
Student i Stavanger – Studievalg 

Karl: Hei og velkommen tilbake til UiS podcast. I dag skal vi snakke om studievalg. Hvordan 

vi valgte, og hvordan man kan velge hvis man sliter litt. I dag har jeg med meg to flotte 

personer. Simeon er tilbake, også har jeg med meg en ny person; Pernille. 

Karl: Pernille, det vi har gjort tidligere er at jeg har spurt tre designerte spørsmål til 

deltakerne. Hvor gammel er du, hvor kommer du fra og hva studerer du? 

Pernille: Jeg er 21 år, kommer fra Larvik og studerer bachelor i sykepleie. 

Simeon: Jeg er også 21 år, studerer bachelor i datateknologi og kommer fra Halden og. 

Karl: Jeg innså forrige gang at jeg ikke introduserte meg selv, så da må jeg gjøre det nå. Jeg 

heter Karl, jeg er 20 år gammel og studerer økonomi og administrasjon på bachelornivå. Også 

er jeg fra Halden, samme som Simeon her.  

Karl: Men folkens, studiet, det er et ekstremt vanskelig tema for meg. Også er det flere og 

flere som bestemmer seg for å ta friår. Var det noe dere gjorde eller gikk dere rett på? 

Pernille: Jeg hadde kanskje ikke et friår, men jeg hadde ett år i militæret etter videregående 

for jeg kjente at jeg var litt lei av skolen etter så mange år og at jeg trengte noe annet å finne 

på. Derfor søkte jeg meg inn i militæret og tok ett år der. 

Karl: Er det noe du angrer på? 

Pernille: Nei. 

Karl: Det var godt å få seg et friår? 

Pernille: Det var godt å få seg ett år og gjøre noe helt annet før jeg fortsatte på skolen.  

Simeon: Jeg er jo litt i andre enden da, jeg begynte rett på studiet, mest fordi jeg var veldig 

klar til å bare komme i gang. Også hadde jeg et studie jeg var veldig gira for, så da var det 

ingen grunn til å vente. 

Karl: Nei, for jeg starta også rett på, men det var fordi jeg turte ikke å unngå. Jeg var rett og 

slett redd for at hvis jeg tar meg et friår nå, så kommer jeg aldri til å starte.  



Simeon: Ja, men det er mange som har det sånn. Men er du virkelig lei skole anbefaler jeg 

faktisk et friår, det er viktig. 

Pernille: Jeg også tenkte det, at jeg må enten gjøre noe, eller rett på studier. Så kom 

koronaen, også hadde jeg ikke fått innkalling til militæret enda. Så da ble jeg litt stressa. 

Karl: Jeg skulle også komme inn i militæret egentlig, men de så på søknaden min og så at jeg 

var plattfot og allergisk mot trær. Det gikk ikke. «Rejecta» med en gang. Men Pernille du 

studerer vel sykepleie, hvorfor valgte du det? 

Pernille: Jeg har alltid hatt interesse av å hjelpe folk. En veldig stor omsorgsevne, og fått hørt 

det veldig mye. Jeg tror det alltid har ligget i kortene at jeg skal jobbe med mennesker, men 

helt hva jeg skulle jobbe med var litt usikkert. Jeg trodde i mange år at jeg ville bli lærer, også 

fant jeg etter hvert ut at det kanskje ikke var noe for meg. Da var det et ganske lett valg å bli 

sykepleier. Det noe som alltid har ligget litt i kortene da. Det er det det blir da. 

Karl: Kult, meant to happen. Men du Simeon, hva studerer du igjen? 

Simeon: Jeg studerer datateknologi. 

Karl: Stemmer, hvordan kom du fram til det egentlig? 

Simeon: For meg er det interessebasert. Jeg var veldig interessert i IT og programmering. Det 

begynte allerede på ungdomsskolen fordi jeg hadde en kompis som hadde en minnepenn. En 

rubberdecker tror jeg det heter. På den minnepinnen kan man laste opp masse programmer 

som du kan kjøre på noen andre sin PC. For eksempel slå av skjermen, eller poppe opp masse 

vinduer. Han hadde lastet ned et sånt program, satt det inn i min PC også kjørte han det. Da 

fikk jeg helt panikk, jeg trodde jeg hadde blitt hacka og at PC-en hadde blitt ødelagt. I 

bakgrunnen så jeg at han ler seg i hjel, også sier han at det bare er programmet han lastet ned 

på minnepennen og kjørte det. Han tok ut minnepennen og så var PC-en helt fin. Etter det var 

jeg helt mindblown, det var så sykt på det tidspunktet, jeg skjønte ikke hvordan det var mulig. 

Det fikk i gang min interesse for programmering, da tenkte jeg at programmering det må jeg 

undersøke mer. Også vokste det mer og mer på videregående når jeg kunne ta IT 1 og IT 2. 

