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Innledning 
Studieforberedende uke er et gratis tilbud til søkere som har en bachelorutdanning eller 

femårig integrert masterutdanning ved HiØ som førsteprioritet gjennom Samordna opptak, 

samt for de som har takket ja til studieplass på forkurs, Y-vei eller TRESS for ingeniørutdanning. 

Uka ble gjennomført i juni 2019 for 7. gang. 

 

Målet er å gi søkere en bedre oversikt over hva det innebærer å være student, hvilke 

arbeidsformer som brukes og hvordan studiene er organisert. Uken inneholder presentasjon av 

ulike studier, miniforelesninger om hvordan man bør forholde seg til pensum, om å være på 

forelesninger og om hvordan ta notater. Deltakerne lærer også om akademisk skriving og 

kommunikasjon. Gruppearbeid er en av de mest brukte arbeidsmåtene i bachelorstudiene, 

derfor inneholder Studieforberedende uke også mye relevant praktisk gruppearbeid. 

 

Alle søkere med en bachelorutdanning eller femårig integrert masterutdanning ved HiØ som 

førsteprioritet mottok en e-post med tilbud om deltakelse og informasjon om påmelding etter 

søknadsfristen 15.april. Det samme gjaldt de som hadde takket ja til studieplass på forkurs, Y-

vei eller TRESS for ingeniørutdanning. I tillegg fremkommer det informasjon i høgskolens 

elektroniske studiekatalog om tilbudet. 

 

Invitasjon til Studieforberedende uke og informasjon om påmelding gikk ut fra studieenheten 

den 21. mai via e-post til totalt 3208 mottakere. Det ble i tillegg sendt ut påminnelse om kurset 

den 5. juni. I 2018 ble påmelding om tilbudet sendt ut til søkerne den 24. mai. 

 

Organisering og deltakere 
Studieforberedende uke 2019 ble gjennomført 17. – 21. juni, og er organisert slik at tilbudet 

også er tilgjengelig for studenter som skal gjennomføre forkurs, Y-vei eller TRESS med oppstart 

påfølgende uke. Skoleruta for videregående skoler i Østfold 2018 / 2019, viser at de fleste 

hadde siste skoledag fredag 21. juni. Med såpass mange deltakere fra førstnevnte gruppe de 

siste to årene, vurderte arbeidsgruppen ovennevnte uke som mest hensiktsmessig. 

Arbeidsgruppen vurderte da at de som ønsker å delta på Studieforberedende uke fra 

videregående stort sett er ferdige med eksamener og sannsynligvis vil be skolen sin om fri, 

samt at mange elever i praksis allerede er ferdige innen Studieforberedende uke starter. Det 

gjøres likevel en løpende vurdering på gjennomføring hvert år med bakgrunn i antall deltakere, 

men hvor studenter til forkurs, TRESS og Y-vei for 2019 utgjorde den største gruppen med 27% 

av alle deltakerne.   

 

Ved påmeldingsfristens utløp den 10. juni, var det registrert totalt 110 påmeldinger (mot 138 

påmeldinger i 2018). Det møtte totalt 55 deltakere første kursdag (mot 69 deltakere i 2018) 

med noe variasjon for oppmøte i løpet av uken (det ble ikke registrert fremmøte øvrige dager). 

35 deltakere fylte ut evalueringsskjema nest siste dag.  
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Til sammenligning fra tidligere år, var det i 2017 totalt 190 påmeldinger, 105 som møtte første 

dag og 88 som fylte ut evalueringsskjema. I rekordåret 2016 var det 216 påmeldinger, 142 

møtte første dag og 109 som fylte ut evalueringsskjema.  

 

Trenden er altså at det har vært en jevn nedgang i antall deltakere siden 2016, hvor vi i 2019 er 

på nivå med antall deltakere som deltok på Studieforberedende uke de første årene da tiltaket 

først ble etablert. Dette vil imidlertid belyses i rapportens avsluttende del.  

 

Antall møtte deltakere sortert på studieretninger og antall grupper fremkommer i tabellen 

under. Tall i parentes er antall i 2018. 

 

 

Studieretning Deltakere Antall grupper Veiledere 

Arbeids og velferdsfag, 

sosialt arbeid, 

barnevern og 

vernepleier   

 

 12 (17) 2 (3) Gruppe 8: Hoger 

Karadaki og Beate 

Sæthern (HV) 

Gruppe 5: Helén 

Graarud og Lars 

Rune Halvorsen (HV) 

Forkurs, TRESS og Y-vei 12 (12) Studieretninger 

slått sammen: 

5 (6) 

Gruppe 3 og 4: Elise 

Øby (IR) 

IT-utdanninger, 

inkludert dataingeniør 

5 (3) Gruppe 10: Terje 

Samuelsen (IT) 

Ingeniørutdanninger, 

inkludert bioingeniør 

10 (8) Gruppe 7: Hild 

Haaheim (IR) 

Lærerutdanninger 3 (5) 1 (1) Gruppe 1: Anders 

Farholm (LU) 

Sykepleier 9 (18) 1 (2) Gruppe 9: Siri 

Brynhildsen, Hege 

Hølmo Johannessen 

og Stina Ekman (HV) 

Økonomi, språk og 

samfunnsfag 

4 (6) 1 (1) Gruppe 2: Asbjørn 

Pedersen (ØSS) 

Totalt  55 (69) 10 (13)  

Tabell 1.1 Møtte deltakere fordelt på studieretninger (det ble foretatt enkelte justeringer på 

gruppesammensetning ut fra antall deltakere) 

 

Auditorium S-401 ble benyttet for plenum og ulike grupperom for gruppearbeid. Første 

kursdag mottok alle deltakerne HiØ-veske, kladdebok og penn. Det ble servert kaffe / te og 

vann alle kursdager, samt frukt første dag og felles lunch siste dag. 
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Fra kurspåmeldingen startet fikk alle deltakerne tilbud om å melde seg inn i en lukket 

facebook-gruppe. Gruppen er ment som en kommunikasjonskanal både mellom deltakerne og 

mellom ansatte og deltakere. Inkludert ansatte som har jobbet med Studieforberedende uke, 

har gruppen hatt 78 deltakere. Her ble all informasjon om kurset publisert, hvor deltakerne 

også fikk tilgang på tilhørende materiell og presentasjoner. Rundt 60 innlegg fra gruppens 

administratorer ble publisert i løpet av uka, hvor de fleste ble sett av mellom 50-70 brukere. 

