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1. Innledning
LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og tilbys læringsassistenter ved alle fakulteter og
institutter. LAOS tilbys hvert semester, dvs. to ganger per kalenderår. Opplæringen er felles for
læringsassistenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Mer informasjon om LAOS finnes på intranettet under
søkeordet «LAOS».
På grunn av Covid-19 pandemien høsten 2020 ble det besluttet å gjennomføre mesteparten av LAOS
digitalt dette semesteret. Planleggingen av kurset ble basert på erfaringene med digitale LAOS
Teknostart våren 2020. Noen nye tilpasninger og aktiviteter ble lagt inn for å best mulig ivareta
læringsmiljø og læringsutbytte i kursperioden.
LAOS har dette semesteret foregått på norsk, med Blackboard som e-læringssystem. Både Blackboard
Collaborate Ultra og Zoom ble brukt som møteplattform i undervisningen, men Zoom ble etter hvert
foretrukket pga bedre kapasitet til å gjennomføre samarbeidsgrupper. Opplæringen består av 20 timer
og inneholder tre typer moduler:
Fellesmodulene (core modules) på 8 timer ble dette semesteret gjennomført som to digitale samlinger
(2x3timer) i Collaborate/Zoom og forberedende læringsaktiviteter i Panopto (2 timer). Ansvarlig enhet er
Uniped. Læringsassistentene kunne velge mellom fire ulike datoer, hvorav én av dem var spesielt satt av
til Ålesund og Gjøvik. Fellesmodulene foregikk over en tre ukers periode i september.
Valgmodulene (online modules) på 2x 3 timer er nettbaserte, og ansvarlig enhet er Uniped. Fra tidligere
finnes det 7 valgmoduler som omhandler spesifikke typer læringsaktiviteter, f.eks. laboratorieøvinger,
akademisk skriving, seminargrupper etc. Fra og med dette semesteret tilbys det i tillegg en ny valgmodul
om digital læring. Læringsassistentene velger to av disse åtte modulene.
Fagspesifikke moduler (course-specific modules) på 6 timer. Det er fagmiljøene som har ansvar for å
gjennomføre disse modulene med sine læringsassistenter. Uniped har laget forslag til gjennomføring,
men fagmiljøene står fritt til å definere innhold og arbeidsformen selv. Læringsassistentene leverer en
bekreftelse på gjennomført fagspesifikk del i Blackboard for å få godkjent modulene.

Nøkkeltall
Antall påmeldte:
• NTNU Trondheim: 424 (80 %)
• NTNU Gjøvik: 79 (15 %)
• NTNU Ålesund: 25 (5 %)
SUM: 528

Gjennomføring:
• Antall deltakere: 528
• Antall fullført: 502 (95 %)
• Antall ikke fullført: 26 (5 %)

Våren 2020 deltok 528 læringsassistenter på LAOS, derav 424 deltakere i Trondheim, 79 deltakere i
Gjøvik og 25 deltakere i Ålesund. Det er 221 flere enn våren 2020, men på våren tilbys i tillegg en egen
opplæring for læringsassistenter for Teknostart (ca. 70 deltakere, se egen rapport). Deltakertallet er 65
flere enn høsten 2019, noe som gir en mer korrekt sammenligning. Økningen i antall deltakere kan
antakelig skyldes covid-19 pandemien og et økt behov for læringsassistenter til å bistå i den digitale
undervisningen. Når det gjelder fordelingen mellom studiestedene så gjelder økningen i antall deltakere
for Trondheim og Gjøvik. Deltakerantallet i Ålesund har gått litt ned.
Frafallsprosenten er den samme som H19 (5%) noe som kan tyde på at tallene har stabilisert seg etter
vårens frafallsprosent på 8,5. På våren var det mange læringsassistenter som ikke gjennomført de
nettbaserte modulene og de fagspesifikke modulene med faglærer, mye grunnet innføringen av COVID19 tiltakene. Det kan tyde på at situasjonen har vært mer forutsigbar dette semesteret, og at aktivitetene
har vært mer tilpasset situasjonen gjennom f.eks. digitale fagspesifikke moduler o.l.
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Fordeling på fakultet
Som i tidligere semestre kommer en betydelig andel av LAOS deltakerne fra IE-fakultetet. Dette fakultet
er representert med flest deltakere i Trondheim og Gjøvik (over 60% på hver), men også i Ålesund er
over 40% av deltakerne fra IE. De fleste læringsassistentene ved IE er ansatt ved IDI og IMF i Trondheim.
Dette grunnet de store basisemnene som ITGK eller Matematikk som ligger der. I Ålesund er deltakerne
hovedsakelig fra IV- og IE fakultetene.

