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FORORD 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Krigsskolen og bringer kunnskap fra andre del 

av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske tiltaket «60 

Seconds». Rapporten må leses i sammenheng med rapporten Form eller innhold? En 

evaluering av tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisingen ved Krigsskolen som presenterer det 

teoretiske grunnlaget for evalueringen, samt resultater fra evalueringens første del. Det er 

særlig instruktørenes planlegging og gjennomføring av smågruppeundervisning som er i 

fokus, samt kadettenes læringsutbytte. Rapportens tittel «Det er litt høytid!» baserer seg på 

en av kadettenes utsagn om «60 Seconds», og er treffende synes vi, etter å ha fått innsikt i 

kadettenes tanker og oppfatninger om tiltaket. 

Første del av evalueringen skulle danne grunnlaget for videre utvikling av instruktørenes 

praksis og instruktørene har i etterkant av evalueringen justert det pedagogiske opplegget. 

Evalueringens andre del søker å se på hva disse justeringene innebærer, hva de synes å 

bidra til og hvordan instruktørene planlegger og gjennomfører smågruppeundervisningen 

nå. 

I rapporten har vi lagt vekt på å presentere det vi har observert under planleggingsarbeidet 

og gjennomføringen av gruppeseminarene. Intervjuer supplerer observasjonene. 

Observasjoner, intervjuer, dokumentanalyse og skriving av rapport er gjort av Tina 

Mathisen og Mona Stokke. Sistnevnte har også vært prosjektleder. 

Takk til oppdragsgiver Krigsskolen og til alle informanter som har stilt opp slik at vi har 

fått et rikt datagrunnlag å arbeide med i evalueringen. Vi håper våre innspill bidrar til 

videre diskusjon over og utprøving av praksis på skolen. 

 

Hamar, juni 2012 

 

Trude Eide        Mona Stokke 

forskningsleder       prosjektleder  
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1  OM OPPDRAGET 

Dette oppdraget er en fortsettelse av evalueringen som ble gjennomført våren 2011, og som 

omhandlet undervisningsstrategien 60 Seconds. Evalueringen som ble gjennomført i 2011 

kaller vi «del 1», mens evalueringen gjennomført i 2012 kaller vi «del 2». Evalueringen i del 

1 gav innsikter som vi har videreformidlet til instruktørene som var involvert, samt til 

skoleledelsen ved Krigsskolen. Etter at evalueringsrapporten ble presentert på Krigsskolen, 

har strategiinstruktørene videreutviklet opplegget sitt og prøvd ut noen nye tiltak . I 

forbindelse med dette har de ønsket å få ekstern bistand til å observere egen 

undervisningsplanlegging samt gjennomføringen av gruppeseminarene som er en del av 

60 Seconds-opplegget. Dette er evalueringens del 2.  

1.1 Kort tilbakeblikk på strategien 60 Seconds 

60 Seconds er en strategi som benyttes i undervisningen ved Krigsskolen for å stimulere til 

studentaktive læringsformer. En «60-seconds-runde» går over en arbeidsuke, dvs. fem 

dager. Første dag møter kadettene opp i plenum hvor faglærere har en innledning til ukens 

tema. Kadettene får deretter utdelt et notat som inneholder læringsmål, beskrivelse av 

struktur for opplegget, en liste med fem-seks faglige problemstillinger, samt pensumliste. 

Kadettene skal jobbe med problemstillingene gjennom uken og anvende pensum. I 

forberedelsene sine skal de legge vekt på faglig argumentasjon.  

Kadettene skal lære seg å argumentere godt for sine påstander ved å anvende Toulmins 

argumentasjonsmodell, en modell som beskriver de viktigste komponentene og 

kompleksiteten i argumentasjon (Jørgensen & Onsberg, 2004). «Påstand» er det som 

fremsettes av aktør, og som må uttales. «Hjemmel» er underliggende antakelser og 

forestillinger som antas å være allment akseptert og som forsvarer en spesifikk 

begrunnelse. «Belegg» er faktaopplysninger og begrunnelser som underbygger påstanden. 

Modellen under viser at skal man vurdere et arguments holdbarhet, må man studere 

hjemmelen. Hjemmelen sier noe om hvor gyldig belegget er for å underbygge påstanden 

(ibid). 
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Figur 1: Toulmins argumentasjonsmodell 

  

Kilde: Jørgensen & Onsberg, 2004 

I slutten av uken skal kadettene delta på et smågruppeseminar hvor de skal bidra i 

diskusjon med medkadetter og instruktører, og hvor de tidligere nevnte problemstillingene 

er utgangspunktet. Kadettene skal vise sin forståelse av problemene i oppgavesettet, de 

skal være aktive, og de skal argumentere for sine påstander. Svaret på hvert spørsmål skal 

kunne presenteres på 60 sekunder, derav navnet på tiltaket.  

Figur 2: Overordnet modell for 60 Seconds 

 

Kilde: Egen modell  

60 Seconds-uken er bygget opp slik som vist i modellen over, og både del 1 og del 2 av 

evalueringen har i særlig grad fokusert på instruktørenes planlegging og gjennomføring av 

smågruppeundervisningen. 
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1.2 Fokusområder for evalueringen 

Prosjektets utviklingsbidrag er knyttet til å utvikle og kvalitetssikre læringskonsept for 

undervisning i strategifaget. Prosjektet vil også danne grunnlag for en vurdering av 

anvendbarheten av konseptet for andre fag/emner (Ellefesen & Bomann-Larsen, 2012) 

Vårt mandat er ikke knyttet til å vurdere hvor vidt det å lære ferdigheter i argumentasjon 

er formålstjenlig i en offisersutdanning. Vårt mandat er knyttet til å vurdere 60 Seconds 

som en strategi for å fremme studentaktive læringsformer. For å belyse dette må vi også se 

på instruktørenes praksis. I del 1 av evalueringen ble det bestemt at det overordnede 

fokuset i evalueringen skulle handle om forholdet mellom intensjoner og erfaringer. For å 

komme frem til konkrete forhold som evalueringen skulle belyse, anvendte vi Stakes 

evalueringsmatrise (Francke Wikberg & Lundgren, 1981). I dialog med instruktørene ble vi 

enige om at det i hovedsak var problemene listet under som instruktørene ønsket mer 

kunnskap om i evalueringen: 

1. Hva slags rolle synes instruktørene å ha i gruppeseminaret og i hvilken grad er 

instruktørene samkjørte i gjennomføringen? 

2. I hvilken grad preges praksisen til instruktører og kadetter av 

argumentasjonsmodellen som er valgt som grunnlag for undervisningsmetoden? 

Er det fokus på «form» (argumentasjonsmodellen) i tillegg til «innhold» 

(fagstoffet)? 

3. Hvordan samhandler instruktør og kadetter med hverandre i gruppeseminaret og 

hva preger dialogen dem i mellom? 

4. I hvilken grad og på hvilken måte opplever kadettene at strategien 60 Seconds er 

læringsfremmende? 

I del 2 har oppdragsgiver ønsket de samme fokuspunktene. Siden forrige evaluering har 

instruktørene gjennomført noen nye tiltak, de ønsker å se hvordan praksisen deres har 

utviklet seg og om det har skjedd en endring i gruppenes dynamikk. Som et bakteppe for 

evalueringen i del 2, kan det være nyttig å se tilbake på observasjonene vi gjorde oss i 2011, 

og innsiktene som ligger til grunn for de rådene vi gav den gangen. I det følgende 

delkapitlet presenterer vi derfor kunnskap fra evalueringens første del. 

1.3 Kunnskap fra evalueringens første del 

Før vi presenterer våre metoder og data for evalueringens del 2, er det nyttig å kort 

oppsummere hva vi spilte inn til instruktørene etter evalueringens del 1, og hva vi mente 

de burde diskutere seg i mellom som kolleger. Dette for å bidra til utprøving av ny praksis 

og slik også utvikle den enkelte instruktør sin praksisteori. 
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1.3.1 Det var en «ensidig» planlegging 

Overordnet så vi at instruktørene i sin planlegging ikke tenkte helhetlig, men kun var 

opptatt av å diskutere det faglige kunnskapsstoffet. Vi gav et råd om at didaktisk 

relasjonstenkning kunne være et formålstjenlig utgangspunkt for planleggingen av 

smågruppeundervisningen (Ulstrup Engelsen, 2003) . Spørsmålene instruktørene burde 

stille seg som følge av dette var for eksempel:  

 Hva skal være læringsmålet for smågruppeundervisningen og skal målet (målene) 

inneholde både kunnskaper, ferdigheter og holdninger? Målformuleringen man 

brukte i første gjennomføring var formulert som et rent kunnskapsmål. Målet pekte 

på COIN-kunnskap, og inkluderte ikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger 

knyttet til argumentasjon (Toulmin) eller forventninger til gruppedeltagelse under 

seminaret (aktiv deltakelse rettet mot medkadetter). Bør man formulere og 

kommunisere andre og eventuelt noen flere mål som fanger opp dette? 

 Hvilke arbeidsformer passer det å bruke under diskusjonsseminaret? Kan man nå 

både kunnskapsmålene, ferdighetsmålene og holdningsmålene dersom 

instruktøren selv er veldig aktiv og driver instruksjon, eller må man legge opp til at 

kadettene er mer aktive? Og i så fall – på hvilken måte skal de være aktive? Skal de 

kun legge frem sin oppgaveløsning og få tilbakemelding fra instruktør, eller skal de 

også aktivt gå inn i diskusjoner og vurderinger med medkadetter?  

 Hvilke utfordringer kan man møte på under seminaret, gitt disse målene, og 

hvordan skal den enkelte instruktør forholde seg under seminaret for å støtte opp 

under ikke bare de faglige målene, men også et eventuelt mål om aktiv 

studentdeltakelse? Man kunne særlig reflektere over: Hvordan slippe studentene 

til? Hva gjør det med meg hvis jeg som instruktør velger denne strategien? Hva 

gjør det med studentene? 

 Hva slags faglig innhold skal seminaret dreie seg om? Hvilket pensum skal leses i 

forkant? Skal argumentasjonsteori være en del av dette eller kun strategi? Hva er 

kjernen i problemstillingene i fagstoffet? Hva er viktig og mindre viktig? 

 Hva sier deltakerforutsetningene om nivået man bør legge seg på i 60 Seconds? Vil 

for eksempel gjennomføring på engelsk være for krevende på nåværende 

tidspunkt? Hvilke læringsmål er i tråd med forutsetningene til kadettene? Krever vi 

for lite eller for mye? 

 Hvilke rammefaktorer må vi forholde oss til? Hvordan påvirker instruktørens 

kompetanse mål og ambisjonsnivået man bør sette seg? Hvilke tidsressurser har vi 

til rådighet og hvilke muligheter og begrensninger ligger i dette? 

 Hva skal vurderes med hensyn til kadettenes deltakelse under seminaret? Er det 

både kunnskapsstoffet, argumentasjonen og ferdigheter i gruppedeltagelse? Skal 

det gis tilbakemeldinger, hva skal de sentrere om og hvordan skal de gis? Og hvem 

skal evaluere – skal kadettene evaluere hverandre og kanskje også gruppens 

aktivitet? Eller er det instruktøren som skal gjøre dette? 
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Det er slike forhold vi mener planleggingsmøtet til instruktørene bør dreie seg om, ikke 

bare diskusjon av det faglige innholdet. Å kun fokusere på innholdet, mente vi gav et for 

svakt grunnlag for å utvikle et godt opplegg for kadettenes læring, samt en felles praksis 

for instruktørene, særlig også fordi instruktørene selv hadde en oppfattelse av at de 

gjennomførte undervisningen på veldig forskjellige måter, og trolig med ulike og uuttalte 

læringsmål for øyet. 

1.3.2 Instruktøren ble navet i dialogen  

I observasjonene så vi at kadettene var mest opptatt av å legge frem sitt eget arbeide 

(påstand med argument) og at de i mindre grad var opptatt av medkadetters argumenter, 

samt i å diskutere med medkadetter. Gruppeseminaret fikk en form som handlet mye om 

at enkeltkadetter var i dialog med instruktør, i en spørsmål-svar-form. Særlig i den største 

gruppa ble kommunikasjonsmønsteret slik. I intervjuene problematiserte ikke kadettene 

selv at det ble slik, og de syntes selv at instruktørene hadde en sentral, men viktig rolle. I 

intervjuene kom det frem at kadettene opplevde instruktøren som viktig, fordi han hjelper 

dem med å finne kjernen i et komplekst tema, presisere og oppsummere arbeidet. 

Instruktørene derimot, så på dette som et problem og ønsket at kadettene i større grad 

skulle henvende seg til hverandre, at de skulle undersøke hverandres synpunkter og 

argumenter og diskutere seg i mellom. Instruktørene hadde intensjoner for praksis som lå 

mot det sosialkonstruktivistiske klasserommet (Ludvigsen, 2000). 

Under observasjonene la vi merke til at instruktørene satte seg ved enden av bordet og slik 

signaliserte «lederskap». Fokuset ble naturlig rettet mot instruktøren, og ikke mellom 

kadettene. Vi anbefalte at instruktørene prøvde ut andre fysiske arrangementer, for 

eksempel å sitte blant kadettene, eller utenfor gruppa. At læreren tar mye ansvar i gruppa 

og dominerer dialogen, er et vanlig problem (Jaques, 2000).  Å tilstrebe en mer avventende 

væremåte, dvs. å ikke selv være «parat» i forhold til alt kadettene kommer med, mente vi 

burde prøves ut av instruktørene for slik å erfare om kadettene da tok mer plass, og i større 

grad henvendte seg til hverandre. At instruktøren minimerer sin dominans, mener vi er en 

viktig nøkkel. Vi stilte også spørsmål ved om kadettene var klar over at de skulle være 

opptatt av hverandres arbeid, og om dette ble kommunisert til kadettene, for eksempel kan 

man gjøre det via de formulerte læringsmålene og i oppdraget som ble gitt til kadettene. Å 

prøve ut andre former for fysisk arrangement, for eksempel at instruktør ikke setter seg 

ved enden av bordet, men blant kadettene, ble anbefalt for å se om dynamikken i gruppen 

forandret seg. 

Å forholde seg til et avtalt, felles forståelsesrom synes også viktig. Særlig kadettene 

påpekte dette, men det ble også diskutert på instruktørenes planleggingsmøte. Så lenge 

kadettene har lagt ned mye arbeid med egne forberedelser i forkant av seminaret, oppleves 

det som frustrerende dersom instruktøren tar all plass. I tillegg var det også frustrerende 
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når instruktøren dreier seminaret til å omhandle temaer og fagstoff som kadettene ikke har 

forberedt seg på, og som ligger på siden av det avtalte temaet (Løkensgård Hoel, 2000). 

1.3.3 Det var variasjoner i gjennomføringen 

Av observasjoner og intervjuene fikk vi forståelse av at det var store forskjeller mellom 

instruktørene med hensyn til hvordan de gjennomførte seminarene og forventningene de 

hadde til kadettene. Dette gjaldt særlig to forhold. For det første handlet det om i hvilken 

grad instruktørene fokuserte på argumentasjon under seminaret, slik kadettene hadde 

forberedt seg på. For det andre handlet det om hvor vidt instruktørene lot kadettene 

komme frem under seminaret og slik ikke dominerte seminaret selv. Variasjoner i 

gjennomføring kan skyldes flere forhold, men vi stilte spørsmål ved den felles 

planleggingen. Den så vi dreide seg mye om diskusjon av faglig innhold (kunnskapsstoff) 

og ikke om diskusjon av ferdighetsmål, for eksempel ferdigheter i argumentasjon og ulike 

former for deltakende atferd under smågruppeundervisningen.  

1.3.4 Argumentasjonsmodellen syntes ikke å være internalisert 

Kadettene syntes å ha problemer med å forklare argumentasjonsmodellen som skal læres 

og brukes i 60 Seconds. Måten å argumentere på synes heller ikke å være internalisert. Vi 

anbefalte derfor at instruktørene burde tenke igjennom måten kadettene lærer Toulmin på. 

Har man lagt for lite vekt på opplæringen og startet å anvende modellen på et for 

komplekst fagstoff? Burde man heller lære argumentasjonen på enklere stoff til å begynne 

med? Trenger kadettene flere stillaser i å lære argumentasjonen, for eksempel et 

“argumentasjonsskjema” hvor de trenes i å bygge opp og analysere argumentasjonen sin 

(Løkensgård Hoel, 2000)? 

1.3.5 Kadettene opplevde tiltaket som særlig læringsfremmende 

Gjennom intervjuer med kadettene fikk vi forståelse for at kadettene vi intervjuet hadde 

stort utbytte av smågruppeundervisningen og 60 Seconds. De fremholdt at dette var en 

metode som krevde mye av dem og at de kom dypere inn i fagstoffet. Metoden krevde at 

de forhold seg aktive til lærestoffet og at de slik får et eierskap til det. Å delta i en gruppe 

supplerer dessuten egen tolkning av fagstoffet og perspektiver de bringer med seg inn i 

gruppen. Man får tilgang til et mangfold av perspektiver og erfaringer, de kan avveie og 

nyansere egne meninger i møte med andre. Andre kadetter fungerer også som modeller i 

læringa. Flere fortalte om at de hadde utviklet læringsstrategiene sine gjennom 60 Seconds 

og at de leser mer strategisk og målrettet nå. 
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1.4 Justeringer etter evalueringens del 1 

I etterkant av evalueringens del 1, har instruktørene foretatt noen justeringer i 60 Seconds. I 

vedlegg F finnes instruktørenes beskrivelse av justeringene. Tiltakene er i korthet slik: 

1. Instruktørene har valgt å fokusere på hvordan de fremmer argumentasjon blant 

kadettene, samt at de vil forberede seg på eksempler på argumenter. Instruktørene 

har også filmet hverandre for å lære av hverandre1. 

2. Instruktørene har valgt å styrke opplæringen i Toulmin ved å innføre prinsippet i 

kadettenes essayskriving. Instruktørene har gjennomført opplæring i hvordan man 

gjør dette, slik at kadettene har modeller de kan lære av. Forelesningene til 

instruktørene er bygd opp etter Toulmin. 

3. Instruktørene har valgt å innlede hver av 60 Seconds økt med å diskutere spesielle 

utfordringer med argumentasjonen og forventninger de har til gruppene. 

Gjennomføringen av smågruppeundervisningen avsluttes med en evaluering. 

Enkelte spørsmål fra oppgavesettet er gitt til enkeltkadetter, slik at en forbereder 

seg på å legge frem, en annen forbereder seg på å være opponent. 

4. For å minimere fokuset på instruktøren, og stimulere til kadettinvolvering, har 

instruktørene pålagt kadettene å legge vekk egne notater når aktuell medkadett 

legger frem sin påstand og argument. Dette for at kadettene skal lære seg til å lytte 

til og absorbere hva medkadetter presenterer, og slik ikke kun være opptatt av sitt 

eget.  

5. Instruktørene har valgt å begrense antallet instruktører som er involvert i tiltaket 

slik at alle har forutsetninger til både å mestre det faglige kunnskapsstoffet, samt 

argumentasjonsferdighetene. 

6. Man har også valgt å forby bruk av PC under smågruppeundervisningen, samt at 

instruktøren skal være bevisst på «hvordan han posisjonerer seg i gruppen», han 

skal ikke være midtpunktet som alle søker mot. 

7. Instruktørene har justert spørsmålsformuleringen slik at spørsmålene kadettene 

skal jobbe med er egnet for argumentasjon, og ikke bare redegjørelse av fagstoff. 

Man har også lagt til et spørsmål som er utgangspunkt for skriving av essay. 

8. Instruktørnotatet har blitt justert til å inkludere eksempler på hvordan argumenter 

kan bygges opp rundt spørsmålene, dette for å hjelpe kadettene mot de gode 

diskusjonene. 

Av notatet ser vi at instruktørene har lagt mye vekt på forhold som har med argumentasjon 

å gjøre. De har på ulike måter styrket innføringen i Toulmin, samt at de diskuterer spesielle 

utfordringer i fagstoffet i forkant og prøver seg frem med argumenter i fagstoffet. 

Spørsmålene kadettene jobber med er også utviklet. I tillegg har kadettene fått beskjed om 

at de ikke skal bruke PC eller egne notater når medkadetter legger frem sin 

                                                      
1
 En instruktør har i tidligere gjennomføring vært disponert til å filme de andre, men på grunn av ressurser 
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oppgaveløsning, slik at de i større grad følger med på hva de andre sier. Dette høres 

fornuftig ut. Filming av hverandre har gitt mulighet til diskusjon instruktørene imellom og 

modeller å lære av. 
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2 TEORETISK BAKTEPPE, EN LITEN UTVIDELSE 

Vårt teoretiske bakteppe vil vi bruke i analyse av dataene fra observasjoner, intervjuer og 

refleksjonsnotater. Vi vil benytte teori som det er redegjort for i evalueringens del 1 (Stokke 

& Mathisen, 2011), men vi vil også supplere med noen få, nye bidrag. Vi ber derfor leseren 

om å se tilbake på teoridelen i rapporten fra del 1 dersom man vil studere nærmere 

grunnlaget for analysen vi gjør i kapitlene 4 og 5 i denne rapporten. I foreliggende rapport 

vil vi utvide dette teorigrunnlaget noe og bringe frem noen perspektiver på læring og 

kollegasamarbeid, som kan være nyttige for instruktørene når de nå skal jobbe videre med 

å utvikle 60 Seconds. Temaene som bringes frem er store i seg selv, og vi kan ikke gjøre en 

fullstendig redegjørelse og drøfting av dem, men vi håper å kunne vise til noen 

perspektiver og modeller som setter instruktørene på sporet med hensyn til videre 

utvikling av sin praksis. I forrige rapport redegjorde vi for teori om: 

 Studentaktive læringsformer og ansvar for egen læring 

 Utvikling av praksis 

 Lærernes planleggingskompetanse 

 Perspektiver på undervisning og læring med tilhørende «klasseromstyper» 

 Sone for proksimal utvikling  

 Overflatelæring versus dybdelæring 

 Smågruppeundervisning 

I det følgende vil vi bygge videre på dette teorigrunnlaget, men også redegjøre for temaer 

og perspektiver som instruktørene kan ta med seg i videre arbeid og drøfting av hvordan 

de kan gå frem for å skape et rammeverk rundt det å utvikle egen praksis. Det første 

temaet vi tar opp er dimensjonene rettledning og veiledning, som kan handle om når 

instruktøren er en lærer som rettleder kadettene eller en veileder som forsøker å bringe 

frem det som bor i kadettene selv. Dette forsøker vi å se i lys av Krigsskolens uttalte 

læringssyn, samt at vi gir noen eksempler på spørsmålsstillinger som instruktørene kan 

benytte ovenfor kadettene for å engasjere dem, skape refleksjon og gi dem et eierskap til 

problemløsning. Det andre teamet vi tar opp er måter instruktørene kan gå frem på for å 

utvikle praksisen sin. Her viser vi til refleksjonsorientert veiledning og kollegaveiledning, 

erfaringslæringens betydning, samt det å lage en parallell lærestruktur ved Krigsskolen. 
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2.1 Lærer eller veileder? 

I forrige rapport snakket vi om skillet undervisning og læring for å synliggjøre forskjellen 

mellom to paradigmer. Undervisning (teaching) er benevnelsen på lærerens arbeid, det å 

tilrettelegge for andres læring. Læring (learning) betyr at studentene lærer seg noe (Bjørke, 

2006, s. 28). Læring handler om noe mer enn lærerens forståelse, man må se på studentenes 

forståelse og hva som bidrar til at de forstår og lærer. En lærer som er opptatt av «å lære 

bort» mister gjerne fokuset på studentens læreprosess og hva som må til for at studenten 

lærer. Hvilke ytre og indre aktiviteter må aktiveres for at studentene skal lære, og på hvilke 

måter kan jeg som lærer gjøre dette? En kan skille mellom undervisning der det legges vekt 

på selve undervisningen, og undervisning med vekt på deltakernes læring (Inglar, 1997). 

Tron Inglar har skrevet en bok som heter Lærer og veileder. I denne boken viser han til 

pedagogiske retninger, veiledningsstrategier og teknikker (Inglar, 1997). Han viser til fire 

strategier som illustrerer ulike syn på læring, kunnskap og veiledning. Sammen gir de et 

fyldig repertoar av strategier og teknikker som instruktøren kan benytte i planlegging og 

gjennomføring, men de kan også brukes til vurdere undervisning og veiledning. De fire 

strategiene er: 

 Formidlingspreget rådgivning 

 Prosessorientert veiledning 

 Gestaltorientert veiledning 

 Kritisk orientert veiledning 

Ingen av strategiene er riktige til enhver tid eller gale til enhver tid, og man kan heller 

skifte mellom å anvende ulike strategier ettersom hva de ulike situasjonene krever. Vi 

kobler disse strategiene til måter man kan fasilitere smågruppeundervisningen på. Å 

forholde seg til disse strategiene kan utvide handlingsmønsteret til instruktøren, og være til 

hjelp både i planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter, samt i refleksjon over 

praksis (ibid). I det følgende vil vi redegjøre for tre av strategiene.  

Formidlingspreget rådgivning 

Den første strategien som tas opp er formidlingspreget rådgivning som har sine røtter i 

positivismen og mål-middel-pedagogikk. Formidlingspreget rådgivning er en strategi hvor 

læreren blir sentral og studentene mottakende og lyttende. Det er formidlingsmodellen 

som står i fokus og instruksjon og rettledning er en del av strategien. Bruker man denne 

strategien i for stor grad, vil det kunne føre til at kadettene mister ansvaret og eierskapet til 

problemløsningen. Mulige konsekvenser er at studenten blir uselvstendig og ute etter en 

fasit, eller blir demotivert fordi egne meninger og kunnskapsbidrag ikke kommer frem i 

undervisningssituasjonen og slik sett ikke verdsettes. Driver man instruksjon for langt, tar 

man ikke hensyn til studentens forutsetninger, oppfatninger og vurderinger. Læreren blir 

den sentrale personen, den som vet og kan best. Formidlingspreget undervisning er 



«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i 

strategiundervisningen ved Krigsskolen 

ØF-rapport 07/2012 

 

17 

 

kanskje mest relevant som strategi dersom man må snakke til mange studenter samtidig, 

og når de individuelle læreforutsetningene ikke kan tas med i betraktningen. Andre 

relevante sammenhenger hvor rådgivning inngår er i små, korte samtaler hvor man legger 

frem et problem og mottar råd fra en mer erfaring om hvordan han ville ha løst problemet 

(men dette er ikke veiledning). Det er rådgiver sine erfaringer og verdier som blir overført 

og studenten står i fare for å ikke utvikle egne problemløsningsstrategier. Produkter og 

resultater er fremtredende i denne strategien, ikke selve læreprosessen. 

Spørsmål læreren typisk bruker i rettledning er2: 

Jeg synes du burde … 

Hvorfor vil du ikke heller … 

Det beste ville være å … 

Jeg mener dette er bra og mest gangbart … 

Som vi ser inntar læreren her en rettledende og styrende posisjon, noe som vil være 

formålstjenlig i noen situasjoner, men langt i fra alle. Som vi redegjorde for i vår forrige 

rapport er også Jaques inne på dette i sin beskrivelse av lærerens ulike former for 

intervensjon i gruppa, og at denne bør variere i lys av målene og situasjonen ellers (Jaques, 

2000). 

Prosessorientert veiledning 

Prosessorientert veiledning har sine røtter i humanismen og synliggjør at studentens evne 

og vilje til å lære er det sentrale og at kunnskap er person- og kontekstavhengig. Samtale og 

dialog er verktøyet man bruker i undervisningen og ved å være lyttende og utforskende 

prøver man å få tak i det studentene er opptatt av, deres perspektiver, meninger og 

problemløsning. Man er ikke så opptatt av formidling av fagstoff, men av den lærendes 

møte med fagstoffet. Det blir viktig at læreren klarer å skape et godt møte med studentene 

og en god læreprosess. Veilederen trenger ikke stå frem med total oversikt over et felt, men 

hjelper studenten med søken etter kunnskap. Studentene trenes i å prøve seg frem og ta 

risiko i et støttende miljø og får tilbakemeldinger basert på deres egne forutsetninger. 

Målene er ofte ikke absolutte, men prioriteres og tilpasses etter hvor studenten er og hva 

studenten trenger å utvikle seg i. Studenten skal lære seg å være utforskende og respektere 

at andre har andre meninger, det er snakk om å utvikle en forskende holdning. I en 

prosessorientert veiledning vil læreren ikke først påpeke det som var galt, men det som er 

bra. For tidlig kritikk kan bremse studenten, og gjentagende kritikk kan føre til at han gir 

opp. Trygg atmosfære må komme før kritikk. Læreren må sammen med studentene finne 

balansen mellom det trygge og hva som er utfordrende. Det skal være et 

                                                      
2
 Spørsmålsstillingene til de ulike veiledningsstrategiene er utarbeidet av Finn H. Gravem (Gravem, 1998). 
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likeverdighetsforhold mellom lærer og student, slik at begge parters kunnskap og 

erfaringer kommer frem. Prosesser og kommunikasjon er det som vektlegges i en 

prosessorientert strategi, og meningsfullhet står sentralt. 

Spørsmål læreren benytter i en prosessorientert strategi er: 

Hva mener du er viktig? Hva vil du legge vekt på i dette? 

Hva gjør dette interessant? 

Dette høres interessant ut, kan du fortelle mer om dette? 

Hva er vanskelig ved dette slik du opplever det? 

Jeg forstår ikke helt hva du mener, kan du konkretisere for meg? 

En mulighet kan kanskje være å se det slik … hvordan ser du på dette? 

Hva er viktigst i dette og hva er av underordnet betydning? 

Denne formen for spørsmålsstilling skaper refleksjon hos studenten og ved at studenten 

selv tar stilling til fagstoffet og problemene får studenten eierskap til løsningen. 

Kritisk orientert veiledning 

Kritisk orientert veiledning innebærer å være problematiserende og analyserende. 

Grunnsynet har mange fellestrekk med humanismen, men forskjellen er større grad av 

problematisering og samfunnsengasjement. Læring skal som i prosessorientert forståelse 

være meningsfull for den enkelte, men man skal også utvikle en kritisk bevissthet. 

Studentene skal utvikle et kritisk tenkesett gjennom løsning av problemer. Den som skal 

lære skal finne ut av noe. En kritisk orientert veileder er ikke så opptatt av å vise hva han er 

enig eller uenig i, men ønsker å drive studentene videre i deres tekning.  Felles refleksjon 

og det å bringe inn andres perspektiver er en anvendt metode i denne strategien, hvor 

studentene utfordres til å se på et problem fra flere sider, og anerkjenner at det vil finnes 

ulike synsvinkler på problemet. 

Typiske spørsmål man vil stille i kritisk orientert veiledning er: 

Hvorfor ser du det på denne måten? 

Hva ønsker du å oppnå? 

Hvilken informasjon kan du få ved å stille dette spørsmålet? 
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Hva tror du det kan bero på? 

Kan du se det på en annen måte? 

Dette er spørsmål som problematiserer, provoserer og utfordrer studenten slik at man 

oppnår større klarhet i hva studenten mener og ønsker. 