Det ble også gitt et tilbud om å sende tilsvarende informasjon per e-post for de som ikke 

ønsket å benytte denne kommunikasjonskanalen. 

 

Intern organisering og bidrag 
Studieenheten er ansvarlig for Studieforberedende uke, og planlegger og gjennomfører tiltaket 

i samarbeid med SiØ Råd og helse og begge studiestedsadministrasjonene gjennom en nedsatt 

arbeidsgruppe. Gjennom arbeidsgruppens mandat fastsetter arbeidsgruppen innhold i kurset 

og rekrutterer henholdsvis gruppeveiledere, ansatte som skal presentere ulike studier, samt 

foredragsholdere til kursets ulike mini-seminarer og presentasjoner. Rekrutteringen skjer 

gjennom avdelingenes dekaner, studiestedenes administrasjonssjefer og respektive ledere fra 

øvrige enheter.  

 

Følgende ansatte har bidratt til Studieforberedende uke 2019: 

 

Arbeidsgruppe: 

Marianne Klever Næss, avdelingsleder SIØ Råd og helse, Tommy Payne, seniorkonsulent 

Studieenheten, Irene Felde Olaussen, rådgiver Studiestedsadministrasjon Halden og Solveig 

Berge, seniorkonsulent Studiestedsadministrasjon Fredrikstad.  

 

Presentasjoner av avdelingene: 

Monica Linn Kristiansen, studieleder avd IT, Asbjørn O. Pedersen, høgskolelektor avd ØSS, 

Anders Farholm, førsteamanuensis avd LU, Bjørn Gitle Hauge, høgskolelektor avd IR, Helén 

Graarud, høgskolelektor avd HV og Hoger Karadaki, høgskolelektor avd HV. 

 

Gruppeveiledere: 

Hoger Karadaki, høgskolelektor avd HV, Beate Sæthern, høgskolelektor avd HV, Helén Graarud, 

høgskolelektor avd HV, Lars Rune Halvorsen, førstelektor avd HV, Elise Øby, førsteamanuensis 

avd IR, Terje Samuelsen, høgskolelektor avd IT, Hild Haaheim, høgskolelektor avd IR, Anders 

Farholm, førsteamanuensis avd LU, Siri Brynhildsen, høgskolelektor avd HV, Hege Hølmo 

Johannessen, førsteamanuensis avd HV, Stina Ekman, høgskolelektor avd HV og Asbjørn 

Pedersen, høgskolelektor avd ØSS. 

 

Kursinnhold og annet:  

Anne Skumsnes, førstelektor PULS, Anne-Lise Eng, universitetsbibliotekar Biblioteket 

Fredrikstad, Inger Hjelmeland, høgskolelektor avd HV, Marianne Klever Næss, avdelingsleder 

SIØ Råd og helse, Solveig Berge, førstekonsulent Studiestedsadministrasjon Halden, Tine 
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Kristensen, rådgiver studieenheten, Tommy Payne, seniorkonsulent Studieenheten, Irene Felde 

Olaussen, rådgiver Studiestedsadministrasjon Halden, Hedvig Bergem, rådgiver studieenheten 

og Kristin Fauske Wenstøb, studentrådgiver SiØ Råd og Helse.  

 

Bakgrunnsinformasjon om deltakerne 
Gjennomsnittsalderen for de påmeldte deltakere var 29,7 år, mot 28,7 år i 2017. Dette er et 

noe høyere gjennomsnitt enn hos søkerpopulasjonen ved HiØ totalt, som er ca 26 år. I figur 1.1 

vises påmeldtes gjennomsnittlig alder fordelt på de ulike studieprogrammene, hvor det 

fremkommer en del variasjoner i alder etter denne inndelingen. De yngste deltakerne finner vi 

blant de som har søkt IT-utdanninger, samt takket ja til forkurs, TRESS eller Y-vei for 

ingeniørutdanningene, mens de eldste har søkt ABSV-utdanningene eller økonomi, språk og 

samfunnsfag. 56% av deltakerne var kvinner og 44% menn. 

 

 
 

Figur 1.1: Påmeldte fordelt på studieprogrammer sortert på alder 

 

I tillegg til alder og kjønn, er det også i år innhentet informasjon fra deltakerne knyttet til to nye 

variabler, henholdsvis tidsperiode for fullført videregående skole og hovedstatus siste halvår. 
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Dette for eventuell justering av kursinnhold. Som det fremkommer av figur 1.2, har 24% av 

deltakerne fullført videregående for mellom 6-10 år siden, og hele 32% fullførte videregående 

opplæring for 11 år siden eller mer. Denne gruppen utgjør til sammen 55% av deltakerne, 

hvilket samsvarer med hvordan kursets innhold per i dag er utformet med henblikk på ulike 

grunnelementer knyttet til det å studere. Videre ser vi i figur 1.3 at hele 54% av deltakerne 

enten er yrkesaktive eller arbeidssøkende, hvilket underbygger dette ytterligere.  

