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Evaluering av etterutdanningen i Lozanovmetoden/ 

suggestopedi 25. 04.2018 – 18.01.2019 
 

Etterutdanningen i Lozanovmetoden/ suggestopedi startet 25.04.2018 på Saxegaarden i Oslo. 

Totalt var det 4 samlinger à to dager pluss en todagers sertifiseringssamling gjennom  

en tidsperiode i underkant av ett år fram til 18.01.2019.    

 

Kursledere var Karense Foslien, adjunkt med spesialkompetanse i metoden suggestopedi og Lisa 

Hartmark, tidligere rektor i voksenopplæringen og utdannet trainer av dr. Georgi Lozanov. Alle 

deltakerne hadde gjennomført grunnkurset som er obligatorisk for de som ønsker å ta 

videre/etterutdanning. Målet med etterutdanningen er å dyktiggjøre lærere i metoden, så de føler seg 

komfortable med å undervise deltakere. Det tar tid å implementere elementene i metoden så man 

føler seg trygg på at det man gjør fungerer godt, derfor går samlingene over ca. ett år.     

 

Kurset var overbooket med 32 deltakere. Lærerne kom fra kommunal voksenopplæring, og private 

tilbydere av kurs. Majoriteten underviste voksne innvandrere.   

 

29 deltakere fylte ut evalueringsskjemaet. Deltakerne skulle krysse av hvor enige de var i følgende 

utsagn på en skala der 1 var helt uenig og 5 var helt enig.  27 deltakerne skrev også kommentarer.   

 

 

Resultater      

  

 

Kurset har gitt meg nye og relevante 

didaktiske verktøy og vil være nyttig 

for min videre undervisning: 

 

Resultat: 27 svarte 5 (93,1%)  

                    2 svarte 4 (6,9%)  

 

                        

  

 

 

 

 

Jeg synes kurset har ytterligere 

utvidet mine perspektiver på læring:  

 

Resultat: 25 svarte 5 (86,2 %) 

                  4 svarte 4 (13,8 %)  
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Jeg synes kurset har ytterligere 

bevisstgjort meg som lærer:  

 Resultat: 23 svarte 5 (79,3%) 

                   4 svarte 4 (13,8%) 

                   2 svarte 3 (6,9%)  

                

 

 

 

 

Jeg har fått større forståelse for 

innlærernes situasjon:   

Resultat: 28 svarte 5 (96,6%) 

                 1 svarte 3 (3,4%) 

                                                                    

   

 

 

 

 

 

Jeg opplevde at kurset ga 

læringsglede og motivasjon:  

Resultat: 25 svarte 5 (86,2 %)                 

                 4 svarte 4 (13,8 %)  

                       

                                  

 

 

 

 

Jeg opplevde at kurset var personlig 

utviklende:  

Resultat: 24 svarte 5 (82,8 %)                   

                 5 svarte 4 (17,2 %)                
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Jeg vil anbefale kurset til andre:  

Resultat: 25 svarte 5 (86,2%) 

                 4 svarte 4 (13,8 %)  

 

                   
 

 

 

 

 

 

*Søylediagrammene er utarbeidet av Stefano Esposito 
    

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

1. Alt! Men det har vært lærerikt og matnyttig på alle måter! Dyktige lærere og kjekke 

deltakere. Det vil jeg ha stor nytte av! Tusen takk  

 

2. At det var så praktisk og matnyttig kombinert med verdifull teori om hvordan metoden er 

utviklet og hvorfor den fungerer. At liv og lære henger sammen i kurset.  

 

3. - å få en utvidet forståelse av læring generelt og språklæring spesielt - å møte engasjerte 

lærere i et inspirerende og hyggelig miljø – å få didaktiske ideer som kan brukes 

umiddelbart (aktiviteter).  

 

4. Hele strukturen, forskningen bak hele metoden. Og at det er inspirerende, gøy, kreativt og 

ikke minst morsomt. Tusen takk til Karense og Lisa, jeg håper vi holder kontakten.   

 

5. Uten at jeg visste det selv på forhånd eller hadde noen forventning til det (før grunnkurset) 

har jeg lært å tenke på en annen måte rundt læring og aktivering som er nyttig på flere plan 

og i flere sammenhenger. Tusen takk for et fantastiske samlinger!  

 

6. Det var fint at vi ble vist eller måtte gjøre aktiviteter selv og ikke bare bli fortalt. God 

kvalitet på og spennende eksterne forelesere. Dere har loset meg trygt gjennom «pensum».  

 

7. Jeg synes det er vanskelig å si en ting, fordi jeg synes hele kurset var helt fantastisk.  

 

8. Følelsen av å være trygg i læresituasjonen. Det var deilig at det var så utradisjonelt.  

 

9. Først og fremst fint å starte med å oppleve metoden som deltaker. Det var veldig fint å få 

bekreftet noen tanker og videreutvikle dem og få så mange ideer til undervisningen.  

 

10. Det å bli mer bevisst på sin rolle som lærer og hva en tilføyer undervisningen og hvordan 

variere undervisningen. 
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11. -  At vi gjorde teorien – dere var svært gode modeller – at vi jobbet i grupper- skriftlige 

oppgaver mellom samlingene- veldig kompetente innleide ressurspersoner som utfylte den 

kompetansen dere hadde selv. TUSEN TAKK. 

