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Jeg skal levere min hjemmeeksamen […]. Det ble 
skrevet av meg selv, men det trenger at blir kjekket 
sproklig av en dyktig persjon. Kan dere hjelpe meg 
om dette? Jeg venter deres tilbakemelding snart 
som mulig.
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Studieforberedende kurs
Studieverkstedet
Studier:
- Hvilken tekstkompetanse har studentene med seg fra videregående 

skole?
- Hvordan opplever studentene skrivearbeidet i første studieår?
- Arbeid med ba-oppgaven og bruk av skrivementorer
- Førsteårsstudenter og skrivekurs – et samarbeidsprosjekt med UF-tilsatte
- Fagskriving i Bachelorstudium i fysioterapi

Innhold



Studieforberedende kurs
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• Kurset tilbys søkere til høgskolen som er usikre på hva det innebærer å 
studere og om studiene er noe for dem. 

• Hensikten er å forberede deltakerne på hva det vil si å studere.

• I løpet av en uke i juni får kursets deltakere erfaring med ulike 
undervisnings- og arbeidsformer som brukes i høgskolen. De blir kjent med 
framtidige medstudenter og de får anledning til å samtale med noen av de 
lærerne de vil møte som studenter. 

• Interessen for forkurs øker.
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Om å lese, skrive og snakke fag

– Hvilke krav stilles til en høgskolestudent
– Hvilke undervisnings- og læringsmetoder benyttes ved 

høgskolen
– Hvordan tilegne seg fagkunnskaper hensiktsmessig
– Hvordan skrive faglige tekster
– Hvordan arbeide med faglige prosjekter
– Hvordan skape et godt samarbeid med medstudenter og lærere

Kursinnhold



Studieverkstedet

- etablert i 2009
- lokalisert i biblioteket
- tilbud til alle studenter ved HiOA
- veiledning/kurs
- tilsatte: to med pedagogisk kompetanse, spesialpedagog,
skrivementorer 
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Skoleåret 2013-2014 fulgte vi to avgangsklasser ved 
studieforberedende utdanningsprogram i to ulike fylker

• deltakelse i alle norsktimene i de to klassene
• deltakelse i historietimene i den ene klassen
• uformelle samtaler og halvstrukturerte intervju med både elever 

og deres lærere i norsk og historie
• gjennomlesning av 310 elevtekster 
• grundig analyse av 35 elevtekster
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Hvilken tekstkompetanse har studentene med 
seg fra videregående skole?
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http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg3-–-studieforberedende-utdanningsprogram

Kompetansemålene for skriftlig 
kommunikasjon etter Vg3 er sammenfallende 
med krav i UH 

Elevene skal bl.a. kunne orientere seg i store mengder 
tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og 
vurdere relevant informasjon. De skal kunne uttrykke seg 
med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige 
formkrav, bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte 
og beherske digital kildehenvisning. 
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Funn

- leseferdigheter
- skriveferdigheter
- metakognisjon
- dybdelæring
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Førsteårsstudenters møte med fagskiving

- hva er en fagtekst for studentene?
- hva opptar dem?
- hvordan snakker de om egne tekster?
- overfører de læringen fra vgs. til høyere utdanning?
- hva viser studentenes tekster?
- hvordan opplever studentene den veiledningen de får?
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Arbeid med bacheloroppgaven i 3. studieår

- Hva forteller studentene selv?
- Bruk av skrivementorer

«skrivementoren bare spør og graver, hun vet jo ikke så 
mye om dette studiet» → 

«når hun spurte meg de spørsmålene så ble jeg mer klar, 
nei det er det jeg skal si og det er det jeg skal skrive om». 
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Hvor står læreren?

«Vi ønsker å fokusere mer på skriveprosessen og gi 
studentene en mulighet til å lære å tenke og skrive som 
en profesjonsutøver» →
«APA stilen må bli en del av studentenes intellektuelle 
DNA».