 

 

 
Figur 1.2: Fullført videregående opplæring 

 

 

 

 
Figur 1.3: Hovedstatus siste halvår 

 

 

 

Deltakere som ikke får studieplass 
Rapporten er utarbeidet før opptaket til studieåret 2019/2020 er gjennomført, hvilket betyr at 

det på dette tidspunkt ikke foreligger informasjon om hvor mange deltakere som har fått/vil få 

tilbud om studieplass. Erfaring fra tidligere år viser imidlertid at majoriteten av dem som ikke 

får plass, fortsatt ønsker å kvalifisere seg. De som ønsker mer informasjon om hva de kan gjøre 

for oppnå nødvendige kvalifikasjoner, henvises til høgskolens administrasjon for eventuelle 

spørsmål. I 2015 var det 58 % av deltakere på Studieforberedende uke som fikk studieplass ved 

HiØ, og i 2016 var denne andelen økt til 73 %. Det foreligger ikke tilsvarende tall fra 2017. 
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Innholdet i Studieforberedende uke 
I tillegg til å få kunnskap om studiene og hvordan man arbeider som student, blir det også 

fokusert på ulike tjenester og støttefunksjoner som studentene bør kjenne til og kan benytte 

seg av knyttet til bibliotek og studieverksted, studie -og karriereveiledning, samt 

studentrådgivning og tilrettelegging. På programmet var tema og arbeidsformer som alle ville 

ha nytte av å sette seg inn i og arbeide med, uansett studieønske. I det følgende beskrives og 

begrunnes de ulike elementene i programmet. Se for øvrig vedlegg 1 for fullstendig program. 

 

 

Presentasjon av ulike bachelorutdanninger 
For å vise bredden i høgskolens virksomhet, har høgskolens ulike avdelinger blitt presentert i 

plenum for alle deltakerne de foregående år. Med bakgrunn i evalueringer fra deltakerne, ble 

det i 2018 foretatt en prøveordning hvor deltakerne istedenfor ble delt inn i grupper med 

bakgrunn i deres søknad og avdelingstilhørighet. Dette ble videreført i år som en permanent 

endring, hvor helse - og velferd, lærerutdanningene og utdanninger innen 

informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomifag ble presentert som parallelle sesjoner. 

Innholdet for presentasjonene ble i år også spisset mer mot hvordan studiehverdagen ved de 

ulike utdanningene vil være og hva som særpreger disse. For generell informasjon om 

studiene, henvises det til avdelingenes nettsider. Det ble avsatt totalt en time til 

presentasjonene, og disse ble gjennomført allerede første dag.  

 
 

Fokus på å være student 
Studentrollen innebærer å forholde seg til både faglige og strukturelle / administrative forhold. 

Studentene fikk presentert hvordan en finner frem til relevant informasjon på høgskolens 

nettsider, hvor blant annet studie- og emneplaner er sentrale med tanke på hvordan de danner 

både faglige og juridiske rammer. Som en del av den akademiske kontekst, fikk deltakerne også 

presentert en ordliste over de 10 viktigste begrepene som en bør ha kjennskap til som ny 

student, samt tidligere studenters ulike tips og råd til studenter. 

 

Biblioteket er en viktig aktør i høyere utdanning, hvor biblioteket gav deltakerne en 

introduksjon til bibliotekets funksjoner, herunder bibliotekarenes rolle, ulike kurs og 

workshops, ulike arbeidsplasser, søk i databaser og riktig bruk av henvisninger, samt 

informasjon om studieverkstedene. I år fikk også deltakerne omvisning i bibliotekets arealer.  

 

Med bakgrunn i tidligere evalueringer, ble det lagt inn flere elementer knyttet til studieteknikk, 

hvor deltakerne også første dag fikk tilgang til høgskolens digitale studieteknikkurs 

Superlæring. Innledningen til modulene i Superlæring om motivasjon, planlegging og 

gjennomføring av egen studenthverdag samt forbedring av lesehastighet ble benyttet i plenum 

i løpet av kursdagene. 25 deltakere logget seg inn på Superlæring totalt 54 ganger, i snitt 2,16 

ganger per deltaker. 
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Bilde 1.1: Skjermbilde fra Superlæring 

 

Gjennom uka ble det holdt miniforelesninger om forholdet til pensum, om å være på 

forelesning, hvordan ta notater og innføring i muntlig presentasjonsteknikk. Hensikten med 

disse sesjonene er å knytte den enkelte deltaker til studieprogrammene og vise hvilken 

egenaktivitet som må til for å få til en god læringsprosess. I løpet av uka deltok også 

Studentombudet, som informerte om sin rolle ovenfor studentene, opptakskontoret gav 

informasjon som var relevant for søkernes situasjon, hvor sentral informasjon og tidsfrister 

knyttet til nettsidene til Samordna opptak ble gjennomgått, samt at det ble holdt et foredrag 

knyttet til hvilke aktive valg en som student kan ta for å styrke egne muligheter for både 

nettverk, karriere og jobb under og etter endt utdannelse.  

 

Studieadministrasjonen og SiØ Råd og helse presenterte i tillegg sentrale service- og 

tjenestetilbud.  

 

To medlemmer i arbeidsgruppen vekslet på rollen som kursleder under hele uka. Oppgaven 

bestod i å ønske deltakerne velkommen, gå gjennom dagens program, avklare praktiske 

forhold, introdusere de ulike bidragsyterne underveis, holde en oppsummering på slutten av 

dagen, samt gjennomføre evaluering. I tillegg var det avsatt 30 minutter drop-in til studie- og 

karriereveiledning i Studieverkstedet, samt at det en av disse dagene også var tilstede en 

rådgiver fra opptakskontoret som kunne svare på mer individuelle spørsmål relatert til opptak, 

poenggrenser og kvalifikasjoner. Det ble også lagt opp til at deltakerne kunne stille individuelle 

spørsmål etter endt kursdag. 

 

Trene egen kompetanse innen kommunikasjon 

Som student er gode kommunikasjonsevner en sentral ferdighet, hvor dette gjennom ulike 

deler av kurset ble tematisert gjennom både forelesninger og praktiske øvelser. Deltakerne 

trente blant annet med utgangspunkt i egen måte å samhandle på, hvor det særlig ble fokusert 

på hvilke premisser som er sentrale for både å forstå og bli forstått. Kommunikasjon ble 

tematisert ytterligere gjennom egne erfaringer ved gruppearbeidet, hvor oppsummering og 
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refleksjoner ble gjennomført i plenum. Figur 1.4 og 1.5 illustrer deltakernes holdninger og 

erfaringer knyttet til kommunikasjon og gruppearbeid gjennom verktøyet Mentimeter 

(www.mentimeter.com). 

