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Hva jobben som læringsassistent går ut på og hva som 

er viktig i rollen som læringsassistent

Graciete Londrim
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Hva er en læringsassistent og hva gjør en læringsassistent.

Hvorfor vi bruker læringsassistenter.

Hva er viktig for læring. 

Case-studier 

Å svare ved å stille et spørsmål.

Læringsassistentopplevelsen.

Innhold



18.08.2022 4

Hva er en læringsassistent?

Hva gjør en læringsassistent? 

Hvorfor vil du bli læringsassistent? 

På hvilken måte kan du støtte studentenes læring? 

Hva er en læringsassistent er og hva gjør en læringsassistent



Hva er en læringsassistent? 

• En student som nylig har tatt emnet, har god forståelse for innholdet, og har friskt minne om hvordan det var å 

lære og hva som var vanskelig. 

• En student som søker å hjelpe studenter med å styrke sine læringsstrategier og mestre kursmateriell. 

• En student som har interesse for undervisning. 

• En student som liker gruppeaktiviteter og diskusjoner.

• Etc.

Hva gjør en læringsassistent? 

• Hjelper studentene til å lære faget og å styrke faglig utbytte.

• Hjelper studentene med å finne svarene selv og løse oppgaver. 

• Stiller åpne spørsmål som skal lede studentene gjennom til svaret, for å få studentene til å reflektere og 

diskutere pensum.

• Legger til rette for diskusjon av pensum.

• Hjelper studentene med å identifisere behov og å takle behovene. 

• Oppmuntrer til aktivt engasjement og gruppeinteraksjon. 

• Lærer studentene læringsstrategier.

• Spør studentene om hva de ønsker å oppnå i forhold til læringsutbyttet som er beskrevet på emnesiden. 

• Etc.
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Hvilke utfordringer tror du nye studenter opplever på et emne ?
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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 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....

…



Hvorfor bruke læringsassistenter? 
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Hvorfor bruke læringsassistenter?

• Mange studenter setter stor pris på å ha faglig kontakt med noen som nylig har vært student på 
emnet og vet hvordan det er å lære faget. 

• Studentene vil lære mer interaktivt.

• Læringsassistenter kan være en bro mellom læreren og studentene.

• Mange lærere vil ha nytte av å vite hva du ser som studentene synes er utfordrende. 

• Etc.
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Hva er viktig for læring?

• Det vi kan fra før.

• Klare mål og forventninger. 

• Forståelse av begreper og sammenhenger.

• Praktiske eksempler. 

• Aktiv bruk av det vi lærer. 

• Læringsmiljø og samarbeid.

• Motivasjon, trygghet og andre emosjoner.



Case-studier
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Hvordan skape dialog?
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Hva legger du merke til her?

Hvordan støtter læringsassistenten studentenes 

læring? 

Hvordan bidrar læringsassistenten til å få 

studentene til å artikulere sin forståelse? 
LINK Video kursHF HF21,pptx s.10 «artikulere forståelse»

https://www.physport.org/periscope/Lessons.cfm?PQ=episode+101+depth

https://www.physport.org/periscope/Lessons.cfm?PQ=episode+101+depth


Hvorfor likte ikke studentene 

responsen? 

Hva synes du om responsen? 

Hva gjør du hvis studentene vil at du 

skal gi dem svar? 
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LINK Video kursHF HF21,pptx s.11 «responsen»

Hva er riktig svar?

https://www.physport.org/periscope/Lessons.cfm?PQ=episode+108+hello

https://www.physport.org/periscope/Lessons.cfm?PQ=episode+108+hello


KORT PAUSE
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Hvordan svare ved å stille et spørsmål 

Det er mange måter å være læringsassistent på. 

Det er ett fellestrekk for alle læringsassistenter: de skal ikke forelese. 

Du kan for eksempel veilede studentene frem til svaret med de riktige spørsmålene. 

18.08.2022 15



Praktisk øvelse - tekstforståelse

Du er læringsassistent for en gruppe studenter. Studentene  leser en tekst. Din oppgave som læringsassistent er å 

hjelpe studentene til å forstå teksten. Dette vil du gjøre ved å stille studentene spørsmål om teksten. 

Gå sammen fire og fire, les artikkelen og list opp spørsmål du kan stille studentene. (15 min)

Plenum (10 min) 

Tekster: «Shia-Islam», «Romantikken», «Canté y cantaba», «Hva slags profeti er å finne i Det kommunistiske 

manifest?»
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Praktisk øvelse - grammatikkoppgaver
Du er læringsassistent for en gruppe studenter. Studentene tar et språkkurs på nybegynnernivå. Studentene jobber 

med en oppgave (neste slide) der de skal fylle hullene med adjektivene riktig bøyd. Din oppgave som 

læringsassistent er å hjelpe studentene til å finne den riktige bøyningen. Dette vil du gjøre ved å stille studentene 

spørsmål. 