Fordeling deltakere per fakultet (N=515 (97,5%))
Fakult
et
AD
HF
IE
IV
MH
NV
SU
ØK
Total

Trondheim
(N)
10
10
265
19
5
48
57
1
415

% av
NTrondheim
2%
2%
64 %
5%
1%
12 %
14 %
0,2 %
100 %

Gjøvik
(N)
12
0
47
7
9
0
0
1
76

% av
NGjøvik
16 %
0%
62 %
9%
12 %
0%
0%
1%
100 %

Ålesund
(N)
0
0
10
11
0
0
0
3
24

% av
NÅlesund
0%
0%
42 %
46 %
0%
0%
0%
13 %
100 %

48; 9 %
14; 3 %

22; 4 %

7; 9 %

Gjøvik
0; 0 %

1; 1 %

12; 16 %

47; 62 %
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AD
HF
IE
IV
MH
NV
SU
ØK

322; 63 %

0; 0 %
9; 12 %

0; 0 %

10; 2 %

57;
11
%

37; 7 %

% av Nhele
NTNU

4%
2%
63 %
7%
3%
9%
11 %
1%
100 %

Trondheim

Hele NTNU
5; 1 %

Hele NTNU
(N)
22
10
322
37
14
48
57
5
515

48; 12 %

10; 2 %

10; 2 %

AD
HF
IE
IV
MH
NV
SU
ØK

57; 14
%

5; 1 %
19; 5 %

265; 64 %

Ålesund

0; 0 %
AD
HF
IE
IV
MH
NV
SU
ØK

3; 12 %
0; 0 %

0; 0 %

10; 42 %

11; 46 %

AD
HF
IE
IV
MH
NV
SU
ØK

2. Om evalueringen
I slutten av semesteret oppfordres læringsassistentene til å fylle ut en anonym spørreundersøkelse med
23 spørsmål, hvorav de fleste har svaralternativene «Sterkt enig», «Enig», «Verken enig eller uenig»,
«Uenig» og «Sterkt uenig».
Høsten 2020 svarte 253 av 515 læringsassistenter på spørreundersøkelsen (49%). Fordelingen av svarene
blant de tre studiebyene er som følger:
•
•
•

82 % fra TRD (208 av 424 deltakere, = 49 %)
15 % fra GJØ (38 av 79 deltakere, = 48 %)
3 % fra AES (7 av 25 deltakere, = 28 %)

Svarprosenten varierer for de tre studiebyene, noe som påvirker hvor representativ svarene er for hver
by. For å bedre kunne sammenligne de tre byene, har jeg valgt å oppgi svarene i prosent per studieby
TRD, GJØ og AES.
I tillegg til fordelingen i prosent er også gjennomsnittet for hver studieby gjengitt som Likert-verdi, dette
for å kunne sammenligne det bedre med utviklingen fra tidligere semestre. Her tilsvarer «Sterkt enig»
tallet 5, mens «Sterkt uenig» tilsvarer tallet 1.
Resultatene fra den følgende evalueringen sammenlignes med tidligere evalueringer fra H2019 og V2020
for å undersøke om tiltak har ført til forbedringer. Rapporten legges ut på nettsiden om LAOS. Den
sendes også til relevante nøkkelpersoner og vises på første modul til det neste kullet LAOS-deltakere.
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3. LAOS som helhet
Opplæringen skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon. Den skal gi en
grunnleggende innføring i pedagogiske aspekter rundt læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning,
tilbakemeldinger og læringsmiljø. Kurset skal fremme forståelse av generelle og fagspesifikke
læringsformer basert på dialog og faglig veiledning.