Innledningsvis stilte vi spørsmålet «lærer eller veileder?». Spørsmålet er satt på spissen og 

er ment til å skape refleksjon over graden av instruksjon eller veiledning i møte med 

kadettene i 60 Seconds. Formidlingspreget rådgivning preger den tradisjonelle lærerens 

praksis («det tradisjonelle klasserommet), slik vi omtalte det i vår forrige rapport, mens en 

lærer som også ser på seg selv som en veileder skifter mellom strategier i tråd med hva 

situasjonen krever (Stokke & Mathisen, 2011, s. 17).  

Så hvordan og på hvilket grunnlag skal man velge strategi? Valg av strategi kan gjøres 

basert på prinsipielle og situasjonsbetingede vurderinger (Inglar, 1997). Hva en vil oppnå 

med undervisningen og veiledning på lang sikt er knyttet til det prinsipielle, og her må 

man merke seg kunnskapssynet, læringssynet og menneskesynet som ligger til grunn for 

strategiene. Hva tror læreren på? Hva ønsker hun å bidra til å utvikle? Situasjonsbetingede 

forhold har med relasjonen mellom veileder og student å gjøre, tiden man har til rådighet, 

studentens forutsetninger med videre. Didaktisk relasjonstenkning ble presentert i forrige 

rapport og kan være et nyttig utgangspunkt for diskusjon og valg av strategi i den aktuelle 

læringssituasjonen. 

2.2 Krigsskolens læringssyn 

Krigsskolen har i dokumentet Konsept for læring og utvikling ved Krigsskolen et uttalt 

læringssyn som betegnes som «kontekstuell og konstruktivistisk læring» (Krigsskolen, 

2005). I dette dokumentet viser Krigsskolen til at kjernen i utdanning ikke er undervisning, 

men læring, og at fokuset må rettes mot hva som skjer med den lærende. Dette er i tråd 

med de nevnte prosessorienterte og kritisk orienterte strategier. Dette viste vi betydningen 

av også i evalueringens del 1. Man kan ikke undervise en annen person i direkte betydning, 

man kan kun fasilitere personens læring (ibid). I konseptet løftes det frem noen prinsipper 

for læring og anbefalinger for lærere som det er verd å se nærmere på når man utvikler 

pedagogiske opplegg for studentene. Som leseren vil se, finner vi elementer fra både 

prosessorientert veiledning og kritisk orientert veiledning i prinsippene og anbefalingene 

som nevnes. Disse er gjengitt her (Krigsskolen, 2005, ss. 75-76): 

Guiding Principles of Constructivism: 

 posing problems of emerging relevance to students 

 structuring learning around primary concepts - the quest for essence  
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 seeking and valuing students' points of view 

 adapting curriculum to address students' suppositions 

 assessing student learning in the context of teaching 

 The constructivist view of education advocates that teachers should: 

 use cognitive terminology such as «classify», «analyze», «predict» and «create». 

 encourage and accept student autonomy and initiative 

 use raw data and primary sources, along with manipulative, interactive, and 

physical materials 

 allow student responses to drive lessons, shift instructional strategies, and alter 

content 

 inquire about students' understanding of concepts before sharing their own 

understanding of those concepts 

 encourage students to engage in dialogue, both with the teacher and with one 

another 

 encourage student inquiry by asking thoughtful, open-ended questions and 

encouraging students to ask questions of each other 

 seek elaboration of students' initial responses 

 engage students in experiences that might engender contradictions to their initial 

hypotheses and then encourage discussion 

 allow wait time after posing questions 

 provide time for students to construct relationships and create metaphors 

 nurture students' natural curiosity through frequent use of the learning cycle model 

Den lærendes egen bearbeidingsprosess står sentralt i prinsippene som her er nevnt. Å 

planlegge læringsaktiviteter i tråd med dette krever didaktisk bevissthet i kollegiet, og at 

man greier å etterleve prinsippene i selve møtet med studentene. Hvis man ikke gjør dette 

vil læringsprinsippene fremstå som forfektede teorier og ikke anvendte teorier (Argyris & 

Schön, 1989). Vi synes dokumentet bringer frem mange nyttige perspektiver og konkrete, 

pedagogiske «grep», og lurer på om dokumentet brukes aktivt ved Krigsskolen? Er det noe 

alle instruktører er kjent med og forholder seg til? Hva gjør man med slike dokumenter? Er 

dokumentet fundert på verdier og prinsipper som de fleste slutter seg til? 

2.3 Utvikling av lærernes praksis 

Utvikling av praksis betinger refleksjon over praksisteorier. I Krigsskolens konsept for læring 

og utvikling tas utvikling av lærernes praksis opp. Utvikling av praksis krever undring, sies 

det:  

Når vi går over til å undres over hva lærerens bidrag kan være i tilretteleggingsprosessen for at 

læring skal finne sted, vender vi fokus mot oss selv og våre egne praksisteorier (Krigsskolen, 

2005, s. 58). 



«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i 

strategiundervisningen ved Krigsskolen 

ØF-rapport 07/2012 

 

21 

 

Spørsmålet «Hvorfor gjør jeg som jeg gjør?» hjelper læreren til å se seg selv utenfra (ibid). 

Det er flere måter man kan utvikle praksis på, men refleksjon over erfaringer er et 

nødvending utgangspunkt, gjerne i kombinasjon med teoretisk og forskningsbasert 

kunnskap. I det følgende vil vi gi noen innspill til dette. 

2.3.1 Erfaringslæring 

Erfaringslæringsmodellen er en modell man kan bruke som grunnlag for utvikling av 

praksis. Generaliserbar kompetanse utvikles best gjennom at man sammen med kolleger 

reflekter systematisk over erfaringene sine, over handlinger man han foretatt seg og 

konsekvensene av disse (Kolb, 1984). Erfaringene som deles bidrar til å skape mentale 

modeller for hvordan man kan gå frem i ulike problemsituasjoner. Man kan benytte ulike 

strategier for dette, og det handler om å gjøre hverdagslæringen mer systematisk. 

Erfaringslærings-modellen kan brukes som grunnlag for egen og felles refleksjon over 

erfaringer og den er godt egnet til å illustrere hvordan læringsaktiviteter, for eksempel i et 

kollegium, kan legges opp for å fremme refleksjon over praksis (men som vi vil vise til 

under, vil praksistrekanten supplere denne modellen).  

Figur 3: Erfaringslæring 

 

Kilde: Försvarsmakten, 2000 

Modellen viser at man starter med en konkret gjennomføring av handling i en gitt 

situasjon. Dette kan for eksempel være gjennomføringen av smågruppeundervisningen i 60 

Seconds, og denne situasjonen blir da den konkrete erfaringen som blir referansepunktet i 

refleksjonsprosessen (1). Neste fase er å stoppe opp i etterkant av gjennomføringen og 

analysere denne (2): Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvordan tenkte jeg? Hvilke valg 

gjorde jeg? Hva baserte jeg mine valg på? Denne refleksjonen kan man gjøre sammen med 

kollegene sine. Neste fase er å komme frem til noen generelle prinsipper eller lærdommer 
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som man vil ta med seg videre når man skal inn i lignende situasjoner (3). Deretter kan 

man planlegge en ny gjennomføring (4). 

I denne læringen trenger kollegiet også tilskudd av nye perspektiver slik at læringen ikke 

blir konserverende og selvbekreftende. Teoretiske perspektiver og perspektiver fra 

forskningsbasert kunnskap vil bidra, det samme vil ekstern veiledning gjøre 

(Försvarsmakten, 2000). 

2.3.2 Praksisteori 

I forrige rapport pekte vi på at praksis har flere lag og at utvikling av lærerens praksis 

betinger refleksjon over alle lagene; lærerens konkrete handlinger i klasserommet (P1), 

teori- og erfaringsbaserte begrunnelser (P2), samt etiske- og verdimessige 

rettferdiggjøringer (P3). Erfaringslæring som er nevnt ovenfor, vil kunne danne grunnlag 

for det vi kaller teori- og erfaringsbaserte begrunnelser, P2. 

Figur 4: Praksistrekanten 

 

Kilde: Lauvås & Handal, 1994 

Denne formen for refleksjon bidrar til bevissthet og dypere forståelse av hva som styrer 

handlingene til den enkelte lærer. Ved å sette ord på sin praktiske yrkesteori, som består av 

nivåene P2 og P3, kan læreren i større grad bli klar over hva som styrer ham i handlinger 

og strategier som han tar i bruk ovenfor studentene. Den praktiske yrkesteorien er en 

sammenveving av erfaringer, verdier og kunnskaper som utgjør oppfatninger om hvordan 

yrket bør utøves. Den er en begrunnelse for hvorfor yrkesutøvelsen bør være nettopp slik. 

Den praktiske yrkesteorien kan være mer eller mindre bevisst, men den er helt 

bestemmende for yrkesutøvelsen og det er her man finner det vesentlige grunnlaget og 

forutsetningene for utvikling av praksis. Utvikling av praksis kan ikke gjøres ved å kun 

fokusere på lærernes handlinger, men man må ta tak i den praktiske yrkesteorien til den 

enkelte, gjerne gjennom felles refleksjon eller systematisk veiledning. 



«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i 

strategiundervisningen ved Krigsskolen 

ØF-rapport 07/2012 

 

23 

 

I forrige rapport sa vi at det å drive undervisning som er fundert på prinsipper om 

studentaktive læringsformer og ansvar for egen læring, slik 60 Seconds er, må ha 

gjennomslag i både læreren og studentenes praksis. Det kan være særlig vanskelig å starte 

med nye undervisningsformer hvor studenten skal være aktiv dersom man er vant med en 

undervisningsform som bygger på prinsippet om at det er læreren som er den aktive ved å 

legge frem fagstoffet for studentene, jfr. formidlingspreget rådgivning. Utvikling av ny 

praksis krever derfor utprøving og refleksjon. Her kan kollegaveiledning være en metode, 

noe vi vil omtale senere i kapitlet. 

I veiledningsfeltet sier man at veiledningen bør ta utgangspunkt i handlingsnivået og 

beveger seg oppover i praksistrekanten for så å komme tilbake til handlingsnivået (se f.eks. 

Lauvås & Handal, 1993). Veileder bør søke å få fatt i den enkeltes praktiske yrkesteori og 

utfordre, bevisstgjøre, justere eller supplere denne. Like fullt er det viktig å være klar over 

at det bare er den enkelte lærer som selv kan endre denne. Så selv om kolleger utfordrer og 

supplerer (dersom det er snakk om kollegaveiledning), er det den enkelte som må våge å 

endre seg og prøve ut det nye i praksis.  

2.3.3 Parallelle læreprosesser 

En nyttig tilnærming til læring i en organisasjon er «parallelle læreprosesser». Uttrykket 

henspeiler hvordan man kan drive kompetanseutvikling i en organisasjon samtidig som 

man driver «produksjon» (Försvarsmakten, 2000).  

Figur 5: Parallelle læreprosesser 

 

Kilde: Försvarsmakten, 2000 

Ved siden av sitt vanlige, daglige virke som lærere ved en utdanningsinstitusjon, hvor man 

har som oppgave å utdanne studenter, kan det være hensiktsmessig å legge opp til en 

parallell struktur for kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingen vil skje parallelt med 

den vanlige oppgaveløsningen og trekke veksler på de erfaringene som gjøres der. Men det 

må legges opp en struktur for dette som sikrer tid og rom til egen og felles refleksjon. 

Individuell kollegaveiledning kan være et bærende element i en slik læreprosess, samt 
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ulike forme for reflekterende team. Reflekterende team vil sikre at erfaringer og 

kompetanse deles og spres til flere i i organisasjonen. 

Medlemmene må treffes regelmessig og over lang tid for å utvikle en dypere forståelse av 

studenters læring og utvikling, samt for å støtte hverandre til å prøve nye strategier 

(Försvarsmakten, 2000). 

2.3.4 Kollegaveiledning 

Kollegaveiledning er en strategi for kompetanseutvikling i arbeidet hvor utvikling av 

praksis er målet. Kollegaveiledning kan skje mellom to personer, for eksempel en erfaren 

og en uerfaren, eler det kan skje mellom flere i et team. I mange fagfellesskap gjennomføres 

mer uformell og ustrukturert veiledning kolleger i mellom; ved lunsjbordet og andre 

settinger. Det kan være vanskelig å få noe ut av denne ustrukturerte veiledningen (Lauvås 

& Handal, 1994). Veiledning er en læringsprosess som med fordel kan struktureres. 

Struktureringen kan ta mange former, men må ha en innebygd, naturlig progresjon og det 

må være en prosedyreregulering av samtalen. Prosedyrereguleringen bidrar til at samtalen 

ikke flyter fritt. Prosedyren må være åpen og kommunisert til alle, og det må settes av nok 

tid. Å sette en ramme på mindre enn to timer, er erfaringsvis ikke vellykket (ibid). Det bør 

være et forpliktende og helst langvarig samarbeid og i en mer omfattende form kan 

veiledningen bestå av disse fasene: 

1. Den som veiledes skal skrive en plan for aktiviteten som veiledningen skal handle 

om, for eksempel 60 Seconds 

2. Veileder får tid til å lese planen og planlegge veiledningssamtalene 

3. Partene gjennomfører en førveiledning (fokus på intensjonen med aktiviteten, hva 

som skal foregå, målgruppe, refleksjoner om studenters læring mv.)  

4. Veileder observerer aktiviteten som den som veiledes gjennomfører 

5. Veileder og den som veiledes tenker igjennom hva de vil ta opp i etterveiledningen 

og hvordan de vil gjennomføre den 

6. Partene gjennomfører etterveiledningen (opplevelse, avtalte fokuspunkter, kritiske 

refleksjoner, alternativer metoder mv.) 

Veiledning skal bidra til læring og utvikling, og handler ikke om å rette opp noe som er 

galt, det er ikke snakk om «behandling». Kollegaveiledning er en involverende form for 

kollegasamarbeid (Inglar, 1997). 

Det at en er sammen om å analysere og diskutere, kan medføre at både læreren og veilederen 

reflekterer over pedagogiske forhold og eventuelt endrer sin atferd eller setter seg andre mål 

(Inglar, 1997, s. 144). 

Veiledning bidrar til at kolleger får tid til samtale, diskusjon og refleksjon og dette bidrar til 

utvikling og endring. Slik sett er det særdeles viktig at den aktuelle skolen setter av tid til 
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før- og etterveiledning (ibid). Veiledning bidrar til å flytte handlinger fra den tekniske 

rasjonalitetens perspektiv og over i den kommunikative og kritiske rasjonalitetens 

perspektiver. Dette innebærer at man i første omgang ikke er ute etter å effektivisere, 

kontrollere og mestre (resultatorientering). Forholdningssettet er snarere å forstå og 

problematisere. Det innebærer at man tolker situasjoner og handlinger, forsøker å etablere 

en felles forståelse og felles normer. Videre vil man analysere situasjoner, komme frem til 

kritiske forhold og ta stilling til handlingsalternativer (Hofgaard Lycke, Lauvås, & Handal, 

2000). Hvordan man går frem for å utvikle former for strukturert kollegaveiledning 

omtales ikke nærmere her, men det anbefales å lese videre i aktuelt fagstoff som tar opp 

dette, samt at skolen som helhet tar stilling til behovet for slike prosesser. 
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3 METODER OG GJENNOMFØRING 

Som i del 1 har vi gjennomført dokumentstudier, observasjoner og gruppeintervjuer. I 

tillegg har vi bedt instruktørene om å skrive refleksjonsnotater. Dokumentstudier er de 

samme som i del 1, men vi har også supplert med noen andre dokumenter. Med metodene 

våre tar vi opp flere av de samme forholdene som i del 1, men vi har justert og supplert 

både observasjonsguider og intervjuguider noe. I tillegg har vi utviklet et refleksjonsnotat. 

Problemstillinger og teoretiske fundament som er nærmere beskrevet i evalueringens del 1 

har gitt metodeverktøyene våre et bestemt innhold. 

3.1 Dokumentstudier 

I evalueringen har vi studert dokumenter som har bidratt til å gi en forståelse av 

utdanningen kadettene går igjennom samt de formulerte læringsprinsippene man ønsker at 

utdanningen skal bygge på. Særlig prinsippene for læring har vært nyttige som 

referansepunkt i diskusjon av 60 Seconds og intensjonene med tiltaket. Videre har 

oppgavesettet og instruktørnotatet vært et konkret uttrykk for hva man mener skal være 

mål og innhold i den aktuelle 60 Seconds uken. Følgende dokumenter er studert: 

 Studiehåndboka (modulbeskrivelse) 

 Konsept for læring og utvikling ved Krigsskolen 

 Oppgavesettet til kadettene 

 Instruktørnotat 60 Seconds 

Dokumentstudiene gir på en måte uttrykk for intensjoner, det man ønsker skal skje, 

observasjoner og intervjuer gir oss innblikk i praksisen og det de involverte erfarer. 

3.2 Observasjoner 

Observasjoner er gjennomført fordi det gir forskeren et mer direkte inntak til sosial 

interaksjon og sosiale prosesser enn man kan få gjennom spørreundersøkelser eller intervju 

(Repstad, 2007). Vi har observert: 

 Instruktørenes forberedelsesmøte 

 To kadettgrupper i smågruppeundervising 
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Observasjonene har vært helt sentrale i evalueringen da det er slik vi virkelig har kommet i 

inngripen med hva gruppeseminarene handler om, slik at vi kan belyse problemstillingene 

våre. Observasjon som metode er spesielt hensiktsmessig i prosjekter som omhandler 

temaer knyttet til sosiale relasjoner og praksiser. Vi har ønsket å studere samhandling 

mellom instruktørene, og mellom instruktører og kadetter. På alle observasjonsarenaene 

har vi som forskere inntatt en åpen observatørrolle, hvor vi har forklart hva prosjektet går 

ut på og vår intensjon med å være tilstede. Vi har ikke vært ute etter personopplysninger, 

det vi har sett og hørt vil anonymiseres, og alle observasjonsdata vil behandles 

konfidensielt.  

Vi har brukt to observasjonsguider, den ene rettet mot observasjon av instruktører under 

planleggingsmøtet deres, den andre rettet mot observasjon av smågruppeundervisningen. 

Observasjon av instruktørenes planleggingsmøte 

 Behandles de didaktiske kategoriene på instruktørenes planleggingsmøte? 

Planlegger de helhetlig? 

 Hva synes å være de underliggende verdiene som kommuniseres angående 

kadettenes læringsutbytte? Hva er det kadettene skal lære seg med 60 Seconds? 

(Vær oppmerksom på verbene og adjektivene som brukes) 

Observasjon av smågruppeundervisningen 

Observasjonsguiden har sentrert rundt hovedtemaene som er nevnt under, men vi henviser 

til fullstendig observasjonsguide i vedlegg C for å få innsikt i hvilke spesifikke forhold i 

dette vi var ute etter å observere. 

 Kjernen i instruktørrollen 

 Kjernen i kadettrollen 

 Form og innhold – på hvilken måte? 

 Diskusjon eller instruksjon? 

3.3 Gruppeintervjuer 

Gruppeintervjuene har bidratt med supplerende informasjon. Det er flere fordeler med 

gruppeintervjuer. Gruppeintervjuer kan bidra til at informantene sammenligner erfaringer, 

reflekterer i fellesskap og drar hverandre fremover i samtalen (Wibeck, 2000). Gruppe-

intervjuer er nyttige når man vil minske intervjuerens styrende rolle. Ikke bare 

saksforholdet er i fokus, men man kan også se på interaksjonen og dynamikken mellom 

gruppens medlemmer. Et mål med gruppeintervjuene var for det første å få innsikt i 

informantenes oppfatninger og meninger om ulike forhold. Videre ville vi også få tak i 

diskusjoner som oppsto mellom deltakerne og hvilke aspekter som synes å lede frem til 

diskusjonene.  
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Det er utviklet to intervjuguider, en for intervju av instruktørene og en for intervju av 

kadettgruppene. Intervjuguidene sentrerer rundt flere av de samme temaene vi behandlet i 

evalueringens del 1, men vi tok ut noen spørsmål som vi syntes ikke lenger var så sentrale, 

gitt problemstillingene og innsikten vi hadde fått via evalueringens del 1. Forrige rundes 

evaluering gav oss kunnskap om og dypere innsikt i tiltaket, slik at noen av 

intervjuspørsmålene ikke virket like relevante lenger. Vi justerte noen spørsmål og føyde til 

med spørsmål som vi så at vi trengte å få utdypet i samtale med kadetter og instruktører. 

Intervjuene søker å supplere observasjonene, og guidene er dels basert i det teoretiske 

bakteppet til evalueringen, dels i erfaringer vi gjorde oss da vi studerte 60 Seconds forrige 

gang. Intervjuguidene ble ikke fulgt slavisk, men vi forsøkte å få dekket de viktigste 

temaene. En av oss forskere hadde hovedansvaret med å stille spørsmål, den ander 

supplerte. Alle intervjuer ble spilt inn med en digital opptaker. Intervjuet med 

instruktørene ble gjennomført på engelsk, og sitater som er brukt i denne rapporten er 

oversettelser av det som ble sagt under intervjuet. 

Kadettintervjuene ble gjennomført umiddelbart etter gjennomføringen av 

smågruppeundervisningen. Det var seks kadetter i den ene strategigruppen, og ni i den 

andre. Strategigruppen er enheten som sammen erfarte gjennomføringen av 

smågruppeundervisningen og med intervjuet ønsket vi at de skulle reflektere sammen over 

hva de hadde vært med på. Vi var opptatt av kadettenes erfaringer med hensyn til 

innføring i 60 Seconds, hvordan de forberedte seg til seminaret, gruppeklimaet i 

strategigruppen, roller under seminaret, gruppens betydning, verdien av tilbakemelding 

og opplevd læringsutbytte.  

Intervju med instruktørgruppen ble gjennomført noen få dager etter gjennomføringen av 

gruppeseminaret. Vi var interesserte i instruktørenes perspektiv på hvordan de syntes 

gjennomføringen var, og om de hadde lagt vekt på å gjøre ting annerledes denne gangen. 

Et mål med gruppeintervjuet var også å lytte til hvilke diskusjoner som oppsto mellom 

instruktørene. I diskusjoner viser de også til hverandre hvordan de handler og tenker. I 

samtalen kan de sammenligne erfaringer og undersøke hverandres handlinger og slik sett 

få frem eventuelle spenninger og ulikheter. 

3.4 Refleksjonsnotater   

Vi har bedt instruktørene om å skrive refleksjonsnotater etter gjennomføringen av 60 

Seconds. Hensikten med refleksjonsnotatene var å få den enkelte instruktør til å reflektere 

over egen gjennomføring av 60 Seconds, sine praksiserfaringer (Hessevaagbakke & Buberg, 

2004). I tilknytning til dette var vi videre interessert i å få instruktørene til å si noe om hva 

de mente at de baserte sine handlinger på av teoretisk og praktisk kunnskap, samt hva de 

trenger for å utvikle seg videre; det være seg rammer, veiledning, utviklet samarbeid 

mellom kolleger, med videre. Fullstendig refleksjonsnotat finnes i vedlegg F. 
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Refleksjonsnotat som metode viste seg også å være nyttig da gruppeintervjuet med 

instruktørene viste seg å omfatte litt for lite av de temaene vi vi ønsket å berøre. Fordi alle 

instruktører ville snakke ganske mye i løpet av tiden som var satt av til intervjuet, ble ikke 

alle relevante temaer i intervjuguiden dekket (Vedlegg E lister kun temaene vi rakk å 

snakke om i intervjuet). Refleksjonsnotatet er derfor ment å supplere det vi ikke rakk å ta 

opp. Temaene som berøres i den enkelte instruktørs notat er noe instruktørene vil jobbe 

videre med på egenhånd i instruktørteamet, og er derfor ikke inkludert i analysen i denne 

rapporten. 

3.5 Tolkning og analyse 

Analysen av dataene som vi har innhentet ved nevnte metoder, gjøres i form av tematiske 

sammenstillinger av dataene slik de springer frem av datamaterialet, men vi ser også etter 

temaer som informantene stadig kommer tilbake til, som synes å være viktige for dem. 

Vurderinger av fokusområdene som instruktørene har bedt oss om å se særlig på, gjøres i 

det avsluttende kapitlet. 

Tolkning av et datamateriale kan gjøres i lys av tre ulike tolkningsnivåer (Kvale 1984). 

Tolkningsnivå 1 henviser til at forskeren sammenfatter meningen i utsagnene og forelegger 

tolkningen for respondenten.  Respondentens vurdering av fortolkningen avgjør 

gyldigheten. Tolkningsnivå 2 er en «common sense» fortolkning hvor forskeren går ut over 

det respondenten opplever og mener. Tolkningen gjøres opp mot hva som er en allment 

fornuftig forståelse av utsagnets innhold og form. Her tar man utgangspunkt i hva 

utsagnet allment forteller, men også hva utsagnet sier om respondentens eget forhold til 

fenomenet. Om tolkningen er allment intersubjektivt akseptabel bestemmer gyldigheten av 

tolkningen. Tolkningsnivå 3 er tolkning i forhold til teoretisk kontekst hvor tolkningen 

knytter seg til teoretiske betraktninger. Teoriens gyldighet avgjør om tolkningen er rimelig. 

I denne evalueringen benyttes tolkningsnivå 2 og 3. Teori fra evalueringens del 1 og 2 

trekkes inn i tolkning og analyse. 

3.6 Forbehold 

Som i del 1 har vi ikke lagt vekt på vurderinger som innebærer strategifaglige 

bedømminger. Dette gjelder i særlig grad kriterium 1, 4 og 7 i vedlegg G. Det er de andre 

kriteriene i evalueringsmatrisen vi har fokusert rundt. 

Som i forrige runde har ikke de økonomiske rammene for oppdraget tillatt oss å studere 

alle strategigrupper og instruktører som er involvert i tiltaket. Vi kunne heller ikke 

observere alle deler i tiltaket, men vi har i samråd med oppdragsgiver konsentrert oss om 

planleggingsfasen og gjennomføringen av smågruppeundervisningen. 
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Gjennomføringen i år er en gjennomføring med et nytt kull kadetter. Selv om vi har valgt å 

følge de samme instruktørene i evalueringen, er det andre variabler som er endret, blant 

annet kadettgruppene og tiden instruktørene har hatt sammen med gruppen. En av 

instruktørene har fulgt kadettene gjennom hele skoleåret, mens den andre instruktøren kun 

har ledet smågruppeundervisningen og den aktuelle gruppen tre ganger tidligere. 

Gruppene har med andre ord ulik grad av modenhet. 

Evalueringen er et bidrag til å søke å forstå hva som skjer i planlegging og gjennomføring 

av 60 Seconds, slik at instruktørene skal få et grunnlag til å utvikle tiltaket videre.   
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4 BESKRIVELSE OG TOLKNING AV OBSERVASJONER 

I denne evalueringen har vi foretatt observasjoner av instruktørenes planleggingsmøte 

samt gjennomføring av smågruppeundervisning i to seminargrupper. Observasjon av 

planleggingsmøtet ønsket vi skulle bidra til å kaste lys over de didaktiske overveielsene 

som foretas instruktørene i mellom. Observasjon av smågruppeundervisningen skulle gi 

oss innsikt i hvordan undervisningen gjennomføres, deltakernes roller, fokus underveis og 

dynamikken mellom deltakerne. Gruppene med kadetter har vi ikke møtt tidligere, men de 

to instruktørene som ble observert er de samme som ble observert ved forrige evaluering. 

Vi valgte å observere gruppene til disse instruktørene for å få en kontinuitet i prosjektet, og 

fordi det er interessant å avdekke en eventuell utvikling av praksisen til instruktørene. I det 

følgende vil vi først beskrive våre observasjoner for deretter å presentere en tolkning dem. 

Beskrivelsene er relativt fyldige, da vi gjennom fjorårets evaluering erfarte at instruktørene 

hadde god nytte av dette. Videre vil fyldige beskrivelser fra observasjonene bringe leseren 

inn i settingen hvor vi observerte, noe som betyr at observasjonsdata bør presenteres med 

dybde og detaljer (Patton, 2002). 

4.1 Instruktørenes planleggingsmøte 

I evalueringen som vi gjennomførte våren 2011 la vi merke til at instruktørene i hovedsak 

diskuterte det faglige innholdet og ikke de andre didaktiske kategoriene som vil være 

relevante å overveie når man skal gjennomføre smågruppeundervisning (Ulstrup Engelsen, 

2003). I evalueringen etter første gjennomføring ga vi råd om at instruktørene bør 

gjennomføre en helhetlig didaktisk diskusjon og planlegging hvor også andre didaktiske 

kategorier enn innhold drøftes. Vi la spesielt vekt på viktigheten av å samarbeide om 

hvordan smågruppeundervisningen kunne gjennomføres for å optimalisere 

læringsutbyttet for kadettene. I evalueringens fase 2 var vi derfor interessert i om 

instruktørene i større grad diskuterte helhetlig, og ikke fokuserte kun på det faglige 

innholdet. 

På møtet deltok fire mannlige instruktører, samt en kvinnelig observatør fra 

fagfellesskapet. Møtet varte fra klokken 1000 til 1400, med lunsj i mellom, slik at effektiv 

møtetid var ca. 3,5 timer til sammen. Møtet ble holdt på engelsk da en av instruktørene er 

engelskspråklig. I avsnittene nedenfor vil vi først vise til dokumentene som dannet 

grunnlag for instruktørenes planleggingsmøte, for deretter å redegjøre for hva 

planleggingsmøtet dreide seg om. 
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4.1.1 Relevante dokumenter 

Som under gjennomføringen forrige år, hadde fagansvarlig laget to notater i forkant av 

møtet. Det ene var en beskrivelse av 60 Seconds-uken med tema «Fredsstøttende 

operasjoner», det andre var et «Instruktørnotat» (Se vedlegg A og B).  

Beskrivelsen av 60 Seconds-uken Fredsstøttende operasjoner er et dokument som deles ut til 

både kadetter og involverte instruktører. Notatet beskriver målet med modulen, struktur 

for gjennomføring, spørsmål som skal diskuteres under seminaret, samt pensumliste 

(Krigsskolen, 2012a). Målbeskrivelsen i dokumentet uttrykker dette kunnskapsmålet: 

Gi kadettene en grunnleggende forståelse av fredsstøttende operasjoner som et verktøy i 

internasjonal krisehåndtering. Tema fokuserer i særlig grad på å forstå tre grunnleggende 

prinsipper for fredsbevaring; samtykke, upartiskhet og minimum bruk av makt (ibid). 

Beskrivelsen under «struktur» viser at det inngår foredrag som en del av forberedelsene til 

smågruppeundervisningen i slutten av uken, samt filmer som kadettene bør se. 

Dokumentet lister også opp spørsmålene kadettene skal jobbe med som forberedelse til 

gruppeseminaret i slutten av uken, som handler om sentrale temaer i modulen. Pensumet 

som er angitt er på ca. 160 sider. 

Instruktørnotatet er et dokument som bare instruktørene har tilgang til og det angir 

kjernestoff som bør berøres under hvert av spørsmålene kadettene skal jobbe med. Notatet 

er utarbeidet av fagansvarlig instruktør i strategi og tjener som forberedelse til seminaret. 

Hensikten med 60 Seconds-uken er i dette notatet beskrevet slik: 

Forstå kjernen i FN fredsbevaring, og derigjennom hva som skiller dette fra andre former for 

militære operasjoner. Opphavet til prinsippene, utviklingen av dem og spesielt hvordan slutten 

på den kalde krigen har påvirket fenomenet (Krigsskolen, 2012b). 

