
Tilbud om (digitale) læringsassistanter (LA) som koronatiltak 
 
UTVIDET FRIST til å søke for høst 2021: 12. mai  
Lenke til skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9743140  
 
Fakultetet ønsker å fortsette med prøveprosjekt med læringsassistenter som koronatiltak 
også høsten 2021. Hensikten med ordningen er å kunne øke kontaktflater mellom 
fagpersoner og studenter innenfor studieprogrammet eller emnet. En sterkere kontaktflate 
inn mot studentene vil også kunne lette undervisningssituasjonen for undervisere, en vil her 
få en betydelig økning i undervisningsinnsatsen inn mot emnet sitt.  
 
I vår 2021, ble 9 emner fordelt mellom 1-4 læringsassistenter (etter behov). Vi gleder oss til 
å evaluere ordningen og høre gode og interessante historier om hvordan det har fungert 
med LA-er i disse emnene. Det kommer vi ikke til å vite før juni, men likevel, for å gi 
forutsigbarhet for emneansvarlig til å planlegge et godt og styrket opplegg for høstens 
undervisning, vil vi åpne søknadsperioden for høst 2021 nå i februar. 
 
Hvem kan få en eller flere digitale læringsassistenter? 
Emneansvarlige eller programansvarlige som gjerne vil ha digitale LA-er i høst 2021 kan søke 
med å bruke denne lenken over, med frist 19. mars. Én læringsassistent kan jobbe inntil 7 
timer/uke; det er lov å søke flere. Skjemaet ber om følgende opplysninger:  
 

• hvilket emne gjelder det 
• hvem blir ansvarlig for LA-en(e) (inkludert hvem skal veilede dem i minst én time 

annenhver uke) 
• hvor mange digitale LA-er hadde vært ønskelig (intill 7 timer/uke) 
• hvis det er bare en begrenset periode der du trenger LA-er, fra når til når (ellers blir 

det hele semesteret) 
• hvilke oppgaver skal LA-en(e) ha 
• begrunnelse for behovet (f.eks., emnet er stort og studenter får lite kontakt med 

de faglige; et ønske om å innføre flere frivillige oppgaver for å øke engasjement der 
læringsassistenter kunne gi tilbakemelding; med en læringsassistent kan 
emneansvarlige ta i bruk flere muligheter som finnes innenfor mittUiB...) 

 
For å øke forutsigbarhet vil første runde med tildeling skal skje kort tid etter påsken. Hvis 
det fortsatt finnes ressurser etter denne runden, vil det sendes ut en andre tidsfrist. Hvis det 
blir nødvendig for Fakultetet å prioritere hvilke emner skal få læringsassistenter (avhengig 
av hvor mange søker), vil det gjøres som et samarbeid med vise-dekanene og 
instituttledere/nestledere.   
 
Hvem bør være en læringsassistent? 
Vi foreslår at emneansvarlige finner studenter som var engasjert og fikk gode karakterer (A, 
B eller C) innenfor emnet tidligere. Det kan hende at noen vil tilsette studenter som er 
spesielt sterk på det digitale, avhengig av hva slags oppgaver LA-en skal få.  
 



Siden dette er en kort arbeidsperiode, trenger man ikke legge ut utlysning. Hvis det allerede 
finnes studenter som er seminarledere, kan de tilbys flere timer til å ta imot andre oppgaver 
for å øke studentengasjement. 
 
Hvordan kan man best bruke digitale læringsassistenter? 
Her er noen idéer om hva LA-er kan brukes til: 

• orakeltimer (digitalt) - der studenter kan hoppe inn på zoom og stille spørsmål  
• overvåke diskusjonsforumet på MittUiB (inkl. skape engasjement med å legge ut 

faglige spørsmål, og være litt aktiv i å få diskusjonene i gang med å skrive respons til 
de som engasjere seg) 

• gi skriftlig- eller videotilbakemelding på obligatoriske eller frivillige oppgaver (så 
lenge det ikke er karatergivende) 

• tilrettelegge for breakout rooms i Zoom 
• fungere som gruppeledere og tilrettelegge for faglig diskusjon med sin(e) gruppe(r) 
• følge chat-en i zoom under undervisining (svare på spørsmål, gjøre underviseren 

oppmerksom om det er noe som bør tas opp i plenum) 
• gjøre administrative støttearbeid som f.eks. legge ut ting på mitt.UiB  
• gi tilbakemelding til undervisere/emneansvarlig fra eget studentperspektiv 
• gi tilbakemelding til undervisere/emneansvarlig om hvordan studenter har det 
• finne og legge ut ressurser for å gjøre temaet i emnet litt "morsommere" - f.eks. 