Tiltak og endringer
Det er gjort flere endringer i årets gjennomføring av LAOS sammenlignet med vårsemesteret 2020. For
det første så har tidligere LAOS ansvarlig Katja Hakel, gitt stafettpinnen videre til Marte Therese Jakobsen
som nå skal ta over LAOS. Katja har bidratt som en uvurderlig diskusjonspartner og rådgiver dette
semesteret. Det har vært med på å fremme en trygg og gradvis overgang der mye av kursets innhold er
blitt videreført samtidig som det er gjort noen endringer.
Dette semesteret har LAOS i tillegg vært så heldige å ha en egen LAOS-læringsassistent, Venja Reitan
Fjøsne. Samarbeidet med Venja har vært helt nødvendig for å kunne ivareta det store antallet deltakere i
en digital undervisningsramme. Venja har arbeidet selvstendig både i planleggingen og i
gjennomføringen av studentaktiviteter på kurset samtidig som hun har bidratt med verdifulle innspill fra
et læringsassistent-perspektiv. I undervisningen hadde Venja en teknisk og støttende rolle og hadde
blant annet ansvar for å hjelpe studenter med å koble seg på i BB Collaborate, moderere chat og i tillegg
administrere samarbeidsgruppene. Hun har i tillegg bidratt med noe fasilitering av gruppearbeidet, og
dette er en rolle vi ønsker å utforske mer videre i det digitale rommet. LAOS-ansvarlig Marte Therese
Jakobsen har i undervisningen hatt ansvar for presentasjon av det faglige innholdet, samt organiseringen
av studentaktiviteter og diskusjonsoppgaver underveis. Planen er å videreføre dette gode samarbeidet
også våren 2021.
En stor forandring dette semesteret er at det er gjort en omlegging til digital undervisning. Våren 2020
ble det prøvd ut en digital variant av LAOS Teknostart (70 deltakere), men dette semesteret er første
gangen vi gjennomfører digitalt opplegg med hele LAOS, som har et mye høyere antall deltakere. Valget
om å ha digital undervisning ble tatt i lys av NTNUs oppfordring om å gjennomføre digitale
undervisningsformer som følge av Covid-19 utbruddet. Uniped vurderte det slik at å gjennomføre LAOS
digitalt ville gi bedre forutsigbarhet gjennom semesteret for læringsassistentene og for kursholderne. I
og med at flere av aktivitetene på LAOS foregår online fra før, så var det nå hovedsakelig fellesmodulene
som måtte gjennomgå en digital omlegging. Den fagspesifikke opplæringen har vært gjennomført både
digitalt og fysisk, alt ut ifra hva som har vært mulig å gjennomføre på hvert enkelt institutt.
Tilbakemeldingene fra studentene er at de er positivt overrasket over hvor bra opplegget fungerte
digitalt. Samtidig innebærer det også utfordringer som vil bli diskutert senere i rapporten. Kursholdernes
opplevelse er at et stort flertall av læringsassistentene har vært positive og tålmodige underveis med
tanke på at dette var første digitale versjon av kurset. Enkelte av deltakerne har riktignok mindre erfaring
med digitale undervisningsverktøy fra tidligere, noe som gjør at vi har måttet jobbe ekstra grundig med
informasjon og forventningsavklaring for å få alle med.
Dette semesteret har vi tilbudt en valgmodul om digital læring, dette for å kunne gi støtte til de
læringsassistentene som er ansatt til å bistå i digitale undervisningsaktiviteter. Undervisningstiden på
fellesmodulene er blitt redusert fra 8 til 6 timer for å redusere møtetiden i Zoom. Den resterende
fellesmodul-tiden er benyttet til at deltakerne gjør egenarbeid i Panopto som forberedelse til
fellesmodulene. Her arbeider hver deltaker med oppgaver og refleksjon som danner et viktig
utgangspunkt for de diskusjonene som foregår i gruppene på samlingene.
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Oppsummering
Samlet sett har LAOS som helhet hatt en svak nedgang i svargjennomsnittene på spørsmål for alle tre
studiebyer og for NTNU som helhet, sammenlignet med våren 2020. Snittet for alle spørsmål ligger på en