Forskjellen mellom dokumentene er at det første er et læremiddel for kadettene, mens det 

siste er en veiledning og et hjelpemiddel for instruktørene. Ved analyse av dokumentene 

ser vi at både målsettingen som er beskrevet for kadettene og hensikten, slik den er skissert 

i instruktørnotatet, tar for seg innholdet i fagstoffet. Det er ikke nedskrevet tydelige 

forventninger og mål når det gjelder Toulmins argumentasjonsmodell og hva kadettene 

skulle lære med hensyn til dette i noen av de to dokumentene. Sosiale ferdigheter og mål 

som er viktige for deltakelse i et gruppeseminar er heller ikke nevnt i målene. 

4.1.2 Form og innhold på planleggingsmøtet 

Planleggingsmøtet ble avholdt i et møterom i «Instruktørbygget» ved Krigsskolen. Møtet 

ledes av fagansvarlig instruktør i strategi og det gjennomføres på engelsk. Kroppsspråket 
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til deltakerne er fremoverlent og henvendt mot hverandre. Selv om bordet er stort, har man 

valgt å sitte relativt tett ved siden av hverandre. Det er god stemning, kaffe og latter. 

Fagansvarlig innleder møtet ved å åpne sin PowerPoint presentasjon. Han presenterer 

agendaen for de andre deltakerne. Den første timen går med til å gjennomgå ukeplanen, 

samt kjernen i modulen Fredsstøttende operasjoner. Fagansvarlig instruktør forteller at det 

viktigste, slik han ser det, er at kadettene forstår prinsippene og kjernen i fredsstøttende 

operasjoner. De andre instruktørene forklarer, utdyper og legger til fra andre temaer og 

fenomener samt avgrenser hva som skal inngå i temaet fredsstøttende operasjoner. Praten 

går om hva studentene bør få ut av seminaret og arbeidet, og hvor vidt man er enige i 

«kjernen». Det blir sagt at pensumet, altså teorien rundt fredsbevarende operasjoner, og 

hvordan det gjøres i praksis kan være noe forskjellig, noe som kan skape forvirring blant 

kadettene. Instruktørene må diskutere rundt dette, det finnes ikke alltid et «rett eller galt 

svar» sies det, men man må bruke skjønn.  

Etter en times drøfting går instruktørene over til å diskutere spørsmålene kadettene jobber 

med som forberedelse til gruppeseminaret i slutten av uken. Det er fagansvarlig i strategi 

som har formulert spørsmålene. Alle instruktørene er aktive i å diskutere spørsmålene og 

mulige svar på disse. Man tar opp eksempler fra ulike land og områder og på hvilken måte 

disse eksemplene kan belyse og skape diskusjon. Etter gjennomgangen av spørsmålene 

oppsummerer fagansvarlig med å påpeke at de to første spørsmålene skal ha hovedfokus. 

Dette sier de andre instruktørene seg enige i. 

Et eget punkt på agendaen heter «Argumenter». Her diskuterer instruktørene mulige 

påstander som følger spørsmålene kadettene skal jobbe med og argumenter som kan 

benyttes. Instruktørene starter med «Spørsmål 1: Hvorfor ble konseptet fredsbevaring 

utviklet?» I fellesskap forsøker man å analysere forslagene som kommer opp ved bruk av 

Toulmins argumentasjonsmodell. Fagansvarlig noterer stikkord fra dialogen mellom 

instruktørene på tavla.  

Dialogen munner ut i en diskusjon mellom alle instruktørene om hvor vidt påstanden som 

legges frem er riktig og relevant. Instruktørene gjør egne notater underveis i diskusjonen. 

En ny påstand settes opp på tavla for felles gjennomgang. En av instruktørene er ikke enig i 

at dette vil være klart nok for kadettene og vil lage et tydelig oppsett for dem. En annen 

sier at han da er redd for å overforenkle, hvorpå den første instruktøren stiller seg 

spørrende til at kadettene skal kunne klare å sette opp argumentet hvis de som instruktører 

ikke klarer å komme fram til et «gyldig argument». En tredje instruktør kommenterer da at 

det er grunnen til at han ikke synes spørsmålet er egnet til argumentasjon i 

utgangspunktet. Instruktørene forsøker å tydeliggjøre ytterligere. Instruktørene fortsetter 

så med et alternativt svar på spørsmål 1. De diskuterer «evidence» og prøver ut ulike 

formuleringer sammen.  
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På møtet blir det også tatt opp hvor vidt den utvidede varianten av Toulmins 

argumentasjonsmodell bør brukes eller ikke. Noen er for dette, andre i mot. En instruktør 

sier at bruker man den utvidede modellen, lærer man kadettene ren logikk, noe som ikke 

har relevans for faget. Han mener at det snarer er riktig å gå for den enkle. En annen er 

opptatt av at den enkleste formen for Toulmin ikke fører til faglig forståelse. Diskusjonen 

stopper opp uten at man kommer til enighet. Man fortsetter ikke med å prøve ut 

argumenter med belegg og hjemmel etter spørsmål 1a. 

Resten av møtet omhandler hva instruktørene mener med de ulike spørsmålene som 

kadettene skal jobbe med, og hvilke diskusjoner de ønsker å styre unna, samt kadettenes 

forståelse av fagstoffet. Noen ganger diskuterer instruktørene seg frem til enighet seg i 

mellom, andre ganger får de beskjed fra fagansvarlig instruktør om hva som bør være 

fokus. Ved noen tilfeller prøver instruktørene seg frem ved å forutsi hva kadettene kommer 

til å svare på spørsmålene og hvordan instruktørene da bør lede dem mot «kjernen». Det 

pekes på erfaringer med at kadetter fra tidligere kull har hatt vanskeligheter med å forstå 

dette konseptet. 

På slutten av møtet, da det er åtte minutter igjen av tiden, utbryter en av instruktørene at 

de ikke har snakket om hvordan instruktørene skal fasilitere gruppeseminaret. Dialogen 

går slik: 

I1: Har vi tid til å diskutere hvordan å lære bort dette til kadettene? 

I2: Ja. Dette er det jeg trenger for å lære det bort. 

I3: Det vi må få fram er at det ikke er et klart svar.  

I1: Vi diskuterer bare innholdet, men hvordan får vi kadettene til å skjønne dette? 

De andre er ikke helt med på hva I1 mener. Han forsøker derfor å klargjøre ved å peke til 

klasserommet og stiller spørsmål om hvordan de andre instruktørene jobber med fagstoffet 

i praksis. En instruktør svarer: 

I2: Jeg plukker ut en person eller to som jeg tror at vil klare dette og minner dem om det logiske 

spørsmålet.  

De andre instruktørene er fortsatt opptatt med fagstoffet; en sier at det er et komplekst 

tema som skal diskuteres i seminaret, en annen sier at dette med «ad hoc» er vanskelig å 

håndtere. Samtalen dreier seg etter hvert inn på hvordan de kan gå frem i 

smågruppeundervisningen. En av instruktørene sier han vil «gå tilbake til rute en», dersom 

kadettene står fast. En annen spør kollegene sine om de har tenkt å la først en kadett 

presentere sitt argument og deretter en ny kadett gjøre det samme, for til slutt å ha en 

diskusjon? En annen sier at han vil la en kadett presentere og en annen være opponent, 
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samt minne dem om det logiske rammeverket. Etter denne dialogen avsluttes møtet uten at 

diskusjonen om strategier for fasilitering avsluttes. Alle instruktører går hver til sitt. 

4.1.3 Tolkning av gjennomføringen 

Instruktørene er fortsatt mest opptatt av faglig innhold, kjernen i fagstoffet og 

problemstillingene i sin planlegging, men i år har de i tillegg knyttet 

argumentasjonsmodellen til dette. Det ser ut til at man i planleggingen, for det første, søker 

en felles forståelse og enighet om kjernen i spørsmålene kadettene skal jobbe med. For 

eksempel føres en diskusjon om hva temaet «peace keeping» innebærer og er avgrenset i 

forhold til. Fordi instruktørene nikker og bekrefter utsagn ser det ut til at denne 

diskusjonen bidrar til ny forståelse hos den enkelte instruktør, eller at dette er et godt 

innarbeidet tema/konsept der de allerede har en felles forståelse av hva som er kjernen. Det 

skjer en drøfting og forhandling om hva som er det sentrale i temaene og hvilke eksempler 

som er godt egnet til å bringe kadettene fram til kjernen i fagstoffet. For det andre er 

planleggingen under årets gjennomføring mer fokusert på argumentasjonsmodellen. Alle 

instruktører er involvert i diskusjon og analyse av alternative argumenter som kan knyttes 

til spørsmålene kadettene skal jobbe med. Under møtet så vi at instruktørene fant ut at de 

sammen ville jobbe frem påstander til hvert av spørsmålene, med tilhørende 

argumentasjon. Instruktørene synes å være opptatt av å komme til enighet om ulike 

argumenter som kan benyttes. Det ser ut til at dette er en måte å finne frem til de 

vanskelige punktene på, det vil si hvor instruktørene erfaringsvis må veilede kadettene 

mer. Det er trolig slik instruktørene også forbereder seg på hva som kan komme fra 

kadettene. Det å prøve ut argumenter synes å være en måte å teste oppgavene som 

kadettene skal jobbe med, det vil si om oppgavene egner seg for stillingtagen og 

argumentasjon. 

Hvor vi i fjor så at det var ulikheter blant instruktørene hvor vidt de opplevde 

argumentasjonsferdigheter som sentralt under smågruppeundervisningen, ser vi i år at alle 

de involverte synes det er viktig. Det er imidlertid noe uenighet om hvor vidt det er 

hensiktsmessig å benytte Toulmins utvidede argumentasjonsmodell, eller om man kan 

forholde seg til den enkle modellen med påstand, hjemmel og belegg. Her har ikke 

instruktørene blitt enige enda. 

Av det som er nevnt ovenfor ser vi at argumentasjon har kommet mer inn i planleggingen 

til instruktørene. Imidlertid ser vi at instruktørene i planleggingen sin ikke setter av tid til å 

diskutere hvordan de skal gjennomføre smågruppeundervisningen. Hvilke strategier for 

undervisning og læring, det vi kan kalle fasilitering vil de benytte? Hvordan man skal 

tilrettelegging for læring tas opp av en instruktør helt på slutten av planleggingsmøtet, når 

det reelt sett ikke er mer tid igjen av møtet. Er dette fordi de har diskutert dette tidligere, 

eller opplever de ikke dette er like relevant å planlegge som det andre de tar opp under 
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møtet? Vi mener instruktørene bør ta med pedagogiske prinsipper og læringsstrategier inn 

i planleggingen sin, slik også litteraturen anbefaler (Jaques, 2000).  

Vi ser heller ikke at gruppeatferd og forventninger til dette kommuniseres i kadettenes 

læringsmål i dokumentet 60 Seconds-uken Fredsstøttende operasjoner. 

Argumentasjonsferdigheter er heller ikke kommunisert i læringsmålene (Krigsskolen, 

2012b). I læringsmålet gjenspeiles kun strategifaget og innholdet i modulen fredsstøttende 

operasjoner.  

4.2 Strategigruppe A 

I strategigruppe A følger vi samme instruktør som i evalueringens del 1, men det er nye 

kadetter som deltar i smågruppeundervisningen. 

4.2.1 Setting 

Det er seks kadetter og en instruktør som sitter rundt et ovalt, medium stort bord i et 

grupperom på Krigsskolen. Kadettene sitter relativt tett, og instruktøren har denne gangen 

ikke satt seg på bordenden, men blant kadettene langs den ene langsiden av bordet.  Det er 

morsomme kommentarer, latter og prat mellom kadettene og mellom kadetter og 

instruktør før seminaret starter. Noen drikker kaffe og det hentes opp papirer fra sekker og 

bager. Det er fem mannlige kadetter, en kvinnelig kadett og en mannlig instruktør. 

Forskeren sitter i bakgrunnen, litt bak i rommet, men likevel nært og med god «utsikt» til 

hva som skjer rundt bordet og i rommet. Kadettene er på forhånd informert om at det vil 

være en forsker til stede under seminaret. Kadettene har forberedt seg til seminaret ved å 

jobbe med noen oppgaver og et pensum, og ved å anvende Toulmins 

argumentasjonsmodell i oppgaveløsningen sin (se Figur 2: Overordnet modell for 60 

Seconds). Seminaret varer fra klokken 0800 til 1100. 

4.2.2 Beskrivelse av gjennomføringen 

I det følgende vil vi beskrive hendelsesforløpet i en komprimert form, for deretter å tolke 

det vi har observert i kapittel 4.2.3. 

Første sekvens: felles gjennomgang av Toulmin 

I starten av gruppeseminaret tegner instruktøren opp Toulmins utvidede 

argumentasjonsmodell på tavla og forteller kadettene at hans instruktørkollega ønsker at 

de forholder seg til denne og ikke bare den enkle versjonen av modellen som de har 

forberedt seg på. Han forteller at dette vil være noe krevende for dem, da de ikke har 

jobbet med denne modellen tidligere, men den enkle modellen som bare inneholder 

påstand, hjemmel og belegg. Første del av seminaret bruker instruktøren til å forklare den 
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utvidede modellen til Toulmin, skritt for skritt. Instruktøren har mye øyekontakt med 

kadettene, smiler til dem og forklarer modellen på en systematisk måte. Han sier at han 

skal bevisstgjøre kadettene om anvendelsen av den utvidede modellen underveis i 

seminaret og legger til «ikke vær redde». Kadettene uttrykker at de synes det var litt dumt 

at de fikk beskjed om å bruke den utvidede modellen til Toulmin så kort tid i forveien, 

kvelden før gjennomføringen av seminaret. 

Andre sekvens: vurdering av kildene 

Etter at instruktøren har forklart modellen på tavla, setter han seg ned sammen med 

kadettene rundt bordet. Gruppen bruker en lengre sekvens til å vurdere temaet og kildene 

som kadettene har brukt i oppgaveløsingen sin, og som er del av pensum. Det er 

instruktøren som innleder denne diskusjonen ved at han spør kadettene hvordan det var å 

arbeide med stoffet og spørsmålene, og om noe var tematisk vanskelig. Kadettene forteller 

hvordan de opplevde dette og instruktøren gjør notater i en notisbok som han har i fanget. 

Instruktøren spør kadettene om eksemplene som brukes i pensum, hvordan de var og 

hvordan kadettene opplevde dem. Etter at kadettene har satt ord på dette, ber instruktøren 

kadettene om å vurdere balansen i kildene og kildenes holdbarhet. Instruktøren lar 

kadettene diskutere dette seg imellom. Han lytter til det de sier. Det er først etter at 

kadettene har diskutert ferdig, at han bringer seminaret videre ved å trekke inn 

argumentasjonsmodellen i dette. Han peiler her diskusjonen, som har pågått mellom 

kadettene, over på argumentasjonsmodellen ved at han anvender argumentasjonsmodellen 

på kadettenes vurdering av kildene de har lest. Han sier blant annet dette: «Så påstanden 

deres er at Blue Helmet er en begrenset kilde fordi den studerer seg selv? Hjemmelen blir 

da at evalueringer som studerer seg selv har begrenset verdi?».  

Tredje sekvens: oppgaveløsning og argumentasjon 

Neste sekvens av seminaret handler om oppgavene kadettene har forberedt seg på. 

Instruktøren starter denne sekvensen ved å spørre kadettene om hvem som vil starte med å 

svare på oppgaven «Hvorfor ble konseptet fredsbevaring utviklet?». En kadett melder seg 

frivillig og starter. Mens kadetten snakker lytter de andre kadettene til det vedkommende 

sier, flere lener seg fremover mot kadetten, og mange tar notater. En av de andre ber 

kadetten om å utdype det vedkommende sa. Etter at vedkommende har utdypet, spør den 

andre kadetten hvordan vedkommende har tolket teksten. Det følger deretter en sekvens 

hvor tre kadetter diskuterer med kadetten som la frem og hverandre. En fjerde kadett 

kaster seg inn og sier «Jeg kan prøve å hjelpe NN» og presiserer det kadetten som kom 

med påstanden hadde sagt innledningsvis. Instruktøren venter og lytter til det som skjer 

mellom kadettene. Alle kadetter er henvendt mot det som skjer mellom deltakerne i 

gruppa, de er fremoverlente og noen hviler albuene og hendene på bordet. Instruktøren 

spiller først inn sitt spørsmål og utdypning til det som er diskutert etter at kadettene har 

snakket seg ferdig rundt temaet. Instruktøren stiller spørsmålet «Hvis vi skal summere opp 

spørsmål 1, hva vil dere si?». Flere kadetter melder seg inn med sine oppsummeringer. 
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Instruktøren roser kadettene og gir til slutt tilbakemelding til dem om hva han mener. Han 

sier at han synes de argumenterte godt med tanke på at dette er et fagstoff der det ikke er 

klare svar.  

I forlengelsen av dette kommer en kadett med en ny påstand hvorpå instruktøren spør hva 

som er vedkommende kadett sitt belegg for dette. Kadetten sier hva som er belegget. En 

annen kadett spiller inn på vedkommende sitt utsagn, hvorpå denne kadettene spør om en 

utdypning. En tredje kadett sier «For å støtte påstanden din ville jeg ha brukt mandatet». 

Det blir en dialog her mellom flere kadetter hvor kadettene vurderer og gir innspill til den 

første kadetten sin påstand og argument. Så langt i seminaret har alle seks kadetter bidratt i 

dialogen. Det har vært en utstrakt dialog også mellom kadetter. 

Etter denne sekvensen sier instruktøren til kadettene at det er meget bra det de gjør nå, og 

at det er slik de må jobbe med fagstoffet fremover. Etter rosen stiller han dem spørsmålet: 

«Men hva er det som mangler?». Flere kadetter går inn i diskusjonen omkring dette, 

hvorpå instruktøren sier: «Ser dere? Dere må hele tiden nyansere argumentasjonen deres». 

Og han bruker det kadettene har sagt til argumentasjonsmodellen han har skrevet opp på 

tavla. Kadetten som la frem sitt argument lurer på om det vedkommende la frem var feil, 

dette henvendt til både medkadetter og instruktøren. Medkadettene og instruktøren 

utdyper det som er sagt og instruktøren avslutter etter hvert med å si «OK, nå har vi 

etablert problemet i fagstoffet (…) at vi sentrerer om det viktige». 

Instruktøren avslutter arbeidet med spørsmål 1 ved å be kadettene oppsummere hva 

kjernen i fredsbevaring er. Han ber dem om å beskrive det for hverandre, og han tillegger: 

«Her er det ikke ett svar, men hva vil dere legge vekt på?». En kadett gir sin 

oppsummering henvendt til medkadettene hvorpå tre andre kadetter melder seg inn med 

sine oppsummeringer og viser til tekstene de har lest. Språket til kadettene bærer preg av 

tekstene de har lest i det de viser til forfattere, perspektiver og faglige begreper. Det 

utvikler seg til en diskusjon mellom deltakerne som varer i 15 minutter hvorpå 

instruktøren igjen stiller kadettene spørsmålet «Så hva er det fredsbevaring [går ut på]?» 

Kadettene utdyper og viser sin forståelse av dette etter diskusjonen som har pågått. En 

kadett sier at han opplever at det de diskuterer er på et politisk nivå og ikke et strategisk 

nivå. Dette medfører en diskusjon hvor instruktøren sier «Hva er belegget for påstandene 

dere kommer med?». Kadettene spiller inn hva de mener er belegget og instruktøren 

presiserer da selv at «Hjemmelen er da (…) det er det som er det essensielle». Det blir en 

påfølgende diskusjon hvor Suez-krisen og Seksdagers krigen diskuteres. I diskusjonen sier 

instruktøren om sin egen argumentasjon at han her bruker en «styrkemarkør».  

Instruktøren venter på kadettene og sier at de godt kan bli værende med å diskutere dette 

spørsmålet og at de ikke skal gi seg før de har forstått hva fredsbevaring innebærer. Han 

oppfordrer dem til å bruke gruppa og at de ikke skal gå videre før kadettene selv er klare 
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til det. Han spør dem om de nå er klare til å gå videre, og tillegger at han mener de nå har 

et veldig godt grep om hvorfor fredsbevaring oppsto. 

I løpet av seminaret ser vi at gruppen danner en «ringformasjon», medlemmene sitter 

tettere sammen og lener seg inn over bordet og mot hverandre. 

Cirka en og en halv time ut i seminaret går gruppen over på å løse oppgave 1 b som lyder 

«Hva er kjernen i fredsbevarende operasjoner i dag?». Her forandrer seminarformen seg 

noe i det instruktøren stiller mer spørsmål til kadettene, noe som medfører at kadettene 

svarer instruktøren mer enn at de er henvendt til hverandre. 

Fjerde sekvens: arbeide med begrepene og innholdet i dem 

Etter denne sekvensen fortsetter gruppen med de neste spørsmålene på oppgavearket som 

handler om tolkning av begrepene og prinsippene «samtykke», «upartiskhet» og 

«minimum bruk av makt». Det har gått cirka to timer av seminaret da gruppen starter med 

dette. Kadettene spiller inn sine forståelser av begrepene og fenomenene, de henvender seg 

til hverandre og instruktøren. Instruktøren noterer i sin notisbok som han har i fanget sitt. I 

gruppen trekkes også argumentasjonsmodellen frem hvor blant annet en kadett legger 

frem sin påstand hvorpå medkadetter analyserer hva som er ryggdekning og gjendrivelse i 

argumentasjonen hans. Medkadetter kommer også med kritikk av argumentasjonen, for 

eksempel sier en kadett: «Du nevnte ikke sikkerhetsrådet». Det er lengre perioder hvor 

instruktøren lar kadettene utforske temaene som diskuteres seg i mellom. Instruktøren lar 

kadettene bruke mye tid på begreper og fenomener og innholdet i dem. Han ber dem om å 

sammenligne fenomener og begreper med beslektede begreper og fenomener. 

Instruktørene lar kadettene få tenke seg om før de svarer, og i hovedsak melder de seg selv 

inn i diskusjonen (dynamisk deltakelse). Etter slike perioder stiller han spørsmål: «Er det 

mer dere vil trekke frem?». Rent generelt gir instruktørene kadettene mye ros og 

oppmuntring underveis i seminaret. Det er mye smil og henvendthet mellom deltakerne. 

Femte sekvens: avslutning og vurdering 

Etter at gruppen har gått igjennom spørsmålene knyttet til de nevnte begrepene og 

fenomenene, roser instruktøren kadettene. Han sier at de har forstått det grunnleggende, at 

de har redegjort for dette bra, og at han er svært fornøyd med det de har prestert gjennom 

seminaret. Han sier han er imponert over dem og særlig fordi de har klart å drive 

diskusjonen selv. Han vurderer også seg selv ved å si at han selv opplevde at han ble litt 

for aktiv midtveis i seminaret. Vi observerte også dette og dynamikken mellom 

gruppemedlemmene gikk mer via instruktøren. Han sier videre at han er meget fornøyd 

med lesningen deres – at de har lest godt. 
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4.2.3 Tolkning av gjennomføringen 

I det følgende vil vi tolke det vi har observert i gjennomføringen.  

Instruktøren 

I denne gruppen fremstår instruktøren som fasilitator i det han setter i gang aktiviteter, 

motiverer deltakerne og skaper energi i gruppa. Instruktøren foretok flere grep som kan 

anskueliggjøre dette. For det første satte han seg sammen med kadettene rundt bordet, noe 

som indikerte likeverdig deltakelse. Til forskjell fra i forrige gjennomføring opptrådte 

instruktøren mindre styrende og dominant denne gangen, og han gav mer plass til 

kadettene, særlig i første del av gruppeseminaret. Han posisjonerte seg ikke så mye som 

leder, men mer som deltaker. Vi la merke til at kadettene var orientert ikke bare mot ham, 

men også mot hverandre, noe vi antar at denne plasseringen bidro til. For det andre var det 

frivillig hvem av kadettene som ville legge frem sin oppgaveløsning for de andre.  

For det tredje brukte han mye tid på å lytte til det som ble sagt av og mellom kadettene. 

Stemmen hans var «mild» og saklig, og han fremsto som fortrolig med fagstoffet. Han 

stimulerte kadettene til å være aktive i stoffet og problemstillingene, blant annet ved at han 

stilte spørsmål som: «Er det mer dere vil trekke frem?», «Er det mer som er forskjellig?». 

For det tredje oppmuntret og roste instruktøren kadettene mye underveis i seminaret, men 

også ved avslutningen. Tavla ble ikke brukt utover at instruktøren tegnet opp Toulmins 

argumentasjonsmodell i starten av økta, samt at man i løpet av seminaret pekte opp mot 

tavla med modellen i analysen av argumentene som ble lagt frem av både kadetter og 

instruktør. Oppmerksomheten var i all hovedsak rettet mot det som skjedde mellom 

medlemmene rundt bordet. I tillegg brukte instruktøren kadettenes egne produkter (deres 

innspill i gruppa) som grunnlag for felles vurderinger. Instruktøren aktiviserte og 

forpliktet kadettene ved at det var de som skulle gjøre oppsummeringer av kunnskap og 

forståelse etter hvert av spørsmålene de hadde jobbet med, ikke instruktøren. Det var 

kadettenes forståelse av et tema som var førende for tidsbruken under seminaret, han sa at 

det var OK å ikke gå videre til neste spørsmål før kadettene hadde opplevelsen av at de 

hadde forstått problemet de jobbet med. Kadettenes forståelse og progresjon er altså mer 

styrende enn lærerens plan. 

Vi la merke til at instruktøren hadde en viktig rolle når det gjaldt modellering av 

argumentasjonsmodellen til Toulmin. Han modellerte blant annet bruken av Toulmin 

innledningsvis i seminaret, anvendt på kadettenes eget stoff, det vil si kadettenes egen 

argumentasjon over (blant annet) kildenes holdbarhet. Instruktøren var videre den som 

«lukket» seminaret til slutt ved å be kadettene oppsummere, samt at han pekte tilbake på 

hovedmålet med seminaret. Det syntes også viktig for ham at det var kadettene som skulle 

oppsummere det de selv syntes var viktig, noe vi mener bidrar til at kadettene ”eier” 

kunnskapsproduksjonen og svarene. Instruktøren supplerte heller kadettene og fylte inn til 

slutt og han sa at problemene de har jobbet med ikke nødvendigvis har klare svar, men at 
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det er faglige vurderinger det handler om. Vi leser dette som at det ikke handler om å jobbe 

mot en fasit, men et forståelsesrom. Det så ut som at instruktøren benyttet teknikker som 

hører hjemme i det prosessorienterte og kritisk orienterte landskapet (Inglar, 1997).  

Kadettene 

Kadettene virket godt forberedte i det at de syntes å være faglig aktive under seminaret, og 

ved at alle hadde med seg notater som de la opp på bordet da seminaret startet. Hvor vi i 

fjor fikk inntrykk av at kadettene skulle argumentere mot hverandre, oppfattet vi i år at 

hovedpoenget med seminaret var økt innsikt og forståelse gjennom holdbar argumentasjon 

og faglig deltakelse i gruppa. Kadettene blir nærmere beskrevet i punktet under om 

gruppesamspillet. 

Argumentasjonsmodell 

Oppgavene kadettene jobbet med er i tråd med prinsipper vi finner i Krigsskolens syn på 

læring og dybdestrategier (Krigsskolen, 2005; Ramsden, 1988). Flere av dem handler om å 

analysere, klassifisere, definere, sammenligne. I gjennomføringen i denne gruppen gikk 

man som nevnt gjennom argumentasjonsmodellen til Toulmin innledningsvis i seminaret 

ved at instruktøren tegnet denne opp på tavlen. Det var den utvidede modellen til 

Toulmin, og ikke den forenklede, som ble skissert. Det kom frem at bruk av den utvidede 

modellen var noe kadettene først fikk vite kvelden før seminaret, noe kadettene uttrykte 

negativitet rundt siden de ikke kjente denne like godt. Som vi også så under lærernes 

planleggingsmøte, var det uenighet blant instruktørene om hvor vidt dette var 

hensiktsmessig.  

Foruten denne gjennomgangen, dukket argumentasjonsmodellen opp underveis i 

seminaret, men da anvendt på kadettenes eget stoff. Med det mener vi at instruktøren 

henviste til modellen da det passet seg, der hvor kadettenes ulike former for bidrag på 

seminaret anskueliggjorde modellen. På denne måten ble argumentasjonen i gruppen gjort 

i sammenheng med oppgaveløsningen, ved at hvert spørsmål ble innledet med fremlegg, 

men at det etter fremlegget var mye diskusjon mellom kadettene hvor elementene i 

modellene ble anvendt og diskutert. Vi vil si at det er en induktiv og analytisk bruk av 

argumentasjonsmodellen. Analyse og vurdering av kadettenes bidrag fremsto som 

dialogisk, hvor kadettene blant annet spør hverandre om: «Hva mener du med (…)?», «Jeg 

synes belegget ditt er bra, men vil tillegge (…)».  

Også instruktøren analyserte påstander og argumentasjon sammen med kadettene og hjalp 

dem med å avdekke argumentasjonen deres. Han oppfordrer kadettene til å gjøre om 

utsagnene sine til påstander og hjelper dem med å bli bevisstgjort hva hjemmelen deres er. 

Kadettene prøver seg frem med påstand med belegg og hjemmel og blir bevisstgjort om å 

få frem dette når de diskuterer. 
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Gruppesamspillet 

Det ser ut til å være et godt klima i gruppen, men en støttende atmosfære, noe vi tror har 

betydning for gruppedynamikken (Bjørke, 2006). Kadettene i denne gruppen er henvendt 

mot hverandre, ikke bare mot instruktøren. Det er en ustrakt dialog mellom flere, og 

innledningsvis dreier dette seg om kildene. Mange av kadettene tar stilling til kildene som 

brukes, de løfter frem forfatternes synspunkter og vurderer disse. I løpet av seminaret er 

det flere av kadettene som kaster seg inn i diskusjonen om kildene og setter ord på hvilke 

de vil bruke og hvorfor, og hvilke de anser som mindre pålitelige (for eksempel subjektive). 

Et eksempel på vurdering av kildetype er når en av kadettene sier: «Jeg skiller mellom 

doktriner og forfattere som mener». En annen kadett tillegger at noen forfattere er mer 

kritiske enn andre, og at forfatterne dessuten har forskjellige perspektiver. Av slike utsagn 

tolker vi det som om at kadettene diskuterer, behandler og vurderer kildene sammen, og 

hvor det både skjer en kildekritikk, og en forhandling om mening i tekstene og at de 

samtidig er klar over at de ulike forfatterne inntar forskjellige perspektiver. Dette er noe vi 

forbinder med dybdestrategier (Ramsden, 1988). 

Det var generelt sett stor aktivitet i gruppa. I dialogene som pågår viser kadettene at de 

både er enige og uenige med hverandre. Kadettene noterer og guler ut i egne notater mens 

diskusjonen går. Det ser ut til at de noterer poenger fra både medkadetter og instruktører. 

