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Lær sparing av én
million nordmenn

IDN 23. april skrev Trym
Riksen i Formuesforvaltning
at amerikanske fondssparere

kunne oppnådd 11 prosent i
årlig avkastning de siste 30
årene, men endte med kun fire
prosent. Årsaken er konsekvent
dårlig timing – investorene
kjøper på topp og selger på 
bunn.  

Jeg deler Riksens bekymring
for at privat sparing gjøres feil
og at mange går i denne fellen.
Samtidig gleder jeg meg over at
drøyt én million nordmenn som
har innskuddspensjon ikke går i
denne fellen, snarere tvert imot.

Det norske fondsmarkedet
har eksistert i over 30 år,
innskuddspensjon har bare
eksistert i drøyt ti år. Til tross
for langt kortere levetid er det i
dag omtrent like mye penger i
innskuddspensjon som i privat-
personers verdipapirfond – om
lag 100 milliarder. Pengene i
innskuddspensjon spares typisk 
også i fond. En viktig forskjell er
at pengene gjennom pensjons-
ordningene spares på en bedre
måte enn private sparepenger.

Storebrands tiårshistorikk for
innskuddspensjon viser at
avkastningen for den mest
vanlige pensjonsporteføljen er
6,5 prosent årlig i perioden. Da 
er halvparten av pengene plas-
sert i aksjer og den andre halv-
parten i renter og eiendom.
Sammenligner vi med avkast-

ningen på en månedlig spareav-
tale – som innskuddspensjon i 
realiteten er – er den årlige 
avkastningen 7,2 prosent i 
samme tiårsperiode. Norske 
pensjonssparerne lykkes 
dermed langt bedre enn de 
amerikanske fondssparerne.

Det er to viktige forklaringer
på de sterke tallene. For det 
første så sparer arbeidsgiverne 
hver måned på vegne av sine 
ansatte, som gjør at man kjøper 
både i oppgangs- og nedgangs-
perioder. For det andre rebalan-
seres spareløsningene jevnlig, 
slik at man faktisk tenderer til å 
selge aksjer på topp og kjøpe på 
bunn, i motsetning til de ameri-
kanske (og antagelig norske) 
fondskundene. 

Både norske og utenlandske
investorer har litt å lære om 
sparing av de over én million 
nordmennene som har 
innskuddspensjon.

Lars-Erik Eriksen, investe-
ringsdirektør i Storebrand

INNLEGG
Finans
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Fondssparerne kunne oppnådd 11 prosent i årlig 
avkastning, men de endte med fire prosent. Avkastnings-
gapet bør bekymre alle som sparer og investerer.

Mind the gap

De siste 30 årene har aksje-
markedet i USA gitt en 
årlig snittavkastning på 

11 prosent. Til sammenligning 
har aksjefondskundene 
oppnådd en snittavkastning på 
bare fire prosent i året.

Figuren viser et stort gap 
mellom kundeavkastningen og 
markedsavkastningen; gapet 
har vært på syv prosent årlig for 
både aksje- og renteinveste-
ringer. Hvordan oppsto gapet? 

Teknisk sett kan gapet 
beskrives som differansen 
mellom tidsvektet og penge-
vektet avkastning. Mens tids-
vektet avkastning antar at 
investorene kjøpte verdipapi-
rene sine 1. januar 1984 og satt 
helt i ro med dem til 31. 
desember 2013, tar pengevektet 
avkastning hensyn til at investo-
rene har kjøpt og solgt fond i 
perioden; pengevektet avkast-
ning får derfor med seg effekten 
av timing.

Gapet forteller med andre ord 
en historie om investorer som 
kjøpte på topp og solgte på 
bunn, gang på gang.