verdi mellom «verken eller» og «enig» (3,8). Sammenlignet med høsten 2019 derimot, så ser vi at
gjennomsnittene er på linje. Disse resultatene kan relateres til de store endringene gjennom semesteret
knyttet til digital undervisning. Som vi skal se nærmere på senere så har deltakerne ulike oppfatninger av
om de er komfortable med denne undervisningsformen eller ikke. Mange savner det fysiske samværet
med medstudenter slik at man blir bedre kjent, mens andre opplever fleksibiliteten i den digitale
undervisningen som positiv.
På spørsmålet om LAOS har bidratt til å utvikle læringsassistentenes pedagogiske kompetanse er det
gledelig å se at gjennomsnittet fortsatt ligger høyt for deltakerne i Gjøvik (+0,6) og Ålesund (+0,8),
sammenlignet med høsten 2019. Dette kan henge sammen med at det var avsatt egne fellesmoduler for
disse studiestedene, og at de på den første fellesmodulen fikk bli kjent med andre læringsassistenter i
samme studieby. Spesielt i Gjøvik var det en sterk nedgang på dette spørsmålet høsten 2019. Nedgangen
skyldtes mest at læringsassistentene i Gjøvik hadde følt at LAOS ikke var tilpasset deres type jobb, som
for de fleste består av å være læringsassistent for et helt kull og ikke for et spesifikt emne. Det kan tyde
på at denne måten å være læringsassistent på nå blir fremhevet mer eksplisitt enn tidligere. Dette må vi
fortsette å tenke på videre. I Ålesund derimot så ser vi en nedgang på 0,4 siden vårsemesteret. Likevel er
gjennomsnittet fremdeles å regne som høyt.
Når det gjelder spørsmålet om LAOS i seg selv eksemplifiserer de pedagogiske prinsippene som det
undervises om, så er resultatene fra studiested Trondheim og NTNU som helhet nokså jevne med høsten
2019 (-0,1). For Ålesund ser vi en økning på +0,4, fra høsten 2019, noe som er svært gledelig. Også her er
det riktignok en nedgang siden våren 2020 (-0,2) , noe som kan tyde på at gjennomføring av pedagogiske
prinsipper har vært mer utfordrende i det digitale rommet.
Ved spørsmålene om hvilke moduler som var de mest og minst lærerike modulene så ble det lagt inn en
endring i spørsmålsformen. Nå kunne deltakerne krysse av for flere moduler, og de kunne velge et
alternativ med «alle» moduler. Endringen i spørsmålsstillingen gjør at det er vanskelig å sammenligne
direkte med tidligere evalueringer. Det blir da spennende å se hvordan tallene utvikler seg neste
semester. Det ser imidlertid ut til at valgmodulene er den modulen som flest er enige om at var
betydningsfull, mens det er en god del som svarer at fellesmodulene og de fagspesifikke modulene er
minst betydningsfulle for dem. De fagspesifikke modulene har kommet dårlig ut på denne
spørsmålsformuleringen også tidligere, og denne er nå gjenstand for en egen evaluering som vil
ferdigstilles i 2021. Fellesmodulene fikk veldig gode tilbakemeldinger våren 2020, men har nå hatt en
nedgang. Riktignok fint å se er at så mange i Ålesund og Gjøvik opplever alle modulene som svært
betydningsfulle.
Samlet sett ser jeg evalueringen av LAOS som helhet som positiv. Noe nedgang er å regne med på grunn
av COVID-19 situasjonen og overgangen til digital undervisning. I og med at LAOS er et kurs hvor det
legges opp til at læringsassistentene skal få bli godt kjent med andre læringsassistenter og at de skal få
delta på mye aktiviteter og øvelser, så er det ikke overraskende at den digitale undervisningen ikke klarer
å ivareta like gode vurderinger som den fysiske. Dette tar vi med oss videre i vurderingen av hvordan
LAOS best kan gjennomføres i fremtiden. I vurderingen vil fysiske samlinger være høyt prioritert.
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Statistikk
1. Jeg opplever at LAOS-kurset i sin helhet har bidratt til å utvikle min pedagogiske
kompetanse som læringsassistent.
Gjennomsnitt

