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Evaluering av grunnkurs i suggestopedi i Oslo 

13.-16.mars 2019 
 
Det ble avholdt grunnkurs i suggestopedi/Lozanovmetoden i Lilleaker Folkets Hus 4 dager fra 

13.mars til og med 16.mars 2019  

 

Kursleder var Karense Foslien, adjunkt med spesialkompetanse i metoden suggestopedi. Grunnkurset 

er obligatorisk for de som ønsker å ta videre/etterutdanning. Målet med grunnkurset er å gi deltakerne 

et lite innblikk i metoden og samtidig oppleve hvordan det er å lære et språk man ikke behersker ved 

å bruke metoden suggestopedi. På kurset i Oslo ble det brukt swahili. Hensikten er at kursdeltakerne 

skal få kjenne på hvordan det er å være i «elevenes sko».  Deltakerne var samstemte i at det var 

interessant å bli kjent med et afrikansk språk som er så forskjellig fra et europeisk språk. Swahili har 

dessuten ord fra både hindi, engelsk, somali og arabisk.  

 

Kurset var overbooket og hadde 23 deltakere. Deltakerne kom fra kommunal voksenopplæring, og 

privat tilbyder av kurs.  

 

20 deltakere fylte ut evalueringsskjemaet. 3 hadde gyldig fravær på kursets siste dag. Deltakerne 

skulle krysse av hvor enige de var i følgende utsagn på en skala der 1 var helt uenig og 5 var helt 

enig. Deltakerne skrev også kommentarer.   

 

 

Resultater      

  

 

Jeg opplevde at kurset ga læringsglede 

og motivasjon:  

 Resultat: 18 svarte 5 (90%) 

                    2 svarte 4 (10%)  

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

Jeg opplevde en kreativ og samtidig en 

systematisk metode:  

 Resultat: 18 svarte 5 (90%) 

                    2 svarte 4 (10 %)  
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Variasjon av virkemidler gjorde meg 

aktiv i opplæringen:  

 Resultat: 18 svarte 5 (90%) 

                    2 svarte 4 (10 %) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden var en positiv opplevelse for 

meg:   

Resultat: 19 svarte 5 (95%) 

                  1 svarte 4 (5 %) 

                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

Elevene mine vil ha glede av denne 

metoden:  

Resultat: 15 svarte 5 (75%)                 

                 5 svarte 4 (25%) 
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Jeg ønsker å lære mer om denne 

metoden:  

Resultat: 17 svarte 5 (85%)                   

                   3 svarte 4 (15%)                

 

 

                  
 

 

 

*Søylediagrammene er utarbeidet av Stefano Esposito 
 

       

    Kan du si noe om hva som var viktigst for deg på kurset?  
          

1. Inkluderende. Alle i gruppa blir sett og verdsatt- innbydende. Ikke noe press. Asante 

Sana  

 

2. Å lære metoden. Det ble veldig morsomt. Morsomt å lære swahili også var Karense veldig 

god. Fantastisk kroppsbeherskelse og språk. Terningskast 6  

 

3. At jeg fikk oppleve hvordan det er å være elev, lære et nytt språk uten felles referanse. At jeg 

fikk erfare hvor systematisk og gjennomtenkt metoden er.  

 

4. Positivt elevsyn (menneskesyn- Varierte og kreative virkemidler -   konkrete tips. Takk for et 

veldig inspirerende kurs! Karense, dyktig lærer og inspirator. Lykke til videre! Sees!  

 

5. Fint at bilder og setninger hang på veggen hele tiden. Flott med grupper og at vi skulle hjelpe 

hverandre. Gøy med «historien» om familien og at vi skulle velge en egen identitet. 

 

6. Det viktigste var kombinasjonen av glede, ansvarliggjøring, høye forventninger og 

«usynlige» systematiske gjentakelser.  

 

7. Viktigheten av å bryte av aktiviteten relativt raskt. Det holder nysgjerrigheten «oppe». At det 

er «riktig» å ikke forstå alt  

 

8. Å bli «badet» i alt det nye til det fester seg. Bruk av lek, sanselighet, humør, musikk og 

samarbeid.  