Fordi avkastningsgapet 
ødelegger en del av poenget 
med å investere, er det interes-
sant å spørre hvorfor gapet 
oppstår. Problemet skyldes at 
folks investeringsbeslutninger 

enneskennesker t; meer sentimentstyrt; me
liker å kjøpe det som er trygt og

perioder med utbredt pessi-
misme; vi mennesker er ikke 
utstyrt med egenskaper fra 
naturens side som er egnet til å 
hjelpe oss i kapitalmarkedene. 
Adferd teller, og den største 
fienden i markedet ender gjerne 
opp med å bli en selv.

Avkastningsgapet er ikke ny 
viten; rådgivningsselskapet 
Dalbar, som har utarbeidet 
statistikken, har rettet søkelyset 
mot fenomenet i over 20 år. 
Hvorfor forsvinner ikke gapet 
når all erfaring tilsier at investe-
ringsrådgiverens primær-
oppgave burde vært å få kunden 
til å unngå å gjøre feil?

Det er naivt å tro at gapet kan 
forsvinne helt; selv om du 
klarer å endre adferden hos de 
fleste, vil det likevel være en del 
som ikke er lydhøre for innspill 
som har med adferdsendring å 
gjøre. Det er imidlertid en 

. I engel. I engelsk-t her.elefant i rommet her.
e land m

drevet. Hyppige transaksjoner 
er på samme tid kilden til selge-
rens inntekter og de adferds-
relaterte feilene en kunde gjør i 
kapitalmarkedet. Derfor er ikke 
den kurtasje- og transaksjons-
drevne delen av finansbransjen 
interessert i avkastningsgapet.

Fagfolk har lenge kjent til 
adferdens betydning for avkast-
ningen, men i finans har man 
ofte brukt kundens naturlige 
adferd og følte behov for fart og 
spenning for å påskynde til 
hyppige handler. Mens den 
tradisjonelle delen av finans-
bransjen unnviker temaet fordi 
problemstillingen kaster et 
kritisk lys over forretnings-
modellen, mener vi i Formues-
forvaltning at det er umulig å 
stå på kundens side uten å ta 
inn over seg at adferd teller. 

Investeringsrådgiverens 
primære oppgave er å få 
kunden til å unngå å gjøre feil; 

i

FINANS
TRYM  
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Går glipp av oppgang
Fondskundene henger ikke med markedsavkastningen.
Kapitalmarkedsavkastning vs kundeavkastning i USA, 1984-2013.

Figuren sammenlikner den årlige snittavkastningen i kapitalmarkedet med den avkastningen som 
fondskundene oppnådde de siste 30 årene. Beregningene dekker perioden fra og med 1984 til og med 
2013. Aksjemarkedsavkastningen er representert ved Standard & Poor's 500-indeksen, mens 
obligasjonsmarkedsavkastningen er representert ved Barclays Aggregate Bond Index. De 
amerikanske investoravkastningstallene er beregnet av Dalbar, og oppgitt i rapporten Quantitative 
Analysis of Investor Behavior, 2014.
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BORT. Tustforvalterne på 
Guernsey gjør akkurat det de 
skal, og stortingspresident 
Olemic Thommessen eller 
hans klienter har ikke rett på 
å få tilbakeført noe som 
helst. Foto: Brian Cliff Olguin

Guernsey er imidlertid robust 
og godt motivert. Etter min 
erfaring forvaltes den stort sett 
av institusjoner som gjør en 
grundig og skikkelig jobb, og 
som er bevisst det ansvar de har 
for å opprettholde Guernseys 
status som et globalt senter for 
slike strukturer. 

Lovgivningen er også flek-
sibel, det er for eksempel helt 
mulig å etablere en trust som 
faktisk gir opprinnelig eier en 
finger på rattet. Dette kan 

løsnmuliggjøre oppløsning eller 
dig mtidig tilbakeføring påtilbakeføring på

skritt å gi bort pengene, men 
som heller ikke har vært valgt 
her. Her har man valgt ekstrem-
versjonen, og som medfører at 
det ikke lenger skattes i det hele 
tatt. 