 

 

 
Figur 1.4 Vurdering av gruppearbeid 

 

 

 

Figur 1.5 Påstander kommunikasjon

http://www.mentimeter.com/
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Fokus på skriftlighet og akademisk skriving 

For nye studenter kan spranget fra videregående skole eller arbeidsliv være stort, og mange 

studenter strever med å beherske de kravene som stilles til fagskriving. I løpet av uka ble den 

enkeltes forhold knyttet til å skrive tematisert, samt hvilke tiltak høgskolen har for særskilt 

bistand. Dette er særlig knyttet til bibliotekets ressurser via nettsider og individuell 

veiledning hos bibliotekarene. 

 
 

Fokus på gruppearbeid 
Første dag ble deltakerne delt inn i totalt 10 grupper basert på studieønske, hvor enkelte 

studieprogram med få søkere ble blandet. Gruppene hadde egen veileder som møtte dem 

minst én gang pr dag. Tidsomfang til gruppearbeidet var med bakgrunn i tidligere 

evalueringer, utvidet fra 1 time og 30 minutter til 1 time og 45 minutter per dag. Tiden 

inkluderte også lunsj. 

 

Oppdraget til gruppene var å lage en problemstilling med utgangspunkt i ett av tre 

fotografier. Deretter skulle de samarbeide om å finne stoff til valgte problemstilling. Siste 

dag ble arbeidet presentert for alle deltakerne. Gruppene arbeidet etter et flytskjema (se 

vedlegg) der arbeidsoppgavene var listet opp punktvis for hver dag, samt gitt en kort 

beskrivelse av rammene for problemstilling (se vedlegg). Flytskjemaene var detaljerte og 

inneholdt både prosess- og produktpunkter, samt at deltakerne fikk i oppgave å innta ulike 

roller, herunder møteleder, referent, tidtaker og oppmuntrer med utgangspunkt i LGS-

metoden (Læring Gjennom Samarbeid). 

 

Hensikten med gruppearbeidet er å synliggjøre innhold og form i en av de mest brukte 

arbeidsmåtene i studiene.  

 
 

Presentasjoner fra gruppearbeidet  
Den siste dagen la gruppene fram det de hadde arbeidet med de foregående fire dagene. 

Gruppene ble gitt frihet til selv å bestemme hvordan deres arbeid skulle presenteres, hvor 

det ble gitt en tidsramme på 10 minutter fremlegg og 5 minutter tilbakemelding fra de andre 

deltakerne. Hensikten med denne delen av gruppearbeidet var å erfare og illustrere 

elementer i arbeidsformen, som ofte også innebærer å legge fram fagstoff for større 

grupper. Etter framlegg gav både øvrige deltakere og ansatte innspill. I tillegg til å omhandle 

konkret fagstoff, representerte framleggene en prosess som for mange hadde vært 

utfordrende og lærerikt. Presentasjonene varierte i form, fra skuespill og analoge 

presentasjoner, til tradisjonelle fremlegg støttet av digitale presentasjoner. Et 

gjennomgående tema for problemstilling blant de fleste deltakerne, omhandlet miljø og 

klima. Sistnevnte ble valgt av de fleste gruppene, hvor deltakerne dermed også fikk testet 

sine IKT-kunnskaper. Bilde 1.1 illustrerer noen av de totalt 10 fremleggene siste kursdag. 
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Bilde 1.2 Lysbilder fra noen av presentasjonene i plenum siste kursdag 

 

Deltakernes evaluering 
Uka ble evaluert nest siste dag i form av et digitalt evalueringsskjema som alle deltakerne 

fikk tilsendt per epost. Skjemaet består hovedsakelig av skalerte spørsmål, samt to åpne 

spørsmål. Spørsmålene omhandler primært deltakernes læringsutbytte og nytten av de 

ulike delene av programmet. I spørreskjemaet ble respondentene bedt om å vurdere seks 

ulike deler av kursets innhold. Det ble benyttet Likert-skala fra 1-5, med rangeringer fra 

svært uenig (1), uenig (2), hverken eller (3), enig (4), svært enig (5) eller vet ikke (0). I det 

følgende presenteres svarene fra evalueringen. 



12 

 
 
 

Vurdering av kursets ulike deler og innhold 

 
Figur 1.6 Evaluering av kursinnhold   
 

 
 

 

Vurdering av gruppearbeid 

Figur 1.7 Evaluering av gruppearbeid 
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Vurdering av kursets øvrige tilbud  

 
Figur 1.8 Evaluering av kursets øvrige tilbud (merk: respondenter med svaralternativ «ikke 

benyttet» er trukket ut fra utvalget)  

 

 

Vurdering av organisering og praktiske forhold  

Figur 1.9 Evaluering av organisering og praktiske forhold 
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Vurdering av totalt læringsutbytte, motivasjon og kursets betydning 

  

 
Figur 1.10 Evaluering av læringsutbytte, motivasjon og kursets betydning 

 
 
 

Anbefaling av kurset til andre 

 

 
 
Figur 1.11 Å anbefale kurset til andre 
 
 

 

Innspill til innhold og tidsbruk  
Respondentene fikk mulighet til å komme med innspill på følgende: Er det noe du mener det 

skulle vært avsatt mer eller mindre til i løpet av kurset? Noe av det som er gjennomgående 

på dette punktet er behov for mer tid til gruppearbeid, samt at presentasjon av studier som 

deltakerne ikke har søkt ikke i like stor grad oppleves som nyttig. Flere ønsket også mer tid til 

studieteknikk og kunne ha tenkt seg praktiske øvelser knyttet til dette. 

 

 

Andre innspill og tilbakemeldinger fra deltakerne  
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Respondentene fikk også mulighet til å komme med innspill på følgende to åpne spørsmål:  

Er det noe du mener det skulle vært avsatt mer eller mindre tid til i løpet av kurset? Eventuelt 

temaer du savnet?   

