
Hvordan har jeg 
jobbet som 
læringsassistent på 
språkfag



Hvem er jeg? 

• Maiken Frydenlund 

• LA i tyrkisk 

• Tyrkisk A,B og C



Hvem er dere? 

• Fruktbart å dele erfaringer, opplegg, tips osv. 



Å være en læringsassistent

• En jevnaldrende student 

• Ikke en ekspert eller en fasit 

• Tilgjengelig – lett å kontakte 

• Lavterskel for å be om hjelp (både faglig og annet) 

• En sosial arena 

• Oppmuntre og gi ros 



Min opplevelse av å være LA

• En ny rolle 

• Læringsrikt og utfordrende 

• Givende



Organisering av kollokvien

• Koordinere med faget – dialog med faglærer

• Bruke første time til å bli kjent og kartlegge: 

Hva ønsker studentene å jobbe med? Hvilke forventninger har de? Hvilke 
forventninger og tanker har du? 

• Hvor mye skal man forberede? 



• Ulike grupper

• Varierende hva som fungerer 



Eksempler på opplegg

• Jobbe med grammatikkoppgaver og oversettelser (slik som kommer 
på eksamen)

• Hvordan «pakke ut» et svar (øvelse til kvalifiseringsoppgaver)

• Arbeidshefte

• Muntlige øvelser: lesing og dialoger, rollespill 

• Analysere setninger (alene og i plenum) 

• Finne feil i setninger

• Eksamensrettet



Eksempler på skriftlige øvelser





Eksempler på muntlige/lytte
øvelser
• Fylle inn tomrommene i sanger

• 2 minutter til å tenke/skrive ned noe om et spesifikt spørsmål/tema, 
så snakke i par, så fremføre hva man lærte om hverandre i plenum

• Frie/konstruerte dialoger

• Se en kortfilm med oppgaver til



Hvordan engasjere

• Skape et «trygt rom» hvor det ikke er skummelt å gjøre feil 

• By på seg selv

• Oppmuntre til prat og spørsmål



Utfordringer 

• Oppmøte/reklamere

• Balansere mellom ulike behov og ønsker 

• Dynamikk 

• Ikke gi svaret



Hjelpemidler

• Duolingo, Quizlet, TurEng, YouTube, podkaster (Turkish TeaTime) og 
Ekşi Sözlük 

• Andre gode ressurser? 



Øvelse 1
• Kollokvien er en sammensatt gruppe av studenter med veldig ulike 

nivåer av forkunnskaper. Hvordan vil du tilrettelegge for det? 

• APA: alene, par, alle 



Øvelse 2 

• Det nærmer seg eksamen og studentene har uttrykt ulike ønsker og 
behov for hva man skal fokusere på i kollokvien. Hvordan vil du 
håndtere det? 

• APA: alene, par, alle 



Spørsmål? 

• Hva tenker dere er viktig for å lage gode LA-kollokvier? 

• Hvordan vil dere engasjere studentene? 

• Er det noe dere tenker er viktig som LA som ikke har blitt nevnt? 



Lykke til! İyi şanslar!! 