Det er selvfølgelig helt legi-
timt å spare skatt med alle 
lovlige instrumenter. Det er like 
legitimt å gi bort pengene sine. 
Det som ikke er ansett som legi-
timt i de fleste land, er å late 
som om man gir bort pengene 
for å spare skatt, og så senere 
hevde at man ikke mente det. 
Da ligger anklagene om at det 

messig shar foregått urettmessig skatt

DN 23. april.

Fremmer algebra

Kluge, Dolonen og GiljeKKskrev 24. april omKKbegrensningene tilKK
DragonBox som læremiddel i
skolen. Deres forskning konklu-
derer med at elever har større
læringsutbytte av «Kikora»,
som er mer lik tradisjonell alge-
braundervisning. Det er interes-
sant, men legger feil premiss for
hvordan kunnskapsspill bør
brukes.

DragonBox, og andre lærings-
fremmende spill, må være et
supplement, ikke erstatning, for
tradisjonell undervisning. Spillet
introduserer algebra på en myk 
måte og bringer inn matema-
tiske tegn og språk etterhvert.
Mange opplever at teppet går
ned når de ser en ligning. Spill
kan øve inn prinsipper og bryte
gjennom barrieren. Folk lærer
på forskjellige måter, og derfor
er det viktig med ulike undervis-
ningsmetoder.

Norge er den nasjonen i
OECD som introduserer algebra 
senest i skoleløpet, ved åttende
trinn. Det bør introduseres tidli-
gere. Algebra er en hjørnesten i
forståelsen av matematikk og et
modningsfag som elevene

trenger tid med. DragonBox er 
for alderen 5+ og viser at det er 
mulig å lære matematiske prin-
sipper mye tidligere enn vi gjør 
i dag.

I tillegg til svake resultater på 
internasjonale tester har 
antallet som velger den vanske-
ligste matematikken på videre-
gående falt dramatisk de siste 
årene. Med mindre vi snur 
denne trenden vil antallet som 
tar sivilingeniørstudiet synke, 
rett og slett fordi det er for få 
som kan søke.

Vi må øke mattekunnskapen
og matteentusiasmen. Får vi ikke 
snudd trenden, vil det ramme 
både arbeidslivet, kunnskaps-
samfunnet og velferdsstaten. 

Jørn Sund-Henriksen, 
kompetansedirektør i Norges 
Rederiforbund. 

INNLEGG
Lærerne bør ønske «audition» velkommen.

Jobbsimulering er en av de beste metodene for å unngå
feilansettelser, skriver Rune Rimol i Assessit.

Ullern videregående skole
kritiseres i DN 25.04 av 
fagforeningene for å 

bruke «audition» i utvelgelse av 
lærere. Rektor Pål Riis og Ullern
bør imidlertid roses for å heve
kvaliteten på lærerutvelgelsen
med metoder som forlengst er
etablert som beste praksis i
næringslivet. 

Metoden Ullern videregående
skole nå tar i bruk, er det vi
kaller en jobbsimulering eller
«work sample». Forskningen
har vist oss at dette er en av de
metodene som i størst grad
predikerer fremtidig jobb-
prestasjon. Ved å inkludere
jobbsimuleringer i en utvelgel-
sesprosess, reduserer du altså 
risikoen for feilansettelse bety-
delig.

Poenget er at du i en jobbsi-
mulering lar kandidaten få 
muligheten til å vise i praksis de
relevante kompetansene han/

hun innehar, og ikke bare
fortelle om dem i et intervju.
Det er fullt mulig å tenke seg en
lærerkandidat med sterke
formelle kvalifikasjoner (karak-
terer, lang undervisningserfa-
ring) som likevel ikke lykkes i
praksis i møte med elevene. I
næringslivet ser vi jevnlig at
kandidater til lederstillinger
kan snakke godt for seg i inter-
vjuet, men faller igjennom når
de skal demonstrere sine
kommunikasjonsferdigheter i
en fiktiv medarbeidersamtale.
Det er grunn til å tro at
lignende kan skje i rekruttering
av lærere. 