 

9. Vanskelig å si hva som var viktigst på kurset, siden alt var bra, men det å vise at man tror på 

at elevene klarer å lære synes jeg er veldig viktig! Og hele tiden, nye , passe store 

utfordringer som gir mestringsfølels 

 

10. Helheten – motiverende – engasjerende- gode resultater – Gøy!  
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11. Gleden det gir å mestre noe du forsøker å lære!  

 

12. Stasjonslæring, sang, variasjon, samtalene, gjentagelsene, m.m.m  

 

13. Inspirasjon til ulike aktiviteter som jeg kan bruke i undervisningen. 

 

14. Oppleve alle sansenes betydning, sang, variasjon, samarbeid, kreativitet, repetisjon, det 

visuelle på veggene. Har fått mye inspirasjon, ikke minst fått mye motivasjon til å lære 

swahili og motivere elevene mine.  

 

 

 

15. Aktivitet og mestring. 

 

16. Det var veldig bra å se de forskjellige delene i den suggestopediske sirkelen. Det var også 

interessant å se de ulike aktivitetene og oppgavene, bruk av musikk og kunst.  

 

17. Jeg fikk masse inspirasjon til å gjøre min undervisning mer kreativ.  

 

18. Bruker kroppsspråk, variasjon.  

 

19. Variasjon av virkemidler. 

 

20. Alle tingene som er nevnt i skjema ovenfor.  

 

 

Konklusjon  
 

Evalueringen viser at dette kurset har truffet deltakerne og deres interesse for metodikk og 

praksis. Dette er en svært god evaluering hvor majoriteten har gitt score 5 på alle utsagnene på 

en skala fra 1-5.  

 

19 av 20 ga score 5 på utsagnet om at metoden var en positiv opplevelse for meg. Det betyr at det 

er en veldig stor konsensus blant deltakerne om at metoden har innfridd deltakernes 

forventninger. Metoden kan brukes for alle grupper på alle språknivåer. Elever/ voksne deltakere 

som har opplevd metoden både lærer raskt og elsker metoden.  

 

På spørsmålet om hva som var viktigst for deg på kurset er noen av tilbakemeldingene blant  

annet variasjon av virkemidler, morsomt å lære, glede, kreativitet, mestring og inkludering hvor  

alle i gruppa blir sett og verdsatt uten noe press. 

 

17 av 20 ga score 5 på at de ønsker å lære mer av metoden. 3 ga score 4. Det er VIKTIG å ta 

deres tilbakemelding på alvor. Den sier noe om hvilken kompetanse lærerne ønsker og har behov 

for i sin undervisningspraksis. De ønsker et praktisk pedagogisk tilbud slik metoden 

suggestopedi kan gi dem og som de har opplevd på begynnerkurset der de selv var i” elevenes 

sko”.   

 

Det er ikke tilstrekkelig med grunnkurset hvis lærere skal bruke suggestopedi i praksis i 

klasserommene. Lærerne må ha mer opplæring for å kunne håndtere et stort materiell og bruke 

didaktikken slik at metoden gir gode resultater hos elevene.   
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Det er utviklet et etterutdanningskurs med 4 samlinger à 2 dager pluss en todagers 

sertifiseringssamling som gjennomføres i underkant av ett år.  

 

Suggestopedimetoden fokuserer på helhet og sammenheng med mye variasjon i opplæringen 

uansett nivå. Det er en gledesfylt og motivernede metode som gir resultater slik at mennesker 

kan få utvikle seg raskt språklig. Noen lykkes veldig raskt. Her et et eksempel på det.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HN79t7Mq9U&feature=youtu.be  

 

UNESCO har anbefalt metoden for nyankomne innvandrere som ledd i deres integeringsprosess 

i tillegg til følgende geupper:   

 

• Elever i ungdoms- og videregående skole som har fremmedspråk på fagplanen.  

• Dyslektikere  

• Analfabeter og personer med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. 

 

Personer med ingen eller lite skolebakgrunn har ikke «knagger» å henge teoretisk kunnskap på. 