Da hadde jeg litt erfaring med det før jeg kunne velge studiet.  

Karl: Men er datateknologi det eneste innenfor programmering og slikt? 



Simeon: Datateknologi er et bredt begrep, så du kan holde på meg veldig mye forskjellig. Du 

trenger ikke kun jobbe med programmering, men kan jobbe med å monitorere systemer, altså 

administrere ting som servere, maskiner, ulike sånne ting. Også innenfor 

programmeringsverden er det veldig mye forskjellig. IT utvikler seg såpass fort at det alltid er 

noe nytt du kan lære deg, alltid en ny teknologi du kan lære deg å bruke, alltid en ny teknikk å 

gjøre ting på. Veldig bredt og mange arbeidsmuligheter.  

Karl: Arbeidsmuligheter er veldig viktig. 

Simeon: Ja, og veldig mange gode arbeidsmuligheter og. Her er det veldig mange studenter 

som får jobb innen IT allerede før de er ferdig med å studere.  

Pernille: Det er veldig smart også med sykepleien. Du har så utrolig mange muligheter, ikke 

bare sykehus og sykehjem som alle tenker. Men det finnes så mange andre muligheter, du har 

mulighet til å ta master videre. Du blir omtrent dratt inn på jobb, du trenger nesten ikke søke 

engang for det er så mangel på sykepleiere. Du kan jobbe akkurat der du vil nesten og det 

synes jeg er veldig spennende.  

Karl: Det gir mye frihet også, man trenger ikke gå for en ting resten av livet, man kan bytte 

litt på. 

Pernille: Det er utdanninger, både sykepleie og datateknologi, og mange andre hvor du ikke 

er bundet til en ting. Du skal ikke jobbe der på samme plassen hele livet, men du har mange 

muligheter, og muligheter til å utfordre deg selv fordi det er yrker som utvikler seg hele tiden.  

Simeon: Du studerer økonomi og du har vel ganske mange muligheter når du er ferdig du 

også? 

Karl: Ja det er en veldig mangfoldig utdanning, heldigvis. Det var veldig viktig for meg når 

jeg skulle søke at jeg må ha en utdanning hvor jeg ikke bare ender opp på med å sitte på et 

kontor resten av livet. Jeg må ha mulighet til å gjøre mye og da er økonomi ganske bredt. 

Simeon: Hva ønsker du å bli da? 

Karl: Målet er jo sjef, på et eller annet vis. Det er det jeg jobber for, jeg gjorde litt research og 

fant ut at de fleste sjefer i dag har en form for økonomiutdanning. Da tenkte jeg at det er riktig 

for meg, samtidig som jeg liker tall og budsjettering og sånt. Da var det bare en vei å gå. 



Simeon: Nydelig. 

Karl: For du fant ut på ungdomsskolen gjorde du ikke? Og Pernille du fant vel ut på 

videregående? 

Pernille: Ja jeg har visst at det har ligget mellom sykepleier og lærer lenge, men akkurat når 

jeg fant det ut er jeg litt usikker på. Men du fant vel ut ganske tidlig? 

Karl: Ja jeg fant ut på ungdomsskolen, allerede i 8 klasse. Da hadde jeg en lignende 

experience. Det var en fyr, husker ikke hva han jobba som, så jeg sier bankmann. Han kom til 

oss i klasserommet og hengte opp ganske mange bilder på veggen. Bilder av hus, biler, klær 

også var det priser under. Så fikk vi en utdanning og jeg fikk lege da. Så jeg fikk ganske høy 

lønn også skulle vi budsjettere så vi fikk det beste livet da. Jeg synes det var ekstremt moro. 

Litt nerdete å si dessverre, men jeg synes det var gøyalt jeg. Da visste jeg at det her vil jeg 

holde på meg. Jeg var innom juss og sånn for jeg hadde sett på «Suits», men der var ikke 

snittet på ungdomsskolen dessverre.  

Simeon: Jeg må si at etter jeg så «Robot» var det veldig kult med IT. Jeg så på Mr. Robot 

etter jeg begynte med IT og. 

Pernille: Det er ikke alle som vet hva de vil studere heller.  

Karl: Det er veldig fint med friår, for da får man mulighet til å finne ut hva man egentlig 

interesserer seg for.  

Simeon: Det å være usikker på hva du vil studere er ganske utbredt. Både før du søker og når 

du allerede har valgt studiet. Det går an å tenke seg om og finne ut at dette studiet passer 

faktisk ikke for meg, og da går det an å bytte.  Det er ikke slik at du har låst deg til et studium 

om du søker på det. 

Karl: Det er et viktig valg, men om du har studert i to år og finner ut at det ikke er noe for 

meg er du ikke pliktig til å gjøre noen ting. Du kan gå for noe annet. Vi er fortsatt unge.  