Instruktøren noterer også ned stikkord i boka si. Vi tolker dette til at den enkelte kadett er 

opptatt av andres innspill og bidrag i gruppa og at de tar med seg dette videre ved å notere 

det ned. Slike innspill og perspektiver bidrar til å fylle ut den enkeltes forståelse. Kadetten 

forhandler og diskuterer om mening, og enkelte kadetter bruker analogier for å forklare 

fenomener (Ludvigsen, 2000; Løkensgård Hoel, 2000). Måten kadettene behandler stoffet 

på i denne gruppa gir inntrykk av at de er orientert mot å søke en dybdeforståelse av det 

de leser (forståelse, anvendelse, mening), og ikke bare overflatekunnskap (pugg og 

gjengivelse). Mye av aktiviteten i seminaret er rettet mot å forstå og granske begreper og 

dets innhold, samt kritiserer kilder de leser. De synes ikke å forholde seg overfladisk og 

gjengiende til tekstene, både fordi de forholder seg kildekritisk til dem, samt at de 

anvender dem i måten de løser faglige problemer på.  

Det pågår en slags «forhandling om mening» mellom kadettene. Fire av seks kadetter er 

særlig aktive i denne dialogen. Det ser ut til at kadettene får god tid og plass i seminaret til 

å tolke både det de har lest, samt til å granske hverandres påstander. Kadettene synes å 

følge godt med på hva de andre sier. De er våkne, engasjerte og stiller spørsmål til 

hverandre. De utdyper og bygger videre på hva de andre sier. De spør hverandre om egen 

forståelse: «Er jeg på rett spor?». Det ser ut til at instruktørens spørsmål får kadettene til å 

reflektere over og ta stilling til det de har lest. Som observatører ser vi at kadettene tenker 

seg om, og forteller det de mener. Det ser ut til at kadettene både utfordrer og hjelper 

hverandre i oppgaveløsningen og argumentasjonen. I fellesskap søker de en mening i 

fagstoffet.  Instruktøren lar kadettene holde på med dette, og blander seg ikke inn, noe som 

trolig gir dem den nødvendige plassen til å være oppmerksomme på hverandre, og ikke 
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bare rette oppmerksomheten mot instruktøren (slik vi så at kadettene i større grad var i 

evalueringens del 1).  

I denne gruppa var det seks kadetter og her var alle aktive gjennom seminaret. Dog var fire 

kadetter særlig aktive, mens to brukte mer tid til å tenke seg om før de kastet seg ut i 

diskusjonene. Det virket som om gruppens medlemmer kjente hverandre ganske godt fra 

før i det de småpratet og lo mye sammen før seminaret startet, samt at de fremsto som både 

oppmerksomme på hverandre og åpent, kritisk spørrende til hverandre underveis i 

seminaret.  Det syntes å være et godt klima med aksept og tillit, noe som bidrar til gode 

gruppeprosesser (Bjørke, 2006). Det var interessant å observere at gruppen trakk seg mer 

og mer sammen og at deltakerne lente seg mer og mer frem mot hverandre over bordet i 

løpet av seminaret. Dette tolker vi som engasjement og nysgjerrighet for hverandres 

bidrag. 

I hovedsak var det mye diskusjon mellom kadetter denne gangen og i liten grad 

«instruksjon» fra instruktøren sin side.  Denne gangen oppsummerte også kadettene selv 

(instruktøren ber flere ganger om at kadettene skal oppsummere). Det nye i årets 

gjennomføring er felles diskusjon og vurdering av kilder. I tillegg ser vi at 

argumentasjonsmodellen gjennomsyrer seminaret på en annen måte, mer implisitt. I tillegg 

sitter instruktør annerledes ved at han har tatt plass sammen med kadettene rundt bordet, 

og han oppfører seg annerledes ved å lytte mer, vente mer på kadettene, han gir dem rom 

til å holde diskusjonen i gang. 

Siden evalueringen i del 1 har det blitt tydeligere at målet med seminaret ikke er å skape en 

selvgående debatt, men en setting hvor man kan ha en felles utforskning av temaer og 

problemstillinger, og hvor argumentasjon søkes gjort kvalitativt godt. Argumentasjon 

synes ikke å være hovedmålet, men forståelse av fagstoffet, og hvor argumentasjon er en 

måte å vise forståelse av fagstoffet på; det skal være logisk og underbygget det kadettene 

påstår og mener med utgangspunkt i fagtekstene de leser. Oppfatter vi kadettene i denne 

gruppen som kritiske? Noen av kadettene gir beskrivelser av tekster som «for ensidige» 

osv. Ingen synes å bruke tekster som fasit, men de anvender det de har lest ved å fortelle 

om hvordan de forstår saker og ting. I dialogene som pågår ser det ut til at de har en 

undersøkende holdning til tekstene: «Han [forfatteren] mener nok at …». Det ser ut til at 

det er mye felles søken etter å forstå problemene. Kadettene viser at de både er enige og 

uenige med hverandre, blant annet ved at de ser på hverandre og sier: «Jeg er delvis enig, 

men vil tillegge (…)», «Jeg er ikke enig med deg fordi (…)».  

4.3 Strategigruppe B 

I strategigruppe B følger vi samme instruktør som i evalueringens del 1, men det er nye 

kadetter som deltar i smågruppeundervisningen (nytt kull). Ved forrige evaluering var 
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denne instruktøren med i gruppen som ble filmet. Den gangen var vi usikre på hvilken 

innvirkning videokameraet hadde både på gruppen av kadetter, instruktøren og 

samhandlingen mellom dem. Vi har derfor valgt å ikke benytte oss av videoopptak denne 

gangen.  

Setting 

Gruppen består av ni kadetter, alle mannlige. Kadettene sitter tett rundt et avlangt firkantet 

bord med instruktøren alene ved den ene kortsiden av bordet. Forskeren sitter ved en 

enkeltstående pult ved siden av gruppen. Kadettene blir fortalt at det er en forsker til stede 

og forskeren presenterer seg selv og sier kort noe om intensjonen med prosjektet.  

Stemningen virker noe urolig ved oppstarten av seminaret i forbindelse med at det blir 

overlatt til gruppen å vurdere hvorvidt de skal gjennomføre seminaret på norsk eller 

engelsk. Gruppen bruker 10–15 minutter på å avklare dette og bestemmer seg for engelsk. 

Enkelte kadetter som har forberedt seg på norsk gjennomføring reiser seg for å gå til en 

annen gruppe. Instruktør og forsker forlater rommet mens gruppen forsøker å komme 

fram til enighet. Kadettene som forlot gruppen kommer tilbake fordi de ikke fant den 

andre gruppen. En kadett kommer ut på gangen for å hente instruktøren og ber samtidig 

de to kadettene om å komme inn fordi de har bestemt seg for å gjennomføre seminaret på 

norsk likevel. Når gruppen samles småprater kadettene med hverandre, drikker kaffe og 

venter på at gruppen skal starte.  

4.3.1 Beskrivelse av gjennomføringen 

Første sekvens: gjennomgang av Toulmins argumentasjonsmodell 

Instruktøren starter med å spørre kadettene om hvordan forberedelsen fram til seminaret 

har vært og om de opplever at de har oversikt. En kadett rekker opp hånda og sier at han 

ble litt forvirret av e-posten instruktøren hadde sendt, der han ber dem benytte den 

utvidede Toulmin-modellen. «Vi er ikke vant til denne metoden og har bare forholdt oss til 

påstand, belegg og hjemmel», sier han. En annen kadett sier at han syntes det har vært 

vanskelig å få oversikt over nyere konflikter. Instruktøren forteller at det kan komme av at 

det er et «hull» i pensumlisten og en artikkel som tidligere hadde vært med, nå er tatt ut. 

En tredje kadett rekker opp hånda og foreslår en fremgangsmåte for seminaret. Han ønsker 

at kadettene skal diskutere fritt og sier at «dette uansett vil bli fruktbart». Han ønsker at 

instruktøren kun skal hjelpe til der kadettene mangler noe. Instruktøren avslår dette 

forslaget og forteller hvordan han vil legge opp seminaret. Instruktøren sier at i første del 

av seminaret skal de legge vekt på argumentasjonsmodellen, i neste del vil fokuset ligge på 

presentasjonsteknikk og bruk av pensum og kildekritikk. Han forteller så hva i pensum 

han ønsker å legge vekt på og spør kadettene hvilke av spørsmålene de har behov for å 

fokusere på. Kadettene vil legge vekt på spørsmål to. Flere av kadettene påpeker at de 
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syntes spørsmål tre var dårlig fordi det bare var å slå det opp og skrive rett av 

pensumbøkene, det egnet seg ikke så godt til diskusjon.  

Etter denne innledende runden starter instruktøren med spørsmål én. Instruktøren sier at 

tiden de kommer til å benytte på hvert spørsmål vil bli vektet etter hvor viktig kadettene 

synes spørsmålene er. Det «forhandles» så om tidsbruken og de setter av tiden frem til 

pause til bruk på spørsmål en. Instruktøren sier at han ønsker at kadettene skal komme 

frem til tavla når de skal presentere, så gir han dem to minutter til å lese gjennom notater 

og forberede seg. Instruktøren peker ut en kadett til å presentere sitt argument. Kadetten 

går frem til tavla og skriver opp påstand, belegg og hjemmel. De andre kadettene har 

fortsatt notater, PC og lesebrett foran seg og veksler mellom å se på kadetten som 

presenterer og egne notater. 

Instruktøren sitter nå på siden av gruppen vendt mot tavla og kadetten som presenterer. 

Etter at kadetten er ferdig med å sette opp sitt argument på tavla, etter Toulmins modell, 

spør instruktøren om de andre kadettene er enige i hvordan kadetten har anskueliggjort 

sitt argument. En annen kadett sier at han synes hjemmelen er merkelig, men at han ikke 

klarer, på stående fot, å si hvorfor. Kadetten som presenterte forsøker å utdype argumentet 

sitt ytterligere i samtale med to andre kadetter. Instruktøren stopper dem og vil gå til et 

eksempel i boka for å få påstand, belegg og hjemmel til å stemme. Han forklarer så 

argumentasjonsmodellen via et eksempel. En kadett spør; «Hjemmelen skal koble påstand 

og belegg, ikke sant?», hvorpå instruktøren svarer; «Ja, det er broen, og det er den broen 

som alltid er vanskelig å lage i et argument». En kadett som ikke har sagt noe tidligere, ber 

om ordet og forsøker å rette på påstanden som er skrevet på tavla. Instruktøren svarer at 

det kadetten sier fungerer og skriver opp den nye påstanden på tavla. Kadettene sitter stille 

og følger med på hva instruktøren sier, det er instruktøren som finner nytt belegg og 

hjemmel som passer til den nyformulerte påstanden. Kadetten som startet presentasjonen, 

sier at han synes det er for tynt å si at fredsbevarende operasjoner ble opprettet fordi det 

skal bevare freden, det ligger jo i ordet, mener han. Instruktøren svarer at «Ja, det var for å 

unngå tredje verdenskrig».  En ny kadett melder seg inn i samtalen og kommer med 

«ryggdekning» for påstanden. Instruktøren henvender seg til alle og spør hva dette betyr. 

En kadett spør; «Ryggdekning er et historisk eksempel da?». Instruktøren svarer 

bekreftende på dette. En ny kadett prøver å gå videre, men blir stoppet av instruktøren 

som vil dvele lenger ved det de snakker om. Kadetten som kom med ryggdekningen 

fortsetter på en forklaring, i en spørrende form, for å se om han har forstått riktig. Han får 

bekreftelse og ros av instruktøren som sier at dette er veldig bra. Instruktøren fortsetter 

med å stille spørsmål og kadettene svarer. Når kadettene er inne på det instruktøren synes 

å vurdere som «rett spor», roser han dem. Han fyller ofte på med ytterligere informasjon 

rundt det en kadett har sagt.   

Instruktøren vender seg så igjen mot argumentet som er satt opp på tavla og spør 

kadettene om de skjønner oppsettet. «Er det belegg for dette her?», spør han. En kadett sier, 
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«Hjemmelen er logisk, holder ikke det vann da?». Instruktøren svarer at, «Jo det gjør det», 

og avslutter med å oppsummere argumentasjonsmodellen.  

Instruktøren går over til neste spørsmål og gir også denne gangen gruppa anledning til å se 

over notatene sine i noen minutter før de starter. En kadett spør om å få prøve seg, og går 

frem til tavla. Kadetten skriver opp påstand, belegg og hjemmel. Imens diskuterer flere 

kadetter seg imellom, og en kadett snakker med instruktøren. Det er få av kadettene som 

følger med på hva kadetten ved tavla skriver, før en spør om de ikke skal begynne å følge 

med. En kadett henvender seg til instruktøren og sier at han gjerne vil at en kadett 

presenterer og at de diskuterer seg imellom etterpå. «Det synes jeg fungerer kjempebra!», 

sier han. Instruktøren svarer at de skal gjøre det senere, men at akkurat nå skal de fokusere 

på å gå igjennom argumentasjonsmodellen. En annen kadett følger opp med å si at det er 

noen spørsmål som er faktaspørsmål som det ikke går an å lage argumenter til. En tredje 

kadett mener at de må bestemme seg om de skal ha fokus på argumentasjon eller innhold. 

Den første kadetten sier at han synes det er fint at de «tar en runde» på 

argumentasjonsmodellen først.  

Instruktøren og kadetten som presenterer sitt argument står fremme ved tavla sammen og 

går igjennom kadettens påstand, belegg og hjemmel. De andre kommenterer og hjelper til 

med å styrke de tre delene. Instruktøren tar over og begynner å skrive opp påstand, belegg 

og hjemmel på nytt. (De andre kadettene synes å falle litt av og begynner å snakke seg 

imellom (faglig snakk) uten fokus på det som skjer på tavla).  Instruktøren sier til kadetten 

ved tavla at han nok har blandet litt og at det er derfor han retter opp og beklager at han 

må gjøre det. «Det er jo derfor jeg står her vet du», svarer kadetten. Instruktøren sier at han 

ønsker å hjelpe kadetten til å se hvor han har sklidd ut. «Det er et eller annet med at du har 

funnet et belegg som ikke rammer påstanden, ser du det?», spør instruktøren. Kadetten 

svarer ja på det. En annen kadett stiller et spørsmål som oppsummerer det instruktøren har 

prøvd å forklare for å se om han har forstått riktig, noe instruktøren bekrefter at han har. 

En kadett sier at han har forstått argumentasjonsmodellen nå, men ikke innholdet. Han sier 

at han sitter på to argumenter på dette spørsmålet og spør hva resten av gruppa sitter med. 

En tredje kadett vender seg mot instruktøren og spør om han kan svare og sier hvordan 

han har argumentert på dette spørsmålet. Flere kadetter henger seg på og det blir en 

diskusjon mellom kadettene. Det synes likevel som at de er litt usikre på hva som er 

«riktig» tolkning av spørsmålet, da en av kadettene sier til instruktøren at han tror det er 

viktig at instruktøren som kan stoffet styrer diskusjonen, slik som han gjorde når de 

diskuterte Mao. Instruktøren repliserer at de kommer til det på spørsmål to. Gruppen 

avslutter og tar pause. Det diskuteres fag og hva kadettene ønsker å fokusere på også i 

pausen. 

Andre sekvens: fokus på presentasjon 

Instruktøren starter andre økt med å fortelle kadettene at i denne økta skal de ha fokus på 

fremføring og hvordan de skal presentere for at de andre skal forstå. De skal gå igjennom 
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spørsmål to. Han gir så kadettene to minutter til å se på oppgaven og notater. Instruktøren 

spør så en av kadettene om han kan presentere. Kadetten blir nå sittende ved plassen sin 

mens han presenterer. Instruktøren ber han om ikke å se på notatarket mens han 

presenterer. Kadetten presenterer argumentet, men sier at han har belegget, men ikke 

hjemmelen. Instruktøren sier at det går fint. Han ber så en annen kadett om hva kadetten 

som presenterte sa. Kadetten repeterer det som ble sagt. Instruktøren spør de andre om de 

synes det var lett å forstå. En kadett henvender seg til han som presenterte og sier at det er 

enklest å forstå når han ikke leser opp fra arket, fordi da gir han en oppsummering. Flere 

bekrefter at de synes det var enkelt å forstå presentasjonen. Instruktøren sier seg enig i 

dette og går videre ved å spørre en annen kadett om å presentere. Den samme prosedyren 

gjentar seg. Instruktøren presiserer at de skal presentere først og så diskutere etterpå. Han 

spør kadettene om de forstår meningen med å gjøre dette. De svarer at det er for å hjelpe 

hverandre til å bli gode til å presentere. Instruktøren gir kommentarer på det som blir 

presentert og trekker frem det som var bra. Han henvender seg så til de andre kadettene og 

spør om de synes poenget i argumentet var bra. En kadett svarer at han synes påstanden 

blir for tynn, han viser til pensum og forklarer hvorfor. Instruktøren spør om de andre har 

en kommentar på det, men ingen svarer. Instruktøren spør da en av kadettene om hva den 

andre egentlig sier. Kadetten svarer, hvorpå instruktøren spør alle hva som er forskjellen 

på fokuset i de to kadettenes argument. Han viser dem forskjellen og forklarer at det ene 

argumentet er teoretisk og det andre er praktisk orientert. Instruktøren spør; «Hva er 

problemet når dere to snakker sammen nå?». Kadetten svarer: «Vi snakker om to 

forskjellige ting». Instruktøren; «Riktig, du tar ikke utgangspunkt i hans argument. Du 

bruker et annet pensum og dere snakker to forskjellige språk. Det [du gjør] er bare å legge 

til et nytt perspektiv. Hvis vi skal argumentere mot NN må vi ta utgangspunkt i det 

problemet han reiser». En ny kadett melder seg inn i diskusjonen og kommer med et 

argument. Instruktøren spør de andre kadettene om de skjønner hva som nå blir sagt. Flere 

kadetter bidrar og ber om å få bygge på det som er blitt sagt. En kadett stiller en annen et 

spørsmål, hvorpå han svarer at for at stoffet skulle bli forståelig for han så måtte han tegne 

opp en modell. Han ber om å få tegne modellen på tavla. Kadetten tegner og forklarer. 

Instruktøren spør kadetten om han kan få komme med en kommentar fordi han finner en 

brist. Han tegner opp på nytt og forklarer hvordan det skal være og hvordan han tror at 

kadetten tenker. Kadetten fortsetter så med å forklare videre. Dette fører til en diskusjon 

mellom flere kadetter og instruktør. En av kadettene kommer med et argument som 

instruktøren peker på at er riktig teoretisk, men som ikke vil fungere i praksis. Han 

beskriver et scenario som han ber kadetten forsøke å sette seg inn i. Kadetten innser at det 

han argumenterte for kanskje ikke er så enkelt likevel. Det blir en diskusjon mellom 

instruktør og kadett som gjør at kadetten tilsynelatende kommer til en forståelse. 

Mot slutten av økta oppsummerer instruktøren hva han mener det er viktig at kadettene 

skjønner. En kadett sier hva han opplever som forvirrende. Instruktøren roser han for at 

han tar det opp og spør de andre om de skjønner hva kadetten spør etter. En annen kadett 

sier at han spør etter en definisjon. Deretter forsøker kadettene sammen å komme frem til 
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en definisjon. Instruktøren roser dem og stiller spørsmål som driver samtalen videre. Til 

slutt oppsummerer instruktøren det kadettene har sagt. Han peker på at det ikke bare er en 

måte å se ting på, men mange og at det finnes flere definisjoner av «peace keeping». En 

kadett kommenterer at han synes det er rart at det ikke er definert en overordnet ramme. 

Økta er over og gruppa tar pause. 

Tredje sekvens: fokus på presentasjon, men med mer diskusjon mellom kadettene 

Instruktøren forteller at han ønske at de skal gjøre det samme som i forrige økt. Kadettene 

får ett minutt til å se over notatene før instruktøren ber en kadett om å fremføre. Etterpå 

spør instruktøren en av de andre kadettene om han fikk med seg det kadetten som 

presenterte sa. Han gjentar det som ble sagt og instruktøren spør den første kadetten om 

det var dette han hadde ønsket å formidle, noe kadetten svarer bekreftende på. 

Instruktøren vender seg da til hele gruppen og spør om dette var enkelt å forstå. En kadett 

sier at han kunne presentert enklere og en annen sier at han synes dette er vanskelig å 

forstå. Instruktøren gir en konkret tilbakemelding om hva han syntes var bra i denne 

fremføringen.  

En ny kadett presenterer. Etter presentasjonen henvender instruktøren seg til en annen 

kadett og ber han gjenta hva som ble sagt. Kadetten forteller hva han oppfattet. 

Instruktøren spør kadetten som presenterte om dette stemmer, noe han bekrefter. 

Instruktøren sier at han synes dette var enkelt å forstå. Han roser kadettene ved å si at han 

synes det har skjedd en utvikling hos dem, og han sier han synes alle presentasjonene 

denne dagen har vært bra. Han spør så, henvendt til hele gruppen, om hva forskjellen på 

de to argumentene er. Begge var like riktige, sier han, men det er noen ulikheter. En kadett 

får ordet og svarer på hva han ser som forskjeller på de to argumentene. Instruktøren 

oppsummerer så hva som har blitt sagt. En av kadettene rekker opp hånda og gir en 

oppsummering som han får ros for av instruktøren. En annen kadett rekker opp hånda og 

sier hvordan han forstår spørsmålet. Instruktøren stiller flere spørsmål som skal få 

kadettene til å reflektere videre. En ny kadett svarer på instruktørens spørsmål, hvorpå 

instruktøren sier at han synes at kadettene synes å ha kontroll på stoffet. De går videre til 

neste spørsmål. 

Fjerde sekvens: kildekritikk 

Ved det siste spørsmålet som blir gjennomgått sier instruktøren at han vil at kadettene skal 

tenke over kildene de bruker og referere til dem. «Dette har vi ikke øvd på, så det kan dere 

øve på til neste gang, men hvis dere klarer det nå, så er det bra». Kadettene ser over 

notatene sine før en kadett fremfører sitt argument. Når han har presentert spør 

instruktøren han om hvem som sier dette som han nettopp har fortalt. Kadetten refererer til 

«Berdal side 9», hvorpå instruktøren spør om han vet hvem «Berdal» er. Kadetten vet ikke 

svaret på det, men instruktøren sier at han forstår at han ikke vet det, men at kadetten bør 

tenke over det til neste gang. Instruktøren forteller så hvem forfatteren er, hva han jobber 
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med og hvor han er professor. En kadett spør; «Så det gir troverdighet da?». Instruktøren 

svarer at det gir mer tyngde. En annen kadett spør om de må gjøre research på forfatterne. 

Instruktøren svarer bekreftende på det og spør om kadetten skjønner hvorfor. Kadetten 

svarer, ja, fordi det gir argumentet tyngde og spør om han eksempelvis skal si «Thompson 

som er professor ved …» før han presenterer argumentet. Instruktøren svarer ja på dette. 

Det gjennomføres en presentasjon til med omtrent samme forløp der man tar for seg 

kilden.  

Femte sekvens: evaluering 

Økten avsluttes med en evaluering av dagen. En kadett sier at delingen av dagen der de 

startet med argumentasjonsmodellen «for å få vekk rusten på det» er bra. I tillegg sier han 

at det er bra å presentere og få tilbakemelding på det. En annen kadett tar ordet og sier at 

han savner ordstyring, metasamtale om hvordan formen skal være. Folk avbryter 

hverandre, sier han og vil at folk skal rekke opp hånda for å få ordet. En tredje kadett følger 

opp og sier at «enten så rekker vi opp hånda, eller ikke. Når jeg rakk opp hånda, så fikk jeg 

ordet sist. Vi må ha klare føringer på det». Instruktøren mener at dette er noe kadettene må 

komme til enighet om seg imellom. En fjerde kadett foreslår at de har en ordstyrer for hvert 

spørsmål og spør om de andre er enige i at det blir for mye metasamtale. Den tredje 

kadetten sier at det blir for mye prat om hvordan de skal diskutere enn innholdet i 

diskusjonen og at dette kan blir løst ved å ha en ordstyrer. Vi må respektere tiden vi har 

her, sier han. Den første kadetten synes at instruktøren styrer for mye og mener at 

instruktøren bør kaste spørsmålene som blir stilt over til dem. Økten tar slutt og kadettene 

går til felles oppsummering med de andre gruppene. 

4.3.2 Tolkning av gjennomføringen 

Instruktøren 

Som beskrevet i den første evalueringen, vil instruktøren i smågruppeundervisning veksle 

mellom å være styrende og å være rettet mot at studentene selv er aktive (Jaques 2000). 

Hvordan instruktøren fremstiller seg selv, vil kunne ha betydning for aktiviteten i 

gruppen. Slik vi tolker det er instruktøren i denne gruppen opptatt av å skape et godt 

forhold mellom seg og kadettene.  Han har en rolig og imøtekommende tone og gir 

kadettene mulighet til å være med og bestemme på hvilken måte seminaret skal 

gjennomføres og hvilke spørsmål de ønsker å ha fokus på. Gjennom hele seminaret gir han 

kadettene oppmuntring og ros. Instruktøren stiller ofte spørsmål for å skape refleksjon og 

som skal stimulere kadettene videre ut i fra deres egne resonnementer. Han er opptatt av å 

stille åpne spørsmål og gjenta og oppsummere det en kadett har sagt for å tydeliggjøre hva 

som er kjernen. Innimellom ber han kadettene om å hjelpe hverandre i formuleringen av 

argumenter, noe som kan tolkes som at han er opptatt av å trekke flere kadetter inn i 

oppgaveløsningen. 
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Likevel ser vi fortsatt at det er instruktøren som er navet i gruppen og det meste av 

dialogen går via han. Det kan minne om det tradisjonelle klasserommet der instruktøren 

stiller såkalte «Sokratiske spørsmål». Instruktøren er litt tilbakeholden med å slippe 

kadettene helt løs, og vil gjerne styre samtalen. Dette er spesielt tydelig i den første 

sekvensen der gruppen går igjennom argumentasjonsmodellen. Her velger instruktøren en 

tydelig styring, kanskje for at kadetten skal ha en ramme å støtte seg til. Likevel kan det se 

ut til at instruktøren tar for mye kontroll når han velger å gå bort fra kadettens 

opprinnelige argument og bytter det ut med et nytt som han selv setter opp på tavla. Dette 

kan føre til at kadettene mister tråden og ikke føler at de er med på å utvikle argumentet. 

Her kan det skapes et skille mellom instruktøren og kadettene, der instruktøren blir den 

dominerende parten og at kadettene opplever instruktøren som at han skal «lære bort noe» 

heller enn at de skal lære noe i fellesskap som delaktige parter. Dette viste seg også i at 

kadettene heller begynte å snakke seg imellom og se i egne notater mens instruktøren var 

vendt mot tavla. Kadettene bekreftet denne tolkningen under intervjuet. Vi ser også at 

instruktøren i gruppe B i større grad benytter tavla. Til forskjell fra instruktøren i gruppe A 

har instruktøren mye fokus på kadettenes fremlegg og at det er en ferdighet de skal jobbe 

med, både med tanke på klarhet og det å kunne legge frem uten å benytte notatene sine. 

Instruktøren stopper kadettene og korrigerer dem, formidler så hva han mener er mer 

riktig. Han foretar også oppsummeringene selv, noe kadettene i gruppe A blir utfordret til 

å gjøre. 

Kadettene 

Kadettene i denne gruppen er tydelig engasjerte og virker å være godt forberedt. Kadettene 

syntes å ha forstått intensjonen om at de selv skal være sterke bidragsytere i hverandres 

læring og var aktive både ved å be om å få fremføre og å kommentere andres bidrag. De 

ønsker å diskutere og har sterke meninger både på hva det er viktig å fokusere på faglig 

sett og hvordan seminaret skal gjennomføres. Til forskjell fra den andre gruppa vi 

observerte er denne gruppen opptatt av å diskutere måten seminaret drives på, noe som får 

oss til å lure på om noe ikke er avklart i denne gruppa. 

Argumentasjonsmodell 

Ved observasjonen hadde kadettene denne gangen helt klart en mye bedre forståelse av 

Toulmins argumentasjonsmodell. Det var tydelig at man hadde jobbet mer målrettet i 

forhold til å lære det grunnleggende oppsettet.  Gjennomgangen av modellen i første økt 

var noe flere uttrykte at de satte pris på. Flere kadetter syntes å være usikre på hva 

hjemmel er. Også i de andre sekvensene ble modellen brukt aktivt og kadettene og 

instruktør diskuterte hvorvidt et argument «holdt vann» i forhold til de ulike elementene 

påstand, belegg, hjemmel. Til forskjell fra forrige gang da det var forståelsen av selve 

modellen som ble diskutert, var det denne gangen innholdet og hva de hadde benyttet som 

belegg og hjemmel som ble diskutert.  
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Forventningsavklaring og tilbakemeldinger 

Når det gjelder forventningsavklaring og tilbakemeldinger ser vi at det er et sterkere fokus 

på dette denne gangen og at det er mer bevisst og satt i en ramme fra instruktørens side. 

Underveis i seminaret stilte instruktøren flere ganger spørsmål til kadettene der han spurte 

dem direkte om de forstod intensjonen med det de gjorde og hvorfor de gjorde som de 

gjorde. Dette var en måte å se om kadettene hadde fått med seg intensjonen, noe de viste at 

de hadde.  

Oppdelingen av seminaret i ulike sekvenser der hver sekvens starter med å avklare hva 

gruppen skulle fokusere på var en måte å gi seminaret en struktur på, som gjorde at 

kadettene visste hva de ville bli vurdert etter. Slik vi ser det var det tydelige 

forventningsavklaringer i løpet av selve seminaret. Likevel ser ut til at det var en 

utfordring i kommunikasjonen mellom instruktør og kadetter i tiden mellom forberedelse 

og selve seminaret; det at kadettene fikk to nye fokus dagen før seminaret var utfordrende 

for dem. De fikk beskjed om at de skulle jobbe med den utvidede Toulmin modellen, og på 

slutten av seminaret fikk de beskjed om at de skulle ha fokus på kildebruk og kritikk.  

Instruktøren var opptatt av å rose og gi kadettene tilbakemeldinger. Noen ganger var 

tilbakemeldingen generell og myntet på alle kadettene, mens andre ganger fikk den enkelte 

kadett mer presise tilbakemeldinger på hva som fungerte godt i en presentasjon og hva 

som ikke fungerte så godt. Det er en fordel at instruktøren forsøker å gjøre 

tilbakemeldingene så konkrete og spesifikke som mulig. Blir tilbakemeldingen for generell, 

gir den et for lite grunnlag for å forstå og til å forbedre seg (Bjørke 2006).  

Gruppesamspillet 

Gruppedynamikken var tydelig preget av at gruppen består av mange personer med sterke 

meninger. Allerede fra starten av seminaret gikk mye tid med til å bli enige om hvordan 

seminaret skulle gjennomføres, en diskusjon gruppen stadig kom tilbake til i løpet av 

seminaret, noe vi ikke så i den andre gruppen. Som flere av kadettene selv påpekte så 

flyttet fokus seg til tider bort fra fagstoffet og oppgavene som skulle løses, til det de kalte 

«metakommunikasjon» om formen på seminaret. Er det forhold som det er verd å se 

nærmere på med hensyn til dette? 

