadde om
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hverandre har påvirket, blant annet at de alle var regnet som faglig sterke og arbeidsomme, og at
det i utgangspunktet var etablert en god relasjon mellom kadettene (Riese et. al., 2013). Fordi
kadettene ble plukket ut av prosjektlederen etter at de hadde gått i samme Krigsskole‐kull i ett år,
hadde nok kadettene nokså god kunnskap om hverandre. Prosjektlederen var dessuten kjent i
kullet som en faglig sterk kadett. Alt dette har trolig påvirket samholdet i gruppen positivt og på
en slik måte at de sammen ville løse oppdraget de hadde satt seg fore.
Det er ikke sikkert at en tilfeldig sammensatt gruppe ville ha handlet på lignende måte, og
kanskje kunne konkurranse mellom medlemmene ha oppstått. En gruppe kan åpenbart være
sammensatt av personer hvor hver enkelt jobber selvstendig mot sitt eget mål uten at man er
opptatt av at de andre medlemmene skal nå målet (Slavin, 1995). Selv om kadettene i
svermgruppen skrev individuelle bacheloroppgaver, og ikke utformet et gruppeprodukt i form
av en felles prosjektrapport, virker det som om de klarte å skape en forpliktelse til «noe felles»
likevel. Dette synes vi er interessant. Dette som er felles, synes altså å være prosjektet i seg selv,
som også skal leve videre etter at oppgavene er levert til vurdering.

5.5.2

Samhandling og interaksjon mellom kadettene

Samarbeid i et prosjekt vil innebære interaksjoner mellom prosjektmedlemmene som trigger
ulike læringsmekanismer, slik som induksjon, deduksjon, sammenstilling og internalisering
(Dillenbourg, 1999). Det betyr at ulike interaksjoner mellom prosjektmedlemmene kan skape
ulike produkter. De kan være orientert mot det praktiske eller det faglige, og dessuten kan faglig
interaksjon innebære overflatelæring (gjengi, utveksle informasjon) eller dybdeæring (utforske,
sammenstille, argumentere, finne felles forståelse). Hvordan samhandlet kadettene og hva
samhandlet de om?
Når det gjelder samlingene ser det ut til at de har vært benyttet til å gjøre opp status, fordele
oppgaver og planlegge videre fremdrift for gruppen, det vil si det forskningen kaller
administrative sider ved prosjektet. Dette skaper oversikt, virker trolig motiverende og
stimulerer den enkeltes fremdrift og ansvarsfølelse for prosjektet. Under samlingene jobber
kadettene også med prosjektets innholdsside, det vil si det faglig. (Summers & Volet, 2010;
Dillenbourg, 1999). Kadettene legger frem for hverandre hva den enkeltes oppgave handler om
og hvordan den kan løses (se eks. Riese et. al., 2013; Blumenfeldt, 1992). Vi ser at kadettene støtter
hverandre, utfordrer hverandre samt gir hverandre tips og råd (se kapittel 3 som oppsummerer
observasjoner fra samlingene). Spørsmålet er hvor dypt kadettene går inn i prosjektets
innholdsside? I følge forskning ser man gjerne at potensialet i gruppen kan utnyttes mer
(Roschelle & Teasley, 1995). Studenter har ofte ikke tilegnet seg relevant kompetanse i hvordan
man kan arrangere prosjekter med interaksjoner og dialoger som fremmer meningsutveksling,
kritisk granskning og felles utvikling av kunnskap (se Summers & Volet, 2010).
Mye av samlingene benyttes til kadettenes problemstillinger, men her er kadettene primært
fokusert på å avgrense problemstillingene i forhold til hverandre, slik at det ikke blir
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overlappinger mellom oppgavene. Hvordan kadettene kan tilnærme seg problemstillingene, har
kanskje vært mer krevende å få til i gruppen, fordi kadettene var på ulike steder i
skriveprosessen og tenkningen. Diskusjoner om hvordan problemstillingene kan besvares,
argumentasjonen kan føres, og oppgavene disponeres, blir riktignok tematisert av kadettene. Det
hadde imidlertid vært spennende å se hvordan prosjektets innholdsside hadde blitt behandlet av
gruppen, dersom kadettene hadde blitt bevisstgjort hvilke former for prosesser, interaksjoner og
dialoger som kan fremme eller hemme den enkeltes deltakelse, meningsutveksling og kritisk
granskning (Damsa, 2014; Dillenbourg, 1999). Under våre observasjoner fanget vi ikke opp at
kadettene var kritiske til sitt eget prosjekt, eller svermkonseptet, noe vi kommer tilbake til i
avsnitt 5.5.5.
I datamaterialet kommer det ikke så godt frem hvordan kadettene jobber mellom samlingene. I
samtalene med oss er det gruppen sin betydning som vektlegges, men den enkelte har benyttet
seg av gruppemedlemmer på litt ulike måter. Noen ser det ut til har jobbet mest alene mellom
samlingene, gjennom hele prosjektperioden, foruten å få veiledning av medkadettene de siste
ukene før innlevering. Andre ser ut til å ha diskutert oppgaven sin med enkelte andre underveis
gjennom store deler av prosjektperioden. Når det gjelder skriving, har noen begynt sent i
prosjektet med dette, mens andre har produsert tekst gjennom hele perioden. De som har ventet
med å produsere noe skriftlig, forteller at de angrer på det, fordi de erfarte at det å skrive modnet
forståelsen av svermkonseptet. Å skrive modnet også hvordan en selv ville angripe
problemstillingen ved hjelp av teori og andre kilder. Å veksle mellom å skrive og å lese kilder,
oppgis som effektivt for å komme videre i egen tekning. Det ser ut til at flere av dem har hatt
behov for tilbakemeldinger fra de andre, for å bli mer sikre på egne forståelser og valg. Kadettene
har derfor oppsøkt hverandre for å diskutere. Tilbakemeldinger som kadettene gir hverandre,
har slik fungert som formativ vurdering som driver kadettene videre i utviklingen av oppgaven
sin. Van den Bergh et. al. (2006) kaller dette formativ medstudentvurdering, noe som har
betydning for studentenes selvregulering (Dochy et. al., 1990).

