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Betydningen av studieveiledning

• Trivsel, læring og gjennomføring = studiekvalitet

• Institusjonens bidrag til studentenes motivasjon og mestring:                     
fokus både på faglige og personlige aspekter ved studenttilværelsen

• Tilhørighet, både akademisk og sosialt

• Forebygging: hindre at vanlige og normale problemer utvikler seg i negativ 
retning

• Se på studentens emosjonelle utfordringer som normale. Støtte og aksept 
for den subjektive opplevelsen av tema/situasjon 

Landrø & Rønning, 2018
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Noen funn fra undersøkelsen ved NTNU

• Hva kommer studentene til studieveilederen med? 

• Vidt spekter

• Instrumentell hjelp (fagspesifikk, studieteknisk, saksorientert, faktapreget) 

• Relasjonell hjelp (personorientert, utforskende/spørrende tilnærming til 

opplevelse)

• Stor variasjon i hva som forventes av studieveilederne

• Studieveilederen behøver dermed kompetanse både i å dele sin faglige 

kunnskap og utvikle en personlig relasjon i veiledningen

(Rønning & Landrø, 2015; Landrø & Rønning, 2018)
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Studieveilederrollen: 
en mellomstilling med mange roller og oppgaver 

• De fleste har høyere utdanning, veldig få har høyere utdanning i 

veiledning/rådgivning, eller spesialisering

• 66 % savner mer veiledningsfaglig kompetanse

• Alle møter et bredt spekter av problemstillinger, alle forventes å håndtere 

alt, men det varierer hvor ofte de ulike får ulike typer henvendelser

• De fleste har veiledning som én blant mange oppgaver, få veileder på 

fulltid (dermed usynliggjort, lav status?)

• En del veiledere føler seg mindre komfortable med å møte studenter 

med personlige og helsemessige problemer enn med studietekniske 



5

Studentene

• Varierer i hvilken grad de opplever å få hjelp

• Tid og tilgjengelighet viktig: 

• Noen studieveiledere har alltid døren på gløtt, andre har lang ventetid

• Ofte flere og sammensatte problemer

• Veilederen må kunne «noe om å snakke med folk»/relasjonskompetanse, og 

evne å

• Se mer enn problemet/se hele mennesket.                                             

«Hvordan går det ellers»? → å bli sett og få sette ord på→ forebyggende



HVA ER HJELPSOMT?

 Forskning viser at karateristikker ved hjelpere som
alder, etnistitet, kjønn, utdanning ikke har signifikant
påvirkning på utfall. Heller ikke utdanning eller om du                              
følger en manual/metode.

 Wampold et al. (2017) har identifisert fire sentrale temaer som
kjennetegner gode hjelpere:

1. Evnen til å utvikle en allianse og god relasjon til mange ulike personer, 
som har ulike erfaringer (enighet om mål, arbeid og emosjonelt bånd). Det er
hjelperen som er hovedansvarlig for å få dette til.

2. God fasilitator av relasjonelle ferdigheter; varme, empati, emosjonelle
uttrykk og bruk av språket. 

3. Profesjonell selv-refleksivitet/tvil, eller sunn skepsis. 

4. Utvikling (Deliberate efforts) - at man bevisst trener og utvikler seg.



PERSONLIG  KOMPETANSE
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Personlig     kompetanse

Handler om:

✓ Hvem vi er som personer overfor oss selv og i møte med andre

✓ Hvorvidt vi er i stand til å bruke oss selv og våre samlede kvalifikasjoner

✓ Oppmerksomt nærvær, mot, integritet, empati og nestekjærlighet

✓ Engasjement og inspirasjon, - opprettholde og nære den,                                   

skaper evnen til å kunne inspirere andre

✓ Like unikt som våre fingeravtrykk – en kombinasjon av menneskelige 

kvaliteter, egenskaper og holdninger og ferdigheter (s.63).   
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Fra kjappe råd                                                                                

til å se verdien av å lytte bak bestillingen:

✓Terapi

✓Rådgivning 

✓Mentoring 

✓Veiledning 

✓Coaching 
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Definisjoner coaching

• «Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle 

menneskers potensial» (Susann Gjerde, 2003)

• «Coaching er å hjelpe andre til å lykkes…. 

Hjelpe aktører gjennom samtale til å hjelpe seg 

selv til å nå sine mål» (Morten Emil Berg, 2002)
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Coachende tilnærming og holdning
• Veileder som ekspert?

• Hvem er ekspert på hva?

• Hva med relasjonen – systemet – makt?

• Hva kjennetegner relasjonen- fra avhengighet til 

selvstendighet

• Hva trenger studenten hjelp til? OG Hva trenger studenten 

ikke hjelp til? 