Ris og Ros: Andre kommentarer, innspill og tilbakemeldinger 

 

Fra tidligere evalueringer har det vært gitt innspill på mer tid til gruppearbeid, avdelingsvise 

presentasjoner av studiene og mer tid til studieteknikk. Som det fremkommer i rapportens 

ulike deler over, har dette blitt imøtekommet i videreutvikling av kurset. I år var det 

imidlertid flere av deltakerne som kunne tenke seg en fysisk omvisning av studiestedet, samt 

at nettverket som var satt opp til deltakerne koblet seg uforholdsmessig ofte ut, slik at de 

måtte logge seg inn gjentatte ganger. 

 

Videre gis svært mange beskrivende superlativer både til organisering, bidragsytere og 

innhold. Det rapporteres om godt læringsutbytte, og mange trekker frem betydningen av økt 

trygghet og sosiale aspekt i tillegg til faglig utbytte. Mange beskriver at uken har forberedt 

dem godt, og at de føler seg inkludert og har fått økt motivasjon til å ta fatt på studiene. 

Noen sitater: 

 

Fantastiske og hyggelige forelesere. 

 

Jeg syns kurset har vært utrolig bra og lærerikt!  

 

Gode foredrags holdere, godt fokus!  

 

Studieforberedende uke har gitt meg mange gode tips til hvordan jeg kan yte best mulig i 

studiene. Jeg har fått nytt verktøy på områder jeg tidligere har følt meg usikker, nå vet jeg 

mye bedre hvordan jeg kan gå til verks og "gripe an" studiene. Jeg føler meg SÅ motivert!  

 

Dere som arrangerer har vært helt fantastiske! Jeg er utrolig fornøyd og takknemlig for 

muligheten. Håper jeg får se dere igjen til høsten! 

 

Bra jobba! Om alle lærere her er like dyktige og hyggelige som dere, da gleder jeg meg så 

mye til å begynne på studier! Har fått veldig trygt «hjemmefølelse " - takk for det! 

 

Denne uken har vært svært matnyttig for meg. Det er 14 år siden jeg sist gikk på skole. Nå 

føler jeg meg mye mer forberedt og motivert- har faktisk gått fra å tenke: «vet ikke 100% om 

jeg kommer til å takke ja til studieplass», til å bli helt overbevist om at hvis jeg blir tilbudt 

plass kommer jeg til å juble og takke ja, og i tillegg glede meg til å ta tak i studiene 

 

Dere var veldig godt forberedt! Jeg føler meg velkommen som student og veldig motivert for 

studiene. Mye takket være de ulike presentasjonene.  
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Bra at kurset var såpass variert og basert på hvordan en student kan oppleve å møte «den 

nye hverdagen». Bra med fokus på teknikker og tips. Likte også svært godt at det ble nevnt at 

man skal leve livet samtidig, da mange kanskje setter et enormt stort press på seg selv og 

den nye verdagen. Veldig fint å høre at noen setter ord på ting som virkelig er viktig!   

  

Føles også mye tryggere å skulle starte på skole igjen etter dette kurset. Stiller meg veldig 

positiv til denne uken! 

 

Utrolig nyttig. 

 

Avslutning 
Studieforberedende uke blir vurdert som et positivt og nyttig kurs av deltakerne. 

Evalueringene peker på at kursinnhold, organisering og læringsutbytte er betydelig. Dette 

fremkommer både i spørreskjemaets kvantitative og kvalitative del, og dialogene med 

deltakerne underveis i uken underbygger dette ytterligere. Kurset bidrar til at deltakerne 

både opplever økt motivasjon, trygghet og ikke minst får et overblikk over hva som kreves og 

forventes som fremtidig student. Å bli kjent med ulike arbeidsformer og rammefaktorer, 

samt å høste erfaringer med mulighet til å etablere sosiale nettverk allerede før eventuelle 

studier, sees på som verdifulle faktorer som kan styrke både sosial og faglig integrering og 

dermed øke mulighetene for å lykkes senere.  

 

 

Arbeidsgruppens egenevaluering 
Arbeidsgruppen har hatt 7 arbeidsmøter dette året, med oppstart 14. februar og et siste 

evalueringsmøte 28. juni. I tillegg ble det gjennomført et informasjonsmøte med alle 

gruppeveiledere den 6. juni. Som samarbeidsverktøy har arbeidsgruppen benyttet Microsoft 

Teams. Leder for arbeidsgruppen har holdt dialog med alle avdelinger og enheter som har 

bidratt under uken, både hva gjelder ansatte som har presentert avdelingene, bidragsytere 

som har bidratt til det programfestede innholdet, samt gruppeveiledere.  

 

Arbeidsgruppens (interne) forbedringspunkter: 

 

• Dialogen med fagavdelingene må starte i september for rekruttering av ansatte, da 

det krever planlegging i forhold til avdelingenes ressursfordelinger og ansattes 

arbeidsplaner 

• Grunnet nevnte ressursutfordringer, har enkelte avdelinger valgt å dele rollen som 

gruppeveileder på flere ansatte. Med henblikk på evaluering fra deltakerne som har 

hatt et slikt tilbud, bør dette så langt det lar seg gjøre unngås, da oppfølging og 

kontinuiteten gjennom uken ikke blir optimal. 
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• Gruppearbeid og presentasjoner bør evalueres etter alle presentasjoner siste dag. 

Dette med henblikk på deltakernes erfaring med presentasjoner som en forlengelse 

og resultat av ukens gruppearbeid. Videre bør evaluering knyttet til motivasjon 

spisses og dreies mer mot økt forståelse for høyere utdanning. 

• Det burde ha vært gjennomført et ekstra møte i arbeidsgruppen for siste klargjøring 

av uken. Ikke alltid at tekstlig kommunikasjon / tagging via Teams fungerer godt nok.  

Det bør tas sikte på å benytte gjøremålslister med fastsatte frister i Teams.  

• Mange deltakere ankommer første dag allerede før Servictorget åpner. 