5.5.3

Noen delte erkjennelser i gruppen

Når studenter jobber i et prosjekt, inngår de i en sosial praksis, og læringen skjer derfor ut fra den
sosiale samhandlingen. Den enkelte deltar i en aktiv prosess med sine omgivelser (både fysisk,
sosialt og kulturelt) og konstruksjonen av kunnskap er et resultat av denne prosessen (Säljö,
2004). På denne måten er kunnskapsutvikling en kollektiv prestasjon, basert på en kombinasjon
av de individuelle bidragene, kollektiv bearbeiding og handlinger, og pedagogiske ressurser som
er involvert (Damsa, 2014). Finner vi det som kan være felles forståelser sverm som konsept i
datamaterialet? Hvilke erkjennelser ser det ut til at kadettene har kommet frem til når det gjelder
forståelsen av sverm som konsept?
Tidlig i prosjektet var det viktig for kadettene å etablere en felles oppfatning av hva
svermkonseptet var, slik at den enkelte kunne jobbe videre med egen oppgave, og i eget tempo,
uten å skrive seg ut av det felles temaet. Denne kunnskapen ble dokumentert i kadettenes
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grunnlagsdokument. Men kadettenes forståelse av sverm har utviklet seg gjennom prosjektet. I
begynnelsen var «alt som var bra, sverm, mens alt som ikke var bra, det var ikke sverm», uttrykte en av
dem. Da gruppen hadde kommet lenger i prosjektet og hadde økt kompetansen sin, ble
forenklede oppfatning av svermkonseptet erstattet med mer nyanserte beskrivelser av konseptet.
Det berettes blant annet om at gruppen på et tidspunkt oppdaget at svermens styrke egentlig var
asymmetri. Dette er et eksempel på det Damsa (2014) omtaler som meningsdanninger som fryser
fast i gruppens forståelse. Vår oppfatning er at denne forståelsen ble særlig fremtredende etter at
kadettene hadde gjennomført krigsspillet som er omtalt i avsnitt 3.5. Kadettene diskuterer her
hvorvidt spill‐ledelsen hadde forstått hva et svermkonsept går ut på. Dette fordi instruktørene
mente at svermene hadde blitt slått tilbake av en stridsvognbataljon. Men svermene skal ikke gå i
direkte kamp med stridsvogner, sa kadettene.
Mot slutten av prosjektperioden observerte vi noen dialoger som kan eksemplifisere hvordan
gruppen kom frem til en felles forståelse av andre aspekter ved svermkonseptet. Dialogene
springer ofte ut av enkeltkadetters fremlegg av egen oppgave og forståelser av problemstillinge. I
forbindelse med en diskusjon som handler om etterretning som et aspekt av svermkonseptet,
ønsker for eksempel en av dem å skille mellom noe han tenker på som sentralisert og
desentralisert etterretning. Kadetten uttrykker at til forskjell fra manøver, vil et svermkonsept
bety en desentralisert etterretning. De andre mener at den forståelsen han legger frem her,
innebærer en alt for grov forenkling. Det utvikler seg til en diskusjon hvor kadettene prøver å se
på hva som forener eller skiller sverm og manøver slik manøverkonseptet fremstilles i Forsvarets
fellesoperative doktrine. Dette synliggjør at felles avklaringer gjerne oppstår spontant i gruppen,
det vil si at avklaringene trigges av at enkeltkadetter formulerer sin forståelse og undring over
noe som i utgangspunktet omhandlet egen bacheloroppgave, hvorpå de andre kadettene
engasjerer seg i vedkommende kadett sin oppfatning.
Et annet eksempel på kunnskap, eller erkjennelser, som kadettene har kommet frem til er om
man i det hele tatt kan snakke om manøverkonseptet til Hæren og prosjektgruppens
svermkonsept som to ulike konsepter. I begynnelsen var mange opptatt av å skille mellom
svermkonseptet og den gjeldende manøverdoktrinen. Da det nærmer seg innlevering av
oppgavene, forteller en av kadettene til de andre som deltar å samlingen at han siden sist har hatt
en oppdagelse. Han er ikke lenger så sikker på at sverm og manøver er to ulike konsepter. Han
har kommet til at de nettopp ikke er det. Kadetten får bifall fra de andre som sier at de også ser
dette nå, mot slutten av skriveperioden. Sverm kan snarere forstås som et manøverkonsept hvor
man bygger inn svermer, men manøverkonseptet trenger ikke å være mekanisert: «Enig, det er
manøver med sverm. Men sett i motsetning til dagens mekaniserte manøver, slik det beskrives i FFOD».
På dette tidspunktet, vinteren 2015, var alle godt i gang med å skrive på oppgaven sin, noe som
nok har styrket den enkelte kadett sin forståelse og kunnskapsutvikling. Slik blir også dialogene
som føres innrettet mer innrettet mot faglig nyansering.
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Har kadettene fått en mer helhetlig forståelse av problemfeltet gjennom prosjektet?

Hvor vidt kadettene har oppnådd større grad av helhetlig forståelse av Hærens doktrine og
svermkonseptet gjennom prosjektet, enn om de hadde jobbet med oppgaven sin utenfor
prosjektet, er kadettene selv ikke i tvil om. En form for helhet som kadettene snakker om, er at de
har fått økt militærfaglig kompetanse gjennom å se sin egen oppgave i lys av de andre sine
oppgavevinklinger. De har blitt engasjert i hva de andre skriver om og hvordan de løser sine
problemstillinger. Vi kjenner ikke godt nok til innholdet i kadettenes enkeltbesvarelser, men
kanskje finner skolen spor etter helhetstenkning og bredde‐tenkning, mer enn fagvis tilnærming
til bacheloroppgaven? Prosjektet kan ha gjort det mulig for kadettene å integrere kunnskap fra
bredden i undervisningen (Helle et. al., 2006). Ikke minst bør det kunne være synlig dersom man
ser på bacheloroppgavene i sammenheng.
Å inngå i gruppen har muliggjort det å gi veiledning og råd til andre, og å motta dette. Slik har
den enkelte fått tilgang til flere faglige perspektiver, oppfatninger og ideer om svermkonseptet.
Denne formen for kompetanseutvikling hadde ikke skjedd, påpeker flere av kadettene, dersom
bacheloroppgavene ikke hadde vært organisert som et prosjekt. Kadettene mener at de har hatt
mulighet til å forstå sin egen bacheloroppgave i lys av de andre kadettene sine oppgaver, men
også i lys av helheten (prosjektet samlet sett). Perspektivene som de ulike kadettene har som
utgangspunkt for sine oppgaver, bidrar trolig til en mer komplett forståelse av muligheter og
problemer som er forbundet med et svermkonsept. Samtidig forteller kadettene at de kunne ha
integrert kunnskapen fra de ulike oppgavene på en bedre måte enn det man til slutt fikk til. Det
samme observerer vi på samlingene. I utgangspunktet hadde kadettene planer om å bli så godt
kjent med hverandres oppgaver, at de kunne benytte dem som kilder i egen oppgave. Å integrere
for å få en dypere forståelse av aspekter ved sverm og nødvendige sammenhenger, viste seg
imidlertid vanskelig. Slik sett har kadettene trolig ikke fått utnyttet synergieffekten, som de
snakket om i de innledende intervjuene, til det fulle. Det ser ut til at prosjektlederen er det
medlemmet i prosjektgruppen som har integrert kunnskapen fra de andre kadettenes oppgaver i
sin egen besvarelse. For de andre ble integrering utfordrende fordi kadettene har hatt jobbet i
forskjellig takt og hatt ulik fremdrift. Noen begynte dessuten å skrive svært sent i perioden, slik
at tankegodset ble mer utilgjengelig for de andre.

5.5.5

Kunne kadettene ha vært mer kritisk til seg selv, ikke bare «det bestående»?

