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Rapport  

Kurs i studieteknikk høsten 2020 

Høgskolen i Østfold  
 

For undervisningsåret 2020/21 tilbyr HiØ studentene studieteknikk-støtte i form av et 

digitalt on-demand kurs «Superlæring» og webinarer holdt i sanntid. Denne 

rapporten inneholder statistikk og erfaringer fra dette arbeidet per 15. november 

2020. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Rapport – Kurs i studieteknikk høsten 2020 | Høgskolen i Østfold |                                                                       Side 2 av 4 
 

 
 

DEL 1 - SUPERLÆRING 
 

Om Superlæring 

Superlæring er et digitalt «on-demand» kurs i studieteknikk som inneholder temaer som hvordan lese mer 

effektivt, ta bedre notater, huske informasjon utenat, motivere seg selv for å lære, planlegge bedre, få 

bedre selvdisiplin og hvordan lykkes med eksamen. Formålet med kurset er å øke mestringsfølelsen, 

motivasjonen og læringen til studentene gjennom å:  

  - Øke kjennskapen til studieteknikker og betydningen av gode teknikker  

  - Bidra til refleksjon rundt egne arbeidsvaner og motivasjon  

  - Forbedre studentenes studieteknikker slik at de kan oppnå dybdelæring og bedre resultater 

Statistikk 
For perioden 1. august - 15. november 2020 registrerte 416 studenter seg som brukere av det digitale 

kurset Superlæring. De aller fleste registrerte seg i august/tidlig september. 
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DEL 2 - WEBINARER 
 

Om webinarene 

Høsten 2020 har det blitt arrangert 4 webinarer om studieteknikk for studentene ved HiØ: 

 

  1) Hvordan lære effektivt (16. september 2020) 

  2) Hvordan lese effektivt (5. oktober 2020) 

  3) Hvordan ta bedre notater (14. oktober 2020) 

  4) Hvordan lykkes med eksamen (2. november 2020) 

 

Webinarene ble holdt av Olav Schewe som er forfatter av studietknikkbøkene Superstudent og 

Superhjernen. I etterkant ble opptak av webinarene publisert på høyskolens hjemmeside. 

 

Markedsføring 

Webinarene ble markedsført via høyskolens arrangementskalender og ulike kanaler, slik som sosiale 

medier. Studenter med registrert bruker på det digitale kurset Superlæring mottok også e-post for hvert 

webinar. I tillegg mottok studentene en e-post samme dag som webinaret. For det siste webinaret om 

eksamensmestring (2. november) ble i tillegg sms-utsendelse benyttet. Dette hadde merkbar effekt på 

påmeldinger og deltakelse. 

Påmelding og deltakelse 
Totalt har 365 unike studenter deltatt på ett eller flere webinarer om studieteknikk høsten 2020.  

Til sammen utgjør dette 441 webinar-deltakelser. 

Oversikt over hvor mange webinarer de ulike studentene deltok på:  

Antall studenter Antall webinarer 
studentene deltok på 

306 1 
46 2 

9 3 
4 4 (alle) 

 

Oversikt over antall påmeldinger og deltakelse per webinar: 

Webinar Påmeldte Deltakere Oppmøteprosent 

Hvordan lære effektivt (16. sep) 142 84 59 % 

Hvordan lese effektivt (5. okt) 143 85 59 % 

Hvordan ta bedre notater (14. okt) 98 46 47 % 

Hvordan lykkes med eksamen (2. nov) 325 226 70 % 

Totalt 708 441 62% 
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Evaluering 

Webinarene har fått svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering ble gjennomført på slutten av 

hvert kurs og var frivillig og anonym. En skala på 1-5 ble benyttet. 

 

På en skala fra 1-5, der 1 = Svært dårlig og 5 = Svært bra, hvordan vurderer du: 
 

Antall 
svar 

Faglig 
innhold 

Teknisk 
løsning 

Kursholder Total-
vurdering 

Anbefale 
til andre 

Hvordan lære effektivt (16. sep) 56 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 

Hvordan lese effektivt (5. okt) 53 4,8 4,7 4,9 4,7 4,6 

Hvordan ta bedre notater (14. okt) 35 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

Hvordan lykkes med eksamen (2. nov) 128 4,7 4,8 4,9 4,7 4,8 

 

Eksempler på skriftlige tilbakemeldinger på de forskjellige webinarene: 
Hvordan lære effektivt (16. sep)  
-Fantastisk bra!  
-helt topp!!! 
-Helt supert!! Tusen takk 
-Veldig pedagogisk bra 
-Motiverende og fint foredrag 
-Bra forklart og enkelt å følge med  
-bra at vi ble informert om dette gjennom skolens sin læringsmiljøkonsulent, tommy payne 
-Har faktisk ikke noe å klage på, alt var veldig interresant og jeg lærte mye. Bra at du tar med egne opplevelser 
osv. Keep it up 

            

Hvordan lese effektivt (5. okt) Hvordan ta bedre notater (14. okt) 
-Fint og nyttig webinar! Takk:) 
-Veldig gode råd! 
-Veldig bra, enket å forstå og gøy å bli involvert i 
oppgaver og se reasultater! 
-Veldig bra med de oppgavene vi skulle løse - fikk 
vite om min lesehastigheten og hva er viktig å 
huska når man leser 
-Jeg likte at du varierte med deg som snakket og 
ulike oppgaver. Føltes ikke ut som den varte i en 
time:) veldig spennende 

-Veldig fornøyd! 😃 
-Syntes det var et veldig bra seminar.  
- Hjalp meg veldig mye. Konkret med mange bra eksempler. 
Kunne kanskje gått litt saktere 
-Takk! 
-Jeg er utledning og for meg var det veldig enkelt å ta 
notater på annet språk en mitt egen 🙂 
-Jeg synes det var veldig lurt å forkorte og skrive på sin 
egen måte. Tusen takk for kurset!  

            

Hvordan lykkes med eksamen (2. nov)  
-Meget bra og lærerikt. Tusen hjertelig takk for nyttige tips! Føler meg litt mindre stresset for eksamensperioden 
fremover. 
-Utrolig flink å formidle! Og det er veldig behagelig at den tekniske biten flyr så lett og umerkelig, spesielt i disse 
tider med zoom. 
'Veldig fine presentasjoner også. Beste foredragsholderen av min erfaring! :) 
-Jeg savnet råd om muntlig eksamen 
-Syns han var flink til å snakke, jeg vil høre på Olav til flere foredrag siden han var så flink. 
-Vil gjerne ha tilsvarende tips om gjennomføringen av muntlig eksamen! 
-Det beste jeg har lært og hørt noen gang 
-Tusen takk! Dette var veldig nyttig. Jeg trengte hjelp til å finne ut hvordan jeg skulle planlegge. Mange gode råd. 
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