Parkeringskort bør derfor deles ut av arbeidsgruppen og ikke ansatte på 

Servicetorget. Registreringen må også flyttes fra kantinen til hovedinngangen.  

• Vurdere å innføre oppmøteregistrering hver dag, samt oppfølging av de som 

eventuelt faller fra i løpet av uken. 

• Det må legges inn omvisning i lokalene som en del av programmet neste år, jfr 

evaluering. 

• Etter en sterk vekst frem mot 2016, har det gradvis blitt færre deltakere. Mulige 

årsaker bør derfor undersøkes nærmere. Det bør fortsatt vurderes om uken skal 

gjennomføres en uke senere slik at en i økt grad legger til rette for elever som 

kommer rett fra VGS. Konsekvensen vil blant annet være at deltakere fra forkurs, 

TRESS, Y-vei for ingeniørfag ikke gis mulighet for deltakelse, hvor en bør gå i dialog 

med avdelingen før nærmere vurdering. 

• Det er en klar overvekt av deltakere som har søkt studier til studiested Fredrikstad. 

Det bør sees nærmere på om dette har en sammenheng med gjennomføringssted for 

kurset, hvor en i så fall også må ta stilling til om en eksempelvis bør gjennomføre 

Studieforberedende uke ved begge studiesteder.  

 

Avsluttende kommentarer og videre anbefalinger 
Studieforberedende uke er et veletablert tiltak og har vært gjennomført 7 år på rad. 

Innholdet i uken har blitt forbedret og utviklet over tid, samtidig som grunnelementene fra 

oppstart fortsatt danner hovedinnholdet i uken, hvor særlig gruppearbeid står sentralt. 

Studieforberedende uke samler både administrativt ansatte og fagansatte som jobber på 

tvers, hvor tiltaket er grundig dokumentert gjennom rapporter og evalueringer. Deltakerne 

vurderer tiltaket og dets innhold som svært relevant og nyttig, og gir uttrykk for at de føler 

seg bedre forberedt til å kunne ta fatt på fremtidige studier som følge av dette.  

 

Med de dokumenterte erfaringer som foreligger, mener arbeidsgruppen at 

Studieforberedende uke fortsatt har et uforløst potensial, hvor det bør undersøkes nærmere 

i hvilken grad ukens innhold kan integreres i oppstarten av det enkelte studieprogram ved 

avdelingene. En tenkt modell kunne ta utgangspunkt i felles plenumsdeler på tvers av 

studieprogram hvor dette er hensiktsmessig, samt studiespesifikke økter hvor blant annet 

gruppearbeid ville ha en naturlig plass. To sentrale hovedgevinster ville være en tettere 

kobling og relevans til studieprogrammene og flere deltakere. Et annet potensiale som bør 
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undersøkes nærmere, er muligheten for å digitalisere deler av tilbudet. Dette både for å øke 

tilgjengelighet og fleksibilitet, samt effektivisere deler av arbeidet. 

 

Studieforberedende uke er et frivillig tilbud og har siden oppstart vært gjennomført av 

omlag 500 deltakere. Etter vel gjennomført kurs, har de aller fleste gitt tilbudet svært gode 

evalueringer og hatt stor tro på at dette vil bidra positivt til fremtidige studier. Det vi 

imidlertid vet mindre om, er hvilken betydning kurset faktisk har hatt for de som har mottatt 

studieplass og startet studier. Dette er kunnskap som ville være av betydning for HiØ 

spesielt, men også høyere utdanning generelt. Studieforberedende uke derfor bør vurderes 

satt inn i en større sammenheng med en overordet strategisk satsning på studiemestring og 

frafall og en sterkere kobling til fagmiljøene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 - Program for studieforberedende uke 2019  
  

Dato: 17. - 21. juni 2019  
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Rom: S-401 (plenum)  
             
Mandag   
17. juni  

  

Program for dagen  

08:00-09:00  
 

09:00-09:15  
    
 

09:15-09:45  
  
    
 
09.45-10:00  
    
 
10:00-11:00  
  
  
  
  
  
 
 
11:15-11:45  
  
     
 
11:45-12:15  
 
12:15-13:30  
 
13:30-14:00  
  
  

14:00-14:30  
  

 
14:00-14:30  

Registrering og kaffe   
 

Velkommen!   
Presentasjoner og introduksjoner v/ Marianne K. Næss   
 

Å være student   
Innhold i studentrollen. Deltakernes forventninger og betydningen av 
Studieforberedende uke. Motivasjon & Superlæring v/ Marianne K. Næss   
 
Ordliste for høyere utdanning   
De 10 viktigste begrepene du bør kunne første studiedag v/ Solveig Berge  
 
Bli kjent med høgskolens studier - parallelle sesjoner  

• Rom S-402: IT-utdanninger  
• Rom S-401: Ingeniørutdanninger   
• Rom H-334: Sykepleieutdanning   
• Rom H-113: ABSV-utdanninger (Arbeids- og velferdsfag, Barnevern, 
Sosialt arbeid og Vernepleie)  
• Rom H-337: Lærerutdanninger  
• Rom S-502: Økonomi, regnskap og internasjonal kommunikasjon  

Fokus på gruppearbeid i studier og presentasjon av ukas gruppeoppgave   
Gruppeinndeling og gjennomgang av materiell til gruppeoppgaven   
v/ Marianne K. Næss   
 

Lunsj i kantinen  
 

Gruppearbeid og oppstart gruppeoppgaven  
 

Oppsummering, spørsmål og Kahoot  
v/ Marianne K. Næss  
  

Valgfri omvisning på EXPO (utstilling av årets bachelor-prosjekter ved 
ingeniørutdanningene)  
 

Drop-in: Studie - og karriereveiledning i Studieverkstedet   
v/Solveig Berge & Irene Felde Olaussen  

Tirsdag   
18. juni  

  

Program for dagen  

09.00-09.05   
   
09.05-10.50   
   
   
 

Velkommen v/ Tommy Payne  
   
Å være student:   
Kommunikasjon, samarbeid og læring v/ Anne Skumsnes (inklusiv 15 min 
pause)  
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10.50-11.20   
   
  
11.20-11.30  
    
11.30-13.15   
   
13.15-13.30  
   
13:30-14:00   
   
14:00-14:30  
  
14:00-14:30  
  

   
Bli kjent med bibliotek, studieverksted og faglitteratur   
v/ Anne-Lise Eng  
   
Gruppevis omvisning i biblioteket  
  
Gruppearbeid: samarbeid om gruppeoppgaven, inkl. lunsj.  
   