Dagens manøverdoktrine mener kadettene bygger på gitte forutsetninger som må legges til
grunn for at denne doktrinen skal fungere, og derfor mener de at det finnes en svakhet i dagens
system. Det er på bakgrunn av dette at gruppen har ønsket å kritisere det de kaller «det
bestående». Gruppens medlemmer har i utgangspunktet hatt tro på sverm som militært konsept.
Vi har derfor vært interessert i om kadettene har tilnærmet seg sitt eget prosjekt og ideer på en
kritisk måte. Som det er redegjort for, er kadettene håndplukket av prosjektlederen. Kadettene
forteller også at de ikke har ønsket å ta med åpent kritiske personer, eksempelvis instruktører og
såkalte «mekaniseringsforkjempere». Kan dette ha hemmet kritisk granskning av sverm som et
militært konsept? Dette spørsmålet har vi ikke et klart svar på, men vi vil forsøke oss på en
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diskusjon. Datamaterialet avdekker en interessant spenning mellom to forhold. Det ene forholdet
er at fordi kadettene arbeider med å belyse et mulig operasjonskonsept, som utfordrer det
etablerte konseptet og tenkningen, kan det tenkes at de selv opplever at de deltar i en
innovasjonsprosess. De vil tenke ukonvensjonelt, ikke konvensjonelt. En av kadettene uttrykker
dette slik: «Vi finner opp kruttet her!». Det andre forholdet er akademias krav om å tilnærme seg
eget arbeid på en kritisk måte. Kritisk tenkning kan defineres som at studentene viser økt
oppmerksomhet mot at det finnes ulike synspunkter og kontekster, samt at de evaluerer egen
tankeprosess før de kommer til en konklusjon (se Browne & Freeman, 2000). Vanligvis har kritisk
tenkning omhandlet egenskaper og kompetanser hos individet. Når det gjelder prosjektbasert
læring blir det imidlertid svært relevant å avdekke hvor vidt gruppen viser evne til kritisk
refleksjon over det de studerer. Det viser seg at ofte må gruppen lære seg dette, det vil si den må
bli bevisst hvilke prosesser og dialoger som åpner opp for kritikk og hva som er potensielle
sperrer (Schamber & Mahoney, 2006; Lynch et. al., 2012). Et eksempel er å benytte hyppige
tekstutkast med tilbakemeldinger, hvor man dessuten anvender vurderingskriterier som
omhandler hvordan man forholder seg kritisk til noe (Schamber & Mahoney, 2006). Et relevant
spørsmål er hvem som skal vurdere kadettene, og når og hvordan skal kan gjøres.
Kadettene har selv ikke problematisert fraværet av et kritisk perspektiv i prosjektgruppen. De
forteller at gruppen har hatt tilgang til flere kritikere som de har diskutert med, nemlig kritiske
instruktører ved skolen. Uformelle diskusjoner de har hatt med instruktørene har i følge
kadettene ført til at de har måttet jobbe videre med argumentasjonen de legger til grunn. For
prosjektlederen har det vært viktig at de som ble selektert til prosjektet hadde en åpen tankegang,
slik at konseptet kunne utforskes åpent og fullt ut, uten at kadettene stoppet hverandre for tidlig i
utforskningen av konseptet. Det at kadettene har fått jobbe «utenfor radaren» ser ut til å ha gitt
dem et rom hvor de har kunnet utforske egne tanker og resonnementer, uten å møte for mye
skepsis og faglig motstand fra «autoriteter» ved skolen. Kanskje har et slikt rom vært viktig for å
bygge egen kraft til å tenke ferdig resonnementene sine, resonnementer som ikke er preget av det
som kadettene kaller konvensjonell tekning?

5.5.6

Et faglig prosjekt, men også med en politisk hensikt?

Ved å se på datamaterialet som helhet, mener vi det er mulig å avdekke hva som er kadettenes
hovedbudskap og hensikt med prosjektet. Det vil si hensikter som ikke er formidlet av dem i
klart tekst, men som kan leses mellom linjene når vi løfter blikket. Vi har vært inne på at
datamaterialet viser at for kadettene har det vært viktig å få til noe sammen. En side av prosjektet
er å belyse sverm fra flere vinkler, slik at prosjektet blir mest mulig nyttig for Forsvaret. En annen
side av prosjektet er å stå opp i mot det bestående og ikke ta etablerte sannheter for gitt. En
underliggende dimensjon i dette, og som vi mener at kadettene tydelig er opptatt av, er dem selv
i forhold til «makta». Noen ganger er det skolen og instruktørene som får denne rollen. Andre
ganger er det «Forsvaret», kanskje her forstått som toppene i de forskjellige delene av Forsvaret?
På denne måten blir prosjektet ikke bare et faglig prosjekt for kadettene, men også et «politisk»
prosjekt (Helle et. al., 2006, s. 289).
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På flere måter viser datamaterialet at det «å utfordre det bestående» ikke bare henspeiler på
norsk doktrine og diskursen som føres i Forsvaret. «Det bestående» synes også å gjelde
Krigsskolens pedagogikk, instruktører og rammer. Det fortelles om en sterk motivasjon knyttet til
å jobbe med prosjektet «utenfor skolens kontroll» og det antydes at skolen kan få mye igjen for å
vise kadettene mer tillit. Kadettene synes å gi instruktørene en perifer plass, og de fremstilles
dessuten som kritiske til kadettenes konsept. De oppsøker selv ressursene de vil benytte seg av
og de vurderer hvilke instruktører de mener er egnede som veiledere for gruppen, og hvilke de
mener ikke passer dem og prosjektet. Eksempelvis inviterer de en spesifikk faglærer med på en
av samlingene, slik at vedkommende kan gå igjennom krav til bacheloroppgaven sammen med
dem, samt deres foreløpige problemstillinger for oppgavene (samling 6, omtalt i avsnitt 3.4). Det
er nemlig nå det passer for kadettene, i den fasen de er i akkurat nå. Vi ser at kadettene forsøker å
holde en form for distanse til de militære instruktørene, blant annet er de tydelige på at prosjektet
skal være et resultat av deres egne tanker. De vil ikke forstyrres av fagautoriteter ved skolen, –
dette er deres prosjekt og de skal få til dette sammen.

5.6 Er dette en arbeidsform som er egnet for Krigsskolen?
I oppdraget fra Krigsskolen er vi bedt om å kommentere hvor vidt prosjektbasert læring er en
egnet strategi for Krigsskolen. I det følgende vil vi presentere hvordan vi tenker om dette.