Som tidligere nevnt blir instruktøren navet i denne gruppen. Dialogen går som oftest 

mellom instruktøren og en kadett der instruktøren stiller et spørsmål og en kadett svarer 

på dette. Oppmerksomheten blir derfor rettet mye mot instruktøren, men i motsetning til 

ved forrige evaluering da kadettene uttrykte at de «behøvde» instruktøren, synes det nå 

som at kadettene ønsker å diskutere mer seg imellom, men at dette blir undertrykt på 

grunn av formen. Dette kommer frem i intervjuene med dem. I sekvens to og tre der fokus 

ligger på presentasjon er det et tydelig mønster der en kadett presenterer og instruktøren 

peker ut en annen kadett til å gjenta det som blir sagt. Kan dette mønsteret være noe stivt 
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og hemmende i forhold til å skape diskusjonen kadettene imellom? Oppleves det mer som 

kontroll enn noe som skal føre dialogen videre? Kadettene bør kanskje få større rom til å 

slippe seg mer løs, selv om dette kan føre til at de til tider vil komme til «å skli ut». 

Kadettene har en forventning om at de skal få benytte den kunnskapen de har ervervet seg 

gjennom forberedelsesfasen og er nysgjerrige på hvordan de andre deltakerne har tolket og 

forstått pensum. Det er viktig å oppmuntre og la denne diskusjonen komme frem. Dette 

skjedde til tider, spesielt mot slutten av tredje sekvens der mønsteret kadett-instruktør-

kontroll brytes. Kadettene får her rom til å reflektere over hverandres resonnementer og 

bruker disse til å bygge videre på sine egne. Her driver de hverandre fremover og viser at 

de er i stand til å vurdere hvilke argumenter som «holder vann» og hvilke som må 

bearbeides ytterligere.  

4.4 Oppsummering 

Her vil vi gi en kort punktvis oppsummering av det vi anser som de mest sentrale funnene 

fra observasjonen. 

Fra observasjon av instruktørenes planleggingsmøte så vi at: 

 Argumentasjonsferdigheter og sosiale ferdigheter (gruppedeltakelse) ikke inngår i 

læringsmålene for modulen. 

 Instruktørene er mest opptatt av å diskutere kjernen i fagstoffet, problemstillinger 

og argumenter. De mangler fortsatt et fokus på hvilke strategier de skal benytte i 

fasilitering av gruppene, selv om enkelte instruktører etterlyser dette under 

instruktørenes planleggingsmøte.  

 Sammenlignet med forrige evaluering har instruktørene et tydeligere fokus på 

argumentasjonsmodellen til Toulmin. Imidlertid er det uenighet blant 

instruktørene hvor vidt det er hensiktsmessig at kadettene lærer seg Toulmins 

utvidede argumentasjonsmodell, eller om det er nok at de forholder seg til den 

forenklede versjonen. 

 Temaer det oppstår uenighet og diskusjon om i planleggingen er 1) hvor vidt det er 

betydningsfullt å diskutere pedagogiske strategier og dele erfaringer i den felles 

planleggingen og 2) hvilken variant av Toulmins argumentasjonsmodell som skal 

benyttes. 

 

Fra observasjon av gruppeseminarene så vi dette: 

 

 Formidling av forventninger har blitt tydeligere under selve seminaret, men det ser 

ut til at dette er vanskeligere i tida mellom forberedelsesfasen og gjennomføringen 

av seminaret; nye ting dukker opp kort tid i forkant av gjennomføringen, noe 
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kadettene finner frustrerende, men samtidig er «uforutsigbarhet» noe kadettene 

skal lære å forholde seg til. 

 Vi ser en endring i praksis hos instruktørene og det er at argumentasjonsmodellen 

er tydelig fremme i begge gjennomføringene. Begge instruktørene har et tydeligere 

fokus på at kadettene skal lære argumentasjonsmodellen. 

 I gruppe A ser vi at instruktøren setter seg sammen med kadetten, samt at han 

benytter strategier som bidrar til at kadettene blir aktive, de utforsker og supplerer 

hverandres oppfatninger og forståelser av fagstoffet og problemstillingene. 

Instruktøren blir ikke navet i dialogen og han venter på kadettene slik at de får tid 

og rom til å komme på banen. Kadettenes fremlegg startes ved frivillig deltakelse, 

og instruktøren benytter tavla i liten grad. Vi ser en utvikling fra fjorårets 

gjennomføring, nå får kadettene større plass og instruktøren inngår mer som en 

likeverdig deltaker. Vi ser at kadettene er opptatt av å få til en felles utforskning av 

temaer og problemstillinger, og hvor argumentasjon søkes gjort kvalitativt godt. 

Her er det med andre ord ikke et fokus på «å vinne debatten». Kadettene forholder 

seg kritisk til kildene. 

 I gruppe B har instruktøren valgt å beholde sin plassering ved den ene kortsiden av 

bordet. Vi ser at i denne gruppen går dialogen fortsatt i hovedsak gjennom ham. 

Selv om instruktøren fremstår som sympatisk og varm, og også demokratisk med 

hensyn til visse valg i gruppa, styrer han gruppa mer. Kadettene må opp på tavla 

for å presentere, og det er instruktøren som peker ut kadetter som skal presentere. 

Instruktøren i gruppe B oppsummerer mer selv.  

 I gruppe A er det kadettene som oppsummerer, mens instruktøren fyller inn det 

som mangler til slutt.  

 I gruppe B diskuterer kadettene gjennomføringen av seminaret mens seminaret 

pågår. Er det noe som ikke er godt nok avklart i denne gruppa? Er gruppen såpass 

nydannet at det fortsatt er kamp om roller og posisjoner, noe som igjen påvirker 

stadig tilbakevending til spørsmålet om hvordan seminaret skal gjennomføres? Vi 

lurer på om sekvensen som handler om presentasjon, der mønsteret er at en kadett 

presenterer og instruktør kontrollerer at de andre har lyttet ved å be en annen 

gjenta det som ble sagt, virker hemmende på diskusjonen kadettene imellom.  

 Begge instruktørene er opptatt av å gi ros og konstruktive innspill til kadettene 

 Kadettene viser denne gangen en større forståelse for at de er delaktige i 

hverandres læring. 

  



«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i 

strategiundervisningen ved Krigsskolen 

ØF-rapport 07/2012 

 

56 

 

 



«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i 

strategiundervisningen ved Krigsskolen 

ØF-rapport 07/2012 

 

57 

 

5 ANALYSE OG TOLKNING AV DATA FRA INTERVJUER 

I dette kapitlet vil vi presentere og gi en analyse av dataene som har kommet frem gjennom 

gruppeintervjuene. Vi vil vise tilbake til observasjonene der det er hensiktsmessig, for 

eksempel for å poengtere ulike forhold og sammenhenger mellom det vi har observert og 

det som sies i intervjuene. 

5.1 Instruktørene 

Vi var interessert i å få frem instruktørenes refleksjoner rundt utvikling av egen praksis. Vi 

har blant annet spurt instruktørene om evalueringen har bidratt til endringer i praksisen 

deres på noen måte, hva de opplever at de nå legger vekt på og om det er forhold de 

opplever at de burde ha diskutert mer seg i mellom. Vi har også vært interessert i å få 

utdypet mer vedrørende forholdet mellom at kadettene skal søke å være undersøkende og 

nysgjerrige på egne og andres synspunkter og holdninger, og hvor vidt dette er noe som 

kan begrenses ved at man har valgt en argumentasjonsmodell som grunnlag for 

smågruppeundervisningen. 

5.1.1 Evalueringens betydning 

Som vist i kapitel 1.5 har instruktørene i fellesskap gått inn for å endre flere forhold ved 

planleggingen og gjennomføringen av 60 Seconds. Blant annet ønsker de å ha mer fokus på 

å fremme argumentasjon og kritisk tenkning blant kadettene, de ønsker å styrke 

opplæringen i Toulmin-modellen og de har justert spørsmålsformuleringene som 

kadettene skal jobbe med slik at de egner seg bedre til å fremsette påstander med 

argumentasjon (se vedlegg G). Dette kan beskrives som «overordnede» tiltak, men forrige 

evaluering satte også søkelyset på hvordan den enkelte instruktør kunne utvikle sine 

undervisningsstrategier i smågruppeundervisningen. Gjennom observasjon av både 

instruktørmøtet og gjennomføringen av smågruppeundervisningen, mener vi å se en 

endring hos instruktørene fra forrige evaluering, men også noen mønstre som gjentar seg. 

Under intervjuet med dem har vi derfor vært interessert i å høre hva instruktørene selv 

opplever at evalueringen har hatt av betydning for deres arbeid med 60 Seconds. 

Alle instruktørene, og spesielt de som har vært observert, beskriver dette som en positiv 

opplevelse som de har hatt nytte av. Det å få noen utenfra til å se på skolens 

læringsmetoder fra et «fugleperspektiv», blir trukket frem som betydningsfullt. Flere 
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nevner også opplesning på pedagogisk teori og innsikt i tilhørende modeller og begreper 

som verdifullt. 

Det gjorde meg i stand til å se aspekter ved undervisningen min og diskutere dette med meg ... 

aspekter ved hvordan jeg gjennomfører min undervisning ... på en måte som var veldig til hjelp 

for meg. 

Bare prosessen ved å ha noen med en viss kunnskap om undervisning. Noen til å se på ditt 

arbeid og gi råd … har vært en glimrende prosess. Jeg ville likt å ha dette som en permanent 

trekk ved akademiet. Det er den første gangen at noen faktisk har sittet ned med meg … hvis vi 

ikke har organisert dette selv (…). 

Jeg likte godt det teoretiske fundamentet som ble presentert i rapportens kapittel 2, 3 og 4. (...) 

jeg må lære mer om det teoretiske fundamentet for undervisning, så jeg likte veldig godt den 

første delen av evalueringsrapporten, faktisk. Det var en inspirasjon når jeg forsøkte å gjøre 

dette i år. 

De begreper og konsepter dere introduserte for oss var helt nye for meg. Som gav meg et annet 

perspektiv på det vi gjør. Det er lenge siden jeg leste slike ting. (...) en del praktiske råd i forhold 

til hvordan vi kunne forbedre oss. 

Det å få dokumentert 60 Seconds tiltaket og få beskrevet hva de faktisk gjør og hva det 

innebærer rent didaktisk, har satt i gang en bevisstgjøringsprosess hos instruktørene. 

Tidligere ble 60 Seconds ofte forbundet med pedagogiske «honnørord» som at tiltaket er 

elevsentrert og praksisnært, uten at man utdypet dette og de faktiske pedagogiske grep 

som understøtter kadettene læring.  En av instruktørene beskriver det slik: 

Hva denne rapporten gjorde var at den hjalp oss med å se på innholdet i en 

undervisningsmetode. Ikke bare det faktum at vi involverer studenter, men hvorfor og hvordan 

vi kan gjøre dette bedre (...). Jeg syntes rapporten og tankegangen i den var veldig til hjelp med 

hensyn til dette. Vi kan nå dokumentere det vi gjør. Det var veldig nyttig. 

Utsagnet tyder på at instruktørene har kommet dypere inn i 60 Seconds ved at 

gjennomføringen er beskrevet og vurdert. Det ser ut til at evalueringen har ført til en økt 

bevissthet om hva instruktørene foretar seg og hva strategien innebærer rent didaktisk. 

Didaktisk kunnskap og refleksjon er viktig dersom man vil utvikle læreprosesser (Lauvås 

& Handal, 1994; Inglar, 1997). 

Instruktørene sier at de i sin tidligere planlegging kun var opptatt av å diskutere pensum 

og det faglige innholdet i undervisningen, mens de nå mener å ha flyttet fokus mer over på 

læreprosessen til kadettene. Denne endringen i fokus har betydning for instruktørenes 

forståelse av sin egen rolle under seminaret. Som en sa: «Jeg er langt mer bevisst på hva jeg 

gjør og hvordan jeg går inn i klasserommet. Jeg fikk personlig feedback på hva jeg gjorde 

(…)». Instruktørene sier at de har fått en klarere forståelse av hvordan de selv har 
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betydning for hvordan gruppen fungerer og til sist hvordan kadettene tilegner seg 

kunnskap og ferdigheter i læringsfellesskapet: 

Når det kommer til instruktørnivået ga rapporten oss veldig nyttige pekepinner om hvordan å 

involvere studentene mer. Vi … jeg begynner å bli oppmerksom på min rolle i gruppa i større 

grad enn tidligere. Hvor sitter jeg, hvordan relaterer studentene seg til meg … Modellen dere 

hadde i rapporten deres om hvordan kommunikasjonen flyter i en gruppe var nyttig.  

Til tross for at vi som observatører ikke så at instruktørene diskuterte 

undervisningsstrategier i sin planlegging, mener de selv at de fokuserer mer på dette. Det 

vi observerte var at de testet ut oppgavene kadettene skulle jobbe med i 

argumentasjonsmodellen. Tanker og refleksjoner over undervisningsstrategier gjøres 

kanskje mer individuelt utenfor den felles planleggingen, eller i et annet fora enn det vi 

observerte i. 

Av intervjuene ser vi at det likevel er forskjellig hva instruktørene vektlegger som mest 

nyttig for dem. Noen mener at det teoretiske fundamentet som ble beskrevet i 

evalueringsrapporten har vært til inspirasjon og noe de har hatt i bakhodet når de startet 

med et nytt kull dette året. Andre mener at praktiske råd, og spesielt bevissthet omkring 

didaktisk relasjonstenkning, har vært viktig med hensyn til hvordan de har tilrettelagt 

undervisningen i årets gjennomføring. En av instruktørene beskrev det som at han 

opplevde å ha fått et verktøy til å analysere undervisningssituasjonen.  

I gruppeintervjuet ble det diskutert hvorvidt det er de virkelig radikale endringer som er 

blitt gjort etter evalueringen, eller om det er små justeringer, og det er ulikt i hvor stor grad 

hver instruktør har vektlagt forslagene i evalueringsrapporten. Det som kommer tydelig 

frem og som alle instruktørene snakker om, er at bevissthetsnivået har økt og at 

didaktikken er noe de snakker om og utveksler erfaringer om.  

Så jeg tror ikke jeg kan tenke på en eller annen radikal endring som har skjedd. Vi prøver alle å 

være litt selvkritiske over hva vi gjør, og prøver å gjøre det bedre neste gang. For eksempel når 

var det en rar stillhet … når holdt jeg på for lenge … når avbrøt jeg klassen … skulle jeg ha 

holdt kjeft og latt dem gjøre det selv. Slike ting. Og vi diskuterer dette mellom oss. 

Her må det sies at utvikling av egen praksis som lærer er noe som krever utprøving og 

trening, samt tid og rom til egen og felles refleksjon, noe som ikke er gjort i en 

håndvending eller uten de nødvendige rammene. Dette krever selvsagt at den enkelte 

instruktør er villig til å prøve seg frem og jobbe med dette, noe som for mange vil oppleves 

som krevende. 
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5.1.2 Felles planlegging, men ulike behov 

På spørsmål om hva instruktørene selv opplever at de legger vekt på i sin felles 

planlegging, forteller de om litt ulike forhold, og det viser seg også at de er noe uenige om 

hva planleggingsmøtet skal brukes til.  

Felles for de fleste av instruktørene er at de mener at de for det første legger vekt på å 

avklare begreper og prinsipper i fagstoffet, og for det andre hvordan man kan argumentere 

i det. En informant sier at de sentrale begrepene er viktig å forstå, og at slik forståelse er 

noe man kommer frem til gjennom felles drøfting instruktørene i mellom. 

Det vi fokuserte på var de sentrale begrepene som vi ville forstå, og vi forsto dem gjennom å 

diskutere dem, og utforsket deres innhold og grenser, og på hvilken måte de overlappet. Så vi 

fokuserte i hovedsak på de to første spørsmålene (...) innholdet i fredsbevaring og hvordan det 

står i kontrast til andre ... [utydelig tale], hvordan det har endret seg og hvorfor det har endret 

seg som en respons på endrede omstendigheter og politiske krav. Så vi brukte ganske mye tid på 

hvordan vi ville adressere dette. Og vi brukte mye tid på hvordan de kunne argumentere på en 

logisk måte rundt disse ideene. 

Begrepene er grunnlaget som politikken er utformet på, uttrykker en av instruktørene, og 

man må ha klarhet i disse. Årsaken til at man bruker mye tid på dette er at dersom 

kadettene ikke forstår disse grunnleggende begrepene, forstår de heller ikke spørsmålene 

de skal jobbe med i 60 Seconds. Det ser ut til at instruktørene er enige i at det er dette man 

bruker mye tid på, det oppleves som nyttig. Dette samsvarer med det vi observerte under 

planleggingsmøtet til instruktørene. 

Vi ser et skifte fra forrige års gjennomføring, hvor man var mer opptatt av å gå inn de 

vanskelige temaene i fagstoffet og diskutere dette. Det å jobbe med begreper og prinsipper 

har altså fått større vekt, både på instruktørmøtet og i smågruppeundervisningen. En av 

instruktørene sier det så tydelig at fredsbevaring som konsept er vanskelig og utydelig, det 

er mer en innstilling enn noe som kan beskrives gjennom regler. Han opplevde at 

instruktørmøtet handlet om dette: 

For meg er hovedproblemet denne uken å gripe det teoretiske konseptet fredsbevaring som ikke 

kan beskrives. Det er mer en innstilling. Det er mer et vagt konsept. Det kan ikke beskrives fordi 

det er politikk og dets faktorer. Det kan ikke beskrives med tre regler … gjennom prinsipper. Det 

er veldig … så vi bruker prinsippene og begrepene og fra det deduserer vi en essens. Jeg opplevde 

at instruktørmøtet behandlet dette; Hva er de grå områdene? Hva er svart? Hva er hvitt? Hva 

er gråtonene? – og det hjelper meg med å forberede spørsmål 1 og 2 som av min erfaring er de 

essensielle problemene.  

En av de andre instruktørene slutter seg til dette og sier at det er det som er så interessant – 

prinsipper i faget kan brukes til å finne karakteristikken ved fredsbevaring. Han mener at 

alle instruktørene får en bedre forståelse av dette selv, de får klargjort sine ideer. 
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I planleggingen var instruktørene også opptatt av å prøve ut argumenter i fagstoffet, basert 

på problemstillingene som kadettene skal jobbe med.  Man diskuterer hvordan kadettene 

kan argumentere logisk rundt ideene i fredsbevaring, – at det handler om kadettenes 

kapasitet til å tenke logisk i fagstoffet og påstandene som fremsettes i det. Derfor har 

instruktørene brukt mye tid på hvordan de kan strukturere argumenter, og som vi også så 

under observasjonen av planleggingsmøtet jobber de med argumentasjonsdiagrammer på 

tavlen under planleggingen. Dette synes å være for å forutse problemer som kadettene kan 

ha med fagstoffet. Instruktørene synes å ville avdekke (i forkant) hvilke veier og avveier 

kadettene kan ta i stoffet: 

Vi vet det er et skille mellom hva vi synes er mindre viktig og det de leser. Å tenke igjennom 

hvor kadettene vil ta dette, gjør det mulig for oss å bygge bro over dette deltaet og forberede oss 

på dette. 

Men det ser ut til at det fortsatt er temaer som ikke drøftes i stor nok grad i fellesskap. 

Særlig en av instruktørene er særlig opptatt av at de, slik han ser det, fortsatt i for stor grad 

fokuserer på diskusjon av det faglige innholdet i seminaret, og at de ikke drøfter hvordan 

de skal drive smågruppeundervisningen. Dette er noe vi også la merke til under våre 

observasjoner. Instruktøren uttrykker: 

Jeg savner det didaktiske. Hvordan vi skal undervise. Men faget, hvordan vi skal diskutere det, 

det synes jeg var bra.  

Han utdyper og sier at de generelt sett har vært flinkere til å diskutere didaktikk og 

undervisningsstrategier etter forrige evaluering, men at de ikke klarte dette så godt denne 

gangen. Han etterlyser det å bruke erfaringene til instruktørene mer aktivt på 

planleggingsmøtet: 

Ja for eksempel hvordan klassen gjorde det forrige gang; Hvor var vanskelighetene? Kan vi stå 

foran de samme vanskelighetene i klassen denne uken? ... Snakke med hverandre om hvordan 

man kan komme forbi slike vanskeligheter. 

Han, og noen av de andre, sier at i denne planleggingsøkta var de flinkere til å anvende 

stoffet i argumentasjon, slik at argumentasjon kom tydeligere frem, men han mener at de 

fortsatt har for lite fokus på hvordan man driver smågruppeundervisningen. En av de 

andre instruktørene, imidlertid, uttrykker uenighet med denne informanten og mener at 

det at de har fokusert på argumentasjon, nettopp har hjulpet ham i å vite hvordan han 

skulle jobbe med dette i kadettgruppen. Å finne frem til hva som var essensen i 

fredsbevaring var viktigst for ham. Han sier videre: 

Men det interessante er at mens NN syntes vi ikke behandlet hvordan undervise, så synes jeg at 

det var akkurat det vi gjorde. Fordi for meg var essensen i problemene denne uken å få dem til å 

forstå et veldig komplisert konsept. 
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Det virker som om instruktørene her «snakker forbi hverandre». Hva mener instruktørene 

med «hvordan undervise»? Hvor en synes å mene hvordan argumentasjonsmodellen kan 

benyttes i analysen er nok, etterlyser en annen mer fokus på hvordan man stimulere den 

enkelte kadett og gruppeprosessene. 

Videre sier instruktøren at de fortsatt er for opptatt av «kunnskapen» og ikke ferdighetene 

til kadettene. Siden 60 Seconds også skal bidra til å utvikle ferdigheter, bør instruktørens 

aktiviteter rettes mot dette også, mener han. 

(...) så vi har fokus på kunnskapen, men når vi snakker om hva slags kompetanse vi ønsker at de 

skal oppnå gjennom vår undervisning, det er også om ferdighetene, vet du, om 

argumentasjonsteknikk. (...) det handler om måten du snakker på, måten du ser på andre 

mennesker på, alt det der. Vi kunne ha snakket om slike ting. 

Et annet forhold det var uenighet om var hvor vidt den enkle eller utvidede modellen til 

Toulmin var hensiktsmessig å legge til grunn for 60 Seconds. Noen av instruktørene mener 

at diskusjon av hvor vidt den enkle eller utvidede modellen til Toulmin skal brukes, bør 

foretas utenfor planleggingsmøtet, mens andre mener at det er naturlig at dette diskuteres 

der problemstillingen oppstår, nemlig i planleggingen. Også når det gjelder erfaringsdeling 

og diskusjon av «hvordan undervise» er det uenighet om valg av fora. En av informantene 

uttrykker det slik: 

Nei. Når det gjelder hvordan seminarene skal gjennomføres … men det er ikke sikkert at dette er 

noe vi skal ta opp på instruktørmøtet, det er der jeg er uenig. Simpelthen fordi min gruppe er 

veldig individuell. Det som skjer i den gruppa er der hvor undervisningsferdigheter kommer 

inn.  

Det ser ut til at denne informanten mener at det som skjer i hans gruppe ikke nødvendigvis 

har relevans for instruktørkollegene og deres grupper. Mener denne instruktørene at man 

ikke kan komme frem til felles prinsipper som kan prøves ut i de ulike kadettgruppene 

(Kolb, 1984)? Han uttrykker at han selv ikke får mye utbytte av å studere andre 

instruktørers gjennomføringer og erfaringer: 

Og jeg så på når vi gjorde de videosegmentene, og så på andre instruktører når de underviste, 

men jeg hadde vanskelig for å relatere meg til det; jeg er ikke en del av den gruppa; jeg kjenner 

ikke hva den og den personen trenger; skulle jeg konfrontere den personen? Noen ganger ser jeg 

på NN og tenker … NN konfronterer dem ikke i det hele tatt, på noen ting, sammenlignet med 

hva jeg gjør. Jeg får noen glimt inn i din erfaring, mens min erfaring er veldig annerledes. Og 

derfor er vi uenige om hvor vi vil gå, men jeg tror ikke det er mulig å diskutere det på et 

instruktørmøte (...). Dere har deres egne individer. Jeg kan ikke se hva vi har å diskutere. Vi 

kunne hatt et møte hvor vi tok opp alle [kadettene] og hvor vi legger en strategi for dem, men 

generelle diskusjoner om dette … jeg vet ikke hva jeg får ut av det. Det er derfor jeg var fornøyd 

med instruktørmøtet slik det var, unntatt argumentasjonsdelen. 
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Informanten som særlig har vært opptatt av å diskutere gruppefasilitering, er uenig i hva 

forrige informant mener og det kommer tydelig frem at det ønskes et forum for slike 

diskusjoner: 

Ved å bruke ditt eksempel, jeg vil gå helt motsatt. For jeg synes at den debatten vi hadde om 

denne kadetten, å se hvordan du forhold deg til henne på videoen, var veldig nyttig og kan være 

aktuelt for andre. (...) Jeg tror vi kan lære veldig mye av å se hvordan man kan oppmuntre 

studenter til å stå opp for dem selv. Hvis vi ikke skal diskutere dette på instruktørmøtet, bør vi 

ha et annet forum for å diskutere dette.   

Hva vil instruktørgruppen nå gjøre gitt at det er ulike behov angående systematisk 

erfaringsdeling dem imellom, hvor noen uttrykker klart at de lærer mye av å se på andre 

og diskutere erfaringer og prinsipper, mens andre finner det lite hensiktsmessig? Av det 

som er sagt ovenfor leser vi også at det er en uenighet om hvorvidt denne typen 

problemstillinger hører hjemme på instruktørenes planleggingsmøte, eller om de trenger et 

annet forum. Her er instruktørene inne på et tema som kan knyttes til hvordan man skal 

tilrettelegge for og strukturere kompetanseutviklingen til instruktørene. Skal det skje som 

strukturerte former for kollegaveiledning, eller som mer uformell deling mellom kolleger 

under pågående møter og samlingspunkter (Lauvås & Handal, 1994)?  

5.1.3 Har endret praksis ført til endret gruppedynamikk? 

60 Seconds er et tiltak som er ment å stimulere studentaktive læringsformer. Ved forrige 

evaluering hadde vi blant annet fokus på hvordan instruktør og kadetter samhandlet med 

hverandre i gruppeseminaret og hva som preget dialogen mellom dem. I følge 

instruktørene selv var idealet for seminaret at kadettene skulle drive dialogen og at 

instruktøren skulle ha en mer fasiliterende rolle. Dette var likevel noe instruktørene erfarte 

som svært vanskelig og evalueringen viste også at det meste av dialogen utspant seg 

mellom enkeltkadetter og instruktøren, og at instruktøren hadde en dominerende rolle i 

gruppen. I forrige avsnitt så vi at instruktørene opplever å ha blitt mer bevisst på strategien 

60 Seconds og sin rolle som gruppefasilitator. I dette avsnittet ser vi på hva instruktørene 

forteller om hvordan de opplever at de endringene de har prøvd å gjennomføre, påvirker 

dialogen mellom kadettene og samhandlingen mellom den enkelte instruktør og 

kadettgruppen. 

Et aspekt som ble vektlagt ved forrige evaluering var at kadettene har behov for tydelig 

mål og at instruktørene må være klare på hva som forventes av dem. Dette nevnes som et 

forhold flere instruktører har lagt vekt på dette året. I tillegg er det blitt gjort mer eksplisitt 

at kadettene er ansvarlige, ikke bare for sin egen læring, men også gruppens læring. En 

instruktør sier: 

Jeg bruker en del tid i begynnelsen og på slutten til å snakke om hva vi skal fokusere på og hva vi 

skal gjøre. Både målene i faget og målene i argumentasjonsteknikken. Og jeg tror at i de to første 
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seminarene vektla jeg veldig modellen, eller hvordan lage gode argumenter, så jeg stoppet dem 

en del for å drille dem. Og etter det har de vært mer selvdrevne. Etter at det var etablert, forsøkte 

jeg å la dem være ansvarlige for hverandres læring og gjøre det gjennom å nesten alltid be en 

kadett om å gjenta hva som var NN sitt argument her [medkadett sitt argument]. 

Av sitatet kan vi se at instruktøren mener å se at kadettene har blitt mer selvstendige etter 

at han i starten la vekt på å jobbe systematisk med argumentasjonsmodellen, samtidig som 

han har presisert for dem hva som er målene for argumentasjonen.  

Under intervjuet diskuterte instruktørene hvorvidt endringene de opplever hos 

kadettgruppen dette året skyldes tiltakene de har satt i verk, eller om det skyldes 

karaktertrekk ved kadettene og kulturen mellom kadettene. Det blir vektlagt at årets kull er 

flinkere til, ikke bare å lese, men tenke kritisk over tekstene de leser og at de er flinkere til å 

samarbeide enn forrige kull.  

(...) så det jeg savner i rapporten er 'hvem er det vi underviser?'. Fordi kadettene varierer fra år 

til år, avhengig av kulturen i den enkelte klassen. Denne gruppen med studenter er veldig 

annerledes. De er mye mer ivrige etter å lære. De er mye mer villige til å akseptere abstrakte 

ideer og teoretiske konsepter, samt jobbe med dem. (...) det er nesten slik at vi burde testet 

gruppen før vi bestemte oss for hvordan vi burde jobbe med dem. 

Det er ulike meninger blant instruktørene om hvor vidt kullenes «forskjellighet» er mulig å 

påvirke. En av instruktørene sier at han ikke tror han kan påvirke dem så mye, men at det 

er den daglige påvirkningen som endrer dem, ikke hans enkelte «inntredener» i kullet. En 

annen instruktør mener at premissene instruktørene legger for kadettene har en viktig 

betydning. Han viser til hvordan de arbeidet med forrige kull og hvilke resultater det gav, 

sammenlignet med hvordan de jobber i år: 

Men du sa at det forrige kullet var mer opptatt av å gjengi pensum enn hva nåværende kull er. 

Handler ikke det også om at vi som instruktører lot dem gjøre det? Dette året lar vi dem ikke 

gjøre det. Så jeg håper at det er noe av resultatet som kommer av at vi gjør ting annerledes… 

tilpasser modellen. 

Flere andre instruktører mener også at deres egen opptreden i gruppene og forholdet man 

etablerer til kadettene er av betydning for gruppeklimaet. 

(...) så jeg tror det handler om hvordan du opptrer i gruppen din og forholdet du har etablert 

med medlemmene i gruppen. 

(...) så derfor tror jeg ikke at det trenger å ha med å gjøre at kullet var bedre, jeg tror våre 

undervisningsmetoder har mye å gjøre med det. 

Slik vi ser det vil sammensetningen av kadetter og hvilke kvaliteter kadettene besitter 

variere fra år til år, slik som en av instruktørene påpeker, men slik vi ser det vil det være 
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mulig for instruktørene å påvirke hvilken kultur som etableres blant kadettene når det 

gjelder deres syn på læring og hvordan man ønsker å jobbe i 60 Seconds gruppen. Slik vi 

ser det, viser instruktørenes beskrivelse av tiltakene de har satt i gang og effektene de 

opplever av disse, at det finnes noen sammenhenger.  

Årets klasse er mye mer interessert i å jobbe som en gruppe. Det har vært et sjokk å komme fra 

en klasse hvor du alltid hadde en som var interessert i å diskutere med deg som person, til denne 

gruppa som… det du gjør er å gi dem et problem og det er ingen feedback, for de er fokusert på 

seg selv som gruppe. Det er en stor forskjell. 