Granås og Handal, fra 
henholdsvis Skolenes landsfor-

bund og Utdanningsforbundet,
stiller seg kritisk til metoden.
Argumentene som anføres, er at
man er usikker på om dette «gir
ny og viktig informasjon», og at
det ikke måler de egenskapene
man trenger for å skape et godt
samarbeid med elevene på lang
sikt. For det første er det gene-
relt sterke bevis for at jobbsimu-
lering som metode tilfører ny og
viktig informasjon. Som en
følge av dette legger stadig flere
vekt på slike metoder i rekrut-
tering og utvelgelse, både i
næringsliv, offentlig forvaltning
og frivillig sektor. Jobbsimule-
ringer har vært benyttet i utvel-
gelse i minst et halvt århundre
og brukes over hele verden.
Metoden brukes blant annet i
utvelgelse av fredsmeglere i FN.
Ullern videregående skole gjør
således ikke annet enn å støtte
seg på beste faglige kunnskap.
Det er naturligvis relevant å 
spørre om en prøveundervis-
ning sier noe om sannsynlig-
heten for at lærerkandidaten vil
lykkes med elevene over tid. Det

INNLEGG
Rekruttering

POSITIV TIL 
AUDITION.
Rune Rimol i
konsulentby-
rået Assessit.

MATTE-
PROBLEMET

Hvorfor sliter norske elever i 
matematikk?

Følg debatten

10- ?=x+– x2

Ja til audit
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Oljefondet har hatt en «aktiv avkastning» på 0,3
prosent i året. Fondet har imidlertid ikke hatt mer-
avkastning av betydning. Forvirret? Det har du grunn til
å være.

Begrepsforvirring

Begrepet «aktiv avkast-
ning» betyr at avkast-
ningstallene ikke risiko-

justeres slik lærebøkene
anbefaler. Begrepet dukket opp
i en rapport fra 2009 skrevet av 
tre meget kompetente profes-
sorer for Finansdepartementet i
2009. I en ny rapport av profes-
sorene Ang, Brant og Denison
er begrepet videreført slik at
fondets prestasjoner måles uten
å kontrollere for risiko.

Risiko er viktig. En skihopper
som velger lavere avsats, får
kompensert i form av ekstra 
meter. På samme måte må 
avkastning justeres for risiko
for at prestasjonene til fondsfor-
valtere skal være sammenlign-
bare. 

Det er imidlertid ikke all 
risiko som er relevant.
It-selskapet Birdstep Techno-
logy er en høyrisikoaksje. Den
har hele fem ganger mer risiko
enn DNB-aksjen. Overraskende
nok er det likevel DNB-aksjen
som gir deg høyest forventet
avkastning. Forventet avkast-
ning for DNB-aksjen er godt
over det dobbelte av Birdsteps.

Årsaken er at investorene ikke 
bryr seg så mye om Birdsteps
risiko. Denne aksjen beveger
seg nemlig helt i utakt med de
andre selskapene på børsen. For
DNB-aksjen er det motsatt. Den
følger børsens bevegelser nesten
slavisk.

For en investor er DNBs risiko
farlig. Når det går dårlig med
DNB, går det sannsynligvis
dårlig med resten av porte-
føljen. Dette kalles markedsri-

siko, og investorer liker det
ikke. For å tiltrekke seg inves-
torer må DNB-aksjer derfor
levere en avkastning som er 
betydelig bedre enn Birdsteps.

Markedsrisikoen måles med
«beta». Børsindeksen har en 
beta identisk lik én. Betaen er 
større enn én for selskaper med
mye markedsrisiko, slik som
DNB. Birdstep har en veldig lav 
beta på bare 0,54.

Oljefondet har en beta på 1,06
for hele fondet. Fondet har 
dermed tatt mer risiko enn
markedet, noe som forklarer det
meste av fondets meravkastning 
på 0,2 prosent etter kostnader. 
Den risikojusterte avkastningen
er derfor omtrent lik null. 