5.6.1

Oppdragsbasert ledelse og krigsskolens kjerneverdier

Det er flere egenskaper ved prosjektbasert læring som kan støtte opp under uttalte målsetninger
og kjerneverdier ved Krigsskolen. Å la kadettene jobbe med prosjekter i team, kan trene
kadettene i å løse åpne problemstillinger i samarbeid med hverandre. I svermprosjektet fikk
prosjektlederen dessuten trening i å lede en gruppe gjennom faser med problemidentifisering og
problemløsing, og deltakerne fikk erfaring i hvordan det er å samarbeide om dette i en gruppe.
Oppdragsbasert ledelse, som er Forsvarets ledelseskonsept, kan være et argument for at kadetter
ved Krigsskolen skal få prøve seg mer i prosjektbasert læring. Prosjektbasert læring kan gi
kadettene kompetanse i å løse ulike former for oppdrag, ikke bare oppdrag hvor skriftlige
akademiske arbeider er output.
Krigsskolen har som målsetning å utdanne offiserer for fremtidens Forsvar. Som nevnt i kapittel
1, funderer skolen sin praksis i kjerneverdiene respekt, ansvar og mot (Krigsskolen, 2015).
Dersom prosjektbasert læring implementeres på en måte som gjør at kadettene erfarer at de har
nytte av hverandre, nettopp fordi de har forskjellig erfaringsbakgrunn og kompetanse, og at
kadettene kan bidra på ulike måter, kan kjerneverdien respekt fremmes. Tverrfaglige prosjekter
kan arrangeres på flere måter. Ofte innebærer prosjekter at man er nødt til å jobbe tverrfaglig,
fordi problemstillingen krever at man må angripe det på en tverrfaglig måte. Men man kan også
rekruttere kadetter til prosjekter på måter som sikrer en annen variant av tverrfaglig tilnærming,
nemlig at våpenartene er representert i prosjektgruppen, slik at man kan angripe
problemstillingen for prosjektet ut fra et helhetlig (militærfaglig) syn. Denne prosjektgruppens
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oppgaver berørte blant annet militærhistorie, militærteori, taktikk, ledelse, seleksjon,
gruppepsykologi og etikk. Under kullets introduksjon til arbeidet med bacheloroppgaven,
fremsto skolens opplegg som fagdelt og ikke tverrfaglig (se avsnitt 3.2). Prosjektorganiseringen
og arbeidsmåten som kadettene i svermgruppen har valgt, mener vi i større grad åpner opp for
en tverrfaglig innretning av bachelorarbeidet enn hva resten av kullet trolig erfarte. Evne og vilje
til å ta ansvar er en annen uttalt verdi. Når det gjelder svermkadettene har disse vist at de har
både evne og vilje til å ta ansvar for oppdragsløsningen. Ikke bare som et skoleprosjekt hvor det
skal produseres bacheloroppgaver, men som et frivillig prosjekt hvor kadettene søker å utfordre
vanetenkning i Forsvaret fordi de mener det er et krav som ligger i offiseryrket. Da kreves også
mot, som er den tredje kjerneverdien som skolen vil styre etter. Å utfordre det bestående
gjennom å skrive bacheloroppgaver om et krevende og kontroversielt tema, krever mot. Dette
sier Krigsskolen at de er opptatt av; Krigsskolen skal være en arena hvor kadettene kan oppøve
mot til å utfordre grenser, etablerte oppfatninger og vante forestillinger. De skal få trene på å stå
for egne valg. Alt dette som her er nevnt kan gjenfinnes i datamaterialet fra svermprosjektet.
Empirien vår lar det dessuten skinne igjennom at kadettene som deltok i dette prosjektet
identifiserer seg med offiseryrket. I alle fall var det et viktig kriterium som prosjektlederen
benyttet da han selekterte kadetter til prosjektet. Han ville ha med kadetter som viste at tok
profesjonens krav på alvor, og at de var reflekterte med hensyn til hvorfor de tok en
krigsskoleutdanning. Ikke alle kadetter har tatt inn over seg hva skolen faktisk utdanner for,
mente han. Vi vet ikke om prosjektet har styrket kadettenes identitet som offiserer, men vi
kjenner til fra annen forskning om praksisfellesskap at prosjekter kan styrke studentenes felles
yrkesidentitet (Damsa, 2014).

5.6.2

Det spesielle med prosjektet Norsk sverm

Kadettene i svermprosjektet deltar i prosjektet blant annet fordi temaet og problemstillingene
passer godt med problemer de selv har erfart. Mange av dem hadde med seg opplevelser fra
tidligere kontingenter i Afghanistan og kjente at prosjektet kunne svare på problemstillinger de
kunne relatere seg til (Helle et. al., 2006). Motivasjonen til kadettene er dessuten at man er
sammen om noe, uten at instruktører ved skolen er involvert. Kadettene snakker om gleden de
føler ved å «jobbe under radaren». Kanskje kan selvstendigheten og den sterke frihetsfølelsen
som kadettene kommuniserer, bare oppstå i prosjekter som er initiert av kadettene selv, hvor
temaet for prosjektet er valgt av dem fordi de synes det er viktig? Er det mulig for Krigsskolen å
gjenskape denne settingen? Og hva vil skje dersom skolen er drivkraften bak prosjektarbeidet,
ikke kadettene selv, men skolen? Norsk sverm var jo ikke et obligatorisk skoleprosjekt, og
prosjektbasert læring er heller ikke en vanlig arbeidsform ved Krigsskolen, slik vi er gjort kjent
med det.
Det finnes flere typer prosjekter, og de varierer med hensyn til tverrfaglighet og muligheten for
integrering av fagstoff fra ulike fag, samt med hensyn til studentautonomi (se Stokke, 2015, s. 13).
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Dersom skolen velger en styrt form for prosjekt, eks. et øvingsprosjekt, må man trolig forvente at
kadettene opplever en annen form for motivasjon, enn det kadettene i svermgruppen forteller
om. Dette fordi denne formen for prosjekt ofte innebærer at det er instruktørene som bestemmer
det overordnede temaet for prosjektarbeidet. Som vi har vært inne på vil det å la studenter
arbeide med selvvalgte temaer og problemstillinger, hvor de kan ta utgangspunkt i egne
erfaringer, stimulere dem til å sette seg egne målsetninger for prosjektet og ikke bare å lykkes på
eksamen (ytre motivasjon).
Instruktørene er nokså utydelige i datamaterialet, men det betyr ikke at denne gruppen ikke er
relevant i kommende prosjekter. Hvordan kan instruktørene samhandle med kadettene på måter
som opprettholder kadettenes motivasjon og selvstendighet, samtidig som de blir utfordret i
tekningen sin? Det ligger og et dilemma i forhodet mellom frihet og læreplankrav. Hvordan kan
Krigsskolen gi kadettene frihet nok til at de føler eierskap for prosjektet, samtidig som de
forholder seg til læreplanen?

