
HF:Studio

Velkommen til kurs for 

læringsassistenter ved HF
"Kollokvieledelse: hvordan lage gode opplegg som får 

studentene til å samarbeide?"

26.8.21 - kl 10:15-11:45



Hvem er vi?

Lene Ørbech Jensen

- Studiekonsulent ved IKOS og med i 

prosjektet HF:Studio

- Bakgrunn innenfor pedagogikk og 

rådgivning

Hanna Marie Nicholas

- Fullført MA på IMK våren 2021

- Læringsassistent høsten 2020 og 

våren 2021
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Program for kurset

• Bli-kjent øvelse

• Diskusjon og 

gruppeoppgaver

• Pause

• Case

• Generelle tips

• Oppsummering
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Bli-kjent øvelser

• Bruk tid på å skape en god og trygg atmosfære

• Eksempel på en øvelse du kan gjøre med din studentgruppe på første 
samling: Fleip eller fakta? (5 min)

"To og to går sammen. De skal presentere seg for hverandre og fortelle 
noe som er riktig, og noe som er galt. Den andre skal finne ut hva som er 
fleip og fakta. For eksempel kan man gi fire opplysninger om seg selv, tre 
riktige og en gal. (Ta gjerne en gjennomgang i plenum etterpå.)"

Ønsker du flere øvelser? Ligger mye ute på nettet.



Forventningsavklaring

• Avklare forventinger: et fundament for at samarbeid skal fungere godt

• Både mellom deg som LA og studentene, og studentene imellom når

de skal jobbe i grupper

• Bruk gjerne tid på dette i første time med studentene



Metode: Think, pair, square (norsk: APA – alene, par, alle sammen)

• Gi studentene tid til å tenke selv, sett de sammen to og to 

for å diskutere. Deretter kan du ta diskusjonen i grupper på fire eller i

plenum.

• Studentene blir tryggere på å snakke i plenum ved å å få tid til å tenke

gjennom og diskutere det med en annen først.



Spørsmål 1

Se for deg at du er ny student på et emne og skal være med i en

kollokviegruppe. Hva forventer du av de andre?

1. Reflekter og skriv ned alene (2 min)

2. To og to i par med sidemann (3 min)

3. Plenum (7 min)



Spørsmål 2

Hva er fordeler og ulemper med å samarbeide med andre

studenter/ delta i en kollokviegruppe?

1. Reflekter og skriv ned alene (2 min)

2. To og to i par med sidemann (3 min)

3. Plenum (7 min)



Kjøreregler

Hva tenker du er viktige kjøreregler for en kollokviegruppe? 

Hvordan vil man ha det sammen i gruppa, og hvordan bør man 

jobbe sammen?

1. Reflekter og skriv ned alene (2 min)

2. To og to i par med sidemann (3 min)

3. Plenum (7 min)



Oppsummering kjøreregler

• Bli enige om målet

• Oppmøte (presis, gi beskjed ved forsinkelse eller fravær)

• Innsats (arbeidsfordeling, unnasluntrere)

• Møte forberedt (respekt for hverandres tid og innsats)

• Tips: Skriv ned forventningene og legg dem ut i Canvas. Minn studentene på de ved

behov, for eksempel hvis studenter møter uforberedt eller noen ikke bidrar like mye

• Kan gjøres både i en mindre kollokviegruppe, og/eller alle samlet



KORT PAUSE



CASE
Som læringassistent kan du møte på tre typiske situasjoner
som kommer i veien for samarbeidet:

1. Det er ulikt nivå i gruppa.

2. En student bidrar ikke like mye som de andre
(ujevn deltakelse).

3. En student tar mye plass og overkjører de andre
(dominans - enveiskjøring).

• Gå sammen fire og fire, og diskuter hva du som LA kan
gjøre i disse tre situasjonene (10 min)

• Plenum (10 min)
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Hva kan du gjøre som LA?

1. Ulikt nivå i gruppa

- Den studenten som ligger på et høyere nivå, kan være en ressurs for resten av gruppa og støtte de som

trenger mer hjelp.

- Be studenten forklare og utdype for gruppa, og presisere for gruppa dersom nivået ligger høyere enn

forventet (så det ikke blir avskrekkende og målestokk for de andre).

2. Ujevn deltakelse

- Vise til kjørereglene.

- Spesifisere roller.

3. Dominans - enveiskjøring

- Vise til kjørereglene.

- Bruk metoder som gjør at alle deltar (APA, bursdagsdato).

- Styre hvem som tar ordet, så det ikke blir den samme hver gang.
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Spontanfasilitering

Når du deler en observasjon og deretter stiller et åpent spørsmål

(hva/hvordan) på gruppenivå kalles det spontanfasilitering:

• Innspill på det som skjer i gruppa der og da - lære av sine erfaringer og ta med 

seg videre i annet gruppesamarbeid

• Gjentakende mønstre

• Sår noen frø - utvikler gruppa etter hvert

• Kan også samle observasjoner over lengre tid og ta 

dem opp samlet til et avtalt tidspunkt med gruppa

• Tilpass innspillene til gruppa

• Del observasjoner og utfordringer med andre studentassistenter

Kilde: Eksperter i Team, NTNU



Generelle tips

• Avklar med emneansvarlig hva din rolle er og hva du skal gjøre før og underveis.

• Mellomledd – ingen "ekspert".

• Ha en god struktur på kollokviene/ seminarene, vær godt forberedt og sett opp en plan. (Feks rød

tråd mellom forelesning og kollokvie).

• Tenk på læringsmiljøet - vær imøtekommende. Lær deg navnene og still åpne

spørsmål. Kom først og gå sist.

• Standarden settes i første seminar. Vær tydelig og gi instrukser skriftlig.

• Spesielt ved gruppearbeid: vær tydelig på hva de skal diskutere eller jobbe med. Ta tak i det de 

kommer med av tanker, poeng etc.

• Ha kontakt med andre LA'er på ditt fag/institutt

• Oppsummer på slutten.

Kilde: SV https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/institutter/isv/ressursside-for-seminarledere/tips-og-triks.html

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/institutter/isv/ressursside-for-seminarledere/tips-og-triks.html


OPPSUMMERING

Hva tar du med deg fra dagens kurs?

LYKKE TIL
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