(Fokus på friskfaktorer, styrker, ressurser og mestring)



«FIRETRINNSRAKETTEN» 

1. Orienteringsfase:
Oppmerksomhet og forsøke å få tak i hva 
saken er
Reflektering av mening, hva ligger bak?
Refleksjon av følelser
Oppmuntring, parafrasering, oppsummering
Speiling
Hva er det åpenbare?
Åpne og lukkede spørsmål

2. 
Fokusering, valg av tema
Tolkning, beskrivelse av 
virkeligheten på nytt
Konfrontasjon

3.
Ditt forhold til 
det du har sett 
og registrert

4.
Handlings-
alternativer



«Pakke ut 

fenomener» slik de 

oppleves for den 

enkelte;

- Helhetlig lytting, 

tanker, følelser og 

kropp
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LYTTE 

NIVÅER                
Susann Gjerde (2010)

INDRE LYTTING

• Utgangspunkt i vår egen erfaring (leter i vårt eget indre 

kartotek), kjenner oss igjen i egne erfaringer.

• Effekt; i beste fall trøst

FOKUSERT LYTTING

• Fordomsfri, nysgjerrig på den andres vegne, speiler uten 

evaluering, opptatt av mening / betydning

• Effekt; opplevelse av å bli møtt, mulighet til dypere refleksjon

GLOBAL LYTTING

• Lytter til mer enn bare ord, bruker sansene. Opptatt også av 

det som ikke sies som følelser, kroppsspråk, tonefall, osv.     

Deler også det som skjer med deg i samtalen med den andre. 

• Effekt; bevisstgjøring og mulighet for valg
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Parafrasering og oppsummering 
• Parafrasering: respons som speiler det verbalt uttrykte, står 

som parallell mening til den allerede uttrykte meningen. Hensikt: 

Vise hva jeg forstår av det som formidles, skape en gjensidig 

forståelse.  Basis for tillit i relasjonen. 

• Papegøyespråk: gjenta/si nøyaktig det samme, enkeltord feks. 

Kan være effektfullt, men kan virke kunstig ved for mye bruk.

• Jevnlige oppsummeringer underveis for å skape en gjensidig 

forståelsesprosess. 

• Obs: Ikke konkluder for tidlig, vær åpen for at det er noe du ikke 

har fått tak i!
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Lytting
✓Føler seg hørt

✓Føler seg forstått

✓Får lyst til å fortelle mer

✓Fokuserer på utfordringen

✓Kan utforske sine opplevelser og erfaringer med situasjonene(E) 
og relasjonene (E)

✓Kan oppleve frihet til å prøve og feile

✓Kan få en følelse av selvhjelp (EMPOWERMENT),                                        
- Kjenne at en selv kan finne en mulig vei/handling og 
alternativer i møte med  utfordringen.



 Tanker – saken, ordene, forståelse, løsningsfokus

 Følelser – prosess og opplevelse, bevissthet knyttet til verdier og følelser,                     -

og kan skille det fra andres. 

 Kroppen og handlinger – også en potensielle informasjonskilde, kongruens, 

opplevelse kroppslig (beslutningsevne, stressmestring)

Følelser

Tanker

Kropp 
og 

handling

Følelser

Tanker

Kropp og 
handling

Møte

FORKLEDD ÆREND? – DET VIRKELIGE PROBLEMET  
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Kroppen og følelsene som potensielle informasjonskilder
o ”Følelsen står sentralt i alle livets sider. De er sterkt undervurdert i vårt samfunn.  

Intellektet er for lommerusk å regne i forhold til følelsene”   (Arne Næss, 2000, Livsfilosofi).

o Tankemønstrene våre og følelser påvirker hverandre gjensidig og former hverandre, og vil 
ofte være vanskelig å avgjøre hvilke av dem som er viktigst. Det som imidlertid fremheves 
er at «forholdet vi har til tankene og følelsene våre, kan ha avgjørende betydning for 
livskvalitet og helse både nå og i fremtiden» (Kabat- Zinn, 2018). 

o Følelsene våre avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og 
andre, og hvordan vi opptrer i livet. Utfordringer oppstår når vi mister kontakten med våre 
grunnleggende og livsviktige følelser og behov (Emosjonsfokusert terapi - Leslie 
Greenberg). 

o Vi mennesker er født med evnen til å oppleve et stort spekter av følelser, som glede, 
tristhet, sinne, frykt, stolthet, skam og kjærlighet. Hver av disse følelsene forteller oss noe 
om hva som er viktig for oss og hva vi trenger. I løpet av livet lærer vi noe om hvordan vi 
skal forholde oss til disse følelsene. 
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Fokusering

• hva velger jeg å fokusere på?

• hva har jeg en tendens til? 

• og hva blir utelatt? 

• bli oppmerksom på egne tendenser, 

egne mønstre.

• skille mine – dine behov. 
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Takk for oss:

✓Bevissthet rundt din personlige kompetanse                            

i samhandling

✓Ulike former for lytting - økt repertoar 

✓Mer utforskende i møte med studenten 

✓Anerkjennelse av følelsers betydning

kristin.landro@ntnu.no camilla.fikse@ntnu.no

mailto:kristin.landro@ntnu.no
mailto:camilla.fikse@ntnu.no