Analfabeter har spesielt behov for andre og varierte virkemidler i sin opplæring. Se avisartikkel 

i Aftenposten på nettet datert 06.02 og i papirutgaven 07.02.2017: 

 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Analfabetene-er-var-tids-glemte-gruppe--Lisa-

Hartmark-614465b.html 

 

Nyankomne minoritetsspråklige barn og unge ville hatt stor glede av metoden i starten av 

norskopplæringen. Flere barn har spurt hvorfor ikke denne metoden er i skolen deres.    

 

Brochmann 2 utvalget kom med sin rapport i 2017. I denne skriver de at «innvandrere har behov     

for et større mangfold av metoder i norskopplæringen da innvandrerbefolkningen er heterogen» 

I tillegg skriver utvalget i rapporten:  

 

Utvalget vil understreke at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap for voksne, det gjelder både opplæringens innhold, metodisk tilnærming, 
læringsmiljø og kommunens organisering av tilbudet. Lite forskning kan føre til at 
politikkutviklingen skjer på mangelfullt grunnlag.( NOU 2017 :2 kap. 10, side 198)  

 

Det har aldri vært forskning i Norge hvor analfabeter har vært målgruppen. Man derfor ikke si  

at den undervisningen som gis i dag er forskningsbasert.  

 

Fafo sier tydelig i rapporten Introduskjosnprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem ? 
(2017) når de omtaler norskopplæringen for spor 1 deltakere "at botemiddelet for manglende 
progresjon i norskopplæringen ser ut til å være mer av det samme - altså enda mer av den 
formen for norskopplæring som så langt ikke har virket. Dette er dermed et felt det kan være 
behov for dramatisk omlegging av virkemidler og arbeidsmetoder (side 310). 
 

Fafo viser også til metoden suggestopedi i rapporten og sier at den har gitt resultater, men at den  

ikke er effektevaluert, men at det er behov for en systematisk utprøving av alternative  

pedagogiske tilnærminger i norskopplæringen for voksne med lite eller ingen utdanning  

(side 311).   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HN79t7Mq9U&feature=youtu.be
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Analfabetene-er-var-tids-glemte-gruppe--Lisa-Hartmark-614465b.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Analfabetene-er-var-tids-glemte-gruppe--Lisa-Hartmark-614465b.html


 6 

Interessen for kompetanseutvikling i suggestopedi er økende. Det vises ellers til hjemmesiden til  

Lozanovmetoden på norsk www.suggestopedi.no hvor det legges ut fortløpende informasjon,  

rapporter og evalueringer. Vi vil avslutte med et innspill fra en leder i voksenopplæringen som 

selv har tatt etterutdanningen i metoden.   

 

«Veldig bra at dere jobber videre for å få fokus på målgruppa vår- og behovet for flere metoder i 

språkopplæringa! For vår kommune sin del så kan jeg jo si at opplæringa i suggestopedi har 

vært kjempeviktig, både for konkret arbeid med undervisning, men også som motivasjon og 

inspirasjon for lærerne. En ting som jeg har tenkt mye på, er at utdanningen i suggestopedi i 

mye større grad enn PPU og diverse kurs/etterutdanninger for lærere går helt konkret inn på 

lærerrollen. På de fleste andre kurs/utdanninger lærer man masse teori, men lite konkret om 

hvordan vi faktisk bør «oppføre oss» i klasserommet. Og det at lærerne på suggestopedi-

utdanning i mye større grad enn vanlige utdanninger modellerer god undervisning, det er utrolig 

viktig! Nå har jeg ikke gått vanlig lærerskole, jeg håper jo det er litt mer praktisk innretta enn 

PPU, men likevel så tror jeg dette har vært veldig viktig for flere enn meg!  

 

Og ikke minst, det å være på et kurs for lærere der hovedfokus er språkopplæring for voksne, 

har vært gull verdt!» Ingeborg Sæbø Oluka, leder av introsenteret i Suldal kommune  

                                                                                                                                                       
 

 
Lozanovmetoden  

v/Lisa Hartmark 

Oslo 05.04.2019 

 

 

 
 

  

 

http://www.suggestopedi.no/

