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Plan for dagen

• Hvorfor læringsassistenter?

• Hva er og gjør en læringsassistent?

• Pedagogisk påfyll: Hva er viktig for læring?

• Hvordan hjelpe studentene med å jobbe (i grupper)? 

• Lage en plan for første møtet med studentene

LUNSJ: 11.15-11.45



Hvordan kan du som læringsassistent støtte 

studentenes læring?

• Grupper: fortell hverandre hva dere har tenkt om 

– 1) Hvorfor du ønsker å være læringsassistent

– 2) Hvordan du tenker du kan støtte studentenes læring

• 7 minutter. Den i gruppen med etternavn sist i alfabetet passer tiden og som 

noterer

• Plenum: Hvordan kan vi støtte studentens læring?
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Studenter forteller at…
Jeg synes det var inspirerende. Og du kan spørre om nesten hva som helst og utrolig

mye lettere å spørre LAen annen en professoren og du kan nesten spørre om hva som

helst så lenge det bare nogenlunde noe innenfor universitetet. 

..det var inspirerende at læringsassistentene var hyggelige... Min erfaring er at det å 

være hyggelig på en sånn måte senker terskelen for å stille spørsmål. Man får en annen 

type svar man får litt mer menneskelige svar, ikke alltid bare rent faglig...

Jeg prøv å tenk tilbake på hva jeg husker best fra LAene, og jeg husker best er de som

delte egne erfaringer. Som fortalte litt nettopp om …når de selv satt der med den 

oppgaven,

Jeg ser for meg læringsassistene nesten som en trapp, de tar deg med de små stegene

som du skal gå. Du skal liksom, nå opp dit da. Også er de med hele veien

og menneskelige i prosessen da kanskje....
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Hva er viktig for læring?
: 5 minutter til å skrive i chatten

• Det vi kan fra før

• Klare mål og forventninger

• Motivasjon, trygghet og andre 

emosjoner

• Relasjoner

• Å forstå begreper og 

sammenhenger

• Praktiske eksempler

• Bruke kunnskapen, artikulere 

forståelse, prøve og feile 

• Læringsmiljø & Samarbeid
Photo: ISTOCK.COM/MYKYTA DOLMATOV

INSIDE HIGHER EDUCATION
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Lunsj: 11.15 – 11.45
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Ingen liker gruppearbeid (?)

I grupper (7 min)

1) Del gode og dårlige erfaringer med 

samarbeid/gruppearbeid

2) Hva kan vi gjøre for å legge til rette for godt læringsarbeid i

grupper?

Plenum:  Hva kan vi gjøre for å legge til rette for godt 

læringsarbeid i grupper?

30.08.2021 8



Det første møtet – superviktig for læringsmiljøet!

: Hvorfor?

• https://www.uio.no/link/ressurser/laeringsassistenter/skape-

godt-læringsmiljø/de-forste-minuttene.html

Diskuter i grupper (5 minutter): 

• Hva gjør Sigurd for å skape kontakt med studentene og mellom

studentene?

• Hvilke forventninger kommuniseres fra Sigurd til studentene?

• Hva får Sigurd vite om studentene i denne sekvensen?

• Kunne han gjort noe anderledes?

• Hvordan ville du lagt opp det første møtet?

Plenum: hva kom frem i gruppediskusjonen. (hva er viktig i det første

møtet?)?
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Hvordan få studentene til å artikulere sin 

forståelse?

Se og diskuter oppgaven. 

Filmen: Hva legger dere merke 

til her?

Hvordan støtter 

læringsassistenten studentenes 

læring?

Hvordan bidrar han verbalt og 

ikke verbalt til at studenten 

artikulerer sin forståelse? https://www.phy sport.org/periscope//Lesson.

cf m?L=101A
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• Diskusjon i gruppa (5 minutter)

– Hvorfor likte ikke studentene 

responsen?

– Hva synes dere om responsen?

– Hva gjør du om studentene 

ønsker at du skal gi dem svar?

• Plenum

https://www.phy sport.org/periscope/lesson.c

f m?L=108A
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Pause 12.50-13.00
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