Min pedagogiske kompetanse (i %)
100
80

20

68

59

60
40

4,2

86

4,1

4,1

61

4

4
3,9

15

14

0

18

7 4

11

TRD

15

14

0 3

0 0 0

GJØ

Sterkt enig

Enig

14

AES

Verken enig eller uenig

3,8

6 4

3,7

3,7

3,6

Hele NTNU
Uenig

3,8

3,5

Sterkt uenig

TRD

GJØ

AES

Hele
NTNU

2. Jeg opplever at LAOS-kurset selv følger mange av de pedagogiske prinsippene vi snakket om, for
eksempel mye studentaktivitet, et godt læringsmiljø, raske tilbakemeldinger, relevans av
læringsmål osv.
LAOS pedagogiske prinsipper(i %)
100
80
60
40
20
0

16

20

14

4 2

TRD

4.
60
50
40
30
20
10
0

Enig

8 8

0

14

0

0 0

15

AES

Verken enig eller uenig

18

4 2

Hele NTNU
Uenig

3,9

3,9

3,8

3,8

Sterkt uenig

Av hele LAOS-kurset, hvilke moduler opplever du har hatt mest betydning for din egen læring?
(flervalg er mulig).
Mest betydningsfulle moduler (i %)
57
47

20

24

26

32

30
13

TRD
Fellesmoduler

8

3,92
3,9
3,88
3,86
3,84
3,82
3,8
3,78
3,76
3,74

61

GJØ

Sterkt enig

3.

86

70

58

Gjennomsnitt

29
14

8

19

21

27

0
GJØ

Fagspesifikke moduler

AES
Valgmoduler

Alle er betydningsfulle

Hele NTNU

32

5. Av hele LAOS-kurset, hvilke moduler opplever du har hatt minst betydning for din egen læring?
(flervalg er mulig)
Minst betydningsfulle moduler (i %)
50
40
30
20