 

12. De praktiske øvelsene. Jon Roar Bjørkvolds foredrag var veldig inspirerende. Teorien i 

suggestopedi. Gode, positive og fyldige vurderinger. Følelse av å bli sett = motiverende. 

Godt miljø og mye positivitet og glede. Karense og Lisa gode forbilder  

                                                                                                                       

13. Dere er personlige og vennlige- det er lett å delta med spørsmål og erfaringer. Grundig 

gjennomgang av temaer. Liker dere, altså! Savnet litt mer konkret jobbing med tekst ut over 

introduksjonen. Kunne f.eks. hatt idemyldring /gruppeoppgaver til tekstene for å finne 

temaer og opplegg / framgangsplan ift. dem.   

 

14. - Å bli meir klar over det umedvitne, kapasiteten, funksjonsmåten- og implisitt læring og alt 

som heng saman med det – å bli meir klar over kor ulike menneska er og at alle rår over 

skattar i form av særlig kunnskap, særlige evner –alt av klssisk kunst og musikk – lengtar 

etter meir.   

 

15. Å få dypere innsikt i metoden. Å få oppleve mer av hvordan metoden virker i praksis. Kunne 

ha ønsket meg at det var større vekt på klassisk musikk og kunst i løpet av kurset.  

 

16. Jeg takker for all hjelp og støtte. Det var viktig å bli «en bedre lærer».  

 

17. Å møte lærere fra hele landet var veldig inspirerende!  

 

18. Det ga trygghet i å bruke kreative metoder. Jeg savner mer materiell om metoden. Dr. 

Lozanov er vanskelig tilgjengelig og rotete i framstillingen. Spørsmål om hva vi savner! 

Forbedringspotensialet for kurset?  

 

19. Få helheten, Konsertlesing. Skrive oppgavene. Lese teori. Få tips til aktiviteter.  

 

20. Vanskelig å plukke ut noe. Det har vært flott å se hvordan metoden «harmonerer med 

naturen» på et vis. Det er jo slik barna lærer, den eneste gruppen som har maksimal 

måloppnåelse som språkinnlærere! Gleder meg til å ta fatt. Tusen takk for en fantastisk reise 

– så langt!  

 

21. Det har vært utrolig kjekt, inspirerende og lærerikt! Veldig bra at det har vært fokus på det 

praktiske, stemmetrening, øving på konsert- og korlesing, aktivering, osv. Mye mer nyttig 

enn bare et teoretisk kurs.   

 

22. FRIHETEN -  ATMOSFÆREN  

 

23. Det var viktig for meg å få øvd på alle tingene vi skal gjøre som lærer. Det var også veldig 

fint å få faglig input fra forskjellige eksperter innen deres fagfelt.  

 

24. Forståelse og respekt (økt) for deltakere og deres antisuggestive barrierer. Tvang er ugreit!  

 

25. At læring faktisk kan være morsomt  Stor variasjon i innlæringsmateriale, sang, lek, 

glede og humor  
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26. …… som lærer – annet perspektiv – tankemønstre- faglig fordypning.  

 

27. Tryggheit. Weak signals. Bli sett. HEILHEIT.Lære om den «raude tråden» Oppleve å få ei  

bekrefting på kva som er gode metoder for læring- Eg kom som sagt heim  

 

                       TAKK 
 

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. Vi vil framheve et par punkter i evalueringen:  

 

28 av 29 ga score 5 på utsagnet: Jeg har fått større forståelse for innlærernes situasjon. 

Det er veldig positivt i forhold til undervisningen av innvandrere som kan streve med å tilegne 

seg et nytt språk og en ny kultur. Mange lærere har ikke opplevd å bo i et nytt land og måtte 

tilegne seg nytt språk så hvis etterutdanningen har ført til større bevissthet rundt innlærerens 

situasjon er dette veldig bra.  

 

27 av 29 ga score 5 på utsagnet: Kurset har gitt meg nye og relevante didaktiske verktøy 

og vil være nyttig for min videre undervisning. Dette er høye tall og en tydelig tilbakemelding på  

at etterutdanningskurset har lykkes med å tilføre viktig kunnskap som er nyttig for lærerens  

undervisningshverdag.  

 

25 av 29 ga score 5 på utsagnet: Jeg vil anbefale etterutdanningskurset til andre. Det er et høyt 

tall og en veldig flott anerkjennelse på at kurset har vært nyttig og gitt viktig kunnskap til 

lærernes undervisningspraksis.   

 

Det er VIKTIG å ta lærernes tydelige tilbakemeldinger på alvor. De sier noe om hvilken 

kompetanse lærerne anbefaler for andre lærere. Samtidig sier dette at etterutdanningen har vært 

tilfredsstillende i forhold til de ønsker og behov lærerne har for god praksis og didaktikk i sin 

undervisning. De anbefaler andre et praktisk pedagogisk tilbud som de har opplevd på 

etterutdanningskurset i suggestopedi.     

 

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 følgende grupper; nyankomne innvandrere som ledd i deres 

integeringsprosess, analfabeter, dyslektikere og for elever i skolen som har fremmedsspråk på 

fagplanen. En annen gruppe som også ville hatt glede av metdoen er ; 

 

• 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.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HN79t7Mq9U&feature=youtu.be
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Analfabeter og personer med lite skolebakgrunn fra hjemlandet 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 

 

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 kan derfor ikke 

si at den undervisningen som utføres i dag i Norges land 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).   

 

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.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
http://www.suggestopedi.no/
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