5.6.3

Skolen må ha et systemperspektiv på prosjektbasert læring

Det er det ikke nok å innføre en ny arbeidsmetode ved skolen, dette fordi både instruktører og
kadettene vil reagere forskjellig på prosjektet som arbeidsform. Ikke alle vil håndtere
ustrukturerte og åpne læringsomgivelser like godt (Hermann 2013). Skolen må tenke igjennom
forutsetningene til både instruktørene og kadettene. Her er det ikke bare deres kompetanse i
prosjektbasert læring som er relevant, men også deres preferanser. Skolen må adressere hva som
er god undervisning. Kadetter som er mest ytre motivert, eller faktaorienterte, vil kanskje være
mindre interessert i å delta i et prosjekt hvor de skal løse åpne problemstillinger i samarbeid med
andre kadetter. Noen har læringsstrategier som passer med prosjekt, mens andre trives bedre
med klasseromsundervisning. Imidlertid viser det seg at med erfaring blir studentene etterhvert
dyktigere og mer tilfredse med å jobbe i prosjekt (Chua, 2014).
Kadettene som er skeptiske til å samarbeide med andre, må erfare at det å inngå i en gruppe gjør
en forskjell med hensyn til egen kunnskapsutvikling og prestasjoner. Da må kadettene (og
eventuelle prosjektveiledere) også få kompetanse i hvordan gruppen kan drives slik at det blir
meningsutveksling og diskusjon om fagstoffet, og ikke bare overflatebehandling av det. Ofte har
ikke lærere kunnskap om hva som faktisk reflekterer et effektivt samarbeid i en prosjektgruppe,
men forventer at gruppen skal jobbe effektivt bare de er satt sammen i en gruppe (Summers &
Volet, 2010). Både lærere og kadetter vil ha nytte av kompetanseutvikling i hvordan de kan
arrangere gruppeprosesser, eks. dialoger, på måter som stimulerer en dypere behandling av
prosjektets innholdsside.
Tidsrammer er og noe som problematiseres av kadettene. De har hatt svært liten tid til prosjektet,
og har måttet jobbet med det på fritiden. Det er problematisk at innføring av prosjektarbeid ikke
alltid medfører en gjennomgang og justering av øvrig undervisning. Det som er helt tydelig, er at
prosjektarbeid er en arbeidsform som krever mye ressurser. Man trenger god tid for å kunne
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jobbe godt i prosjektet og dra nytte av det potensialet som faktisk ligger i at man samhandler i en
gruppe. Mange erfarer at de får for liten tid til faglig bearbeiding og diskusjon i gruppen, og at
det heller blir de administrative oppgavene som prioriteres i prosjektet (eks. felles planlegging,
koordinering) (Summers & Volet, 2010).
I svermprosjektet ser vi at kadettene vurderes med en tradisjonell vurderingsmåte, det vil si
eksamen. Hellström, Nilsson og Olsson (2006) uttrykker at konvensjonelle vurderingsmåter ikke
støtter opp under de forståelser og ferdigheter som studentene tilegner seg gjennom
prosjektbasert læring, og at man derfor må tilpasse vurderingen til arbeidsformen. Dersom
skolen vil starte med prosjektbasert læring, er det mulig å styrke læringsprosessen gjennom å
bygge inn ulike vurderingsmåter på en strategisk måte. Vurderingen må passe med det
kadettene skal lære gjennom en prosjektbasert metode. Det er ikke bare faglige mål de skal nå,
men også sosiale og holdningsmessige mål (Ven den Bergh et. al., 2006). Skolen forenkler bildet
dersom man kun undersøker enkelte av byggesteinene rundt et prosjekt, eksempelvis på hva som
er egnede prosjektoppdrag, strategier for gruppesammensetning eller nødvendige
kadettegenskaper. Skolen kan kanskje starte med å reflektere over disse spørsmålene:


Hva er hensikten med å innføre prosjekter, det vil si hva er det skolen ønsker å oppnå
gjennom prosjektbasert læring?



Skal prosjekter være en liten del av utdanningen, eller skal det integreres slik at hele
utdanningen blir prosjektbasert?



På hvilke måter kan prosjekter inngå i utdanningens ulike moduler og støtte opp under
oppnåelse av læringsmålene? Er det nye læringsmål som blir mer aktuelle?



Hvordan kan skolen sikre at de har ressurser (tid, lærerkrefter, kompetanse) som er
nødvendige for å implementere en prosjektbasert arbeidsform? Må for eksempel deler av
øvrig undervisning tas ut av timeplanen, og erstattes med prosjekt‐ og lesetid? Bør
kadettene ha tilgang til flere veiledere?



Hvilke deler og sider ved prosjektet skal inngå i vurderingen av kadettene? Hvordan kan
vurderingen gjennomføres og hvem skal vurdere? Hvordan passer dette sammen med
øvrige vurderingsformer ved skolen?

5.6.4

Et kort sluttord

Som vist i denne rapporten er det både spennende og ressurskrevende å jobbe prosjektbasert.
Prosjektbasert læring innebærer en kompleksitet som kan være krevende for både instruktører og
kadetter. Det er ikke nok å sette kadettene sammen i grupper og gi dem et prosjektoppdrag. Vi
oppfordrer skoen til å innta en systemtilnærming i diskusjonen om hvor vidt prosjektbasert
læring bør innføres i den obligatoriske undervisningen. Det vil si at skolen vurderer læringsmål,
undervisningstemaer, lærerne og kadettenes forutsetninger, evalueringskriterier og
evalueringsstrategier i sammenheng. I diskusjonen må man også berøre rammefaktorer som
tidsressurser man har til rådighet og aktørenes kompetanse. Og ikke minst – hvordan kan
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prosjektarbeid implementeres på en måte som styrker kadettenes motivasjon og eierskap til
prosjektet?

84

6 VEDLEGG
6.1 Vedlegg A: Begrepsavklaring, “Norsk sverm»
Innledning
Denne teksten vil være en beskrivelse av det militære konseptet “norsk sverm». Dette konseptet
vil utgjøre den samlende ideen for en serie av bacheloroppgaver der oppgavenes argumentasjon
vil bygge på en overensstemt forståelse av begrepet “norsk sverm». Denne innledende
redegjørelsen vil således måtte trå en forsiktig balanse. På den ene siden må redegjørelsen være
utvetydig for å forsikre enhetlig innsats fra alle oppgavene som skal bidra. I tillegg må den være
helhetlig nok til å åpne for drøfting av konseptet fra et bredt spenn av perspektiver. På den annen
side skal ikke denne innledende redegjørelsen virke unødvendig begrensende på arbeidet til
prosjektets bidragsytere. Redegjørelsen vil derfor ta form av en målbildebeskrivelse der
konseptet kun omtales i generelle og overordnede vendinger, og fokus ligger på den slutteffekt
konseptet skal produsere. Det vil tilfalle de enkelte oppgaver å problematisere den norske
svermens konkrete uttrykk og gjennomførbarhet.
Tekstens oppbygning er å først ta for seg det teoretiske grunnlaget for militær svermatferd, for
deretter å presentere de viktigste rammefaktorer som påvirker norsk militærmakt.
Avslutningsvis flettes disse to temaer sammen for å beskrive “norsk sverm» mer konkret.
Svermteori
Hentet fra biologiens begrepsapparat, der det omtaler de komplekse
problemløsningsegenskapene til de sosiale insektartene, har sverming som fenomen fått økt
oppmerksomhet de siste tiår innenfor fagfelt så varierte som robotikk, organisasjonslære og
sosialantropologi (Garreau, 2002; Story, 2003). En hovedårsak til denne trenden er erkjennelsen
av at utviklingen innen informasjonsteknologi har satt systemer og mennesker i stand til å
kommunisere seg imellom med en fleksibilitet og hastighet som mangler historisk sidestykke.
Når forretningsteori har fattet interesse for denne utviklingen, er det med et håp om å emulere
produktiviteten og den effektive arbeidsdeling man mener å observere blant sosiale insekter, som
maur, bier og termitter.
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Påvirket av sivil interesse for temaet har også noen militærteoretikere studert verdien dette kan
ha for militære organisasjoner. Sean J.A. Edwards (2005) argumenterer i en omfattende analyse
av en rekke historiske case‐studier for at sverm‐lignende atferd har blitt praktisert av flere
militære grupperinger opp gjennom historien. Så selv om han erkjenner at ny teknologi har
potensialet til å gjøre militær sverming enda mer potent, presenterer han den oppfatning at
fenomenet allerede har forekommet i tilstrekkelig mange tilfeller til å utforme en empirisk basert
teori for vellykket militær sverming (Edwards, 2005, s 113).