43
31

34
26
18

23

32

30

24
14

11

10
0

43
27
17

24

0
TRD
Fellesmoduler

GJØ
Fagspesifikke moduler

AES
Valgmoduler

Hele NTNU

Alle er betydningsfulle

4. Fellesmoduler (core modules)

Oppsummering
Fellesmodulene inneholder noe presentasjon av pedagogisk innhold, men består mest av aktiviteter i
smågrupper slik som casediskusjoner, rollespill og gjensidig erfaringsutveksling og refleksjon. Høsten
2020 ble det gjort noen endringer på fellesmodulene ved at innhold og aktiviteter var tilpasset det
digitale formatet. Gruppeoppgavene var lagt opp slik at det skulle være gjennomførbart i et rom hvor
kommunikasjon gjennom kroppsspråk og fysisk tilstedeværelse ikke er mulig. Dette har hatt innvirkning
på valg av type gruppeaktiviteter, eksempelvis er rollespill ikke like mye tatt i bruk. Fellesmodulene i
Zoom ble gjennomført med omtrent 100-170 deltakere pr økt. Det var fire gjennomføringer av hver av
de to modulene. Én av gjennomføringene for hver modul var forbehold læringsassistenter i Gjøvik og
Ålesund.
I rapportene fra høsten 2019 og våren 2020 konkluderes det med at det å dele inn læringsassistentene
etter hvilken type læringsaktiviteter de jobber mest med, f.eks. gruppeøvinger, lab-øvinger, akademisk
skriving etc., er et godt tiltak for å kunne dele felles erfaringer og refleksjoner. Av praktiske årsaker valgte
vi likevel å ikke gjøre dette i Zoom da vi erfarte at dette ble svært tidkrevende og vanskelig å utføre.
Dette semesteret ble gruppene derfor delt inn ved en tilfeldig inndeling i Zoom. Siden
læringsassistentene fritt kan velge mellom alle LAOS datoer så møter deltakerne en ny gruppe på begge
modulene. I svarene fra undersøkelsen ser vi at det er et flertall som ønsker å ha gruppediskusjoner med
LA som driver med samme aktiviteter som en selv. Spesielt i Ålesund foretrekker deltakerne dette. Vi vil
på bakgrunn av undersøkelsen gjeninnføre gruppeinndelingen fra tidligere når det blir mulig for oss å ha
fysisk undervisning igjen. Samtidig setter mange pris på å få innspill fra LA som har andre aktiviteter i sin
jobb. Det blir derfor viktig å kunne legge til rette for innslag av dette også.
På spørsmål om fellesmodulene har bidratt til en større forståelse rundt pedagogiske prinsipper og om
de var relevante for arbeidet som læringsassistent så ser vi en liten nedgang i svarene for deltakerne i
Trondheim og Gjøvik (-0,1 og -0,2) mens det i Ålesund har holdt seg stabilt på det første spørsmålet og
gått 0,3 prosentpoeng ned på spørsmålet om fellesmodulene oppleves som relevant i arbeidet som LA.
Dette gir et samlet snitt for hele NTNU som er 0,2 lavere på det første spørsmålet og 0,5 prosentpoeng
på det andre, sammenlignet med våren 2020. Dette kan ha noe med at det dette semesteret er en enda
større variasjon i hva slags oppgaver læringsassistentene har, og at det derfor blir mer utfordrende å
legge opp fellesmodulene på en måte som gjør at det er relevant for alle. Enkelte læringsassistenter er
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dette semesteret blitt ansatt i mer læringsmiljøorienterte arbeidsoppgaver som gjør at tema som faglig
veiledning eksempelvis ikke oppleves som like relevant. Et spørsmål for veien videre er i hvilken grad
innholdet på fellesmodulene skal tilpasses læringsassistenter som er ansatt utenfor ordinære emner,
eller om dette er utenfor LAOS sin målgruppe.
I undersøkelsen ble det lagt til to nye spørsmål dette semesteret. Det første spurte om bruk av
Panoptovideo bidro til at læringsassistententene følte seg godt forberedt til gruppediskusjonene på
fellesmodulene. Svarene viser at deltakerne i snitt svarer et sted mellom «enig» og «verken eller» på
dette spørsmålet. Erfaringene med å bruke Panopto som forberedende aktivitet hos kursholderne er
positiv. Dette gjør at man kan gjøre noen forventningsavklaringer i forkant av gruppediskusjonene slik at
alle er overens med hva som skal skje. Også tilbakemeldingene fra de frie kommentarene i slutten av
undersøkelsen vitner om at mange opplevde videoene som meningsfulle.
Dette semesteret ble alle fellesmodulene gjennomført på norsk. Dette for å i best mulig grad
tilrettelegge for flertallet av norskspråklige læringsassistenter på kurset. På LAOS er det mye refleksjon
og aktiviteter som gjør at man kan oppleve det som vanskelig å gjennomføre på andre språk enn
morsmålet. Vi har derfor valgt å tilrettelegge for flertallet i denne runden. De engelsk språklige
deltakerne (rundt 20 stk.) ble på sin side tilbudt en egen oppfølging på e-post gjennom semesteret, noe
som sikret en god dialog og informasjonsflyt mellom kursholdere og deltakere. De fikk i tillegg utføre alle
skriftlige aktiviteter på engelsk og alle læringsvideoer og informasjonsvideoer brukt på kurset ble tekstet
på engelsk. På spørsmål om de engelske deltakerne heller ville hatt fellesmodulene på engelsk så svarer
flertallet «verken eller» på dette. Det viser at behovet for å ha egne moduler på engelsk ikke er stort på
dette tidspunktet. Våren 2021 er det planlagt at én av fire moduler skal tilbys på engelsk. Det blir
spennende å se hva dette gjør med de engelsk-språklige deltakernes opplevelser av kurset.
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Statistikk
1. Fellesmodulene har gitt meg en større forståelse / bevissthet rundt pedagogiske prinsipper, for
eksempel veiledning av studentaktiviteter, tilrettelegging for et godt læringsmiljø osv.

Gjennomsnitt

FM - Forståelse pedagogikse prinsipper(i %)
100
80
60
40
20
0

86

79

63
17

13

16

5 2

3 0 3

TRD

14

0 0 0

GJØ

Sterkt enig

Enig

66

AES

Verken enig eller uenig

17

11 4
2

Hele NTNU

Uenig

4,15
4,1
4,05
4
3,95
3,9
3,85
3,8

4,1
4
3,9

3,9

Sterkt uenig

2. Fellesmodulene har hjulpet meg til å forstå arbeidet mitt som læringsassistent i det emnet jeg
jobber i.
FM - forståelse av rollen som LA (i %)
60