Egentlig skal fondet ha en
beta lik én, slik som markedet.
Årsaken til den høye betaen 
finner vi i en tabbe fondet 
gjorde før finanskrisen. 

Fondets obligasjonsportefølje
følger en indeks som domineres 
av relativt sikker statsgjeld.
Avkastningen er imidlertid mye 
bedre for selskapsobligasjoner. 
Fondet bestemte seg derfor for
å forsøke å høste denne gevin-
sten. I gode tider er det liten
forskjell på selskapsobligasjoner
og statsobligasjoner, så ingen 
utenfor fondet la merke til
dette.

Når et selskap begynner å få 
økonomiske problemer, 
begynner imidlertid obligasjo-
nene å ligne mer og mer på 
aksjer. Da finanskrisen slo inn, 
ble den trygge obligasjonsporte-
føljen dermed veldig utsatt for
svingninger i aksjemarkedet. 

Finanskrisen avslørte dermed
at fondet hadde brukt obliga-
sjonsporteføljen til å høste en

risikopremie. Fondet la selv helt
om på forvaltningen av obliga-
sjonsporteføljen etter krisen, så 
det er klart at smellen også kom
overraskende på fondet.

Å høste risikopremier er helt 
legitimt, men vi må vite om det.
Det er også viktig å være klar
over at det ikke trengs noe som
helst kyndighet, dyktighet eller
talent for å slå markedsin-
deksen ved å ta markedsrisiko.

Derfor blir det helt feil å ikke
kontrollere for risiko. Det er full
konsensus innen akademia om
at dyktighet skal måles ved å 
risikojustere avkastningen.
Professorene bak rapportene er
enige i det. De mener likevel at
når fondet tar mer risiko enn
markedet, så er det en aktiv 
beslutning. «Aktiv avkastning»
er ment å være et måle på det.

Feilgrepet som finanskrisen 
avslørte, viser hvor galt et slikt
resonnement kan føre avsted.
Med «aktiv avkastning» som
prestasjonsmål forvandles
fadesen på et merkelig vis til en
bragd.

Dette er problematisk av to
grunner.

For det første blir incentivene 
store til å ta mer risiko enn
markedet på måter som ikke er
lett å oppdage. Fondet må 
gjerne forsøke å høste risikoge-
vinster. For å unngå nye tabber
må det imidlertid gjøres i
åpenhet. Resultatene bør
rapporteres separat slik at
omverdenen vet hva som
foregår og slik at eventuelle nye
feilsteg gjøres med åpne øyne.

For det andre bruker fondet 
sin «aktive avkastning» på 0,3
prosent til å argumentere for
mer aktiv forvaltning. Faktum
er at fondet samlet ikke har
klart å levere meravkastning av 
betydning.

De samme resultatene kunne 
vært oppnådd med en «passiv»
strategi – at fondet kun gjen-
speiler markedet.

 Espen Sirnes, førsteamanu-
ensis ved Handelshøgskolen i 
Tromsø/UiT

Med «aktiv 
avkastning» som 

prestasjonsmål 
forvandles fadesen
på et merkelig vis til
en bragd

FINANS
ESPEN
SIRNES

En glimrende idé

Viser til mandagens leder-VVartikkel om mobileVVkunder.VV
Bankkunder er ikke mobile

kunder, men mobilkunder er
mobile kunder.

Hvorfor?
Jo av den gode grunn at 

mobilkunder enkelt og

problemfritt tar med seg sitt
gamle mobilnummer når de
bytter operatør, dermed får du
en sunn konkurranse i bran-
sjen.

Bankene er livredde for
konkurranse, det blir så mye
ekstraarbeid som bankene må 
gjøre selv. Hadde man ikke visst
bedre så kunne man ha trodd at
bankene samarbeidet om å 
gjøre det vanskelig for kundene, 

en slags hemmelig losje på 
bakrommet.