Figur 3: Diagram over viktige variablers relative påvirkning (Edwards, 2005)

Figur 3 er den visuelle fremstillingen av Edwards teori (Edwards, 2005, s. 114). Den har en
nivådelt oppbygning, der variabler på ett nivå påvirker variablene på neste. Logikken er å først
se på kjennetegnene, eller de særegne fordeler en svermstyrke må ha (characteristics or force
advantages), noe som leder videre til å identifisere grunnforutsetninger for vellykket sverming
(enablers). Disse forutsetningene muliggjør det som identifiseres som typisk svermatferd
(swarming behavior), og denne atferden setter svermstyrken i stand til å oppnå en rekke gunstige
effekter (effects).
Fra modellen kan man oppsummere kjennetegnene ved en vellykket svermstyrke. Den vil være
en styrke organisert i mange små manøverenheter som er gitt friheten til å handle med stor grad
av autonomi, mens disse er ledet i samme retning av en felles intensjon. Disse enhetene er godt
oppdatert på sideordnedes aktivitet, så vel som hva fienden foretar seg. Ofte, men ikke alltid, er
dette et resultat av at styrken kjemper på hjemmebane. Disse nevnte kjennetegnene utgjør samlet
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styrkens K3ISR‐løsning. I tillegg har styrken en mobilitet som gir dem større fart enn fienden, og
våpensystemer som lar dem engasjere fienden fra større avstander enn det fienden kan besvare.
Disse kjennetegnene legger til rette for svermingens grunnforutsetninger. Styrken er i stand til å
operere utspredt for å unngå deteksjon for så å konvergere mot ønskede mål. De har en
overlegen situasjonsforståelse som lar dem koordinere aktivitet mot fienden bedre en det
motstanderen kan. I strid har de mulighet til avstandsbekjempelse av fienden, for deretter å
unnvike fiendtlige reaksjoner. Dette fører fram til den atferd som kjennetegner en svermstyrke;
den angriper fienden fra mange retninger samtidig og pulserer mellom angrep og unnvikelse.
Effekten denne atferden oppnår kan deles mellom den umiddelbare fysiske, og den påfølgende
psykologiske. Fysisk får styrken tilgang på sårbare mål i fiendens bakre områder og den kan true
forsyningslinjer. Gjennom unnvikelse beskyttes svermstyrken mot å lide store tap, og den kan
derfor gradvis slå ut fiendens kritiske ressurser. Psykologisk fører dette til handlingslammelse
hos en fiende som må beskytte seg i alle retninger. Når fienden ikke lykkes i å lokalisere og
nedkjempe svermstyrkens små manøverenheter, leder dette til demoralisering og endelig seier i
det kognitive domene når fiendens tro på seier forvitrer.
Casene Edwards studerer viser at alle variablene identifisert for vellykket sverming sjelden er til
stede i den virkelige verden. Det er heller den riktige kombinasjonen av variabler som avgjør om
svermen lykkes.
Den norske situasjon
“Norge må til enhver tid råde over relevante maktmidler for å motvirke press, aggresjon eller
anslag. Med moderne kapasiteter og høy reaksjonsevne skal Forsvaret utgjøre en
krigsforebyggende terskel som innebærer høy risiko og kostnad for den som måtte utfordre
norsk sikkerhet og selvstendighet.»
Dette er de innledende ordene å lese i Prop. 73s fra 2011‐2012. Det er viktige ord som må tas i
betraktning, nettopp fordi det betyr noe om hvordan Norges forsvar må operere. Norge er et lite
land med få mennesker. Vi har en tøff natur og et hardt klima. Vi er helt avhengige av å tenke
lurt.
Per dags dato er Norge et land som avhenger av hjelp fra større nasjoner om noe skulle skje.
Dagens forsvar er basert på at vi skal kunne forsvare oss lenge nok, slik at hjelpen kan komme i
tide. Vi har rett og slett basert oss på at noen vil hjelpe oss. Samtidig med at vi forsøker å
forberede oss for en eventuell fiende, er vi stadig på utenlandsoppdrag. Vi skal ikke bare få hjelp,
vi må også hjelpe andre. Det forventes av Norge å stille i internasjonale operasjoner. Dette gjør at
vi også må bruke ressurser for å kunne være forberedt for operasjoner utenfor Norges
landegrenser, noe som resulterer i at Norge må være “litt god på alt». Vi må kunne operere i snø,
like mye som i sand og jungel. For med globaliseringen er ikke norske interesser bare i Norge,
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men over hele verden. Norges Forsvar må derfor være selvstendig, fleksiblt og nytenkende. Det
er ingen tvil om at fremtidens fiende vil være sterkt utrustet.
Norge har ingen lett oppgave i å forsvare et relativt stort geografisk område. Vi er ikke nok
mennesker i Forsvaret til å kunne gjøre mye i en eventuell invasjon. Men: Norge kan utnytte
nettopp dette, at vi er små, har et utfordrende klima og en tøff natur til vår fordel, men da må
også doktrinen være deretter. Norges land og natur passer for selvstendige operasjoner, både i
bymiljø og i fjellandskap. Vi kan helst ikke basere oss på tung teknologi og store styrker, av den
grunn at vi uansett ikke vil overgå en eventuell fiende. Derfor er kanskje tiden inne for å tenke
nytt. I stedet for å kun se begrensninger, er det nå rom for å se muligheter, og definitivt gjøre
dagens “ulemper» til våre fremtidige fordeler.
Norsk sverm
Når kapitelet til nå har redegjort for det teoretiske grunnlaget for militær svermatferd, samt
omtalt hvilke rammefaktorer en norsk militærmakt må forholde seg til, er neste steg å syntetisere
denne informasjonen i en redegjørelse av hva som legges i begrepet “norsk sverm». Her vil
Edwards modell for nivådelingen av viktige variabler (se kap 1.2) bli brukt for å disponere
teksten, men Edwards generelle, teoretiske begreper vil gjøres mer konkrete ved å la dem
tilpasses den norske situasjonen.
Utgangspunktet for konseptet vil nødvendigvis være det som er definert som Forsvarets
dimensjonerende oppgave, forsvar av norsk territorial suverenitet mot en annen statlig aktør
(Forsvarsdepartementet, 2012). Ut fra dette blir det klart at den norske svermen skal innrettes for
å handle på den strategiske defensiven på eget territorium.
Svermens fysiske uttrykk vil være i form av et stort antall svært små manøverenheter med en
mobilitet som gjør dem i stor grad uavhengige av veiakser i norsk terreng. I tillegg til
fremkommelighet vil hurtighet være viktig. Taktisk hurtighet er en forutsetning for å kunne
konvergere mot mål når muligheten byr seg, og å unnvike fienden når strid ikke ønskes. Stor
operasjonell hurtighet er nødvendig for å raskt kunne levere styrker til de områder fienden slår
til mot. Denne kombinasjonen av fremkommelighet og hurtighet vil kreve bruken av
terrengkjøretøy og sjø‐ og lufttransportmidler. Et ytterligere, sentralt krav er manøverenhetenes
evne til å operere under deteksjonsterskelen for fiendtlig teknologisk overvåkning. Oppnåelse av
dette vil redusere effekten av fiendtlig ressursmessig overlegenhet fordi fienden sjeldnere vil
finne relevante mål å benytte sine ressurser mot. For å kunne oppnå ønsket effekt mot fienden vil
de små manøverenhetene være utstyrt med våpensystemer som tillater forutsigbar bekjempning
av alt materiell fienden besitter på en måte som minimerer risikoen for egne styrker. Et
definerende trekk ved svermstyrkenes effektlevering er også at sensor, beslutningstaker og
effektor er samlet i samme enhet slik at dette ikke gjør seg avhengige av sårbare
kommunikasjonskanaler.
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Den overlegne situasjonsforståelsen som er avgjørende for svermstyrkens suksess vil oppnås
gjennom en kombinasjon av mange forskjellige etterretnings‐ og rapporteringsmetoder.
Spesialiserte, tekniske sensorer vil benyttes på alle krigens nivåer både for å hente inn mot
fienden og til å monitorere statusen til egne styrker. Den største fordelen til svermstyrken vil
imidlertid være tilgang til støtte fra egen sivilbefolkning i operasjonsområdet. En fullstendig
utnyttelse av totalforsvarstanken, som allerede er godt teoretisk forankret i norsk militær
tenkning (Forsvarsstaben, 2000, s 91), vil være et bærende prinsipp for den norske svermen.
Gjennom spesifiserte og prøvde konsepter for samhandling med de ressurser som finnes i norsk
befolkning, både lokalt og nasjonalt, vil den norske svermen besitte et informasjonsnettverk og en
operasjonell støtte som langt vil overgå det en offensiv, ekspedisjonær styrke vil ha i Norge. Når
de omtalte, små manøverenheter settes inn i dette operasjonsmiljøet preget av at støtte ikke er
bundet til lineære tanker om fronter og forsyningslinjer, vil det åpne seg helt nye muligheter for
hvordan svermstyrken kan organiseres og ledes.
Den mest radikale, og kanskje minst åpenbare, nyvinningen ved den norske svermen er nettopp
hvordan den er organisert og ledet. Det er allerede nevnt at en overordnet intensjon skal være
rettesnoren som forsikrer enhetlig innsats fra manøveravdelingene. Denne intensjonen vil fortsatt
være et uttrykk for vurderinger gjort gjennom et sentralisert hierarki fra politisk ledelse gjennom
militærstrategisk nivå ned til det fellesoperative nivået. Fra fellesoperativt nivå og nedover vil,
imidlertid, svermens organisasjonsmodell være radikalt annerledes enn det nåværende systemet.
Utover å formidle den samlende intensjonen nedover til sine mange effektorer, vil den sentrale
oppgaven til fellesoperativ ledelse være å introdusere de riktige enheter i de områder det er
behov for dem, og deretter jobbe for å tilføre de ressurser disse enhetene har behov for. På taktisk
nivå vil svermens organisasjon ta form av et organisatorisk flatt nettverk av enheter. Heller enn å
være låst til en hierarkisk kommandokjede, vil hver enhet arbeide autonomt for å oppfylle den
overordnede intensjonen. Når en enhet finner seg i en situasjon der den har stor mulighet til å
oppnå en gunstig effekt, vil denne trekke andre naboenheter med seg i innsatsen. Hurtig og
presis horisontal informasjonsflyt vil være nødvendig for å utløse svermens fulle potensiale.
Likevel vil K3ISR‐løsningen være utformet for å minimere sårbarheten som ligger i at nettverket
blir kompromittert eller at enhetene gjør seg avhengige av kommunikasjonskanaler som kan
kuttes av fienden. I siste instans vil hver svermenhet være i stand til å operere selvstendig og kun
gjøre bruk av ikke‐elektromagnetisk kommunikasjon.
Den endelige bruken av dette konseptet vil utnytte fordelene som ligger i svermens særegne
organisasjon, nasjonale støtte og riktig utnyttelse av ny teknologi. Manøverenhetene vil raskt
leveres til det aktuelle innsatsområdet via et stort utvalg av uforutsigbare akser på land, vann og
i luften. I innsatsområdet vil de små enhetene holde seg skjult og, med lokal støtte, oppklare mot
fienden. Der fienden samler sin potensielt overlegne materielle tyngde vil egne styrker unnvike,
mens de slår til mot sårbare mål der disse lokaliseres. Den enhet som finner seg med best
utgangspunkt antar midlertidig taktisk ledelse mot det aktuelle målet. Resultatet blir en
selvorganiserende styrke som opererer med et høyere tempo enn det fienden kan håndtere, og på
en måte som gjør fiendtlig materiell overvekt irrelevant. Svermstyrken oppfyller slik de politiske
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mål for militærmakten ved å gjøre en militær aksjon mot Norge så kostbart at det overstiger
verdien av målet ved en slik aksjon.
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6.2 Vedlegg B: Prosjektgruppens fremdriftsplan
Gruppen laget tidlig en framdriftsplan over to år som viste milepælene i arbeidet med prosjektet:

Som vist i kapittel 1.5 har denne planen blitt noe justert ettersom prosjektet har gått sin gang.
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6.3 Vedlegg C: Intervjumomenter

INTERVJUGUIDE GRUPPEINTERVJU
Intervjustrategi: Legger vekt på få, åpne og store spørsmål for å få deres beskrivelser og tolkninger av hva
Sverm-prosjektet egentlig er (som prosess og produkt) og hva det har betydd for dem. De mer spesifikke
spørsmålene tar vi i de individuelle intervjuene. Vi må tenke igjennom hvordan vi kan få dem til å ikke beskytte
hverandre, dersom de egentlige er kritiske til prosjektet, prosjektledelsen og gruppeutviklingen? Prioriteringen i
gruppeintervjuet er hva gruppen har betydd i læringsarbeidet. Hva de har gjort mellom periodene, kan vi ta i
individuelle intervjuer.

1) Tenk deg at du skulle beskrive for en annen person hva Sverm‐prosjektet var for noe, ‐ hva
ville du da si?

I tolkningen vil vi være oppmerksomme på om de legger de vekt på fagaspektet eller task-managementaspektet. At prosjektet eksempelvis har vært:
... en mulighet til å utforske et tema de var interessert i? Og kanskje hadde erfaring med fra Afghanistan?
... en mulighet til å integrere og benytte fagstoff de har lært fra før, samt lært seg gjennom prosjektets gang?
... en mulighet til å samarbeide med medkadetter?
... en mulighet til å sammen strukturere en arbeidsprosess over tid ... motivere ... holde i gang ...disiplinere
... en mulighet til å få bedre resultater på sensuren?

2) Hva har dere lært?

- individuelt?
- kan man si at gruppa har lært også? Finnes det noen læringsprodukter på gruppenivå?
I tolkningen vil være oppmerksomme på hva de legger vekt på av kompetanser og output:
... læring av fagstoff?
... læring av metodekompetanse, som problemløsning, utforsking av et tema, å skrive
... læring av kritisk tenkning om fagstoff og metoder?
... utvikling av sosial kompetanse, samarbeidskompetanse
... utvikling av meta-kompetanse ... bedre kjent med egen læring og selvregulering
... er de orientert mot individuell læring, eller snakker de også om at gruppen som helhet har skapt noen felles
læringsprodukter? Eksempelvis felles og omforent forståelse av hva Sverm-konseptet er, problemstillinger og
konklusjoner i hver enkelt kadetts bacheloroppgave? Eller er det snakk om at hver bacheloroppgave er en del
løsrevet fra helheten som gjør at de ikke kjenner hverandres diskusjoner og konklusjoner? Har de på noen måte
oppsummert et felles kunnskapsprodukt til slutt? Har de planer om dette nå? Har de kommet til en slags felles
forståelse av muligheter og utfordringer med Sverm?
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3) Hvordan har dere lært?