50
24
12

9

0

51

43 43

40
20

Gjennomsnitt

57

5

19

14

TRD

5 5

24

14
0 0

GJØ

Sterkt enig

Enig

AES

Verken enig eller uenig

11

10

5

Hele NTNU
Uenig

3,75
3,7
3,65
3,6
3,55
3,5
3,45
3,4

Sterkt uenig

3,7

3,7

3,5

3,5

TRD GJØ AES Hele
NTNU

3. Fellesmodulene var relevante for meg i mitt arbeid som læringsassistent.
FM- relevant til arbeidet som LA (i %)
100
80
60
40
20
0

79

71

55

50
8

25

12 5

16

TRD
Sterkt enig

11

Gjennomsnitt

0 3 3
GJØ

Enig

14

14

0 0

AES

Verken enig eller uenig

10

21

10 4

Hele NTNU
Uenig

Sterkt uenig

4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3

4

3,4

4

3,9

4.

Under fellesmodulene ville jeg heller foretrukket å diskutere / snakke med læringsassistenter
som jobber med samme type læringsaktiviteter som meg selv.
FM - foretrekker diskusjon med like LA (i %)

60
50
40
30
20
10
0

Gjennomsnitt

57
35
23

34

29 29

29
11

TRD
Enig

24

4

29

3,9
10

0

0 0
AES

2

Uenig

3,8
3,7

3,8
3,7

3,7

3,6

Hele NTNU

Verken enig eller uenig

4,1

4,1

14

GJØ

Sterkt enig

35

29
8

2

4,2

3,5

Sterkt uenig

TRD GJØ AES Hele
NTNU

5. Under fellesmodulene likte jeg å diskutere / snakke med læringsassistenter som jobber
med andre læringsaktiviteter enn det jeg gjør selv.

FM - foretrekker diskusjon med forskjellige LA (i %)
60
50
40
30
20
10
0

Gjennomsnitt

57

35

32

31
14

12

22

5

TRD
Sterkt enig

29

19 22

7

14
0

0

GJØ
Enig

38 37

5

AES

Verken enig eller uenig

13

6

Hele NTNU
Uenig

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8

Sterkt uenig

3,4
3,3

3,3

3

TRD GJØ AES Hele
NTNU

6. De fire Panoptovideoene bidro til at jeg var godt forberedt til gruppediskusjoner med de andre
læringsassistentene på kurset.
FM - Forberedelser i Panopto(i %)
80

40
20
0

58

52

60

14

53

43
29

26

21
8 5

11

TRD
Sterkt enig

12

Gjennomsnitt

5
GJØ

Enig

14

14

0

13
0

AES

Verken enig eller uenig

22
8 4

Hele NTNU
Uenig

Sterkt uenig

3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
3,6
3,55
3,5

3,8
3,7
3,6

3,6

7. For engelskspråklige studenter:
It would be more beneficial for my learning if the core modules (Fellesmodulene) were in
English.
v

FM - Seminars in English (i %)

Gjennomsnitt
5

200

100

0

13

16 6

100

67

65
10 3

11 11

4

TRD
GJØ
Strongly Agree
Neither Agree nor Disagree
Strongly Disagree

0

0 0 0

AES
Agree
Disagree

15 10

3,2

TRD

GJØ

3,2

3

63
11 0

4
3,2

10 2

Hele NTNU

2
1
0

AES Hele
NTNU

5. Valgmoduler (online modules)
Oppsummering
Valgmodulene består av 2 moduler á 3 timer og er rent nettbaserte. Læringsassistentene velger de 2 av 8
moduler som er mest relevante for dem. Valgmodulene er:
•
•
•
•
•
•
•
•

OM1 - Å gi tilbakemeldinger
OM2 - Veiledning av øvinger
OM3 - Veiledning av seminarer
OM4 - Veiledning av lab-øvinger
OM5 - Veiledning av akademisk skriving
OM6 - Individuell veiledning
OM7 - Veiledning av problembasert læring
OM8 – Digital læring (ny høsten 2020)

