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(Lærings)«Miljø» aktiviteter 
• Velkomstdagen 

• Programseminar 

• Eksamensmestring, motivasjon, identitet og 
kulturforståelse 

• ForVei-veiledning 

• Systematisert og implementert som en del av 
årshjulet - InterAct



Første «universitetsdag»

• Fremme kvalitet og stolthet 

• Skape tilhørighet 

• Bli raskt kjent med noen  

• Redusere dissonans - forventningsavklaring



Programseminar 2014
• Mål:  

• Styrke/skape sosiale relasjoner mellom studentene 
• Skape en ”delekultur” mellom studentene 
• Åpne for relasjon mellom student og ansatte 
• Forbedret dialog og styrket trygghetsfølelse 
• Styrke/skape stoltheten for studiet og lærestedet 
• Styrke studieteknikken 
• Gi studentene økt selvinnsikt og om gruppearbeid 
• Kartlegge behov for læringsmiljø og innvie en tilpasset 

klassekultur gjennom kartleggingen (in situ) 
• Gi studentene mot og glede for fremtiden og studiene 

”Studenter som har det bra, blir i studiet selv om det er faglig utfordrende” 
 



Programseminar 2013

• Gjennomføring: 
• Reiste til: Sundvollen 
• To dager med overnatting 
• Invitasjon ble sendt ut til nye studenter i begynnelsen av semesteret. Ulike 

måter, frivillig, ”frivillig” og obligatorisk…. 

• Deltakere 
• Studenter kull/program 
• Faddere 
• Gruppelærere 
• Studiekonsulenter 
• Fagansatte 
• Fakultetsansatte (Dekan)



Programseminar 2013

• Program: 
• Diversity Icebreaker 
• Team Medley 
• Undervisning 
• Sosialt på kvelden 
• Studieteknikk 
• Plenumsdiskusjon – læringsmiljø



Programseminar 2013
Hvor	  fornøyd	  er	  du	  med	  turen	  generelt?	  (1-‐5)
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Programseminar 2013



Programseminar 2013
• Tilbakemeldinger: 

• Dette er viktig og det virker 
• Gøy å være med på 
• Alle trenger dette 
• Blitt kjent med andre 
• Tør å spørre om hjelp 
• Viktig for trivselen 
• Lært litt om meg selv 
• Det lønner seg å samarbeide 
• Sammen er vi sterke 
• Har gjort noe med kontakten (student og ansatt) 
• Morsommere å undervise 
• Har skjedd noe positivt med ”klassen”









Forberedende veildedning 
Hjelpe studentene med å mestre studietilværelsen

Bakgrunn 
• Initiativ fra MN-fakultetet 2011  
• ønske om å hjelpe – og forberede studentene tidlig i studiet  
• bekymringer knyttet til frafall, karakterer og redusert 

studiepoengsproduksjon, læringsmiljø og trivsel 
Mål 
• hjelpe studentene til å mestre studietilværelsen, øke selvtilliten  
• veilede, bevisstgjøre og ansvarliggjøre studentene 
• kartlegge hva studentene mener skal til for å lykkes med studiene og 

avdekke utfordringer.  
• Utvikle tiltak sammen med fakultetene. 



Gjennomføring og 
metode

• ”Skreddersydd” metode 
• Individuell samtale med førsteårsstudenter i en klokketime, 

med mulighet for oppfølgning 
• Andre semester – har fått litt erfaring  
• humanistisk eksistensialistisk tilnærming 

- MSHRL® Møtt, Sett, Hørt, Respektert, Likt (Loved) 
- Eklektisk bruk av metoder/teknikker (personavhengig) 

• Oppsummering med fakultetsansatte/fagmiljø 
• Skreddersydde oppfølgningstiltak sammen med fakultet



Samtalemal

Hvordan trives du som student? 

1 ________________________________________________|_____________ 10 

Hvordan trives du med studiene? 

1 __________________________________________|___________________ 10 

Hvordan opplever du mestringen av studiene? 

1 _________________________________________________________|____ 10 

Hvordan har du det sosialt? 

1 _________________________|____________________________________ 10 

Hvordan har du det generelt? 

1 __________________________________________|___________________ 10



Utfordringer hos 
studentene

• tilpasning til universitetsstudier 
• oppleve faget som meningsfullt 
• vant til å være best, forventningspress, svak 

selvtillit, tro på egne ferdigheter 
• noe ensomhet 
• liten trygghetsfølelse for en del studenter 
• svak “klasseidentitet” – min gjeng/oss/vi 
• manglende studieteknikk 
• dårlig tidsplanlegging 
• usikre på hva de skal bruke utdannelsen til 
• manglende campusmiljø? 
• lav grad av stolthet



Undersøkelse 









2015

• Programseminar for alle nye studenter ved MN (ca 
1000 studenter, 14 program) 

• Tenketorsdag 

• Veiledninger 

• M.m



Utfordringer
• Dyrt 

• Manglende kultur for å ivareta de «myke» sidene 
på lærestedene 

• Personavhengig 

• Opplæringsbehov og oppfølgningsbehov 

• Vanskelig å «bevise» effekt, annet enn de 
subjektive tilbakemeldingene