Det er ingen tekniske 
problemer ved å la kundene
beholde sine gamle konto-
nummer ved bytte av bank.

I dagens leder står det at det 
kan være en god idé. Det er å ta 
i for svakt, det er ikke bare en
god idé, det er en glimrende idé.

 Mats J.E. Dahl

KORT SAGT

optimale hadde vært å la kandi-
daten prøve seg i jobben i for
eksempel tre måneder. Dermed 
ville kandidaten få mulighet til
å demonstrere sin evne til å 
skape relasjoner og godt samar-
beid over tid. Spørsmålet er om
fagforeningene er interessert i å 
innføre slike prøveperioder før
fast ansettelse.

Det er viktig å merke seg at 
rektor Pål Riis og Ullern videre-
gående skole ikke lar prøveun-
dervisningen erstatte intervjuet,
men snarere utfylle intervjuet 
slik at man sikrer seg et bedre 

beslutningsgrunnlag.
Lærerjobben er en av de

viktigste jobbene i samfunnet,
og derfor er det naturlig at man
gjør hva man kan for å velge de
best egnede til denne rollen.
Ullern videregående skole løfter
her kvaliteten på lærerrekrut-
teringen. Granås’ innspill frem-
står i denne sammenhengen
som flåsete og kunnskapsløst.

 Rune Rimol, partner og 
faglig ansvarlig i konsulentby-
rået Assessit, som blant annet 
driver med lederutvelgelse.

DN 25. april.DN 25 il
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Søvndyssende 
norsk skole
SIDE 30-31

De velter inn døren med 
store jakker, skulderbager 
og litt mye parfyme. 19 

elever får beskjed om at «vi skal 
fortsette med syrer og baser». En 
helt normal kjemitime på Ullern 
videregående, hadde det ikke 
vært for vikarlærerens introduk-
sjon.

– Hei, jeg heter Vegard og har 
søkt på jobb her.

I tillegg til elevene sitter også 
en lærer, en fagansvarlig og 
rektor ved pultene. Vegard Torp 
Lien må overbevise alle sammen 
de neste 45 minuttene, under det 
som er annengangsintervjuet til 
stillingen som kjemilærer ved 
skolen. 28-åringen har studert 
kjemi på NTNU, bygget på med 
praktisk-pedagogisk utdannelse 
og er på jakt etter sin første 
lærerjobb.

– Fellingsreaksjoner! Det har 
jeg hørt dere er veldig gode på, 
sier han.

«Passer bedre til realityshow»
Ullern-rektor Pål Riis mener 
ordningen med å teste lærer-
søkere i praksis, gjør rekrutte-
ringsprosessen proffere.

– Jeg møter en del søkere som 
er gode i teorien, på papiret, 
men å bli en god lærer krever 
mange kompetanser. Når vi 
ansetter lærere ser vi på 
helheten, og vi får også snakket 
med elevene om hva de synes om 
undervisningen de har vært med 
på, sier han. 

– Jeg synes egentlig at audi-
tion passer bedre for å ta ut folk 

til realityshow på tv enn å finne 
lærere som skal fungere i en 
klasse over tid, kontrer 
forbundssekretær Geir Granås i 
Skolenes landsforbund og 
utdyper:

– Det blir en kunstig situasjon 
når en lærer skal holde en time 
med et team av observatører 
tilstede. De egenskapene du 
trenger for å gjøre det godt i en 
sånn setting er ikke nødven-
digvis de egenskapene som skal 
til for å skape et godt samarbeid 
med elever på lang sikt. Det blir 
mer skuespillerkunst enn lærer-
gjerning, er min mening.

Også nestleder Steffen Handal 
i Utdanningsforbundet sier 
prosessen virker kunstig.

– Jeg er usikker på om dette 
faktisk gir ny og viktig informa-
sjon, sier Handal.

– Hvor kloke blir dere 

egentlig av en «vikartime» på 
45 minutter?