relevante nyhetsartikler, nettsider og videoer 
• tilrettelegge for at studenter samarbeider om å ta notater på et felles digital ark 

(som i google docs) 
• bidra til undervisning med idéer for aktiviteter eller frivillige oppgaver til å brukes 

innenfor (eller utenfor) undervisningstiden 
 
Det finnes sikkert mange andre oppgaver som hadde vært aktuelle. Se for eksempel 
opplegge med "OLA-er" fra Universitetet i Sørøst Norge: 
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/500-studenter-far-hjelp-av-en-ola 
 
Hva kreves det av emneansvarlige med å ha læringsassistenter? 
Det er spennende å kunne ha ekstra hjelp til å øke studentengasjement og læring, men det 
er ikke helt arbeidsfritt for emneansvarlige. LA-er trenger litt støtte for å komme i gang, og 
for å sikre at de opprettholder kvalitet. De må føle seg trygge nok til å kunne stille spørsmål 
til emneansvarlig, for å sikre at de ikke feilinformerer studenter. Det vil bli laget et eget skriv 
til LA-ene som emneansvarlig kan revidere for at det inkluderer de spesifikke 
arbeidsoppgavene. Skrivet skal inkludere hvor de kan søke hjelp for forskjellige typer 
spørsmål. Det er forventet at emne-/programansvarlige som tar imot læringsassistenter 
setter av minst én time annenhver uke for å møtes med dem. 
 
 
Ansvarsområder 
 
Fakultetet skal: 

• i 2021, tilby økonomisk støtte til å kunne tilsette LA-er 
• tilby administrativt støtte med å samle inn søknader fra emne-/programansvarlige, 

og i samarbeid med instituttene, prioritere emner som skal få LA-er 



• lage arbeidskontrakter for LA-ene 
• tilby veiledere og mal som kan brukes i tilsettingsprosess og orientering av LA-er 
• opprette og moderere en Teams-gruppe der LA-er kan diskutere problemstillinger 

som dukker opp underveis og gode idéer for hva som fungerer bra i deres emne 
• tilby mekanismer for evaluering av ordningen og hjelpe med evaluering 

 
Instituttene skal:  

• kommunisere til program- og emneansvarlige om at tilbudet finnes, og oppmuntre til 
deltagelse, særlig blant emner med sårbare studentgrupper 

• i samarbeid med emne-/programansvarlige, rekruttere LA-er 
• tilrettelegge for tilsettingsprosessen 
• involveres i prioritering av emner på Fakultetet som helhet som skal få LA-er 

 
Emneansvarlig og/eller programansvarlig skal: 

• utforme tydelige oppgaver, og fordele dem i god nok tid (som kan bety tidligere 
planlegging enn ellers fra uke til uke) 

• gi tydelig opplysning om hvordan læringsassistentene kan kontakte dem 
• holde et fast møte i én time minst annenhver uke med læringsassistenten(e) for å 

diskutere hvordan det går og kommende oppgaver 
• tilrettelegge for suksess: sikre at læringsassistentene blir synlige for studentene, og 

at studentene forstår grensene på hva læringsassistentene kan/ikke kan hjelpe med 
• gi en uformell tilbakemelding til vise-dekanen og SA midtveis i semesteret og på 

slutten av semesteret om hvordan tiltaket har fungert 
 
Læringsassistentene skal:  

• fullføre oppgavene så godt de kan  
• bidra til et godt og trygt læringsmiljø for studenter 
• be om hjelp når de trenger det – passe på å ikke gi feil opplysning til studenter 

(enten faglig eller administrativt) - hvis du er i tvil, spør! 
• bruke egne erfaringer som student til å bidra - det kan inkludere å gi tips og råd til 

studenter om studieteknikk samt å gi inspill til emneansvarlig om emnet 
• være åpne til konstruktivt innspill  
• gi tilbakemelding til emneansvarlig om mengden av oppgaver de har fått må justeres 

 
Hensikten med dette tiltaket er å styrke engasjement og læring blant studentene og å øke 
støtte til underviserne, men det er også viktig at selve læringsassistenter har en god og 
læringsrik erfaring. 
 
Yael Harlap                                                               Per-Einar Binder 
Vise-dekan for utdanning                                      Vise-dekan for profesjon og MA i psykologi 