Gå sammen fire og fire, se på oppgaven og list opp spørsmål du kan stille studentene. (15 min)

Plenum (10 min)
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«UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og 
internasjonalt, og være en rollemodell for andre 

institusjoner» – UiOs Strategi 2030.

Klimaendringer, naturtap og sosial ulikhet er store 

globale utfordringer der universitetets mange 
fagområder kan og må spille en viktig rolle i å finne 

løsninger. Halvparten av ungdomskullene er nå 

innom universitetene, studentene ønsker å være 

endringsaktører og etterlyser utdanning som gir 

kunnskap og ferdigheter som muliggjør nødvendig 
bærekraftig omstilling. Offentlig og privat sektor 

etterspør denne kompetansen i økende grad.

Det er også en nasjonal forpliktelse og forventning 

om at UH-sektoren tar ansvar. Dette følger av 
formålsparagrafen i ny universitets- og høyskolelov 

hvor det fastslås at “Universiteter og høyskolers 

formål er å ... d) bidra til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig utvikling”. Dette begrunnes i 

lovproposisjonen med at UH-sektoren er en “sentral 
aktør og viktig nøkkel for å løse 

samfunnsutfordringene.

Spørsmål du kan stille studenter:

• Hva er hovedtemaet? 

• Kan du finne stikkord? 

• Er «bærekraftig omstilling» et stikkord? Hvorfor? 

• Synes du universitetet kan spille en viktig rolle i å 

finne løsninger til klimaendringer, naturtap og 

sosial ulikhet? Hvorfor?

• Er du enig i "at "Hensikten med universiteter og 

høgskoler er å ... d) bidra til en miljømessig, sosial 

og økonomisk bærekraftig utvikling«?

• Hva er det som gjør teksten vanskelig? Er det 

vanskelig på grunn av ord som er svært 

belastede? 

• Etc. 

Praktisk øvelse - tekstforståelse eksempel:
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Spørsmål du kan stille studenter:

• Skjønner du uttrykket  «ha god råd»? Er du da enig i at «råd» her er hankjønn? 

• Hvilket ord beskriver «sunn»? Beskriver «sunn» «produktene»? Hvordan bøyer vi «sunn» i flertall?

• Hvilket ord beskriver «sulten»? Hva er bøyningsreglene? Kan dere lese det som står i boken om adjektiver som slutter på 
-el og -en, som «gammel» og «sulten»?

• Følger «gammel» og «sulten» hovedmønsteret for adjektiv?

• Når du legger til flertall –e, hva skjer med den –e i sulten, forsvinner den?

• etc.

Praktisk øvelse – grammatikkoppgaver eksempel:



Legg til rette for læring ved å stille åpne spørsmål 
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Planlegg spørsmålene dine - mål og en rekke relaterte 

spørsmål.

Kjenn hensikten din - spørsmål bør vekke tenkning og 

fremme diskusjon.

Åpne spørsmål inviterer studentene til å reflektere. "Hva 
liker du best med denne teksten?" genererer mer 
diskusjon enn "Liker du denne teksten?" En annen taktikk 

er å stille et spørsmål «Hva kan du fortelle oss om dette 
avsnittet?"

Ikke avbryt. Gi studentene tid til å uttrykke seg.

Overgang naturlig. Bruk noe i svaret for å ramme inn neste 
spørsmål. 
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Forbedre læringen 

Få frem resonnement
Tilrettelegge for diskusjon 
og deling av ideer

Læringsassistentopplevelsen 

Spørsmålsstrategier

Gruppe diskusjon
Gruppearbeid
Læringsstrategier

Identifisering av mål 
og behov

Arbeid gjennom materialer: 

Canvas, timeplanen 
obligatoriske aktiviteter
tidligere eksamener

Reflekter over uken som har gått.
Forbered neste uke.

Innhold

Mål

Verktøy
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Tips 

• Få tilgang til Canvas og timeplanen og bli oppdatert på læreplanen og på aktivitetene hver uke. 

• Velg noe fra pensum, et essay, en tekst, en artikkel, øvelser osv. fra den aktuelle uken, forrige uke eller 

påfølgende uke, og arbeid gjennom det sammen med studentene.

• Lær studentene læringsstrategier, både for å bevisstgjøre hvordan de lærer faget og for å styrke studentenes 

faglige utbytte. 

• Etabler god kontakt med læreren. 

• Hjelp studentene til å bestemme hva de vil oppnå og utvikle strategier for å nå målet. 

• Oppmuntre studentene til å planlegge for uken og dele individuelle planer for uken. 

• Hjelpe studentene til å identifisere behov og iverksette tiltak for å møte behovene. 

• Gjennomføre samtaler og stille spørsmål for å skape refleksjon rundt arbeidsprosessen og oppmuntre 

studentene til å snakke om hva som går bra og hva som ikke går bra,  hvordan planen kan justeres eller om den 

bør planlegges annerledes. 


