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https://www.newsweek.c

om/michelle-obama-

college-youtube-series-

1452880



Boktips

Studietips fra NRK:

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=stu

dieteknikk&mediaId=21534

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=studieteknikk&mediaId=21534


Plan for dobbelttimen

• Lektorprogrammets studieveiledningstilbud

• Målet med lektorutdanningen: Hva innebærer 

utvikling av lærerkompetanse (læreres 

profesjonskompetanse)?

• Hva påvirker studenters læring og læringsutbytte?

• Hva kjennetegner måten å studere på hos studenter 

som lykkes? 

• Oppsummering: Hva konkret kan dere gjøre for å få 

mest mulig ut av det undervisnings-tilbudet som 

lektorutdanningen tilbyr?



https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieveildening-

lektorprogrammet.html

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieveildening-lektorprogrammet.html


Målet med lektorutdanningen er å utvikle 

profesjonskomeptanse (lærerkompetanse)

• Kompetanse 

handler om alt en 

trenger å kunne for 

å håndtere og 

mestre en gitt 

situasjon eller 

utfordring (Illeris, 

2009)



Læreres profesjonskompetanse 

forutsetter et samspill mellom ulike 

typer av kunnskap

Holdninger 
og verdier

Praktiske 
ferdigheter

Teoretisk 
kunnskap



Læreres profesjonskompetanse kan 

og må læres

- teoretisk og forskningsbasert kunnskap – innsats og 

gode studievaner

- praktiske ferdigheter – observere profesjonsutøvelse, 

øve, prøve, reflektere og prøve igjen. 

- Holdninger og etiske verdier, dømmekraft og 

identitetsdanning – kritisk refleksjon over 

praksisutøvelse i dialog med andre og gjennom bruk 

av teoretisk kunnskap og nye erfaringer



Hva påvirker studenters læring og 

læringsutbytte?

Lærings-

utbytte

Undervisnings-
tilbud

Studentenes
måte å studere

på



www.uio.no/studier/emn

er/uv/ils/PROMO1/

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PROMO1/


Hvordan studerer du?

Ta to minutter til å tenke gjennom og skrive ned 

stikkord på hvordan du studerer?





Kjennetegn ved engasjerte studenter 

som lykkes

• Stor innsats 

• Dybde og strategisk tilnærming til 

læring

• Selvregulering

• Motivasjon

• Involvering og integrasjon (faglig og 

sosialt)

(Hatlevik, 2016, 2018)



Stor og adekvat innsats 
• Tidsbruk, deltagelse og 

mental energi

• Ikke likegyldig hva slags 

innsats 

• Viktig å overvåke egen 

innsats, altså reflektere over:

– hvor en er i læringsprosessen 

– i forhold til hva en gjør (hvordan 

en studerer – valg av studiestrategi / 

studieteknikk)

– og hvor en skal

GRIT: https://youtu.be/H14bBuluwB8

https://youtu.be/H14bBuluwB8


Kjennetegn ved engasjerte studenter 

som lykkes

• Stor innsats

• Dybde og strategisk tilnærming 

til læring

• Selvregulering

• Motivasjon

• Involvering og integrasjon (faglig 

og sosialt) (Hatlevik, 2016)



Overflatisk tilnærming - reproduksjon

• Minimal innsats for å møte studiekravene

• Konsentrasjon om å pugge og reprodusere 

det faglige innholdet en forventer å bli 

eksaminert i

• Studering uten å reflektere over hensikt eller 

strategi

• Har problemer med både å forstå nye ideer, 

og å se verdien av og mening med studiets 

innhold (Ramsden, 2003) 



Dybdetilnærming – søke mening

• Aktivt engasjement med en intensjon 

om å maksimere forståelse av innholdet 

i opplæringen 

• Relaterer nye ideer/kunnskap til 

allerede tilegnet kunnskap og erfaringer

• Ser etter mønster og underliggende 

prinsipper 

• Undersøker og argumenterer logisk og 

kritisk 

• Er klar over at forståelsen utvikler seg 

underveis (Ramsden, 2003)



Kjennetegn ved engasjerte studenter 

som lykkes
• Stor innsats (aktive og utholdende)

• Dybde og strategisk tilnærming til 

læring

• Selvregulering

• Motivasjon

• Involvering og integrasjon (faglig 

og sosialt)

(Hatlevik, 2016, 2018)



En selvregulert lærende

• Har innsikt i egen akademisk styrke og 

svakhet.