I følge denne instruktøren var fjorårets gruppe mye mer konkurranseorientert og rettet mot 

å diskutere med han mer enn de fokuserte på hverandre. I år har han derimot hatt større 

fokus på å få til mer samhandling kadettene imellom. Vår tolkning etter å ha observert 

denne bestemte gruppen under gjennomføringen av seminaret og ut i fra intervjuet med 

kadettene, er at det har vært av betydning at instruktøren har gitt tydelige rammer for 

gjennomføringen av seminaret og fortalt kadettene hva som forventes av dem. Som vi skal 

se i kapitlet som tar for seg intervjuene med kadettene, har de en klar forståelse av at ett av 

målene med seminaret er at de skal bidra til hverandres læring og de beskriver noe av 

hensikten med seminaret at de skal lære å lese tekstene med et kritisk blikk.  

Diskusjonen mellom instruktørene viser at det er vanskelig å peke på sikre endringer hos 

kadettgruppen som følge av tiltakene instruktørene har gjort når det snakkes om dette i 

generell forstand. Det er når instruktørene begynner å snakke om de spesifikke tiltakene de 

har prøvd at vi kommer mer i dybden på hvilke endringer de faktisk opplever. Dette kan 

blant annet handle om hvilke forventninger instruktørene har hatt til kadettene og hvor 

store endringer en kan få til i løpet av et kort tidsrom. En instruktør sier: 

(…) vi har et ideal som jeg tror er uoppnåelig. Simpelthen fordi jeg tror vi har så mye mer 

kunnskap og studentene er så interessert i dette faget, så å tenke at vi vil ah en slags debatt, fri 

debatt i gruppa, er vanskelig. (…) i det minste har vi beveget oss vekk fra den modellen der jeg 

sitter på enden av bordet og dirigerer diskusjonen. Nå er vi mer en del av gruppa, men fortsatt 

er modellen slik at vi i realiteten er den viktigste spilleren. Men i det minste er vi klar over dette. 

(…) Jeg er langt mer bevisst på hva jeg gjør og hvordan jeg går inn i klasserommet.  

Av sitatet kan vi forstå at instruktøren har justert sine forventninger til kadettene etter 

forrige evaluering når det gjelder målet om fri diskusjon mellom kadettene. Samtidig har 

han endret sin praksis fra å sitte på enden av bordet og være leder for gruppa, til å forsøke 

å ta en rolle som medlem av gruppa. Dette er et tiltak han har gjort for å forsøke å endre 

kommunikasjonsflyten. Når vi spør om instruktøren kan utdype hva han opplever er 

forskjellen mellom måten han plasserte seg tidligere og slik han gjør det nå, fortsetter han: 

(…) når jeg sitter ved enden av bordet med tilgang til tavla. Det som skjer da er at alle 

naturligvis ser opp på meg, det er naturlig du vet. Så forsøkte jeg å trekke meg litt tilbake. Det 
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som skjer er at gradvis så åpner gruppa opp. Så jeg har forsøkt å sitte langs med bordet og det 

har fungert bra for meg. De har tilgang til meg, men jeg er ikke den som dirigerer seminaret som 

ved å bruke tavla.  

På spørsmål om hva som skjer når vedkommende sitter sammen med kadettene rundt 

bordet, svarer instruktøren: 

Det som skjer er at vi blir mer en gruppe. Det er enklere å fasilitere en debatt. Og det fører til, i 

min gruppe i alle fall, at de kan rette oppmerksomheten over bordet og ikke bare på meg, noe jeg 

tror vi så under gruppearbeidet sist. Det har forbedret seg. 

Slik vi ser det viser det at instruktørene nå er mer bevisste på hvordan deres rolle spiller 

inn på gruppedynamikken, at det har skjedd en utvikling fra forrige evaluering. Som 

instruktøren i sitatet over viser til så har dette også ført til en endring i gruppen hans og det 

er blitt lettere å fasilitere en debatt fordi de jobber mer som en gruppe og ikke som 

individer med fokuset rettet mot instruktøren.  

Oppsummert kan vi si at selv om ikke alle instruktørene mener å se de store endringene 

hos kadettene, så viser det seg at instruktørene som har prøvd å innføre flere av forslagene 

fra forrige evaluering opplever endringer i retning av målet om at kadettene skal kunne 

drive mye av dialogen på egenhånd. Det krever mye av instruktørene å endre praksis og 

det må fortsatt jobbes med de samme tiltakene som ble satt i gang ved forrige evaluering, 

men vi mener å se at instruktørenes innsats har gitt resultater. 

Gruppeintervjuet viser at det har vært usikkerhet i kollegiet om hvor vidt man skulle 

fortsette med argumentasjon som kjernen i seminaret. Det ser også ut til at det fortsatt er en 

uenighet med hensyn til hvilket nivå man bør legge seg. Noen har som mål at kadettene 

skal kunne bruke Toulmins argumentasjonsmodell på en stringent måte, mens andre 

mener det er nok at kadettene oppdager og viser at det de påstår er logisk og kan støttes 

med holdbare argumenter. Argumentasjon må ikke bli en tvangstrøye, hevder en 

informant, slik at absolutt alt kadettene sier må være logisk, - da blir det ingen debatt. Vi 

har også spurt informantene om stringent argumentasjon kan virke mot kadettenes 

muligheter til å utforske hverandres synspunkter og perspektiver på fagstoffet og 

problemløsningen. Alle instruktørene er enige om at det må være rom for, og skal være 

rom for, åpen undring og utforskning mellom kadettene hva gjelder synspunkter, 

forståelser av fagstoffet og argumentasjon. Instruktørene uttrykker klart at 60 Seconds ikke 

handler om «å vinne en debatt», men det handler om å utvide sin kunnskap, – å forstå et 

fag i en kontekst. 



«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i 

strategiundervisningen ved Krigsskolen 

ØF-rapport 07/2012 

 

67 

 

5.2 Kadettene  

I samtalen med kadettene har vi også denne gangen vært opptatt av hvordan de har 

forstått hensikten med 60 Seconds. Vi har videre spurt dem om hva slags forberedelser de 

gjør i forkant av seminaret slik at vi lærer mer om studiestrategiene de benytter. Vi har 

også vært interessert i å få innsikt i hvordan de opplever gruppeklimaet og gruppens 

betydning i læringa. Denne gangen har vi stilt flere spørsmål rundt hvordan instruktøren 

gjennomfører seminaret. Vi har spurt kadettene om forventninger og målsetninger er 

kommunisert. Vi har snakket med dem om rollene til kadettene og instruktøren, og hvor 

vidt de opplever at rollene fylles på hensiktsmessig måte. For å lære mer om 

læringsfellesskapet og det som pågår mellom kadettene, har vi stilt dem spørsmål om hva 

som fører til at de bidrar seg imellom, blant annet om forholdet mellom egen 

argumentasjon og det å lytte til og utforske medkadetters bidrag. 

5.2.1 Hensikten med 60 Seconds 

Når kadettene snakker om hva de forstår som hensikten med 60 Seconds så er det 

gjennomgående at det dreier seg om å komme frem til en felles forståelse av et stort tema 

(Ludvigsen, 2000; Løkensgård Hoel, 2000). Slik de ser det, så handler seminaret om å 

sammen komme frem til kjernen i det fagstoffet de har lest. Kadettene vektlegger det at de 

har mulighet til å lære av hverandre. Når de leser hver for seg vil de feste seg ved ulike 

sider av pensumet, når de kommer sammen og flere kadetter presenterer sine argumenter i 

gruppen, får kadettene en utvidet forståelse av det de har lest. En kadett sier det slik: 

(…) og så er det det at mange av de temaene vi diskuterer har mange forskjellige vinklinger og 

ved at vi er flere så vil vi forhåpentligvis treffe flere av dem enn du alene ville gjort når du leser 

med dine briller da, for å kalle det det. 

Ved å delta i en gruppe får den enkelte kadett tilbakemelding fra de andre i gruppa på 

egen forståelse. Samtidig snakker flere av kadettene (spesielt i gruppe A) om at hensikten 

er at de skal bli mer kritiske til det de leser, og at de skal være i stand til å trekke inn 

forskjellige kilder og vurdere dem når de svarer på spørsmålene.  

(…) jeg får jo litt inntrykk av at … det skal prøve å få oss til å tenke litt mer kritisk rundt det vi 

leser også da og at det er derfor det er veldig metodetungt i tillegg og at vi ikke bare skal være i 

stand til å gulpe opp igjen ting vi har lest, men vi skal være i stand til å vurdere det vi har lest i 

tillegg. 

Her peker kadetten også til argumentasjonsmodellen. Begge gruppene var opptatt av å 

trekke frem argumentasjonsmodellen når de snakket om hensikten med 60 Seconds, og 

hvordan målet er at de skal kunne presentere et godt argument i en diskusjon. Kadettene 

sier at argumentasjonsmodellen er med på å klargjøre fagstoffet for dem fordi de må 

presentere store deler av fagstoffet med få ord, noe de mener hjelper dem med å komme 
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frem til kjernen. Man skal klare å lese seg opp på et stort tema på kort tid, finne kjernen i 

fagstoffet og presentere dette på begrenset tid. Begrenset tid tvinger kadettene til å være 

poengterte. Samtidig er fokuset på argumentasjon det som blir trukket frem av kadettene 

som forvirrende i forhold til hensikten. Flere spør seg om det er argumentasjon eller 

strategi som er hensikten med faget og hvorfor man blander inn argumentasjon i akkurat 

dette faget. Det påpekes at man forstår viktigheten av å lære argumentasjon, men at det 

hadde vært ønskelig at fag og metode ble adskilt, slik at argumentasjon kunne komme i et 

eget fag. En kadett sier: 

Jeg tenker i alle fall at det … jeg har lurt på ofte hva som er hensikten med 60 Seconds fordi … 

hensikten for meg, som jeg ser som det viktigste for meg, er å lære historia og lære det faget vi 

holder på med, som er strategi. Altså hvorfor skal vi … ja, jeg ser at det er en god arena for å 

drive med alt dette her påstand, belegg, hjemmel og at vi skal kunne det her, men av og til så 

kanskje det ikke er … vi kunne kanskje hatt et fag ved siden av da, der vi faktisk lærte det også, 

så vi faktisk får mulighet til å kunne diskutere helt fritt om strategien … så av og til så, hva er 

egentlig hensikten, er det argumentasjonsteknikk eller er det strategi? 

Argumentasjonsteknikk blir beskrevet som viktig for alle fag, både i forhold til skriving av 

essay, men også i forhold til muntlig presentasjon. I og med at kadettene bruker mye tid på 

å lære seg argumentasjonsteknikk, synes de at dette kunne vært et eget læringsmål og at de 

kunne blitt vurdert på dette. Det vil vi komme tilbake til i neste delkapittel. 

Oppsummert kan vi si at av det som er nevnt over har kadettene nokså sammenfallende 

oppfatninger av hensikten med 60 Seconds som det forrige kullet vi observerte, men vi ser 

også at årets kadetter er mer opptatt av kritisk lesning og behandling av kildene, noe vi 

også observerte under gjennomføringen av seminaret. 

5.2.2 Mål og forventninger 

Vi har spurt kadettene om de opplever at det er klart hva som er målene med seminaret og 

hva som forventes av dem. Her var vi ute etter å få vite om kadettene forhold seg til de 

nedtegnede læringsmålene som er uttrykt i modulbeskrivelsen hvor oppgavene kadettene 

skal jobbe med er gjengitt (Krigsskolen, 2012a). Vi var også ute etter å lære mer om hva 

instruktørene kommuniserer av forventninger og om dette er i tråd med de formelle 

målene. 

Når det gjelder de formelle målsetningene som er formulert i modulbeskrivelsen, ser det 

ikke ut til at kadettene er særlig opptatt av eller i stor grad forholder seg til disse. På 

spørsmål om de forholder seg til læringsmålene, sier en kadett: 

Jeg har jo lest studiehåndboka men det er litt sånn [går inn her og ut igjen der, peker mot hodet]. 

Men det er jo litt sånn at man selv velger litt hva man legger vekt på. 
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De andre kadettene nikker bekreftende til dette. Som nevnt i forrige delkapittel kom det 

opp under diskusjonen i gruppeintervjuet at kadettene synes det burde stå noe om 

forventninger til argumentasjon i målbeskrivelsene. «Hvis argumentasjon skal være en 

målsetning ved skolen, bør det kanskje formuleres et sted», sier en. Dette henger sammen 

med at kadettene er opptatt av hvordan de blir vurdert og flere ser dette med 

argumentasjonsteknikk i sammenheng med eksamen og essayskriving. Samtidig handler 

det om at de er opptatt av hvordan instruktørene gjennomfører 60 Seconds og at det er 

ulikt hvor mye hver enkelt instruktør vektlegger bruken av argumentasjonsteknikk. Slik de 

ser det burde dette være samkjørt og det tenker de at kan gjøres ved å formalisere 

argumentasjon som et læringsmål. Dette henger også sammen med forventningsavklaring 

og at det skal være forutsigbart for kadettene hva det er forventet at de skal kunne etter 

endt semester. 

I tolkningen av observasjonsnotatene skrev vi at det ser ut til at instruktørene har blitt 

flinkere til å avklare mål og forventninger under gjennomføringen av seminaret, men at 

kommunikasjonen om forventninger i forkant av seminaret virket noe uklar. Gjennom 

intervjuet med kadettene fikk vi inntrykk av at dette var i samsvar med deres opplevelser.  

Når vi spør om det er tydelig for kadettene hva som er målet med gjennomføringen av 60 

Seconds seminarene, svarer kadettene i gruppe A at målene egentlig ikke er så tydelige, 

men at de likevel skjønner det, fordi de kan lese det ut av oppgavene de skal jobbe med. En 

kadett sier: 

Det er ikke slik at målene er så veldig tydelige, men du skjønner jo ut av teksten hva målet er. 

Og instruktøren sender oss mail og der står det OK, dette er målet og hva er forskjellen og… det 

er jo bra det at han gjør det. Av og til så er det fra spørsmålene som vi får da. 

Samtidig opplever de at instruktøren har et klart mål for dem under seminaret og de stoler 

på at han vil veilede dem i riktig retning. Å få svart på alle spørsmålene er ikke det 

viktigste, men at de har forstått hva som er budskapet, eller kjernen i temaet for 60 Seconds 

uken. 

Ja, det er jo utgangspunktet, men jeg føler også at han har et veldig klart mål da for oss. Hva 

som skal være konklusjonen når de tre timene er ferdig. Sånn at i utgangspunktet så er det bare 

å sørge for å korrigere høre og venstre hele tida sånn at vi kommer oss dit. Og da hender det seg 

jo, sånn som i dag, at spørsmålene er jo mer veiledende enn at det er noe vi absolutt må gå 

gjennom. Sånn som i dag så svarte vi jo ikke på alle spørsmålene, men når du kikker på arket 

etterpå så ser du at vi har vært innom alt. Så han fokuserer mer på målet, hvor vi slutter enn 

noe annet. 

Kadettene i gruppe B trekker frem at de opplever det som problematisk at forventningene 

endres i kort tid før smågruppeundervisningen skal gjennomføres, slik at man ikke får gjort 
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relevante forberedelser. Vi spurte dem om det var klart for dem hva som var forventet av 

dem da de møtte opp til smågruppeundervisningen. En kadett svarte: 

Der vil jeg si ja og nei, fordi det er… plutselig finner instruktøren ut at i dag skal vi ha fokus på 

argumentasjon og det… det kommer da liksom. Og det gjør jo noe med, nødvendigvis, hvordan 

folk har forberedt notatene sine og så videre… så det er litt sånn der, hvor man skal ha fokus, på 

innhold eller om man skal ha fokus på argumentasjon da, forstå meg rett, det er jo på en måte 

litt sånn inni hverandre men… det bør kommuniseres egentlig i starten av uka. 

Måten de startet seminaret på denne gangen, var ikke slik de er vant til å gjøre det sier 

kadettene. Vanligvis starter de med å diskutere, og så forsøker de å utarbeide et solid 

argument underveis. Denne gangen fikk de en e-post noen dager i forkant der det ble sagt 

at de skulle ha fokus på den utvidede argumentasjonsmodellen til Toulmin. Første økt ble 

brukt til å sette opp og gjennomgå argumenter på tavla. Men i følge kadettene «haltet det 

litt» fordi de ikke var vant til å gjøre det på denne måten. At instruktørene endrer praksis 

fra gang til gang, og at dette ikke blir tydelig kommunisert til kadettene i innledningen av 

60 Seconds- uken, gjør at kadettene blir usikre på hva de skal fokusere på i egne 

forberedelser: 

Ingen tvil om at argumentasjonsteknikk er en del av det og det er gjennomgående. Men det 

varierer såpass fra gang til gang hva som er fokus under diskusjonen at man forbereder seg sånn 

man tror det skal gjøres.  

Som nevnt i tolkningen av observasjonen av gruppe B, kan det at man fokuserer på noe 

annet enn det kadettene har forberedt seg på til seminaret skape en del frustrasjon fordi 

kadettene ikke får gjort bruk av det de har forberedt. Samtidig medfører stadige endringer i 

gjennomføringen uforutsigbarhet for kadettene.  Som vi skal komme videre inn på i avsnitt 

5.2.7 om gruppeklima og tillit, er tydelige forventningsavklaringer med på å sette en fast 

ramme for seminaret som er forutsigbart for kadettene, noe som i sin tur kan ha betydning 

for samhandlingen i gruppen. 

5.2.3 Overflatelæring eller dybdelæring? 

Som i evalueringen som ble gjennomført i fjor er kadettene tydelig på at 60 Seconds er 

læringsfremmende. Som vist tidligere i kapitlet stimuleres kadettene til dybdelæring og de 

får selv være aktive i stor grad. De snakker om at læringsutbyttet handler om det en bedre 

forståelse av det strategiske og politiske bildet som Forsvaret opererer i. Det nevnes også at 

man har blitt mer bevisst på hvordan man svarer på problemstillinger, at man må ha 

dekning for det man sier. Tidligere har man i større grad brukt magefølelsen uten å tenke 

på at påstander må begrunnes. Andre nevner at de har lært en måte å strukturere et 

fremlegg på, samt argumentasjonsteknikk. Det å forstå et fagstoff og finne frem til essensen 

i det er også et viktig læringsutbytte, å finne frem til kjernen i et stoff er en treningssak og 

har blitt lettere og lettere. Å finne essensen fremfor å notere en haug med fakta legges til av 
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en annen. Forståelse av sammenhenger i strategi og politikk er noe kadettene også tar med 

seg inn i kartøvelsene. 

Du husker bedre noe som du selv er delaktig i… når det blir lagt fram da. I motsetning til en 

forelesning hvor du sitter der og… det er en monolog… så er det her en dialog og det er enklere 

da å ta til seg det som blir sagt. 

Kadettene opplever 60 Seconds som en læringsmetode der de selv skal være aktive og 

selvstendige, noe som blir beskrevet som et alternativ til « bare forelesning». Kravene til 

forberedelse er store, men til gjengjeld opplever de et større læringsutbytte. Begrepene 

overflatelæring og dybdelæring henspeiler på læringens kvalitet. Overflatelæring er 

pugging av fakta, uten at kunnskapen relateres til den virkelige verden, noe som angår 

studenten. Dybdelæring handler om aktivt engasjement i fagstoffet, hvor studenten 

forsøker å forstå fagstoffet relatert til egne erfaringer eller virkelige problemsituasjoner 

(Krigsskolen, 2005; Ramsden, 1988). Vi har stilt kadettene spørsmål om hvor vidt 60 

Seconds stimulerer dem til å forstå sammenhenger, snarere enn å huske fakta. Kadettene i 

gruppe A er helt klare på at det handler om å forstå sammenhenger. En kadett uttrykker 

det slik: 

Altså, hele faget handler om å se bindeleddet mellom krig og samfunn, det har de sagt fra dag en. 

Og da er det på en måte hvordan det aktuelle temaet i verdensbildet, historisk sett, og også da 

antakelig å se litt fram i tid, sånn prinsipielt sett da, hva er det som er viktig her? Hvorfor er det 

viktig og hva slags konsekvenser er det ting får? Å skjønne greia da… og da blir detaljnivået, jo 

du må ha dem, men det er ikke det som er greia. Et prinsipp er ofte bedre enn hvor mye du skal 

fylle målebegeret med da, for å si det sånn. 

Kadettene snakker om at det viktigste med 60 Seconds er forståelse. I begynnelsen trodde 

noen at det var om å gjøre å pugge og huske stoffet, og at man hadde rukket å lese alt 

pensumet, men nå uttrykkes det begeistring over at man har forstått og sett sammenhenger 

i stoffet, samt at man har blitt mer kritisk. Vi har videre spurt kadettene om de opplever at 

det finnes en fasit når de diskuterer i gruppene og om de har forventninger til at det finnes 

en fasit? Kadettene sier at det handler om å finne kjernen i temaet som skal diskuteres, det 

vil si hva som er viktige poenger i fagstoffet. Det handler også om å forstå hva den enkelte 

forfatter skriver og se tekstene de leser opp i mot hverandre.  Det er ingen fasit, sies det, for 

svaret på problemstillingene som diskuteres ligger i gruppa. En kadett sier: 

Forstå hva de enkelte skriver. Hva er det som er Mao sitt poeng i forhold til hva han mener i 

motsetning til de andre tekstene som vi har da. Da sitter jo han med det, men det er jo ingen tvil 

om at svaret er i gruppa, og det er det som må komme frem. Instruktøren skal bare hjelpe til, ikke 

sant. Det er ikke nødvendigvis at han skal gi svaret mot slutten for det kommer vi fram til ved å 

diskutere i gruppa.  

For noen av kadettene har overgangen fra engelsk til norsk fremføring hatt mye å si for 

denne forståelsen. Det oppleves som mye lettere å uttrykke seg, kaste seg utpå, samt å 
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forstå elementene i argumentasjonen så lenge man snakker norsk. At man bruker lang tid 

på å formulere seg på engelsk, har ødelagt for noen. En av kadettene, derimot, mener man 

bør bruke engelsk i større grad ved Krigsskolen fordi det er forventet å fungere under 

internasjonale rammer. Andre igjen stiller spørsmålstegn ved hva som da er målet med 60 

Seconds, er det å bli flinkere i engelsk, i argumentasjon, eller i faget strategi? Har man for 

mange mål, når man ikke like langt, uttrykker en kadett. 

5.2.4 Forberedelser og studiestrategier 

For å få et mer helhetlig innblikk i kadettenes læreprosesser ønsket vi å lære mer om 

hvordan de forbereder seg og hvilke studiestrategier de tar i bruk i arbeidet med å løse 

problemstillingene som det skal arbeides med i smågruppeundervisningen. Kadettene 

forteller at noen av dem har etablert studiegrupper hvor de sammen forbereder seg til 

smågruppeundervisningen. En måte å samarbeide på i forkant er å fordele leseoppgaver 

seg i mellom for deretter å jobbe sammen i et fellesdokument i læringsplattformen It`s 

Learning.  Der legger den enkelte inn sine argumenter, synspunkter og støttenotater. Med 

dette er det også et samarbeid og en utveksling av perspektiver i ett læringsfellesskap 

(studiegruppe) før man utveksler perspektiver i et nytt læringsfelleskap (strategigruppen) 

under seminaret. En kadett forteller: 

Så det blir en sånn solid greie og igjen da, litt flere innfallsvinkler enn kun din egen. Og så har 

vi da en greie litt før den gruppa her møtes til 60 sec, hvor vi møtes går igjennom, raffinerer og 

velger ut de beste argumentene før vi kommer hit da, så du har på en måte vært igjennom det en 

gang før du skal legge deg utpå. 

Denne måten å jobbe på begrunnes ut fra tidsnød og generelt stort lese- og arbeidspress 

ved skolen, men og ut fra læringsaspektet ved denne fremgangsmåten, det er en 

læringsstrategi også. 

Som i forrige evaluering opplever mange av kadettene at 60 Seconds har bidratt til at de 

leser mer strategisk og i større grad klarer å forholde seg til et stort pensum. Flere bruker 

oppgavene som rettesnor i lesearbeidet, i stedet for å lese alle sidene. Det vil si at man ser 

etter det spesifikt relevante, bruker nøkkelord og indekser, andre dekker bredden. De har 

alle lært lesestrategien «BISON» og flere forteller om at de aktivt bruker denne strategien. 

Men ikke alle greier å slippe taket i det å lese alt, de er redd for å miste helheten. Noen av 

de samme kadettene sier at de kunne ønske at instruktørene fortalte dem hva som var 

viktig å lese.  

Jeg klarer ikke å hoppe over ting da. Jeg må ha den oversikten. Om ikke for… altså i hvert fall for 

min egen del da. Jeg synes det er såpass viktige tema og det å skumlese, jeg er livredd for å hoppe 

over ting da, som er viktige. Og jeg er en praktiker, ingen akademiker, så for min del så … jeg 

synes det er viktig å lese alt fra perm til perm da. Men jeg vet jo det at da vil jeg slite tidsmessig 
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i forhold til å få tid til å komme gjennom alt og faktisk svare på spørsmålene. Så derfor så er jeg 

veldig enig med NN og synes at pensumet bør nesten spisses [av instruktørene] 

Noen av de som forteller om de leser alt, synes selv at de bruker for mye tid, men at de 

samtidig er redde for å miste noe. Kadettene forteller om at kravene til studieforberedelse 

er stort. For begge gruppene vi har observert avhenger deltakelse av forberedelse. Møter 

man uforberedt, får man ikke delta. Det er instruktøren i gruppene som har bestemt at det 

skal være slik. Kadettene diskuterer dette ivrig ila gruppeintervjuet, noen er enige i 

instruktørens krav om dette, mens andre er uenige om at det bør være slik. Kadettene 

påpeker at det er en balansegang, dette med kravet om å møte forberedt, noen blir så 

nervøse for å ikke være godt nok forberedt, at de heller lar være å delta. Dette har 

imidlertid blitt bedre for enkelte nå når de kjenner instruktørene bedre, men i begynnelsen 

var flere redde for å dumme seg ut.  

Støtteforelesningene som holdes ila 60 Seconds uken er også viktige i kadettenes 

forberedelser, da de hjelper kadettene med helheten de er redd for å miste ved å lese 

pensumet spisset mot oppgavene. Forelesningene er oppklarende og et godt supplement til 

egen lesing. 

5.2.5 Innføring i Toulmin-modellen 

Som i evalueringen som ble gjennomført i fjor, ønsket vi å vite mer om hvordan kadettene 

lærer seg Toulmin-modellen. I begge gruppene forteller kadettene at første møte med 60 

Seconds var i faget ledelse, noe de ikke syntes fungerte fordi rammene ikke var gode nok 

(ikke nok instruktører til å veilede gruppene). Kadettene forteller videre at de har fått noe 

innføring i Toulmin i forbindelse med undervisning i forskningsmetode, ellers har de lært 

seg dette underveis mens de har drevet med 60 Seconds. Flere mener at Toulmins 

prinsipper er så grunnleggende at det bør ses på som en slags kjernekompetanse, både i 

muntlig og skriftlig arbeid ved skolen. 

En av kadettene sier at han kunne ønske et mer strukturert, kollektivt kurs i 

argumentasjon, dette fordi man også skal bruke prinsippene i skriving av essay i andre fag. 

Andre kadetter sier at de mangler en redegjørelse for hva 60 Seconds er og de viser 

utsikkerhet med hensyn til hvordan de skal gå frem under seminaret.  

Ja. Hva er det vi skal angripe, når skal vi og hvordan skal vi spørre … det er en grunn til at vi 

fortsatt … i dag tre måneder før eksamen må gå igjennom den modellen. Folk skjønner fortsatt 

ikke hva er hjemmelen. Det er for uklart gjennom hele prosessen. 

Det har vært en forelesning på det, en time eller noe sånt, men det er så mye mer omfattende enn 

å komme med to eksempel på tavla og så skal vi liksom kunne bruke det. 
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Jeg har fått mye mer ut av det første halvåret nå, altså frem til jul, hvis jeg på forhånd hadde 

visst at det hadde vært en grundig gjennomgang av hvordan skal jeg bygge opp en påstand. For 

det var sånn at jeg lærte det gradvis det første halve året. I stedet for å kunne det når jeg 

begynte. 

Men det er også andre som synes innføringen har vært grei, at det er helt OK at man har 

lært seg dette underveis. Utsagnene synliggjør at kadettene har ulike preferanser for 

induktive og deduktive strategier. Instruktørene har imidlertid hatt en bevisst strategi med 

hensyn til at kadettene skulle lære seg bruk av Toulmin i en relevant kontekst, ikke løsrevet 

fra kontekst i form av et eget kurs i argumentasjon. 

Også i årets intervjuer ser vi at kadettene mener at instruktørene for de forskjellige 

gruppene i ulik grad vektlegger argumentasjon og logikk, noe de synes er uheldig. Det 

virker som om de ønsker at instruktørene skal ha et mest mulig likt forholdningssett til 60 

Seconds. 

5.2.6 Presentasjon av argument 

I ett av gruppeintervjuene tematiseres hvordan man går frem under gruppeseminaret 

(gruppe B). Det handler om forventninger til hvordan kadettene skal legge frem sin 

oppgaveløsning (eg. påstand med argument). Forventningene skiller seg fra den andre 

gruppen. I gruppe B har man en fremgangsmåte som innebærer at en kadett starter med å 

legge frem sin påstand med belegg. Da skal alle de andre lytte til det vedkommende sier og 

få med seg det. Deretter spør instruktøren hva kadetten som la frem sa, og en av kadettene 

må gjenta dette. Dette gjøres for hvert innlegg. Det virker som om kadettene synes dette er 

en god metode, blant annet fordi de ellers blir veldig opptatt av hva de selv skal si, snarere 

enn at de følger med på og vurderer hva andre sier. I tillegg til dette grepet, får kadettene i 

denne gruppen ikke lov til å bruke notatene sine når de legger frem sin påstand med 

belegg, noe som oppleves uhensiktsmessig av noen av kadettene. Kadettene forventes å se 

på de andre kadettene når de legger frem sin påstand med argument og de skal prate fritt 

til «publikum» uten bruk av notatene sine. Det er delte meninger om dette. Enkelte synes 

ikke noe om at man da må memorere det som skal legges frem, fordi man blir veldig 

opptatt av egen oppgaveløsning, noe som ikke er meningen: 

Jeg er veldig enig i det de sier og jeg synes det blir litt sånn kunstig da for er det meninga at vi 

skal kunne presentere et argument fritt, eller skal vi …? For eksamen er skriftlig … og det 

spiller ingen rolle om jeg er flink til å presentere det muntlig eller, sånn som vi har gjort det nå, 

så jeg blir litt provosert at jeg liksom må sitte å memorere det jeg har skrevet og kanskje det er 

litt komplisert i tillegg og så skal jeg framføre det uten å se på notatene mine og så får jeg 

påpekning hvis jeg må ned og se på notatene mine opp i mot det jeg gjør. Jeg synes det er litt 

sånn kontraproduktivt da for det er jo akkurat det som skjer at jeg sitter og leser på mitt 

argument for det kan hende at det er jeg som skal framføre og så når det er noen andre som blir 

valgt så javel, så sitter jeg kanskje fremdeles og tenker på mitt argument da. 
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I gruppeintervjuet med den andre gruppen diskuterte kadettene hvordan det var å bruke 

en argumentasjonsmodell som utgangspunkt for gruppediskusjon. Det ble opplevd som 

veldig vanskelig til å begynne med, det var ikke fagstoffet som var vanskeligst, men selve 

argumentasjonsmodellen. Denne usikkerheten førte til at noen ble passive i begynnelsen. 

Nå i ettertid synes flere at modellen er veldig bra og grunnleggende, modellen er nyttig for 

eksamen og for videre arbeid som offiser. 