Presentasjon av SiØ Bok v/SiØ  
  
Oppsummering, spørsmål og mentimeter i plenum v/ Tommy Payne  
  
Valgfri omvisning på Senter for simulering og innovasjon, helse- og 
velferdsfag  
   
Drop-in: Studie – og karriereveiledning i Studieverkstedet   
v/Solveig Berge & Irene Felde Olaussen  
  

Onsdag   
19. juni  

  

Program for dagen  

09.00-09.05  
  

09.05-10.00   
   
  
10:00-10:15   
   
10.15-10.45   
   
   
   
  
   
10.45-11.15  
  
11.15-11.30   
   
   
11:30-13:15  
  

13:15-13:30  
  
13:30-14:00  
  
14:00-14:30  
  
14:00-14:30  

Velkommen v/Marianne K. Næss  
  
Å være student: Mini-seminar om å skrive fagtekster, med fokus på 
skriveprosessen v/Anne Skumsnes   
   
Pause   
   
Å være student:   

• Være på forelesning – ta notater  
• Gjøre forelesningen relevant   
• Hva kjennetegner fagtekster, hvordan skapes kunnskap?   
v/ Anne Skumsnes   

  
Hvordan lese effektivt og forbedre lesehastigheten?  
  
Aktiv student: Betydningen av å være engasjert utenfor studiene   
v/ studentorganisasjonene  
  
Gruppearbeid, inkl. lunsj  
  
Informasjon fra opptakskontoret v/ Tine Sønderby Kristensen  
  

Oppsummering og spørsmål v/Marianne K. Næss  
  
Valgfri omvisning på Senter for simulering og innovasjon, helse- og 
velferdsfag  
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  Drop-in: Opptak, studie - og karriereveiledning i Studieverkstedet    
v/Solveig Berge, Irene Felde Olaussen og Tine Sønderby Kristensen  
  

Torsdag   
20. juni  

  

Program for dagen  

09.00-09.05  
   
09.05-09.50  
   
  
 

  
09.50-10:05  
  
10:05-10.50  
   
   
 

10.50-11:30  
   
  
11.30-13:30  
   
13.30-14.00  
  
14:00-14:30  
  
 

14:00-14:30  
  

Velkommen v/ Tommy Payne   
   
Bli kjent med høgskolen, studentsamskipnaden og 
studentombudet: Studenthåndbok, studieplaner, studenttjenester og 
tilrettelegging i studier v/ Irene Felde Olaussen HiØ, Marianne K. 
Næss SiØ Råd og Helse og Martin Jakobsen HiØ.  
  
Pause  
   
Å være student:   
Hvordan planlegge og gjennomføre sin egen studenthverdag v/ Marianne K. 
Næss  
   
Aktive valg i studietiden – din karriere starter nå!  
v/ Solveig Berge  
  
Gruppearbeid: samarbeid om gruppeoppgaven inkl. lunsj  
  
Oppsummering i plenum v/ Tommy Payne  
   
Valgfri omvisning på Senter for simulering og innovasjon, helse- og 
velferdsfag  
  
Drop-in: Studie - og karriereveiledning i Studieverkstedet   
v/Solveig Berge  
  

Fredag   
21. juni  

  

Program for dagen  

09.00-09.05   
   
09.05-13.30   
   
13.30-14.00   
   
14.00-14.30   

   

Velkommen v/ Marianne K. Næss   
   
Presentasjoner: Arbeidet med gruppeoppgavene avsluttes i plenum    
   
Vi spanderer lunsj!   
   
Oppsummering og evaluering av kurset. Takk for nå!   

   

 

Vedlegg 2 - Flytskjema for gruppearbeidet  
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Dag i 

juni: 

Dagens oppgaver:  
(beregnet tid i parantes. Start med å lese alle punktene hver dag før dere setter i 

gang) 

Mandag  Velkommen til gruppa og lykke til med 1.dag i gruppearbeidet!  

1. Alle presenterer seg: navn, hva du har søkt, hva du ønsker å få ut av 

uka, og hvilken erfaring du har med gruppearbeid (ca 15 min). Lag 

navnelapper. 

 

2. Arbeidet i gruppa er avhengig av alles innsats. Som nevnt i 

forelesningen tidligere i dag, foreslår vi at dere fordeler noen 

funksjoner/roller som har vist seg å være gode verktøy for godt 

gruppearbeid. Disse er: 

Ordstyrer Passer på at de som ønsker ordet, får det. Særlig 

viktig at alle kommer til orde, og at man holder 

seg til saken! 

Tidtaker Holder et øye med tiden en har til rådighet iflg 

dette flytskjemaet. Lett å snakke seg bort! 

Referent Trenger ikke notere alt som skjer, men det en 

blir enige om. 

Oppmuntrer Hver dag skal en av dere gi oppmuntrende 

meldinger til gruppa: «Nå synes jeg vi er på 

sporet av noe», «så fint at alle deltar» osv.  

 

 En god idé er å fordele disse oppgavene for mandag til og med 

torsdag,  så slipper en å bruke tid hver dag. Sett dette opp på et ark 

(10 minutter) og gå videre til neste punkt: 

 

3. Lag en kort avtale/kontrakt om hvordan gruppen skal arbeide 

sammen. For eksempel tre prinsipper for samarbeidet, og som dere 

mener vil gjøre arbeidet i gruppa bedre (10 minutter). Kan settes på 

et ark og legges i mappa. Da er dere klare for oppgaven! 

