G’day mate!
Et seks måneders forskeropphold i Australia, Brisbane, nærmer seg slutten. Det faglige
utbyttet har vært enormt. Jeg skulle gjerne blitt lenger, men det blir også godt å komme hjem.
Reisen til denne gedigne og på mange måter spesielle øya starta i september 2013. Jeg har
jobba tett med professor Val Klenowski på fakultet for utdanningsvitenskap ved Queensland
University of Technology. Hun er et kjent navn innenfor forskning på elevvurdering. Val har
utfordra meg på begrepene jeg bruker og stilt høye krav til tydelighet i det jeg skriver. I tillegg
har jeg hatt utbytte av diskusjoner med Dr Lynette May og Dr Jill Willis. Den førstnevnte
jobber med vurdering i andrespråk, og den andre med vurdering og elevautonomi. Det har
også vært to andre utlendinger her nede – to PhD-studenter fra Vietnam som forsker på
formativ vurdering i høyere utdanning.
Jeg har vært så heldig som har fått lov til å delta på alt jeg ville. Det har vært diverse
seminarer om interessante temaer som veiledning av PhD-studenter og fagfellevurdering,
«confirmation» (type midtveisvurdering når det har gått ett år) og «final oral» (som kan
sammenlignes med disputas i Norge). Så har det vært SIG-grupper (Scholarly Interest Group),
blant annet i vurdering, hvor jeg har deltatt og lagt fram paper.
Jeg vil anbefale et lengre utenlandsopphold til alle som har muligheten. Som stipendiat har du
en unik mulighet til å reise ut. Det finnes antakeligvis ingen andre steder i hele verden som
tilbyr så gode muligheter for sine stipendiater som det Norge gjør. Benytt sjansen, reis ut! En
akademisk reise som dette gjør noe med deg akademisk. Du skaper deg et nettverk, ser
forskninga di gjennom nye (internasjonale) øyne, blir utfordra til å skrive for et ikke-norsk
publikum. Ikke minst får du ro og tid til å fordype deg mer enn det du får hjemme med
kolleger, studenter, undervisning, familie, venner, bikkje (?) osv. rundt deg hele tida 
En stor takk til NAFOL som gav meg økonomisk støtte. Og til min biveileder, professor Kari
Smith, som kobla meg sammen med sin kollega Val i Australia.
Og jammen fikk jeg antatt min første internasjonale artikkel mens jeg var her nede også 

Seminar hvor jeg snakker om hvordan jeg har gjort litteraturreview og hvordan fagfelleprosessen foregår

Her føler jeg jeg er nå. Den lille utkiksposten er min synsvinkel.
Kysten er forskninga som holder på å formes. Bølgene er med- og
motgang. Havet er forskningsverdenen.