5.2.7 Gruppeklima og tillit 

For gruppers fungering og effektivitet er gruppeklimaet av betydning. Vi har snakket med 

kadettene om hvordan de opplever læringsmiljøet i gruppen sin. Vi velger å presentere 

hver av gruppene for seg, siden dette er av betydning for å forstå kommende kapitler.  

Gruppe A har jobbet sammen siden tredje semester, det vil si i et drøyt halvår ved 

intervjutidspunktet. Gruppen har hatt en fast instruktør gjennom hele perioden. I gruppe A 

fortelles det om et godt gruppeklima som har utviklet seg over tid og som oppleves som 

positivt. Man aksepterer hverandre og man blir ikke «satt på plass» av andre. Kadettene 

bruker ordet «takhøyde» når de skal beskrive gruppen, det er lov å dumme seg ut og man 

kan få være seg selv. Det som legges frem i seminaret, blir tatt konstruktivt imot, sies det.  

Hver gang vi møter opp her da, som gruppe generelt, så sitter jeg med en følelse av at jeg ønsker 

genuint at NN skal gjøre det bra. og hvis jeg merker at du sier ett eller annet og bare aha da kan 

jeg hjelpe han med et eller annet og bygge oppunder hans argument da… så gjør jeg jo det. Det 

er ikke sånn at jeg er ute etter å slå han ned liksom, det er jo ikke det som er hensikten. Enda 

noen ganger så er det diskusjoner for det er jo bra. Men… man ønsker jo at alle sammen som er 

her skal ha fremgang og gjøre det godt da. Det samme føler jeg at instruktøren også… han 

ønsker genuint at vi skal bli flinkere. Hele tiden. Og da kan han også … det er bra han stiller de 

kravene han gjør egentlig. 

Kadettene i denne gruppa ser på sin egen rolle som å bidra ut til de andre i gruppa. En sier 

at han vil formidle det han selv har lært, samtidig som han vil ta del av andres 

perspektiver. Man skal bidra og man skal prøve seg, kaste seg utpå. En annen sier at han 

ønsker å få avklart om hans egne tankerekker «holder vann». Det har i løpet av tiden de 

har vært sammen blitt en aksept i gruppa for å kaste seg utpå. Miljøet oppfattes som godt 

og man har mindre prestasjonsangst en man hadde i begynnelsen. 

Jeg sier meg enig i at det er en modningsprosess i forhold til folka som sitter der og hva du tenker 

at de tenker om deg, og i forhold til instruktøren. At, nå kjenner vi hverandre mye bedre og… 

jeg har merket at hvis jeg slenger ut en påstand og ikke har et belegg eller hjemmel… når 

instruktøren peker på meg og sier nå skal du legge frem noe, så kjenner jeg bare… ok, greit da, 

jeg får bare gjøre det. Samme om jeg kommer med noe som ikke er vanntett i det hele tatt, så er 

han faktisk veldig flink til å ta det for det du sier og at gruppa hjelper deg videre, og det er en 

veldig bra ting, og… du kan faktisk si det du vil, du må bare tørre det og … 
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Selv om spenningsnivået kan være høyt i forkant av gruppeseminaret, oppleves gleden og 

læringsutbyttet som stort. En kadett sier: 

Bare litt sånn snodig, eller … før hver leksjon … jeg har så å si lest alt pensum hver eneste gang 

… så har jeg alltid følt en sånn usikkerhet en sånn, å fy faen, hvis han peker på meg i morra, at 

jeg skal legge frem, så kommer det til å gå gærent.  Men, hver gang etter endt time så har jeg 

hatt en så vanvittig positiv følelse da, det har liksom vært essensen hver eneste gang uten 

unntak. Jeg har vært usikker før timen, på hva er det egentlig jeg faktisk har lært nå med bare 

masse, masse informasjon som sitter i hodet, og bare etterpå så, fy fader jeg har lært sykt mye. 

Gruppe B har vært sammen som gruppe siden høsten 2011 (slik som gruppe A). I tillegg er 

flere av medlemmene i gruppa deler av et lag, så de opplever at de kjenner hverandre godt. 

Imidlertid har ikke denne gruppa hatt en fast instruktør gjennom hele perioden, slik som 

gruppe A har hatt, de har hatt utskiftning av instruktører flere ganger. Nåværende 

instruktør har bare vært sammen med gruppa tre ganger (ved intervjutidspunktet). 

På spørsmålet om hvordan de vil beskrive klimaet i gruppa svarer en av kadettene kontant 

«mannsdominert», en annen bruker ordet «åpent». Det trekkes frem at de er en gruppe 

bestående av sterke personligheter, noe som påvirker hvordan de kommuniserer med 

hverandre. Det å «ta hverandre» og «å være litt krass» er fraser kadettene bruker for å 

beskrive gruppeklimaet.  

Ja, det er ei gruppe med sterke personligheter der vi også er ute etter å ta hverandre. Så det er 

fort at vi går rett på sak og så arrestere… i stedet for å rose, tillit, skape tillit derifra og gi støtte i 

gruppa. Enkeltpersoner sier OK, det der var kanskje bra, men kanskje du burde gjort det sånn … 

vi er veldig flinke til å gå rett på, krast, og det kan også bryte litt tillit det der.  

Kadettene er selvkritiske når de peker på at de ikke alltid er like flinke til å gi hverandre 

ros, og at det at de er krasse kan være med på å bryte ned tilliten i gruppa. Samtidig sier de 

at det at det er rom for å være kritisk oppleves ikke bare som problematisk, men også som 

bra: 

I alle fall synes jeg det er et bra læringsmiljø og at det er både takhøyde og at det er mulighet for 

å være både kritisk og uenig. 

Kadettene i denne gruppen ser på instruktørens rolle som viktig med hensyn til det å 

skapet et godt gruppeklima. For dem er det viktig at instruktøren hjelper dem å strukturere 

dialogen og passer på at alles synspunkter blir hørt og oppsummert. Kadettene snakker 

mye om hvordan de selv ikke ville klare å komme frem til en felles forståelse av hva som er 

kjernen i spørsmålet, hvis de ikke hadde hatt noen til å veilede dem: 

Det er jo så mange sterke personligheter i denne gruppa også så mange kaster sin greie frem. 

Han kaster sin greie frem så skiter jeg i hva han sier og så kaster jeg min greie utpå og han sin, 
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så har vi masse greier ute på bordet uten at vi har kommet til bunns i saken, så det er en liten 

svakhet vi har i gruppa her. 

Samtidig er det mye diskusjon i denne gruppa om strukturen på seminaret og hvor mye 

styring instruktøren bør ha kontra kadettene i gruppediskusjonen. Kadettene er svært 

opptatt av å «få sin plass/taletid». I og med at de jobber hardt med forberedelsene til 

seminaret, ønsker de å presentere og dele med resten av gruppa og mange av kadettene 

opplever det derfor også som et problem hvis instruktøren tar for mye kontroll. Et 

eksempel som blir trukket frem er regelen som instruktørene har om at hvis kadettene ikke 

møter godt nok forberedt, så får de ikke delta. Det er omdiskutert hvorvidt dette er en god 

eller dårlig regel, men alle er enige om at det finnes nyanser: 

Og de er ganske tydelig på at, har du ikke lest så kan du stikke å lese nå og så skal ikke du få 

vinne av det gruppa har gjort av forberedelser. Men vi er ikke helt der, fordi det er ingen av oss 

som er unnasluntrere. Alle har ting på si, det skjer flere ting, sånn er livet. Og da sitter ikke vi 

og ekskluderer de til å få muligheten til å få læring. 

Under denne diskusjonen får vi en følelse av at dette handler om kadettenes ønske om å bli 

tatt på alvor og respektert for den innsatsen de legger i forberedelsene til 60 Seconds. Det 

oppstår en viss «oss-og-dem-tenkning» der kadettene må holde sammen mot 

instruktørene.  

Av intervjuene og observasjonene ser vi at de to gruppene det her er snakk om er nokså 

forskjellige. Spesielt får vi et inntrykk av at gruppe B er mer konkurranseorientert enn 

gruppe A og at gruppe A er mer samkjørte i gjennomføringen av seminaret. Slik vi tolker 

dette kan det ha å gjøre med hvor lenge gruppens medlemmer har jobbet sammen og 

derigjennom hvor godt etablerte rammene er for gjennomføringen av seminaret. Dette 

mener vi henger sammen med hvilken fase gruppen har kommet til ved 

intervjutidspunktet (ref. etter Kaufmann & Kaufmann, 1996, s. 274) viser til fire forskjellige 

stadier i dannelse og strukturering av grupper. Den første er «orienteringsfasen», der man 

gjør seg kjent med hverandre og oppgavene. Den andre er «brytningsfasen», der 

gruppemedlemmene kommer med forskjellige meninger og det er en kamp om hvem som 

skal ha lederrollen. Her vil gruppeaktiviteten naturlig bølge mye frem og tilbake. Den 

tredje fasen kalles «den integrerende normeringsfasen». I dette stadiet begynner gruppen å 

danne felles holdninger og verdier, og roller fordeles. Her vil et mønster av samspill 

gradvis oppstå. Stadium fire er «det modne fungeringsstadiet», der gruppen fungerer som 

en enhet med stabilitet og relativt stor grad av samstemthet.   

Gruppe A forteller om en tillit til gruppen som har vokst seg frem over tid, også i forholdet 

til instruktøren. De har hatt samme prinsipper og formål å forholde seg til fra starten og er 

kjent med hvordan seminaret vil utarte seg fra gang til gang. Vi kan derfor anta at 

gruppens utvikling er et sted mellom normfasen og det modne fungeringsstadiet.  
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Gruppe B synes å være i brytningsfasen. Kadettene i denne gruppen snakker om at de har 

hatt mange ulike instruktører med ulike tilnærminger til hvordan de gjennomfører 60 

Seconds. De har ikke fått mulighet til å etablere en fast ramme, da de opplever at 

gjennomføringen gjerne endrer seg fra gang til gang og fokuset ofte vender seg mot det de 

selv peker på som «metakommunikasjon» om hvordan å gjennomføre seminaret, der de 

forsøker å forhandle med instruktøren. De har på dette stadiet ennå ikke funnet frem til 

felles normer og regler for gruppesamspillet. Dette kan igjen være en årsak til instruktørens 

behov for å holde på kontrollen. Vi må her huske på at det også for instruktøren er et 

behov for å bli kjent med og innarbeide en rutine sammen med gruppen. Det kan være en 

utfordring å slippe kontrollen over dialogen når man ikke ennå er trygg på hvordan 

kadettene vil løse oppgaven på egenhånd.  

Av dette kan vi se at det er viktig for gruppens utvikling at det på et tidlig stadium 

etableres en forståelse av mål og forventninger, slik som vi beskrev i delkapittel 5.2.2. 

Samtidig ser vi at det er en fordel at kadettene har den samme instruktøren gjennom hele 

året, slik at instruktøren og gruppen får mulighet til å innarbeide en felles rutine for 

gjennomføringen av 60 Seconds, der det er forutsigbart for kadettene hva som ventes av 

dem. Det vil også være aktuelt å be gruppens medlemmer om å jobbe frem regler og 

normer som gruppens medlemmer skal forholde seg til (Løkensgård Hoel, 2000). 

5.2.8 Instruktørens rolle og kadettenes rolle 

I rapportens teoridel skiller vi mellom instruksjon og veiledning (Inglar, 1997). Fasilitering 

av smågruppeundervisning i 60 Seconds vil romme både instruksjon og veiledning, men 

hvor det vil være et større innslag av veiledning da læreren skal stille spørsmål som 

bringer den enkelte kadett og gruppen videre i tenkningen sin. Målet til instruktørene er jo 

at gruppens medlemmer skal drive diskusjonen. Vi har spurt kadettene om innholdet i 

instruktørrollen. I gruppe A sier kadettene at de har ansvar for både egen læring og 

medkadetters læring, og at det er de som skal være aktive under seminaret, ikke 

instruktøren. Å være aktiv selv oppleves som motiverende og man legger ned mye arbeid i 

forberedelser. Instruktørens rolle er mest det å lede dem inn på riktig spor, sier de, at de 

holder seg til kjernen i fagstoffet og ikke i periferien, gitt at de har begrenset tid på 

gruppeseminaret. Det synes viktig for kadettene at tiden brukes på sentralt stoff. Kadettene 

sier også at instruktøren skal engasjere de kadettene som ikke er så aktive.  

I gruppe B snakkes det også om at instruktørens rolle er å holde kadettene på riktig spor, 

slik gruppe A også ser det. Kadettene i denne gruppen skiller selv mellom det å være 

«instruktør» og det å være «veileder», i beskrivelsen av instruktøren. Kadettene i gruppe A 

sier at instruktøren de har, opplever de for det meste som en veileder. Han står ikke ved 

tavla og skal lære dem alt, men lar gruppa drive læreprosessen. Det er lagt opp til at de 

skal lære av hverandres oppfatninger og fortolkninger. Der det oppstår huller, 
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kompletterer instruktøren, sier kadettene. Likevel har kadettene et inntrykk av at 

instruktøren har et klart mål. En kadett sier: 

(…) Men jeg føler også at han har et veldig klart mål da for oss. Hva som skal være 

konklusjonen når de tre timene er ferdig. Sånn at i utgangspunktet så er det bare å sørge for å 

korrigere høre og venstre hele tida sånn at vi kommer oss dit. 

Instruktøren er ikke så opptatt av at de skal gå igjennom alle spørsmålene, mer at de 

dekker målene, sier en annen kadett: 

Sånn som i dag så svarte vi jo ikke på alle spørsmålene, men når du kikker på arket etterpå så ser 

du at vi har vært innom alt. Så han fokuserer mer på målet, hvor vi slutter enn noe annet. 

Instruktørene hjelper også kadettene til å avrunde diskusjonene ved at han gir signaler om 

når han mener de har kommet til kjernen i temaet og vist forståelse for essensen. Kadettene 

opplever dette som en viktig side ved instruktørrollen. Han foretar også oppsummeringer 

og ber kadettene om å oppsummere. 

Som vi har vært inne på flere ganger tidligere, er kadettene i gruppe B også opptatt av 

instruktørens rolle. De kunne ønske at instruktøren hadde inntatt en rolle mer som en 

«veileder» slik at de i større grad «eier» diskusjonen selv. En kadett sier: «Slik det er i dag 

er veilederen vår veldig leder av gruppa, som vi sier, og tar kontroll og gir ordet til den 

som skal ha det». På spørsmål om hva de mener vil skje dersom de selv styrer diskusjonen 

er svaret at «Da hadde det vært vi som eide den». Hvis de selv styrte diskusjonen kunne 

instruktøren heller sitte mer på sidelinja og veilede ved behov, sier de. Instruktøren må 

være der, men de kan prøve ut nye roller sammen: 

Altså, fordi han velger hvem som får si noe, det er en ting (…) på en eller annen måte så må det 

styres hvem som får lov til å si noe sånn at det ikke er den samme som sier noe hver gang, det er 

klart. Men jeg mener det er også et ansvar som gruppa må ta. Det er ikke noe han implisitt 

trenger å gjøre, det er litt som kadett NN sa, egentlig så burde han styre rammene rundt det. 

(...) Mer veilede oss kontra rettlede oss inn i materien. Fordi at da, med en gang han begynner å 

rettlede så blir det som NN sier, da mottar vi, da sitter vi bare og sier ja OK, kontra at vi sjøl 

finner ut av det.  

En kadett utdyper og sier at gruppa (gruppe B) har hatt mange instruktører og at det de 

synes fungerer best, er når instruktøren setter seg litt på siden: 

Vi har jo hatt masse forskjellige instruktører i denne gruppa her og det jeg har syns har vært 

mest positivt det er når instruktøren har en, setter seg litt på sia, og oppsummerer. For det er 

veldig lett å sitte på sia og komme fram til kjernen nå du ikke er en del av det selv. Og tar 

oppsummeringa på tavla og sier at det dere sier nå er det her, hvordan kan dere gjøre det her om 

til et solid argument? Og så står det egentlig klart, og det er vi som har kommet fram til det. Det 
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er vår prosess, vi har en som får med seg det vi sier og gjør vårt bedre og hjelper oss med det… 

så blir det mye bedre.  

En annen sier: 

Da har du forberedt deg til noe helt anna, så blir du bedt om å legge frem et muntlig fremlegg på 

argumentet ditt og så blir du bedt om 'Yes, du - argumentet ditt skriftlig på tavla. Del det opp!'. 

Og så vil man gjøre det beste ut av det og bare trekke ut essensen bare der og da og så ... 'Nei 

Ok, det her funker ikke, vi tar en ny påstand'.. I stedet for å bare snu seg til gruppa og spørre, 

'skjønner dere det, hvordan kan det arresteres, hva kan vi gjøre for å gjøre det bedre for at det 

skal holde vann? Dere har svaret her' fordi der sitter vi jo på svaret i gruppa.  

En kadett sier: 

Ja, eller bare i stedet for 'I fix' så kan han bare si til gruppa 'Rydd opp i det argumentet her'. Vi 

får det til. 

En annen sier: 

Så i stedet for da å sette opp argumentet for å lage et nytt, bedre argument, så har de [en annen 

gruppe] som jeg pratet om kjørt en annen metode hvor gruppa sammen går sammen for å lage 

det argumentet sterkt da. Og da sitter folk igjen med en positiv opplevelse, samtidig som at det 

er dems da, og det gir mer. 

Det fremkommer at kadettene i noen tilfeller kan føle seg eksaminert, mer enn at de eier 

diskusjonen selv. De ønsker at instruktøren skal være en veileder for dem, men at de selv 

skal gjøre jobben. 

5.2.9 Dialog og diskusjon mellom kadettene 

Fordi instruktørene har som mål at smågruppeundervisningen skal drives av kadettenes 

dialog seg i mellom, har vi vært interessert i å få kadettenes opplevelse av når dette skjer. 

Hva er det som genererer dialog gruppemedlemmene imellom? 

Kadettene i gruppe B er helt klare på at dialog mellom kadettene skjer kun når instruktøren 

gir rom for det. Hvis det hele tiden blir for styrt hvem som skal prate, svekkes dialogen 

mellom kadettene. En sier: 

Det jeg tenker umiddelbart, når instruktøren gir rom for det, så skjer det. Fordi vi har lyst hele 

tida for hvert argument som blir lagt frem, å begynne å diskutere det. Men når det har blitt så ... 

har det blitt styrt veldig hvem som skal prate og hvem som skal gjøre det og hva som skal sies, av 

instruktør. De gode diskusjonene oss imellom, de kommer så fort det er rom for det. Det var mye 

av det før jul. Da var det åpning for det til enhver tid. 
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Så lenge instruktøren velger å være veldig strukturert påvirker det mulighet for dialog 

mellom kadettene, hevdes det. En kadett sier at det egentlig ikke er noen dialog mellom 

kadettene, men at alt rutes gjennom instruktøren: 

Altså, egentlig så skjer ikke diskusjonen mellom oss. Den skjer egentlig mellom oss og veileder. 

Det er ikke sånn … jeg henvender meg ikke egentlig direkte til kadett NN. Det hender veldig ofte 

at jeg ser på instruktøren når jeg snakker om det kadett NN nettopp har sagt. Det føles merkelig 

til tider. 

På spørsmål om hvorfor vedkommende kadett gjør dette, svarer han: 

Nei, det er fordi det er instruktøren som på en måte er dominerende, så det er han all 

informasjon rutes igjennom da. Og han sitter jo på sin virkelighet. 

En annen kadett utdyper: 

Og han bestemmer når du skal prate og hva du skal prate om. Hvis du skal komme med et nytt 

argument, eller kanskje hvis du rekker opp hånda så får du lov til å kommentere det du har lyst 

til. Men det skjer ikke så ofte. 

Under observasjonen så vi at kadettene i gruppe B selv bestemte at de ville ha 

håndsopprekning før den enkelte fikk prate, vi spør dem derfor om dette i lys av hva som 

er sagt ovenfor. En kadett svarer: 

Ja, men det går ikke helt på det, fordi håndsopprekning er bare at det ikke skal være anarki i 

måten ting sies på, men at … jeg føler fortsatt ikke at diskusjonen eies av gruppa da. Det er bare 

for å få det ryddig ikke sant, sånn at ikke jeg og kadett NN prater i munnen på hverandre. 

Kadettene i gruppe A snakket ikke så mye om hva som skaper dialog mellom kadettene, 

men et forhold som nevnes er stillhet. Når det blir stille, motiveres andre til å ta del i 

debatten.  

5.3 Oppsummering 

Fra intervjuet med instruktørene ser vi dette: 

 Evalueringen har vært positiv og nyttig og bidratt til at man ser aspekter ved egen 

undervisning på en bedre måte. Instruktørene har fått en økt bevissthet og kommet 

dypere inn i 60 Seconds. 

 Instruktørene mener selv at de i sin planlegging er mer fokusert på læreprosessene 

til kadettene og egen rolles betydning for gruppedynamikken. De fleste uttrykker 

at egen væremåte og pedagogiske valg har betydning for gruppedynamikken, men 
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enkelte mener at det er den daglige formingen av kadettene som har betydning, 

ikke det som skjer under 60 Seconds. 

 Der hvor uenighet synes å oppstå mellom instruktørene handler dette om hvilken 

variant av Toulmins modell som skal benyttes i undervisningen, og hvor vidt 

deling av erfaringer både er hensiktsmessig og skal ha plass under den felles 

planleggingen. 

 

Fra intervjuene med kadettene ser vi dette: 

 

 Kadettene mener at 60 Sconds handler om å felleskap finne frem til kjernen i et stort 

faglig tema, hvor kadettene bidrar med ulike perspektiver inn i læringsfellesskapet. 

 Årets kadetter er i intervjuet mer opptatt av kildekritikk og bruken av varierte 

kilder, enn hva fjorårets kadetter var.  

 Det ser ut til at kadettene ikke forholder seg til de skriftlige målene som 

instruktørene har uarbeidet, men opplever likevel at instruktørene har klare mål for 

seminaret og de leser det ellers ut fra oppgavene de jobber med. 

 Kadettene liker ikke brå endringer i forventninger, som at Toulmins utvidede 

modell skulle benyttes i smågruppeundervisningen, -- det hadde de ikke forberedt 

seg på 

 Kadettene forteller at 60 Seconds bidrar til dybdelæring, det handler om å relatere 

det de leser til yrket deres, forstå sammenhenger og ulike perspektiver. 

 Når kadettene forbereder seg prøver noen av dem ut oppgaveløsningen sin i 

kollokvie før de møter seminargruppa som da blir et nytt læringsfellesskap med 

mulighet for ytterligere nye perspektiver og forståelser. Som i fjor mener kadettene 

at de har lært å lese mer strategisk. Støtteforelesningene oppleves også som viktige. 

 Kadettene mener at instruktørene fortsatt i ulik grad vektlegger argumentasjon. 

 Kadettene forteller om grupper som har kommet litt ulikt i 

gruppedanningsprosessen. Gruppe A er samkjørte, mens det i gruppe B fortsatt 

diskuteres hvordan seminaret skal gjennomføres, det er litt konkurranse, sier 

kadettene, og det nevnes at de trenger hjelp fra instruktøren til å lage et godt 

læringsmiljø. 

 I gruppe B er kadettene opptatt av at de må få eie diskusjonen mer enn de gjør i 

dag. Denne gruppen tematiserer det at instruktøren kan være en lærer eller en 

veileder, hvor det er veilederen de foretrekker; det er de som skal gjøre jobben selv. 

Noen etterlyser at de sammen prøver ut nye roller i gruppa. 

 Det som skaper dialog mellom kadetten er når instruktøren gir rom for det, sier 

kadettene. Stillhet er også noe som skaper deltakelse og en for streng struktur 

påvirker muligheten for dialog, hevdes det.. 
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6 VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Av evalueringen gjort i 2011 og i 2012 ser vi en utvikling. I det følgende vil vi vise denne 

utviklingen, samt peke på problemstillinger og komme med tilrådinger for videre arbeid. 

Som leseren vil oppdage er det flere problemstillinger som reises i empirien enn det vi tar 

opp til diskusjon i dette avsluttende kapitlet. Her fokuserer vi på de problemstillingene 

som ligger nærmest vårt mandat, men vi oppfordrer instruktørene til å lese empirien i sin 

helhet og merke seg de problemstillingene, dilemmaene og utfordringene som 

fremkommer i våre samtaler med instruktører og kadetter.  

6.1 I lys av forrige evaluering 

Under observasjonene i fjor så vi at kadettene var mest opptatt av å legge frem sitt eget 

arbeide (påstand med argument) og at de i mindre grad var opptatt av hverandres 

forståelser, perspektiver og argumenter. Seminaret fikk en form som handlet mest om å 

være i dialog med instruktøren, i en spørsmål-svar form. I dette henseendet ser vi i år en 

endring. I begge gruppene er kadettene mer opptatt av hverandres bidrag og retter seg 

ikke bare mot instruktøren. I fjor så vi at instruktørene var veldig aktive selv, relativt 

styrende og de tok mye plass. Under årets observasjoner ser vi en endring, særlig i gruppe 

A. Instruktøren er mer avventende og lyttende og lar med dette kadettene få plass, noe som 

fører til at kadettene kommer mer på banen, også i samspill med hverandre. 

Under intervjuene i fjor snakket kadettene om at instruktøren ikke alltid forhold seg til et 

felles forståelsesrom, men snakket utover det kadettene hadde forberedt seg på. Kadettene 

problematiserer ikke dette i like stor grad i år, men de opplever det som vanskelig at 

forutsetningene forandres kort tid før seminarets gjennomføring, det vil si innføring av en 

argumentasjonsmodell de ikke kjenner fra før eller har forberedt seg på (Toulmins 

utvidede modell). 

I fjor problematiserte kadettene at instruktørene gjennomførte smågruppeundervisningen 

på ulike måter med hensyn til argumentasjonens plass. I år er det fortsatt variasjoner i 

gjennomføring, slik det alltid vil være fordi det er forskjellige mennesker det er snakk om, 

men alle synes å også fokusere på argumentasjon, ikke bare fagstoffet. 

I fjor fikk vi inntrykk av at kadettene hadde fått en svak innarbeiding av 

argumentasjonsmodellen, noe kadettene i mindre grad problematiserer i år, men vi ser at 
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kadettene har ulike preferanser for induktive og deduktive metoder i så henseende. 

Argumentasjonsmodellen synes i hovedsak å være lært induktivt gjennom selve 

gjennomføringen av 60 Seconds, noe som noen av kadettene synes er bra, andre liker bedre 

å få oppskriften først og terpe på denne før de anvender modellen på fagstoffet. 

Som i fjor opplever kadettene at strategien 60 Seconds er særlig læringsfremmende. De er 

veldig fornøyde med det pedagogiske opplegget og hva det både krever av dem og hva de 

får ut av det, noe vi vil utdype senere i dette kapitlet. 

6.2 Evalueringen har bidratt til bevisstgjøring hos instruktørene 

Instruktørene oppfatter at det å delta i en evaluering har vært en positiv opplevelse. Noen 

snakker om et «fugleperspektiv», det å kunne betrakte sin praksis med en viss avstand og 

gjennom andres (evaluators) øyne. Det å få mulighet til å se aspekter ved praksisen sin, 

relativt detaljert beskrevet i observasjonene, har ført til at man kan se på det man gjør med 

en nyttig distanse. Selve rapporten er en måte å dokumentere praksis på som bidrar til 

utvikling. Evaluering av strategier, metoder og praksiser er ikke et vanlig trekk ved skolen, 

sies det, og ønskes som et mer permanent trekk ved Krigsskolen.  

Å få tilgang til et teoretisk fundament for evalueringen, det empirien har blitt diskutert i lys 

av, har gitt nyttige begreper og konsepter å tenke i. Dette er med på å gi instruktørene en 

didaktisk kompetanse. En instruktør sa at man har gått fra å diskutere pensum til å 

diskutere didaktikk. Oppfatningene til instruktørene, slik de fremkommer i intervjuene, 

viser at det ikke er snakk om radikale endringer etter evalueringen, mer en inkrementell 

utvikling hvor man har endret på noen aspekter. I forrige evaluering så vi at instruktørene 

uttrykte høye forventninger til at kadettene skulle være i stand til å drive diskusjonen i 

gruppa. I intervjuet med instruktørene og observasjon i gjennomføring av gruppeseminaret 

ser vi nå tegn på at instruktørene har oppdaget at det til en viss grad er de selv som må 

endre på sin praksis, slik at ønsket dynamikk skapes. Det er ikke nødvendigvis kadettene 

som må endre seg, de må få tid, rom og mulighet til å slippe til med sitt. Instruktørene 

synes å ha blitt mer oppmerksomme på sin egen rolle i gruppa. I tillegg har instruktørene 

bestemt noen tiltak for utvikling som har påvirket gruppedynamikken positivt, blant annet 

at kadettene skal lytte til det de andre kadettene legger frem, og ikke bare være opptatt av 

sitt eget. 

6.3 Didaktiske overveielser er fortsatt ensidig 

Ved dokumentanalysen ser vi at læringsmålene som er formulert i kadettenes oppgavesett, 

samt hensikten med modulen slik dette er beskrevet for instruktørene, ikke tar opp mer 

enn det strategifaglige kunnskapsstoffet, slik det også var i fjor. Hensikten med den 

aktuelle 60 Seconds uken er beskrevet slik: 
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Forstå kjernen i FN fredsbevaring, og derigjennom hva som skiller dette fra andre former for 

militære operasjoner. Opphavet til prinsippene, utviklingen av de og spesielt hvordan slutten på 

den kalde krigen har påvirket fenomenet (Krigsskolen, 2012b) 

Målet som kadettene er blitt forelagt i oppgavesettet de har fått utdelt er formulert slik: 

Gi kadettene en grunnleggende forståelse av fredsstøttende operasjoner som et verktøy i 

internasjonal krisehåndtering. Tema fokuserer i særlig grad på å forstå tre grunnleggende 

prinsipper for fredsbevaring; samtykke, upartiskhet og minimum bruk av makt. (…) Videre er 

målet å gi kadettene muligheten til å forstå opprinnelsen til dagens doktriner for fredsbevaring, 

og dermed de muligheter og begrensninger konseptet har i dagens konflikter (Krigsskolen, 

2012a). 

Som vi ser er kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til argumentasjon ikke 

kommunisert som noe mål ved opplegget. Videre, og like viktig, omhandler ikke målene 

det vi kan kalle sosiale ferdigheter knyttet til å delta i smågruppeundervisning som har 

som bærende ide at kadettene skal diskutere med hverandre og utforske hverandres 

forståelse i et læringsfelleskap. Kunne læringsmålene som kadettene skal forholde seg til 

utvides til og også ta opp dette? I evalueringen som ble gjennomført i 2011 pekte vi på 

dette (Stokke & Mathisen, 2011): 

Hva er læringsmålet med tiltaket 60 Seconds? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger 

søker man å fremme? Hvordan skal smågruppeundervisningen gjennomføres for at målene skal 

nås? 