• Har et repertoar av studiestrategier

å velge blant.

• Tilpasser valg av studiestrategi etter type læringsoppgave. 

• Forklarer både det å lykkes og det å mislykkes med faktorer som de 

selv kan kontrollere, som studieinnsats.

• Oppfatter intelligens som noe som kan utvikles. 

• Tror at det å ta på seg utfordrende oppgaver, prøve ut det en har lært, 

utvikle en dypere forståelse av læringsinnholdet og å gjøre en innsats, 

vil medføre gode karakterer. 

(Dweck, 2002; Perry mfl., 2006 Pintrich, 2004)



Handlingsfase

Bruke læringsstrategier

Overvåke og reflektere
over egen læring og

tilpasse tidsbruk, innsats
og strategibruk

Refleksjonsfase

- Egenvurdering av
læringsresultat / 

prestasjon
Årsaksforklare

- Reaksjon

Planleggingsfase

- Analysere oppgaven; 
sette seg mål og velge

hensiktsmessige
læringsstrategier. 

- Selvmotivering

Syklisk modell 

av 

selvregulering

Bruker resultater fra 

tidligere prestasjoner som 

guide for neste 

planleggingsfase



Læringsstrategier 
(studiestrategi, studieteknikk)

• Ulike prosedyrer eller teknikker 

som kan brukes når du 

gjennomfører en læringsoppgave, 

altså arbeidsmåter man benytter 

når man vil løse en oppgave 

læringsoppgave

• Ta to minutter til å tenke gjennom 

og skrive ned stikkord på de 

studieteknikkene du kjenner til.



Læringsstrategier

• Kognitive strategier

- Memoreringsstrategier – pugging 

(overflatestrategier)

- Elaboreringsstrategier – utdyping 

(dybdestrategier)

- Organiseringsstrategier

• Metakognitive strategier (selvregulering) –

refleksjon/tenking om egen strategibruk



Memoreringsstrategier

Overflate

Lære utenat – pugging

• repetisjon, 

• hør deg selv, 

• memoreringsteknikker 

som mentale 

kart/bilder/fortellinger, 

sanger, regler. 



Elaboreringsstrategier –

dybde(lærings)strategier
• Søke mening og forståelse 

• Relatere nye ideer/kunnskap til 

allerede tilegnet kunnskap og 

erfaringer

• Se etter mønster og underliggende 

prinsipper 

• Oppsummere med egne ord 

• Notere egne tanker til det som 

presenteres

• Undervise andre

• Organisere det vi har lært slik at vi 

får en helhetlig forståelse



Organiseringsstrategier

• Strukturere lærestoffet slik at 

det huskes bedre, eks 

tankekart

• Notere hovedpunkt, gjøre 

overskrifter om til spørsmål 

og lete i teksten etter svar.

• Sammenligne og kontrastere 

• Undersøke og argumenterer 

logisk og kritisk (for og i mot), 

eks to-kolonne-notat 



Metakognitive strategier:
• Planleggingsstrategier – sette seg mål og 

bestemme seg for hvilke strategier en vil 

bruke til hvilke oppgaver

• Klargjøre egen forståelse av oppgaven 

(Vet jeg hva oppgaven ber meg om å gjøre? 

Hvilke fagbegreper er det i instruksjonen? 

Vet jeg noe om dette fra før?) 

• Kontrollstrategier: Underveis - hvordan 

fungerer måten jeg jobber på? 

• Hjelpssøking: Søke hjelp når noe er uklart. 

Hvor/hvilke kilder kan jeg søke assistanse?