- gruppenivå: interaksjoner mellom kadettene
-individnivå: egen aktivitet utenom gruppen
I tolkningen vil vi være oppmerksomme på hva som har vært input i læringsprosessen. Snakker de mest om hva
de har gjort på egenhånd, hva andre i gruppa har bidratt med, eller veilederens betydning. Når det gjelder
aktiviteter og interaksjoner i gruppa vektlegger de:
... å få noe forklart av andre (eks. Sebastian forklarer hva Sverm er)
... å få innspill og råd av andre
... å få legge frem egne tanker og forståelser av noe, og å høre hva andre tenker og forstår om det samme ...
... og om dette fører til at man diskuterer forståelser og kommer frem til en felles forståelse?

4) Hvordan vil dere beskrive gruppens utvikling gjennom prosjektperioden?

Dette er det mulig vi heller tar i individuelle intervjuer, fordi dette kan være et sårbart tema, og
dessuten tror jeg ikke det blir tid til dette dersom de skal svare fyldig på de andre.
I tolkningen vil vi være oppmerksomme på hva de sier om etablering, roller, eks. lederskap og eierskap, samt
prosessen gruppa har gått igjennom:
... hvordan ble gruppa etablert?
... hvilke roller kan de beskrive? Hvorfor ble de slik? Diskuterte de rollene? Eller oppsto de bare?
... har det vært noen viktige hendelser i gruppas liv gjennom prosjektet? Hva førte disse til?
... maktforhold ... påvirkning av kommunikasjonen dem imellom? Åpen dialog eller fulgte de for eksempel etter en
eller noen få persons forståelse av Sverm?

INTERVJUGUIDE – INDIVIDUELT SLUTTINTERVJU, JULI 2015
1. Hvorfor ville du bli med i Sverm-gruppa?
2. Du fikk karakteren … på bacheloroppgava di. Hvordan vil du vurdere denne karakteren sett i
forhold til det å delta i Sverm-prosjektet?
3. Var Sverm-konseptet definert av noen i forkant, eller er konseptet og forståelsen av hva dette er,
utviklet i fellesskap? (vokst frem). Hvordan gjorde dere dette?
4. Hva opplever du at du har lært?
(Analyse: hva vektlegger de? Faglig? Om Sverm? Om skriving? Om prosjektstyring? Om kritisk tenkning? Om å lære å lære,
inkludert selvregulering?)

5. Hva med læring på gruppenivå? Opplever du at gruppa har lært noe sammen slik at dere har skapt
felles kunnskap? Det vil si at det er forståelser og oppfatninger som deles av alle?
(Analyse: hva vektlegger kadettene her? Er forståelsen av Sverm-konseptet noe som deles av alle? Og forståelse av hvordan
Sverm bør praktiseres? Andre felles forståelser av fagstoff og praksiser)

6. Hva har vært din typiske måte å jobbe på mellom samlingene?
(Analyse: beskriver de sine læringsstrategier og bruk av ulike former for ressurser, både materielle og menneskelige?)

7. Kan du beskrive hva som har foregått på gruppesamlingene?
(Analyse: beskriver de former for deltakelse hvor de kun informerer hverandre om fagstoff og gjennomføring (overflate, taskmanagement), eller bruker de gruppa som ressurs gjennom å diskutere og elaborere rundt temaer og problemstillinger (dybde,
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gruppa som ressurs). Det vil si hvilke praksiser gruppa har drevet med som har potensielt sett har ført til økt kunnskap og
forståelse? Dette må vi analysere i lys av våre observasjoner av samlingene)

8. Utvikling av akademiske tekster skjer gjennom kritikk. Hvordan har dette vært i Sverm-gruppa?
9. Hva har prosjektleder lagt vekt på i ledelse av prosjektet og hvordan har du opplevd det?
(Analyse: Faglig fokus? Fokus på dynamikk i gruppa? Fokus på prosjektfremdrift? Målsetninger? Involvering av prosjektets
medlemmer? Opplever den enkelte at man får «plass» i gruppa?)

10. Hvordan vil du beskrive gruppens utvikling gjennom prosjektperioden? Kan du beskrive
utviklingen fra start til slutt og hvordan du opplevde den?
(Analyse: Hvordan fremstiller kadetten fasene forming, storming, norming og performing? Hvilke roller utviklet seg i
gruppa? Oppsto det konflikter og hvordan behandlet gruppen dette? Ble de løst? Trakk noen seg?)

11. Har prosjektet bare vært en «opptur»?
(Analyse: fokuserer de på personlige utfordringer som usikkerhet, redsel for å mislykkes, vegring? Og, har gruppa også hatt
problemer?)

12. Kan du fortelle hva som skjedde da flere av prosjektets medlemmer sluttet? Hvordan virket det på
gruppa?)
(Analyse: hva var forklaringene folk gav for at de sluttet (eks. forhold i gruppa eller ytre forhold)? Skjedde det noe i gruppa
før eller etter?)

13. Hva tenker du Krigsskolen kan lære av dere og det dere har gjort?
14. Er det andre ting du ønsker å ta opp?
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6.4 Vedlegg D: Teoretiske utgangspunkt og forskningsinteresser
Konstruktivisme

Sosialkognitivisme

Sosiokulturelt
perspektiv

Sosialpsykologisk
perspektiv

- Skjema

- Observasjon

- Aktivitetssystem

- Gruppedannelse

- Assimilasjon

- Imitasjon

- Læringsfellesskap

- Akkomodasjon

- Self-efficasy

- Autentisitet

- Sosial gjensidig
avhengighet

- Autentisitet og
motivasjon

- Selvregulering og
autonomi

- Samkonstruksjon
av kunnskap

- Sosial loffing

Interesse

Individets egen
aktivitet med
fagstoffet.

Individet i møte med
sosial påvirkning.

En gruppe av
individer utvikler
kunnskap sammen.
Gruppen er noe mer
enn summen av
individene.

En gruppe kan
hemmes eller
fremmes av
egenskaper ved
gruppen.

Primært
analysenivå

Individet

Individet (i møte
med det sosiale)

Gruppen

Forståelse av
prosjektarbeid

Prosjekter gir en
mulighet for
enkeltindividet til å
anvende ervervet
kunnskap og utvikle
ny kunnskap om et
motiverende og
selvbestemt tema.

Prosjektarbeid er en
metode som
stimulerer til
studentens
selvregulering og
autonomi.

Prosjektarbeid
legger til rette for at
studenter kan
samhandle i et
læringsfellesskap
om autentiske
oppdrag. Prosjektet
gir mulighet til å
utforske og dele
forståelser og
oppfatninger om
fagstoffet, og utvikle
kunnskap sammen.

Noen sentrale
begreper i
forskningen

Figur 4: Teoretiske utgangspunkt og forskningsinteresser
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- Konflikthåndtering

Hva medlemmene
foretar seg av
interaksjoner/aktivite
ter og hva som blir
produkter av dette.
Prosjektarbeid kan
være krevende fordi
studentene ikke
mestrer rollene og
gruppeprosessene.
Studentene må
trenes i samarbeid
og
konflikthåndtering
for å utnytte
potensialet til
prosjektgruppen.
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