Vi sa at dersom læringsmålene ikke er tydelige, blir det vanskelig for instruktørene å 

planlegge og gjennomføre smågruppeundervisningen på en omforent og helhetlig måte 

(Exley & Dennick; Tiberius, 1995; Jaques, 2000). Videre blir det mindre tydelig for 

kadettene hva som forventes av dem, og hva de blir vurdert på grunnlag av. Vi mener at 

det kan være hensiktsmessig at instruktørene i fellesskap vurderer hva som bør være de 

formulerte læringsmålene og at disse kommuniseres i de ulike dokumentene som gis ut i 

forbindelse med 60 Seconds, og til kadettene. Målene bør også brukes som grunnlag for 

felles planlegging av smågruppeundervisningen, i lys av de andre didaktiske kategoriene 

deltakerforutsetninger, faginnhold, rammefaktorer, arbeidsmåter og grep for fasilitering 

under seminaret, samt hva som skal vurderes ( (Inglar, 1997; Ulstrup Engelsen, 2003). 

Som vi pekte på i kapittel 4 så vi av observasjonene at instruktørene fortsatt bruker 

instruktørmøtet til å diskutere det faglige kunnskapsstoffet. En utvikling fra i fjor er at de i 

tillegg går grundigere inn i argumentasjonsmodellen og mulige argumenter som kan reises 

rundt problemstillingene kadettene skal ta stilling til. Det er en felles drøfting og 

forhandling om mening i begreper og prinsipper, noe som er viktig fordi dette må forstås 

for å løse problemstillingene kadettene skal jobbe med. Instruktørene opplever det som 

viktig å få diskutert sin forståelse av dette sammen med de andre. Det er også nyttig å få 
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prøve ut argumenter sammen og slik prøve å forutse kadettenes mulige utfordringer med 

fagstoffet. 

I fjor så vi at ikke alle instruktører som var involvert i det pedagogiske opplegget så på 

argumentasjon som sentralt, og de la mer vekt på løsere diskusjon av fagstoffet. I år synes 

alle å være enige om at argumentasjon er viktig. Uenigheten i dag er mer «hvor langt man 

skal strekke det». Noen av instruktørene mener at Toulmins forenklede modell er godt nok, 

mens andre mener at man bør benytte Toulmins utvidede modell. Er det behov for at noen 

«skjærer igjennom» her, gitt at også kadettene synes det er forvirrende når forventningene 

ikke er klare med hensyn til dette? 

Men fortsatt er det temaer som ikke diskuteres i særlig grad under den felles 

planleggingen, nemlig gruppefasilitering og erfaringsdeling mellom instruktørene med 

hensyn til dette. Vi støtter instruktøren, som tar opp dette spesifikt, sitt behov for å 

diskutere undervisningsstrategier og erfaringer fra tidligere gjennomføringer av 60 

Seconds. Det vil si å se tilbake på gjennomføringene i fellesskap, avdekke problemer, men 

også hva som syntes å fungere, utvikle prinsipper og kunnskap og ta dette med seg inn i 

nye gjennomføringer (Kolb, 1984). Fokuset på instruktørene selv i planleggingen,, i 

betydningen egen «væremåte» under smågruppeundervisningen (eks. pedagogiske 

strategier man velger, måten man stiller spørsmål til kadettene på, hvor man posisjonerer 

seg, form på tilbakemelding man gir mv.), diskuteres ikke i fellesskap. Under 

observasjonen så vi at det heller ikke var satt av tid til dette på planleggingsmøtets agenda. 

Under observasjonene så vi at fasilitering av smågruppeundervisning ble tatt opp av en 

instruktør på slutten av planleggingsmøtet, da det reelt sett ikke var mer tid igjen. Denne 

instruktøren påpekte at han hadde behov for mer erfaringsdeling og diskusjon av 

læreprosessen til kadettene. Vi anbefaler instruktørene å skape et rom for deling av 

erfaringer og diskusjon av hva som er instruktørenes bidrag til kadettenes læreprosess. 

Dette temaet berøres i kommende avsnitt. 

6.4 Fra undervisning til læring 

I forrige evaluering snakket vi om å skifte perspektiv fra undervisning til læring, og at 

dette kan være vanskelig for mange fordi man retter fokus på hvordan en selv skal 

undervise, uten at man tenker for mye på hvordan kadettene egentlig lærer og bruker det 

som utgangspunkt for å velge undervisningsstrategier. Blir man for opptatt av å selv ha 

kontroll, av «å lære bort» kan man miste fokus på at det er kadettene som skal lære, og at 

det er deres forståelse og hvor de er i sin problemløsning som bør være utgangspunktet. 

Det kan føre til at læreren tar for mye plass og slik ikke slipper kadettene til. Instruktøren 

blir opptatt av å overføre sin forståelse til kadettene, uten å være opptatt av hvor de er. 

Man kan med dette begynne å instruere istedenfor å veilede (Inglar, 1997). Denne læreren 

bør tenke på hvilke aktiviteter kadettene må gjøre for å lære, hvilke læringsstrategier han 
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skal aktivere (Bjørke, 2006). Kadettene selv er inne på skillet mellom det å være 

«instruktør» og det å være «veileder» i våre intervjuer med dem. Særlig den ene gruppen 

tematiserte dette. Kadettene snakker om at de må eie diskusjonen, noe vi tolker som at det 

er de som skal bidra med perspektiver og forslag til problemløsning, ikke at instruktøren 

instruerer dem mot et såkalt «rett svar» på tavla. Kadettene uttrykker klart at de vil løse 

oppgavene de har fått utdelt selv, slik at det blir viktig at instruktøren ikke kommer med 

svaret på problemstillingen før de har fått prøvd seg. Et sitat som illustrerer dette er: 

Ja, eller bare i stedet for ‘I fix’, så kan han bare si til gruppa: ‘Rydd opp i dette argumentet her’. 

Vi får det til. 

Ulike strategier og samtaleteknikker som vil kunne være til hjelp for instruktørene i så 

henseende er tatt opp i rapportens teoridel, avsnitt 2.1 (Inglar, 1997). Videre har 

Krigsskolens utviklet et konsept for læring og utvikling, hvor man uttaler at skolens uttalte 

læringssyn er «kontekstuell og konstruktivistisk læring» (Krigsskolen, 2005). Det som er 

skrevet rundt dette i omtalte konsept, mener vi gir gode innspill til strategier og 

forholdningssett som instruktørene kan prøve ut i 60 Seconds. Krigsskolen har 

tilsynelatende gjort et grundig arbeid i å komme frem til noen styrende prinsipper for 

praksis, og disse er i sin helhet listet i avsnitt 2.2. Avslutningsvis i dette avsnittet vil vi kort 

bemerke at undervisningsansatte ved Krigsskolen kalles instruktører. Leder ikke denne 

benevnelsen til en oppfatning om at læreren skal nettopp instruere, formidle, overføre og 

kontrollere, altså verdier vi finner i den formidlingsorienterte pedagogikken (Inglar, 1997)? 

Vi mener at lærerpraksisen og forståelsen av egen rolle bør diskuteres slik at den og kan 

innbefatte andre perspektiver, for eksempel de vi finner i prosessorientert, gestaltorientert 

og kritisk orientert strategi. 

6.5 Utvikling av praksisteori gjennom deling av erfaringer og 

kollegaveiledning 

I vår forrige rapport pekte vi på kollegaveiledning som en måte å utvikle praksis på. Dette 

har instruktørene ikke tatt med seg som et tiltak, når de skulle gjøre en ny gjennomføring i 

år. Det er sikkert ulike grunner til dette, blant annet må det settes av nok tid og lages gode 

strukturer for dette rent organisatorisk og praktisk, i tillegg må man sette seg mer inn i hva 

dette innebærer. Kollegaveiledning er noe mer enn uformelle samtaler og deling av 

erfaringer, det må settes i system (se avsnitt 2.3.4). Vi bringer temaet opp igjen i denne 

rapporten, som en viktig mulighet. Som vi også sa i forrige evalueringsrapport er lærerens 

praktiske yrkesteori styrt av implisitte og uuttalte verdier. Å bli klar over slike styrende 

verdier kan skje gjennom veiledning av kolleger (eller andre). Poenget er at man gjennom 

veiledning kan bli klar over sider ved egen praksis, og man kan utvikle nye strategier som 

man kan prøve ut.  
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Å se på erfaringene sine er gjerne utgangspunktet for veiledningssamtaler. Praksis har flere 

lag og utvikling av praksis krever refleksjon som går over alle lagene; fra konkret handling, 

til teori- og erfaringsbaserte begrunnelser, til etiske- og verdimessige begrunnelser. I 

kapittel 2.3 presenterte vi praksistrekanten som viser at veiledingssamtaler bør ta 

utgangspunkt i handlingsnivået og føres videre til begrunnelsesnivået og nivået for etiske 

og verdimessige rettferdiggjørelser (Lauvås & Handal, 1994). Slik får den enkelte tak i sin 

praktiske yrkesteori, kan utfordre og supplere denne og prøve ut nye strategier. En slik 

samtale kan tilnærmes som en åpen undring over eget bidrag til kadettenes læreprosess, og 

kan føre til bevegelse mot ny innsikt og praksis.  

I et tidligere avsnitt var vi inne på at en av instruktørene ønsket mer diskusjon av 

erfaringer blant instruktørene i 60 Seconds. Dette mener vi er fornuftig. Systematisk 

erfaringsdeling kan bidra til å utvikle «teori- og erfaringsbaserte begrunnelser»3. Vi tror at 

systematisk deling av erfaringer vil være nyttig for å utvikle 60 Seconds videre. Av 

intervjuet med instruktørene så vi at dette er et savn hos flere, og det ble sagt at 

instruktørene i for stor grad diskuterte kunnskapsstoffet seg i mellom, ikke det som kan 

bidra til å utvikle lærerens undervisningspraksis. Bare en av instruktørene uttrykte 

eksplisitt at deling av erfaringer ikke hadde noe for seg i det han anså hver gruppe til å 

være «unik» og erfaringene dermed mer irrelevante for de andre. Vi mener at deling av 

erfaringer er verd å se nærmere på fordi vi tror at det basert på ulike erfaringer går an å 

danne noen prinsipper som man vil prøve ut i nye gjennomføringer. Går man til 

litteraturen som handler om utvikling av praksis, så står refleksjon over erfaringer sentralt 

(Argyris & Schön, 1989; Inglar, 1997; Hessevaagbakke & Buberg, 2004; Lauvås & Handal, 

1994). Slik refleksjon kan med fordel gjøres sammen med andre, slik 

erfaringslæringsmodellen til David A. Kolb viser (se avsnitt 2.3.1). Instruktørene kan lage 

en arena for slik felles deling, hvor man tilrettelegger for en læreprosess instruktørene i 

mellom samtidig som man driver med «produksjonen», det vil si undervisningsoppgaven 

(se avsnitt 2.3.3). Dette kalles å organisere en parallell læreprosess, hvor man gjør 

hverdagslæringen mer systematisk. Å sette av tid og rom til dette, utenfor 

handlingstvangen, vil kunne bidra til kompetanseheving for instruktørene og bedre 

læreprosesser for kadettene (ibid).  

6.6 Smågruppeundervisning og gruppedynamikk 

Vi har ikke observert alle instruktørene som er involvert i 60 Seconds, kun to av dem. Vi ser 

ulikheter i måten gruppene fasiliteres på, noe som vil være naturlig da det er to ulike 

lærere. Gruppene synes også å ha noe ulikt «klima» og normer for atferd, noe som heller 

ikke er unaturlig gitt at det er ulike kadetter. Det er likevel noen problemstillinger vi vil 

reise angående dette.  

                                                      
3
 Det vil si nivået P2 i praksistrekanten som er presentert i teorikapitlet, avsnitt 2.3. 
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Hos begge instruktørene ser vi at gjennomføringen av smågruppeundervisningen har 

utviklet seg, og på ulike måter. Instruktøren i gruppe A, ser ut til å ha valg å endre sin 

fysiske posisjon i gruppen, og med dette signaliserte «likeverdig deltakelse». Vi observerte 

også at han opptrådte mindre styrende og dominant enn i forrige gjennomføring i det han 

gav kadettene mer plass i dialogen. Dette gjorde han ved å legge vekt på å lytte til det de 

sa, samt at han gav kadettene nok tid til å legge frem sin forståelse av begreper, prinsipper 

og fenomener. Han stilte spørsmål som «Er det mer dere vil trekke frem?», «Er det mer som 

er forskjellig?», og generelt ventet han lenge før han selv kom på banen med sitt. Vi ser at 

instruktøren benytter spørreteknikker vi finner i prosessorientert og kritisk orientert 

veiledning (Inglar, 1997). Kadettenes initiativer ble verdsatt og bygget videre på. Som følge 

av dette var kadettene i vesentlig større grad orientert mot hverandre og ikke bare mot 

instruktør, enn hva de var i forrige gjennomføring. Her må det påpekes at kadettene ikke er 

de samme som i fjor, og dette vil også være en faktor å ta i betraktning for den endrede 

gruppedynamikken som vi observerte. Like fullt tror vi at grepene denne instruktøren har 

gjort, både med hensyn til plassering, spørsmålsstilling, aktiv lytting og det at han gir 

kadettene god nok tid, har påvirket dynamikken. I denne gruppen fortalte kadettene også 

at det som trigget dialog dem i mellom var stillhet. Det synes vi er interessant og det 

anskueliggjør at stillhet faktisk gir rom for deltakelse. 

Instruktøren i gruppe B fremsto som vennlig og demokratisk ovenfor kadettene. Han 

hadde ikke valgt å endre sin fysiske posisjon i rommet og fremsto fortsatt som lederen ved 

enden av bordet.  Hans måte å signalisere en form for likeverd med kadettene på, var ved å 

la kadettene være med på å ta avgjørelser med hensyn til hva de ønsket å fokusere på i 

seminaret, samt hvordan de skulle gjennomføre seminaret. Vi observerte at instruktøren 

denne gangen var mer strukturert i sin gjennomføring av seminaret, ved at han forklarte 

hva gruppen skulle ha fokus på i seminarets ulike sekvenser og hvorfor. Han stilte ofte 

kadettene spørsmål for å skape refleksjon og for å hjelpe kadettene videre i sine 

resonnementer. Imidlertid så vi at instruktøren fortsatt hadde kontrollen i diskusjonen og 

at mye av dialogen gikk gjennom han, noe også kadettene bemerket i vårt intervju med 

dem. Som tidligere beskrevet hadde instruktøren i gruppe B bare gjennomført tre 

seminarer sammen med gruppen, og det kan synes som at gruppen på intervjutidspunkter 

fortsatt var i en brytningsfase der de forsøkte å finne ut hvilke roller de skulle innta og 

hvordan seminaret burde gjennomføres (Tuckmann 1965, ref. etter Kaufmann & 

Kaufmann, 1996, s. 274). En tolkning kan være at dette var en av årsakene til at 

instruktøren tilsynelatende ikke ville gi slipp på kontrollen. Likevel er det mer plass til 

kadettene som kadettene etterspør. De ønsker å få større plass under diskusjonen, slik at 

det er de som kommer frem til gode argumenter og slik sett «eier diskusjonen», som de 

sier. I gruppe B mener kadettene at dialog mellom kadettene kun skjer når instruktøren gir 

rom til det. En måte instruktøren kan prøve å få til dette på er å legge mer vekt på å lytte til 

hva kadettene sier og vente å se hva som skjer mellom kadettene før han selv griper inn. 

Han kan på ulike måter prøve ut en mindre aktiv rolle. For eksempel kan han prøve ut å 

endre fysisk plassering, samt eksperimentere med mer prosessorienterte og kritisk 
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orienterte strategier. Det er ikke slik å forstå at formidlingsorienterte teknikker ikke kan 

være hensiktsmessig, men det kommer an på situasjonen og de langsiktige målene med 

gruppeseminaret (Inglar, 1997). Med en litt mer tilbaketrukket rolle kan instruktøren legge 

vekt på å lytte til det som kadettene bringer frem, og hvordan de forstår ulike fenomener 

og sammenhenger. Instruktøren kan fortsatt stoppe opp og stille spørsmål, samt hjelpe 

kadettene i å trekke sammen trådene og foreta oppsummeringer sammen med dem.  

Som vi har vært inne på vil fartstiden medlemmene i gruppen har sammen ha betydning 

for gruppedynamikken i de to gruppene, noe som henger sammen med hvor langt 

gruppene har kommet i utvikling mot å være en velfungerende gruppe (ibid). Gruppe A 

virker mer samkjørte enn gruppe B. I gruppa A ser det ut til at mønsteret av samspill 

mellom deltakerne er akseptert av alle, og at roller og maktforhold virker avklart. I gruppe 

B ser vi at kadettene kommer tilbake til hvordan seminaret skal gjennomføres gjentatte 

ganger, noe gruppe A ikke tematiserer i intervjuet med dem. Det «strides» i gruppe B om 

hvordan ting bør gjøres i gjennomføringen og det snakkes om at sterke personligheter 

bidrar til at man er noe krasse mot hverandre og man «blir satt på plass». Kadettene selv 

sier også at de er ganske konkurranseorienterte i denne gruppen og noen av dem mener at 

instruktøren må hjelpe dem til å skape et godt klima. Det kan se ut som om gruppene er 

kommet ulikt i gruppeutviklingen noe som er en ekstra utfordring for instruktøren i 

gruppe B. 

6.7 Toulmins argumentasjonsmodell 

Til forskjell fra forrige evaluering ser vi nå at argumentasjonsmodellen til Toulmin er mer 

fremme både i planleggingen av og gjennomføringen av smågruppeundervisningen. Det er 

noe uenighet om hvilken av modellene til Toulmin som skal benyttes, noe vi anbefaler 

instruktørene å komme til enighet om. Kadettene synes at alle instruktører skal vektlegge 

argumentasjon, men som i fjorårets evaluering mener de at noen instruktører ikke gjør det 

(snakker om andre grupper). Det vi ser er at instruktørene gjennomfører seminaret på ulike 

måter når det gjelder struktureringen av undervisningen. I gruppe A er det en løsere 

struktur og deltakelse skjer mer dynamisk, i gruppe B er det en fastere struktur hvor man 

har en fast måte å gjennomføre et fremlegg på. Kadettene skal legge frem sin påstand med 

belegg, de skal stå oppe ved tavla og de får ikke bruke notater. I tillegg skal en medkadett 

gjenta fremlegget slik at man kontrollerer at kadettene har fått med seg poenget i 

fremlegget. I gruppe A sitter alle rundt bordet og kadettene får bruke notater. Instruktøren 

i denne gruppen mener selv at han bruker parafrasering på en annen måte enn sine 

kolleger. Han mener at han bruker gjentakelser for å bringe dialogen videre, mens han 

opplever at de andre bruker gjentakelse som kontroll. Dette skillet instruktøren her trekker 

frem synes vi er interessant og noe instruktørene bør diskutere videre. 
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Som i fjor ser vi at kadettene synes modellen er vanskelig, særlig dette med hva en 

hjemmel egentlig er. Kadettene forteller at de får en innføring i Toulmin i forbindelse med 

et kurs i forskningsmetoder. Noen synes dette fungerer bra og at det er tilstrekkelig at de 

ellers lærer seg modellen mens de anvender den på fagstoffet i 60 Seconds, mens andre vil 

ha et eget kurs i Toulmin før 60 Seconds starter. Som vi har sagt tidligere har kadettene 

ulike preferanser for induktive og deduktive strategier, noe som kan henge sammen med 

deres prefererte og generelle læringsstil. Det er derfor vanskelig for oss å gi noen 

anbefaling om hva som er formålstjenlig å gjøre med hensyn til innføringen i Toulmin 

utover at vi antar det vil være enklere å lære modellen i et lite komplekst fagstoff til å 

begynne med, noe vi også sa i forrige evaluering. 

6.8 Et opplegg kadettene opplever som særlig godt og læringsfremmende 

Også dette årets kadetter snakker om 60 Seconds i positive vendinger. Det er en strategi 

som krever mye av kadettene, men de får mye igjen. Aspektene ved strategien som 

kadettene nevner er de samme som kadettene i fjor oppgav. Kadettene forteller at de lærer 

av hverandre og at det handler om å sammen komme frem til kjernen i fagstoffet. Man får 

en god mulighet til å lære av hverandre og slik få supplert og utvidet egen forståelse av 

temaene som tas opp. Et element i dette, er ikke bare å lytte til hva andre bringer inn i 

diskusjonen, men også å få tilbakemeldinger fra medkadetter og instruktør på sin egen 

forståelse. Begrenset tid til presentasjon, jfr. benevnelsen «60 Seconds» tvinger kadettene til 

å finne frem til det sentrale i fagstoffet. At strategien innebærer korte, forberedte 

presentasjoner innledningsvis tvinger kadettene til å være aktive i bearbeiding av fagstoffet 

og kommer til kjernen i det. Videre ser  vi i år noe kadettene i fjor ikke var like opptatt av; 

kildekritikk. Flere nevner at 60 Seconds også har bidratt til at de leser kilder mer kritisk, 

noe som blant annet innebærer at de søker å få fatt i de ulike forfatternes perspektiver. 

Dette kom frem både i observasjon av gruppene, samt i samtaler med kadettene.  

Kadettene er helt klare på at strategien 60 Seconds bidrar til dybdelæring og ikke 

overflatelæring (Ramsden, 1988). Faget blir gjennom strategien knyttet til «virkeligheten» 

og det handler om å se forholdet mellom krig og samfunn. For noen har forståelsen av egen 

læreprosess forandret seg ved at de tidligere trodde at det handlet om å pugge og huske et 

fagstoff, men hvor de nå ser at det det handler om å forstå, relatere stoffet til eget yrke, se 

sammenhenger samt forholde seg kritisk til fagstoffet og problemstillingene. Det finnes 

ingen fasit, og svaret ligger i gruppa, påpekes det. At strategien 60 Seconds for mange av 

kadettene gir en slik forståelse av egen læreprosess, mener vi er særlig positivt. I tillegg er 

kadettene i år mye mer opptatt av at de også skal medvirke til de andre kadettene i gruppa 

sin læring. At argumentasjonsmodellen brukes som en slags kjerne i det pedagogiske 

opplegget gjør at kadettene nå er mer bevisste på at påstander må begrunnes med faglig 

holdbarhet.  
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6.9 Avsluttende kommentar 

Som i fjorårets evaluering ser vi at 60 Seconds er et pedagogisk opplegg som kadettene selv 

opplever som særlig læringsfremmende. Kadettene synes å forberede seg godt til 

seminaret, de utvikler studiestrategiene sine og de lærer mye i læringsfellesskapet. I følge 

kadettene skiller opplegget seg ut fra andre metoder som benyttes og kadettene synes å ta 

oppdraget seriøst, slik en av kadettene sier det:  

Noe av det som er styrken ved 60 Seconds er at det er litt høytid. Du skal ikke bare slenge ut noe, 

da kunne det vært en kollokvie inne på Dronningen … og sitte der og snakke om stoffet, eller 

inne på messa … når vi har 60 Seconds skal det være, som jeg sier, litt høytid da, at vi skal være 

forberedt og det du sier skal settes krav til (…). 

Når det gjelder instruktørene ser vi som tidligere nevnt noen endringer i årets 

gjennomføring, både i instruktørenes planlegging og i gjennomføring av 

smågruppeundervisningen. Vi håper det kommer frem i denne rapporten at opplegget har 

flere styrker og kvaliteter. Instruktørene tar oppgaven på alvor og legger ned mye arbeid i 

både forberedelser og gjennomføring. Vi vil gjerne fremheve dette. I de foraene vi har 

deltatt i, ser vi imidlertid at særlig dette med undervisningsstrategier i liten grad får plass i 

diskusjonene mellom instruktørene, samt hvilke verdier som styrer lærernes praksiser. Vi 

foreslår at dette er noe instruktørene ser nærmere på. Vi håper derfor at det vi har 

formidlet i denne rapporten bidrar til at instruktørene kan la seg inspirere til å utvikle 60 

Seconds videre, hvor utvikling av egne undervisningsstrategier inngår for å skape god 

gruppedynamikk, studentaktivitet og måloppnåelse, men dette bør løftes videre enn kun 

læring av teknikker, man må gå dypere og inn i instruktørenes praksisteorier. Det kan 

derfor hende at utviklingen av instruktørenes praksis bør settes inn i mer faste rammer, 

som en parallell læreprosess hvor også kollegaveiledning kan inngå. Kollegaveiledning er 

som nevnt noe mer enn uformelle samtaler og felles planlegging, det må lages en struktur 

og et rammeverk. Skal den enkelte instruktør utvikle undervisningsstrategiene sine, samt 

bli kjent med sin praktiske yrkesteori, må skolen lage rom for dette, samt stille kompetanse 

til rådighet slik at gode strukturer og praksiser for slik kompetanseutvikling kan utvikle. 
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8 VEDLEGG 

8.1 Vedlegg A: Emnebeskrivelse ”Fredsstøttende operasjoner” 
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8.2 Vedlegg B: Instruktørnotat 

I nettversjonen av rapporten er dette vedlegget tatt ut - dette etter ønske fra 

oppdragsgiver. 

 

8.3 Vedlegg C: Observasjonsguide 
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8.4 Vedlegg D: Intervjuguide kadettintervjuer 

Innledning 

Presentere meg og evalueringsprosjektet. Kort innledning om hvorfor vi har samlet de til 

intervju. Si litt om gruppeintervju som metode – vi ønsker at alle snakker, det er ikke noe 

svar som er mer riktig enn noe annet, alle får være anonyme i den forstand at vi ikke 

navngir informanter om vi bruker sitater. Intervjuet blir skrevet ut, men opptaket blir 

sletta. 

En runde rundt bordet hvor hver enkelt presenterer seg (kun navn). 

Intensjoner og erfaringer 

Hva opplever dere er hensikten med opplegget i 60 Seconds? 

Opplæring og nærmeste utviklingssone 

 Beskriv en eventuell innføring i 60 Seconds og hva det har bidratt til?  

 Hva synes dere om å bruke en argumentasjonsmodell som grunnlag i 

gruppediskusjonen?  

 Er det noe dere trenger mer støtte i mht å mestre denne formen eller er det greit å få 

det til? 

Forberedelse til gruppeseminaret 

 Hva gjør dere i forberedelsesfasen frem mot gruppeseminaret? Kan dere beskrive 

nøyaktig hva dere pleier å gjøre? 

 Bidrar støtteforelesningen(e) til læringa deres? På hvilken måte? (gjennomføres i 

uken før gruppeseminaret) 

Gruppeklima 

 Hvor lenge har dere vært i samme gruppe? 

 Hvordan vil dere beskrive klimaet/miljøet i seminargruppen? (Her er vi ute etter 

hvor vidt det er trygghet og tillit) 

Gjennomføringen av gruppeseminaret 

(Ta event. også opp viktige forhold vi har sett under observasjonen og spør hvorfor de ble 

slik) 

 Står det klart for dere hva som forventes av dere når dere starter seminaret? (Her er 

vi ute etter om det kommuniseres målsetninger og læringsutbytte – hvor både 

faglig innhold og argumentasjon er viktig) 
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 Dere skal både presentere påstand med argument, samt lytte og respondere på 

andres argumenter. Det skal bli en slags diskusjon. Hvordan går det? 

Begrunnelser? 

 Spørsmålene dere jobber med – er de formulert slik at dere klarer å lage 

argumenter og kan diskutere dere imellom? 

 Hva er det som utløser (fører til) diskusjon mellom kadettene? 

Roller 

 Hva er instruktørenes rolle under gruppeseminaret slik dere oppfatter det? 

 Hva er kadettenes rolle slik dere oppfatter det? 

Tilbakemelding 

 Hva er det instruktøren legger vekt på når han gir tilbakemelding? 

 Er det læringsfremmende å få tilbakemelding? Er det noe dere savner? 

Gruppens betydning 

 Hva bidrar gruppa til i deres læring? 

Læring og overføringsverdi 

 Hva har dere lært? (faktiske forhold, ikke intensjoner) 

 Bidrar denne læringsformen til at dere er mest opptatt av å pugge fakta eller forstå 

sammenhenger? (dybdelæring) 

 Er det noen sammenheng mellom 60 Seconds uken og praktiske øvelser  dere har 

påfølgende uke (kartøvelser mv). 

8.5 Vedlegg E: Intervjuguide instruktørintervju 

1. Hva er det viktigste dere lærte med evalueringen? 

2. Har evalueringen skapt endringer i praksisen deres – på hvilken måte? 

3. Hva opplever dere at dere fokuserte på i planleggingsmøtet deres? 

4. Er det noe dere føler manglet? Er det noe dere føler dere burde ha diskutert mer? 

5. Dere har utviklet noen tiltak etter evalueringen, hvorfor valgte dere akkurat disse 

tiltakene og er det noe dere har jobbet sammen om? 

6. Det å utvikle kadettenes kompetanse med hensyn til å være nysgjerrig og 

undersøkende til både egne og andres synspunkter og holdninger, er det noe som 

kan begrenses i det at dere har valgt en argumentasjonsmodell som grunnlag for 

seminaret? 

7. Finnes det noe ideal for instruktørrollen i Forsvaret (sosialisering)?  
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8.6 Vedlegg F: Refleksjonsnotat 

Innledning 

For at vi skal kunne belyse viktige sider ved utviklingen av praksisen til dere instruktører 

som er involvert i 60 Seconds, trenger vi noe mer informasjon fra dere. Vi vil gjerne at dere 

skriver noen refleksjoner rundt spørsmålene som er listet nedenfor.  

 

Ramme: Alle spørsmålene besvares i lys av 60 Seconds.  

Det er viktig at du svarer så fyldig som mulig, slik at vi får et godt innblikk i hvordan du 

tenker, vurderer og begrunner rundt temaene som tas opp i spørsmålene. Du kan utvide 

skrivefeltet under hvert spørsmål slik at du får nok plass til å skrive. 

Etter at du har skrevet ferdig notatet sender du det direkte til Mona Stokke på epost: 

ms@ostforsk.no 

Spørsmål 

1. Hvordan opplevde du den siste gjennomføringen av 60 Seconds i din gruppe? 

2. Hvilken teoretisk eller praktisk kunnskap opplever du at du brukte i denne 

situasjonen? 

3. Hvilken kunnskap mener at du må tilegne deg for å møte lignende situasjoner 

senere? 

4. Beskriv samarbeidet mellom dere som er instruktører i 60 Seconds? Hva opplever 

du fungerer bra i samarbeidet, og hva mener du eventuelt kan utvikles?  

5. Hva opplever du at du trenger fra dine kolleger? Hva mener du at du selv kan 

bidra med ovenfor kollegene dine? 

6. Hva opplever du er barrierer for utvikling av din praksis? (eks. ledelse, rammer, 

egen kunnskap, innstilling mv). 

7. Hva opplever du er viktige egenskaper og væremåter som instruktør i 60 Seconds? 

Hva legger du som instruktør vekt på og hvorfor? 

8. Har du prøvd ut nye metoder eller gjort nye ”grep” i 60 Seconds etter den første 

evalueringen? Hva handlet dette om og hvorfor valgte du å gjøre akkurat disse 

grepene? Hva opplever du var resultatet av denne utprøvingen?  

9. Hva mener du det blir viktig for dere å ta tak i fremover mht 60 Seconds? 
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8.7 Vedlegg G: Instruktørenes tiltak etter evalueringens første del  
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8.8 Vedlegg H: Evalueringsmatrise 
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Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Krigsskolen og bringer kunnskap fra 

andre del av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske 

tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisningen ved skolen. Det er særlig 

instruktørenes planlegging og gjennomføring av smågruppeundervisning som er i 

fokus, samt kadettenes læringsutbytte. 
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