Forebygger praksissjokk
– Førstegangsintervjuet varer 
halvannen time med meg, 
fag ansvarlig avdelingsleder og 
tillitsvalgte tilstede. Da har de 
fått i oppgave å lage et faglig 
opplegg for en undervisningsøkt, 
og blir «grillet» av oss om dette. 
Hvis vi hadde stoppet der, vet vi 
jo ikke hvordan det ville gått, 
sier rektor Riis.

– Den som blir ansatt møter 
150 elever til høsten. Da må 
kandidaten være istand til å 
møte virkeligheten og ikke få 
«praksissjokket», sier han.

På Ullern videregående går 
økten mot slutten. Torp Lien går 
på gangen og venter mens 
elevene får utdelt et evaluerings-
skjema hver: Hva var bra, og 

hvorfor – hva kunne vært gjort 
annerledes, og hvordan?

Tilbakemeldingene tas med 
til møterommet der rektor og 
avdelingsleder Mikael Skovlie 
går gjennom økten med Torp 
Lien. Alle valg han tok, skal 
begrunnes.

«Fordel for ferske»
Etterpå er han optimist. Torp 
Lien mener prøveundervisning 

kan være en fordel for dem som 
ikke har lang ansiennitet å slå i 
pulten med.

– Jeg tror det er gunstig for 
min del som er nyutdannet å 
kunne vise frem at det man sier 
på intervjuet også kan settes ut 
i praksis. Hvis ikke blir jeg nok 
forbigått av interne søkere eller 
folk med mye mer erfaring, sier 
han.

«Assistentdommerne» er også 
optimister på vegne av Torp 
Lien:

– Han var jo sikkert nervøs når 
det var jobbintervju, men det 
gikk bra. Han ville blitt en bra 
lærer her, sier Nora Stuedal (17) 
etter kjemiøkten. 

Det får Torp Lien bevise til 
høsten. Han fikk jobben kort tid 
etter annengangsintervjuet.

anne.gjerde@dn.no

Strid om
lærer-
audition
Testes: På Ullern videregående testes jobb-
søkere i en skoletime før de får jobb. Kunstig 
audition, mener fagforeningene.
Mange dommere: Vegard Torp Lien (28) er 
på annengangsintervju til jobben som kjemi-
lærer. Han blir evaluert av elever og ansatte.

ANNE SKALLEBERG GJERDE
OSLO

 GOD KJEMI. Vegard Torp
Lien (28) satset på god kommu-
nikasjon med elevene under den 
tre kvarter lange prøveunder-
visningen. Elevene Lars Eivind 
Røstum Lien (17) (fra venstre), 
Frantisek Nentwich (18), Nora 
Stuedal (17)  og Sigrid Danielsen 
Mengshoel (17) synes Torp Lien 
gjorde et godt inntrykk. 
Alle foto: Fredrik Bjerknes

VEIER TIL LÆRERYRKET

 Grunnskolelærerutdannelsen er 
fireårig, og man velger å spesialisere 
på 1.–7. trinn (de yngste) eller 5.–10. 
trinn (de eldste). Det kreves minst  
karakteren tre i matematikk og norsk 
fra videregående for å komme inn på 
studiet. 

 Praktisk-pedagogisk utdannelse 
(PPU) er et årsstudium man tar på 
toppen av en fagutdannelse. Det gir 
muligheten til å jobbe som lærer fra 
5. klasse og oppover. 

 Det finnes også treårige faglærer-
utdannelser, også for yrkesfag, ved 
flere høyskoler.

 For å bli lektor kan man søke seg til 
et femårig integrert lektorprogram 
ved universitetet – eller ta en master-
grad og godkjent pedagogisk utdan-
nelse (for eksempel PPU).

KARRIERE

Skeptisk til elevenes rolle
OSLO: Få skoler bruker prøve-
undervisning i rekruttering av 
lærere. Forbundssekretær Geir 
Granås sier det har vært få 
henvendelser fra medlemmene i 
Skolenes landsforbund om 
dette.