• Selvmotivering



Kjennetegn ved engasjerte studenter 

som lykkes

• Stor innsats

• Dybde og strategisk tilnærming 

til læring

• Selvregulering

• Motivasjon

• Involvering og integrasjon 

(faglig og sosialt)

(Hatlevik, 2016, 2018)



Hva motiverer til innsats?
• Personlige interesser og egne mål for 

hvorfor du tar utdanningen

• Ønske om mestring, ønske om å 

prestere, eventuelt ønske om å 

unngå å gjøre det dårlig

• Tro på egen kompetanse og egne 

evner til å tilegne seg ny kompetanse. 

• Opplevelse av utdanningens relevans 

og fremtidig nytte målt opp mot de 

kostnader det innebærer å engasjere 

seg (Pintrich, 2003).

• Sosial og faglig involvering



Hva motiverer deg?

Ta to minutter til å tenke gjennom og skrive ned 

stikkord på hva som motiverer deg?



Kjennetegn ved engasjerte studenter 

som lykkes

• Stor innsats

• Dybde og strategisk 

tilnærming til læring

• Selvregulering

• Motivasjon

• Involvering og integrasjon 

(faglig og sosialt)

(Hatlevik, 2016, 2018)



Hvordan bli integrert og involvert?

• Ta kontakt med 

medstudenter og lag 

kollokviegrupper

– Undervis hverandre

– Diskuter fagstoff med 

hverandre

• Forbered deg til 

undervisning

• Delta aktivt på 

seminarundervisning

• Delta på PROMO https://www.studvest.no/nesten-en-av-tre-studenter-

opplever-ensomhet/



Meld deg på og delta på PROMO

«Mentoren satte i gang flere 

forskjellig aktiviteter, som både 

gjorde at man ble bedre kjent 

med medstudenter og at man 

fikk reflektert over og snakket 

sammen om hva det vil si å 

være lærer og hvordan det vil 

bli… Jeg har vært litt usikker på 

om læreryrket egentlig er noe 

for meg, men etter å ha tatt 

PROMO1 er jeg blitt mer sikker! 

Nå tror jeg det kan bli veldig 

bra!»

(Hatlevik & Lejonberg, 2019)

https://forskning.no/partner-skole-skole-og-

utdanning/mentorordning-skal-hjelpe-

laererstudenter-til-a-tenke-som-en-laerer/1363225



Konsolidering: Refleksjonsøvelse

1. Ta frem stikkordene på hvordan du studerer 

og hva som motiverer deg, og se dette i 

forhold til hva vi nå har snakket om. Noter 

deg følgende:

– Hva bør jeg fortsette med og hva kan jeg gjøre 

annerledes?

– Hvordan kan jeg motivere meg selv til innsats?

2. Konferer med personen ved siden av deg.



Oppsummering: Kjennetegn ved gode 

arbeidsvaner

• Planlegging, organisering og overvåking av 

eget læringsarbeid

• Bevisst bruk og valg av læringsstrategier

• Bruke tilbakemelding (feks bruke feil som utgangspunkt for 

videre læring)

• Aktiv deltagelse i undervisningen (feks stille 

spørsmål, svare når spurt)

• Villig til å påta seg oppgaver (feks ta lederskap, prøve 

å løse oppgaver i plenum)

• Hjelpsøking (feks konferere med medstudenter, 

pensumlitteratur eller læreren når du er usikker)

(Corno, 2008, s. 205-207)



«Lekse»

• Ta ansvar for egen læring. Oppsøk gode 

læresituasjoner.

– Finn noen å danne kollokvie med som har samme mål som 

deg selv (du lærer mest av å undervise andre)

• Gå i dybden, reflekter over og søk å forstå 

kunnskapsinnholdet. 

– Forbered deg til undervisning og bearbeid

notater/powerpointer fra forelesning/seminargrupper. 

– Reflekter kritisk over eksempler på og egne og andres 

forestillinger om praksisutøvelse.

– Prøv å relatere den teoretiske kunnskapen til 

praksisutøvelse (undervisning)

• Meld deg på og delta i PROMO:  

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PROMO1/
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