4. Legg bildene utover bordet. Se litt på dem og ta en runde der alle 

sier noe de forbinder med bildet (ca 10 min) 

5. Bli enige om hvilket bilde dere vil bruke (ca 10 min). 

6. Hva kunne være en problemstilling på bakgrunn av bildet? La alle 

komme med et forslag. Skriv opp forslagene (10 min) 

7. Bli enige om en problemstilling som gruppa vil bruke (ca 10 min). 

Forberedelse til i morgen kan være å tenke på hvordan en kan finne 

fagstoff til problemstillingen. 

Ta en runde hvor alle sier kort hvordan de synes første dag i gruppa har 

vært (ca 5 min). 

 



23 

Tirsdag  
1. Velkommen til 2. dag med gruppearbeid! Se på oversikten dere lagde i 

går mht hvem som har hvilke roller.  

2. Jobb videre med problemstillingen fra i går. Hvordan kan den 

konkretiseres med fagstoff for at spørsmålet dere har stilt kan bli 

belyst på en god måte?  Notér ned hva dere skal søke opp fagstoff 

om (ca 30 minutter). 

3. Fordele arbeidet dere imellom. Hvem skal finne fram hva? Kan 

godt skje i mindre grupper (ca 30 m). Er det en idé å orientere seg på 

biblioteket, for eksempel etter dagens program 

4. Ta en runde som mandag, hvordan har du hatt det i gruppen i dag? 

(10 min).  

Onsdag  
1. Velkommen til dag 3 med gruppearbeid! Ta en runde hvor alle sier 

hva de har tenkt eller funnet av fagstoff til problemstillingen (ca 30 

minutter). 

2. Vurdér det dere har samlet – begynner det å bli nok til å gi et svar 

på problemstillingen dere har valgt? Hvis ikke, hva trenger dere å 

hente inn i tillegg (ca 15 minutter)? 

3. Når dere får en oversikt over det dere har funnet fram, er det tid for å 

tenke på hvordan skal det presenteres for de andre? Ta en runde 

så alle kan komme med sine tanker (ca 15 minutter). Dette blir 

hovedtema i morgen, men fint å starte idémyldringen allerede. 

4. Til slutt: hvordan har gruppearbeidet vært for deg? 

Torsdag  
1. Velkommen til dag 4 av grupperarbeidet! 

2. Jobbe med presentasjonen av fagstoffet dere kan kommet fram til. 

Hvordan vil dere legge dette fram? Lag presentasjonen og bestem 

dere for hvem som gjør hva. 

Nb! her er det viktig å huske at dette først og fremst er en øvelse, 

det er ingen grunn til panikk eller prestasjonsangst. Har dere 

kommet dere helt hit er det kjempeflott! Og husk at siden dere har 

funnet fram fagstoff om problemstillingen, har dere fått kunnskap 

som også vil være interessant for de andre å høre på. 

3. Dersom dere trenger spesielt utstyr av noe slag er det fint om vi 

får vite det nå! Snakk med Marianne eller send henne en mail: 

marianne.k.nass@hiof.no 

4. Avslutning: Hvordan har dagens gruppearbeid vært for deg? 
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Fredag  
1. Velkommen til avslutning av gruppearbeidet i plenum! Det blir 

laget et program som viser når de ulike gruppene skal legge fram, og 

hvem som gir tilbakemelding til framleggene. 
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Vedlegg 3 – Informasjon om gruppeoppgaven 

 
Gruppeoppgaven  
Hvorfor gruppeoppgave? Denne delen av studieforberedende uke er ment å illustrere en mye 

brukt arbeidsform og en prosess der skal en komme fram til noe faglig sammen. I studiene 

dere har søkt vil gruppearbeidet være knyttet til ulike læringsmål. Vi har valgt å la fagstoffet 

illustreres av tre bilder og oppfordrer dere til å lage en problemstilling med utgangspunkt i ett 

av disse.  
 

Nærmere om problemstillingen:   
Dere har stor frihet når det gjelder å velge en problemstilling! Den kan være knyttet til det 

studiet dere har valgt – eller til helt andre områder. Til hjelp i arbeidet med å lage en 

problemstilling tar vi med denne oversikten som viser hvordan ulike spørsmålsformer knytter 

seg til henholdsvis fakta, forklaringer, vurderinger eller handling:   

  

Faktaspørsmål  Gir grunnleggende begreper og informasjon. 

Spørsmål: Hva / Hvor/ Hvem er...? 

Hvordan virker...?  

Forklaringsspørsmål  Forklarer sammenhenger. Spørsmål: Hvorfor 

er det slik at...?  

Vurderingsspørsmål  Avdekker synspunkter og holdninger. 

Spørsmål: Hva synes vi om...? Hvilken 

holdning har vi til...?  

Handlingsspørsmål  Sporer til handling. Spørsmål: Hva kan vi 

gjøre for å...?  

  

Hvordan arbeide med problemstillingen?   

Gjennom uka skal dere skal finne fagstoff til problemstillingen og samle dette. Fagstoffet 

samles og kommenteres gjennom drøftinger i gruppa. Dere kan lete på nettet, i biblioteket 

eller snakke med en fagperson som kan noe om det dere ønsker å belyse. Husk at eventuelle 

kilder som dere bruker skal refereres til i presentasjonen. Alle skal delta i gruppearbeidet, 

enten ved å finne fram materiale, drøfte det, arbeide med hvordan stoffet skal legges fram 

eller presentere på fredag. Dvs alle trenger ikke gjøre alt, men alle skal gjøre noe.  
 

Hver dag kommer det en veileder innom gruppa. Samle opp spørsmål for veiledning.  
 

Hvordan skal gruppearbeidet avsluttes? Fredag får hver gruppe mellom 10 og 15 minutter til å 

legge fram sitt arbeid. Det kan være et muntlig framlegg, en presentasjon via for 

eksempel power point, en veggavis, en poster etc.  

 

Hver gruppe får respons på sitt framlegg av en av de andre gruppene.  

 

Lykke til med arbeidet!   
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