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Vil du forsikre deg om at du er på rett vei, eller trenger du hjelp til å komme deg videre i studiet?
Som student skal du reflektere kritisk over det du leser, hører og ser. Det betyr at du skal reflektere over ulike
faglige forhold på en selvstendig, undersøkende og systematisk måte.
Dette heftet gir deg en forståelse av hva kritisk refleksjon er, og hjelper deg å bruke dine analytiske evner,
utvikle selvstendige meninger, og begrunne disse med faglig holdbare argumenter.
Førstehjelp for studenten er en hefteserie som gir deg kunnskap, råd og tips om hvordan du kan mestre
kravene som stilles til deg som student. Hvert hefte i serien tar for seg ett tema, og du kan lese ett eller flere
hefter avhengig av hvilke behov du har.
Profesjonsstudiet i teologi gir deg mange muligheter. I studietiden kan du fordype deg i forskningsbasert
kunnskap om teologi, og samtidig få testet dine ferdigheter. Minn elevene om at informasjonen fra prøvene
skal hjelpe læreren til å støtte elevene i å bli bedre i lesing, regning og engelsk.
Tenk igjennom hvordan elevene. Materiell, øvelser og bakgrunnsstoff. Her har vi samlet
undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og andre ressurser som lærere kan bruke i undervisningen. Tenk over
scenen i filmen der jenta sitter i telefonen og skribler med blyanten. a) Hva forteller dette om farens
kunnskaper om barns tegneutvikling? Gjennomgang om hvordan den globale oppvarmingen er til nå, hvordan
den vil utvikle seg og hva vi kan og må gjøre for å begrense utfallet. Simen Øvereng (20) står bak ukas
P3-dokumentar. Han kommer fra Hønefoss, bor på Grünerløkka i Oslo og studerer Film & TV på Westerdals.
Det er i alle fall teorien bak, og ikke kom og fortell meg at andre finansielle teorier er et fnugg bedre. Her

mener jeg finansverdenen har mer å bevise enn jeg har. Familien er et system med sin egen psykologi. Her
finner du en selvhjelpstest for familien. Identifiser familieproblemer og skape positiv forandring i din Retorikk
- Bruk og misbruk. Leif-Runar Forsth. En innføring og noen råd videre. Hensikten med denne artikkelen er å
gi noen ideer om hva retorikk er og hvordan. Energi -og klimapolitikk står høyt på agendaen, ikke bare hos
Kraftfylka, men nasjonalt og globalt. Kraftfylka følger med etter beste evne og søker å informere.