– Det er ikke så utbredt ennå. 
Når vi snakker om det internt 
er det gjerne med et komisk 
tilsnitt. Det blir litt latterlig. Det 
neste blir vel at elevene skal 
stemme etterpå på hvem av den 
som har vært på audition som 
skal få jobben, sier Granås.

Steffen Handal i Utdannings-
forbundet (bildet) sier elevens 
rolle kan være problematisk. 
Han er redd elevene vil innta en 
spesiell rolle, enten som mer 
positive eller mer utfordrende.

– Sånn sett kan situasjonen bli 
ekstra kunstig, og elevene vil 
kanskje tro at de 
har en rolle i 
selve ansettelses-
prosessen. Det 
tror jeg ikke er 
klokt. Én ting er 
å la elever delta i 
evaluering av 
undervisningen 
generelt. Men 
deres rolle i en ansettelsesprosess 
bør være veldig perifer, sier han.

Ullern-rektor Pål Riis sier at 
de kommuniserer tydelig til 
elevene hva de er med på og hva 
deres rolle er.

– De evaluerer kun undervis-
ningen de har vært med på, sier 
han.

Positiv
byråd
OSLO: Byråd for kunnskap og 
utdannelse i Oslo kommune, 
Anniken Hauglie, er «veldig 
positiv» til ordningen med 
prøveundervisning for lærere 
på jobbintervju.

– Det er en enestående 
mulighet for kandidaten til å 
bevise at man kan det man sier 
på intervju. Det er en god måte å 
vise frem både faglig kunnskap 
og evne til klasseledelse på, og 
det gir skolens ledelse et bedre 
bilde av kandidaten, sier hun. 

Hauglie understreker at 
prøveundervisningen isåfall 
bare må være én del av vurde-
ringen. 

– Skoleledelsen får bestemme 
selv hvilke intervju- og utvelgel-
sesform som er best for dem, og 
det kan variere fra gang til gang 
hva man er ute etter. Målet er 
alltid å ansette de best egnede 
– uavhengig av alder og ansien-
nitet, sier Hauglie.

PRAKTISK INTERVJU. Vegard Torp Lien (til venstre) har 15–20 ukers 
praksis på cv-en, men sier han skjønner at skolelederne vil oppleve ham 
«live». Her snakker han med kjemilærer Karsten Alstad Sørby.

OBSERVERER. Realfagsansvarlig Mikael Skovlie (fra venstre), kjemi-
lærer Karsten Alstad Sørby og rektor Pål Riis på Ullern videregående 
observerer mens Vegard Torp Lien underviser en klasse. 

Ordningen 
lagt på is
OSLO: – Vi har ikke vært så 
aktive på den fronten nå i det 
siste, sier rektor Arne Opsahl 
ved Sandvika videregående 
skole i Bærum. Da skolen var ny 
i 2006, sendte han jobbsøkende 
lærere til «audition». Nå har 
opplegget dabbet av. 

– Det er en lite brukt metode 
nå fordi vi fortrinnsvis har 
ansatt folk vi allerede har brukt 
som vikarer, eller folk som har 
vært i praksis hos oss. Dermed 
har vi prøvd dem ut i praksis, og 
behovet for en prøveundervis-
ning har ikke vært der, sier han. 
Opsahl avviser at det er fordi 
det ble for tidkrevende eller for 
lite «matnyttig», slik fagfore-
ningene antyder.

– En prøveundervisning kan 
ikke si noe om kvaliteten på 
læreren, men kan sile ut sjiktet 
som rett og slett har problemer 
med å kommunisere med 
ungdom, sier han.

PÅ PRØVE. Vegard Torp Lien 
er på jobbintervju på Ullern 
videregående skole. Det foregår 
ved at han underviser en klasse
mens rektor, realfagsansvarlig 
og kjemilærer observerer. 
Skolen får både kritikk og ros 
for metoden.  
Foto: Fredrik Bjerknesion!