Simeon: Du har alltid mulighet til å bytte, og det mener jeg er noe man absolutt burde vurdere 

hvis man tviler. Du skal tross alt faktisk jobbe med disse tingene 40-50 år etter utdanning. Så 

om du bruker fem år på en utdanning som du ellers hadde brukt tre år på, så gjør ikke det noe. 

Sammenlignet med alle årene du skal jobbe er det ingenting.  



Pernille: Jeg tror det er mange som kvier seg for å bytte. Mange har kanskje lyst til å bli 

fortest mulig ferdig med utdanning også har de ikke lyst til å bytte. Men uansett er det en 

erfaring, uansett hva du studerer eller bytter til. Du skal tross alt jobbe med det her i mange år, 

så hvis du finner ut at det er noe du ikke ønsker å jobbe med er det dumt å starte å jobbe med 

det.  

Simeon: Det er tyngre å bytte når du har begynt å jobbe enn mens du studerer. Jeg merker på 

mitt eget studiet at mange bytter fra det fordi de ikke synes det er gøy, men også mange som 

bytter til. Ikke bare midt i studieløpet, men også etter de har tatt en utdanning så har de funnet 

ut at dette funker ikke for meg. Så har de begynt på en ny utdanning og funnet ut at det passer 

bedre. Du har absolutt ikke låst deg til noe, man har ikke det. 

Karl: Men, dere er begge på førstevalget? Er det noe dere føler at dere angrer på valget? 

Simeon: For min del er det ikke det. Jeg traff midt i blinken. Har vært veldig heldig sånn sett, 

elsker å programmere, kjempegøy. Men det er noen stunder jeg har følt at selve studiet har 

vært veldig tungt, og følt at kanskje det her ikke passet. Men det har som regel gått fint. Det er 

noen tunge perioder, spesielt rundt eksamensperioder fordi da er det mye som baller på seg.  

Pernille: Jeg også har vært ganske heldig fordi jeg har truffet på første forsøk og trives veldig 

med den utdanningen. Vi har mye praksis så vi får testa oss i yrkeslivet, dette har gjort at jeg 

får en enda større bekreftelse på at dette er noe jeg faktisk vil. 

Karl: Praksis det er helt fantastisk, det mener jeg alle utdanninger burde ha.  

Simeon: Mange utdanninger har det da. Tollutdanning har mye praksis, lærerutdanning har 

mye praksis, journalistikk og multimedia har praksis, sykepleier som sagt. Det er mange 

utdanninger hvor du har praksis som en del av utdanningsløpet. Det er en fin mulighet til å 

føle litt og kjenne på hvordan det er å jobbe med det. Er det noe jeg trives i, eller er det noe 

jeg ikke synes er så gøy? 

Pernille: Jeg tror også det er nyttig for å finne ut om du trives med det. 

Simeon: Ja for du får praktisk erfaring, det er noe som du ikke nødvendigvis får gjennom 

utdanning. Har dere noen form for praksis? For dere har ikke ren praksis innebygd i 

utdanningsløpet så vidt jeg vet? 



Karl: Femte semesteret, når vi alle har studert i to år, har vi mulighet til å søke om internship, 

altså som en praktikant i bedrifter. Alle kommer ikke inn selvsagt. Det er vår praksis, for å få 

et lite innblikk i hvordan ting er. 

Simeon: Det er helt klart en stor fordel, jeg har selv fått praktisk erfaring gjennom deltidsjobb 

hos et konsulentfirma som IT-konsulent. Så jeg har fått litt erfaring med hvordan jobben er. 

Det er også en mulighet til å få litt erfaring i hvordan arbeidshverdagen kommer til å være, 

altså finne en relevant deltidsjobb ved siden av studiet. 

Karl: Nå regner jeg med at det er mange som hører på som skal studere, forhåpentligvis. Så 

noen tips jeg anbefaler er å se etter dine interesser og fokusere på, dette her er livet så her må 

man være selfish.  

Simeon: Du må tenke på deg selv, det er ikke vits å tenke på hva bestevenninna eller 

kompisen skal. Du må tenke på hva du har lyst til å gjøre. Ellers får du et studium du er 

halvveis gira for og det funker ikke. Også må du tenke på hvis du har interesser, at det er noen 

interesser som det er vanskelig å få et yrke innen. For eksempel mange liker å spille fotball, 

og har lyst til å bli fotballspiller. Men det er veldig vanskelig å bli. Men kanskje kan du 

komme inn i fotballverden på en annen måte. For eksempel ta utdanning i idrettsvitenskap, 

eller bli fysioterapeut for fotballag, eller bli trener. Det er forskjellige innganger, så det er bare 

å se på litt forskjellige utdanninger som kan fungere.  

Karl: Men folkens, takk for at dere kom på, nå skal jeg hjem og spise ribbe. Vi ses på nyåret 

hvor vi skal snakke om enda flere relevante temaer til dere.  
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