12.12.2016 GREEK & JONSMOEN



Skriveseminarer fra første til tredje studieår 

- Hvorfor?
- Hva ønsker vi å oppnå?
- Hvordan arbeider vi?
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Du lærer å skrive gjennom å lese og skrive

Du 1) lærer å skrive gjennom både å lese det andre har skrevet i
faget, og gjennom selv å skrive. Når vi poengterer det siste mer enn
det første, er det fordi erfaringsmessig leser studentene mye
fagstoff, 3) men de skriver altfor lite. Du lærer ikke å bli en god 
fagskriver bare gjennom å lese det andre skriver, like lite som du 
lærer å spille piano gjennom å lytte til flinke pianister. Men har du 
grunnferdighetene på piano, kan du lære mye som kan hjelpe deg til
å bli en bedre pianist, gjennom å lytte til mestrene. Noe vil du
ubevisst ta etter, 3) andre ting trenger du å analysere for å få et 
bevisst forhold til. 5) Slik er det også med fagskriving. Det vil derfor
være svært nyttig for deg om enten læreren går gjennom gode
fagtekster og peker på hva som gjør dem gode, eller at du sammen
med medstudenter prøver det samme. Det skjerper
tekstbevisstheten din, noe som 6) igjen vil komme skrivingen til 
gode.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære. Oslo: Abstrakt
Forlag, s. 17. 

1) Temaet introduseres i 
begynnelsen av avsnittet.

2) Tematisk sammenheng.
3) Kontraster som tydeliggjør.
4) Eksempler som tydeliggjør.
5) Bringer fokus inn på nytt.
6) Lukker avsnittet – tilbake til 

utgangspunktet.

En eksempeltekst



Tidligere har dysfunksjon av m. quadriceps vært sett på som en sentral årsak til PFSS, 

mens nyere forskning har undersøkt  sammenheng mellom hoftemuskulaturens betydning

i forhold til utviklingen av smertesyndromet (Fukuda et al., 2012). 

Tidligere har dysfunksjon av m. quadriceps vært sett på som en sentral årsak til PFSS. 

Nyere forskning tyder imidlertid på/har imidlertid vist at dette ikke alene kan forklare 

utvikling av smertesyndromet.

• Et komplekst samspill mellom glidning, tilt, rotasjon og shift av patella, og svakhet eller 

nedsatt motorisk kontroll i en eller flere av komponentene kan medvirke til 

smerteutvikling.

• Femoral shape, økt medial rotasjon av femur og/eller tibia

• Osv…..

Før og 
nå



Det er en rekke muligheter for behandling av PFSS. En av 

behandlingsmetodene som pasientene selv kan bidra med, 

er styrketrening (Brukner & Khan, 2012). Etter endt 

behandling ser vi viktigheten av at pasientene er uavhengige 

av oss som terapeuter, og at behandlingen består av det 

pasientene kan gjøre selv. Styrketrening er derfor en 

relevant behandlingsform som står sentralt for denne 

diagnosen. 

Hva er de andre
metodene?

Begrunnelse
?

Konklusjo
n

Tem
a

Brudd –
et nytt 
tema



– Greek, M. & Jonsmoen, K.M. (2007). Mot en flerkulturell praksis ved Høgskolen i Oslo 1996–2007. HiO-rapport 
nr. 10 2007. Oslo: Høgskolen i Oslo.

– Greek, M. & Jonsmoen, K.M. (2012). “Hodet blir tungt – og tomt” – om det å skrive seg til profesjonsutøvelse. Norsk 
pedagogisk tidsskrift, 1, 15–26.

– Greek, M. & Jonsmoen, K.M. (2013). Skriveveiledning til økt fag- og tekstforståelse. I Norsk pedagogisk tidsskrift 997(4-
5), 281-291. 

– Greek, M og Jonsmoen, KM. (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. Educational
Action Research 24 (2).  

– Greek, M og Jonsmoen, KM. (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole? UNIPED 39 
(3), 254-270. 

– Greek, M. & Jonsmoen, K.M. (under utgivelse). På stø kurs inn i akademia? NOA.
– Jonsmoen, K. M. (2015). Studieverksted - et pluss for studentene. I: Språkmangfold i utdanningen. Gyldendal Akademisk

2015, s. 258-277.
– Lødding, B. & Aamodt, P. O.(2015). Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende 

utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. Rapport 
2015:28. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning.

– Østrem, S. (2016). Vi trenger et presist fagspråk. Prosa 4, 22 (24-29).

GREEK & JONSMOEN

Litteratur

12.12.2016


