
“En velgjort vei” 
Axel Holene, Markus Madsen, Kine Rønning, Ida Serneberg, Lotte Skallerud
Noroff School of Technology and Digital Media 



Introduksjon og oppvarming! 



Fagskoleloven §4.1 - fra tre perspektiver



Digital 
markedsføring på 
Noroff - in a 
nutshell 

Årsstudium, 60 stp 

2017-2020 = 79 studenter 

2021: 70 studenter, 4 campus, 5  

faglærere 

100+ bedrifter i løpet av et år 

20 %-prosjektet

Hackathons, dagsprosjekter, 

dybdeintervjuer, gjesteforelesninger 



Studentens 
perspektiv

“Man lærer utrolig mye på et år - eller 1596 

timer ” - Kine



Phaedrus, my friend! 
Where have you been? 
And where are you going?  
(Platon) 

Den opphavlege tydinga av ordet 

karriere er “ein velgjort veg”, skriv 

Sennett. Ein person som utviklar ein 

personleg karriere, lagar normalt eit 

langsiktig prosjekt med bevisste mål for 

standarden i si eiga profesjonelle åtferd 

og med eit sterkt ansvar relatert til 

personleg framtoning og 

verdifundament (Fra Kunsten å kunne, 

Båtnes, 2015)    



Studentens 
perspektiv

“Bedriftene kommer først til oss. De er 

dem som først må selge seg selv. De 

kommer til vårt trygge klasserom…” -

Markus



Lærerens 
perspektiv

- La studentene selv være gate-keepers! 

- Studentene sin evne til å bygge nettverk er 

viktigere enn ditt nettverk 

Illustrasjoner: Lotte Skallerud, student 2020-

2021  



Bedriftens 
perspektiv

Læringen er gjensidig, min tenking 

endrer seg ved å ha samarbeid med 

fagskolen og studenter, - Axel



Utfordringer

“Failure is the great modern taboo.” 

(Sennett, 1998) 



Hva har vi 
studenter lært? 
- planer endres, forkastes og nye idéer blir skapt  

- ting tar lenger tid enn man tror!

- det er vanskelig å jobbe med influencere hvis 

kontraktene ikke er nok konkrete 

- Vi har mye å bidra med, selv uten erfaring 

- Trafikkskoler er mannsdominert, det heter 

trafikklærer og ikke kjørelærer!

- alkoholloven er viktig når man jobber med 

markedsføring for restauranter 

- Som digital markedsfører må man lære et helt 

nytt yrke!

- forskjellige bedrifter bruker forskjellige verktøy; 

trello, canvas, lightroom, Asana… 

- tenk så rå den tidligere studenten vi jobber med 

er som får alt ting til på egen hånd!

- samarbeid, samarbeid, samarbeid    



“Læringsutbyttet blir 
oppfylt når vi lytter på 
hverandre” - student, 2021

- kontekstualisering er en av vår tids 

viktigste ferdigheter! 

- de beste prosjektene er de hvor 

ingenting går som vi hadde tenkt!



Det eneste vi 
lærere har er tid. 

Vi har 1596 timer - bruk dem godt! 

Å jobbe med bransjen er en svært 

administrativ oppgave. 

Ha hyppige møter med bedriftene! 

Ikke pålegg lærere administrativt jobb 

som du mener er viktig (med mindre det 

faktisk har verdi for bransjen, studenten 

og lærer)    



I markedsføring må du alltid ha 
en CTA 

Vil du oppleve klasserommet vårt? Meld 

deg på vårt webinar! 

Foto: Raul Abdulkabi 



Publikum-
medvirkning

Hvordan vil dere at vi avslutter denne 

økten? 

https://wall.sli.do/event/dfgoyqqm?secti

on=3393c033-d0b1-445f-b584-

4b55602c145a

Digresjon: Celebrate the minority! 

https://wall.sli.do/event/dfgoyqqm?section=3393c033-d0b1-445f-b584-4b55602c145a




Assume that we have deliberately made it our task 

to live in this unknown world of ours; to adjust 

ourselves to it as well as we can; to take 

advantage of the opportunities we can find in it; 

and to explain it, if possible (we need not assume 

that it is), and as far as possible, with the help of 

laws and explanatory theories. If we have made 

this our task, then there is no more rational 

procedure than the method of trial and error--of 

conjecture and refutation: of boldly proposing 

theories; of trying our best to show that these are 

erroneous; and of accepting them tentatively if our 

critical efforts are unsuccessful. (Popper, 1963:68) 

Fotograf: Simon Skretting, student, 2021-2022 

Popper:



Lindgren
Men du minns vad jag har sagt att du skall akta dig för? Jo, nog 

mindes hon det och under dagar som kom gjorde Ronja inget annat 

än att akta sig för det som var farligt och övade sig i att inte vara 

rädd. Älven skulle hon akta sig för, hade Mattis sagt, därför skuttade 

hon med liv och lust på de hala stenarna vid älvkanten där det 

brusade som allra värst. Inte kunde hon gå borta i skogen och akta 

sig för att trilla i älven, skulle det vara nån nytta med det så måste 

det ju ske vid forsarna och ingen annanstans. För att komma till 

forsarna måste hon klättra utför Mattisberget som tvärbrant 

stupade ner mot älven. På det sättet kunde hon också öva sig att 

inte vara rädd. Första gången var det svårt, då var hon rädd så att 

hon måste blunda. Men hon blev undan för undan allt djärvare och 

visste snart var skrevorna fanns där hon kunde sätta sina fötter och 

var man måste knipa åt med tårna för att hålla fast och inte störta 

baklänges ner i forsen. Vilken tur, tänkte hon. Att hitta ett ställe där 

man både kunde akta sig för att trilla i forsen och öva sig att inte 

vara rädd. Så gick hennes dagar. Ronja aktade sig och övade sig mer 

än Mattis och Lovis visste om och blev till sist som ett friskt litet djur: 

vig och stark och inte rädd för nånting, inte för grådvärgar, inte för 

vildvittror, inte för att gå vilse i skogen, och inte för att ramla i älven.   

(Lindgren 1981:xx)  



Takk for oss! 

ida.serneberg@noroff.no

mailto:ida.serneberg@noroff.no