Obligatoriske aktiviteter i hver av de to valgmodulene er en multiple-choice-test, å skrive et
refleksjonsessay og gjøre peer-evaluering av 2 medstudenters refleksjonsessays.
Samlet sett kan vi se en nedgang i evalueringen av valgmodulene sammenlignet med våren 2020 mens
det har vært en jevn utvikling sammenlignet med høsten 2019. Det er vanskelig å si hva som kan være
grunner til dette, men det er mulig å tenke seg at flere digitale aktiviteter på kurset har gjort at den
fleksibiliteten som valgmodulene gir ikke lenger oppleves som eksklusivt for valgmodulene.
På spørsmålet om valgmodulene har økt forståelsen av spesifikke læringsformer som læringsassistentene
fasiliterer i arbeidet sitt, har det vært en nedgang i både Trondheim (-0,2) og Ålesund (-0,4)
sammenlignet med våren 2020, mens det i Gjøvik har vært en liten økning (+0,1). På spørsmål om
valgmodulene har vært relevante for deres eget arbeid ligger svarene noe høyere. Kun 11% av
deltakerne ved NTNU som helhet sier de er «uenige» eller «sterkt uenig» i påstanden.
Når det gjelder refleksjonsessayene, som tidligere har vært utfordringen med valgmodulene, så er det en
nedgang fra vårens positive utvikling (-0,4). På spørsmål om at det å evaluere andre læringsassistenters
refleksjonsessays har bidratt til en økt innsikt i ulike perspektiver så gis det et snitt på 3,1 (verken eller).
Samme snitt forekommer på spørsmål om refleksjonsessayene har bidratt til å kunne relatere
pedagogisk forskning til praksis. Derimot er det et noe høyere snitt på spørsmål om
hverandrevurderingen har bidratt til en bedre forståelse av betydningen av vurderingskriterier og
konstruktive tilbakemeldinger. I likhet med tidligere er det altså hverandrevurderingen som kommer
best ut av undersøkelsen.
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Statistikk
1. Valgmodulene har gitt meg en større forståelse / bevissthet om hvordan jeg kan legge til rette for
enkelte typer læringsaktiviteter.
Gjennomsnitt

VM - forståelse for læringsaktiviteter(i %)
76

80

58

60
40
20

29

20

9

0

61

57

8 5

11

11

TRD

14

0 3

0

GJØ

Sterkt enig

Enig

0

10

AES

Verken enig eller uenig

18

7 4

Hele NTNU
Uenig

4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4

Sterkt uenig

4

3,9

3,6

3,6

TRD GJØ AES Hele
NTNU

2. Jeg opplever at valgmodulene jeg tok vil være relevante for arbeidet mitt som læringsassistent.
Gjennomsnitt

VM - relevant for arbeidet som LA (i %)
80

66

60
40
20

57

49
18

0

19

9 5

29

21

8

TRD
Enig

19

14

3 3

18

0 0

GJØ

Sterkt enig

52

AES

8 4

Hele NTNU

Verken enig eller uenig

Uenig

4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5

Sterkt uenig

4,1
4

3,7

3,7

TRD GJØ AES Hele
NTNU

3. Refleksjonsessayene har hjulpet meg å relatere pedagogisk forskning til mitt arbeid som
læringsassistent.
Gjennomsnitt

VM - relatere forskning til eget arbeid(i %)
80

61

60

20
0

43

33 34

40
5

17

10

TRD
Sterkt enig

15

5 5

3
GJØ
Enig

37 33

29

26

14

14

0

5

AES

Verken enig eller uenig

16

9

Hele NTNU
Uenig

Sterkt uenig

3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8

3,5
3,1

3,6

3,1

4. Å lese mine medstudenters refleksjonsessays har gitt meg nyttig innsikt i andres perspektiver.

80

VM - hverandrevurderingen - innsikt i andres perspektiver(i
%)
59

60

43

31 29

40
20

Gjennomsnitt

23

6

0

19

14

11

TRD

5 3

14

0

GJØ

Sterkt enig

Enig

43

36
0

7

AES

Verken enig eller uenig

27

21

9

Hele NTNU

Uenig

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,8

3

3,3

3,1

Sterkt uenig

5. Hverandrevurderingene har gitt meg en større forståelse for viktigheten av konstruktive
tilbakemeldinger og vurderingskriterier.

VM - hverandrevurderingen- forståelse konstruktive
tilbakemeldinger(i %)

100

Gjennomsnitt

86

80
60
20
0

46

35 33

40
9

15

16

14

8

TRD
Sterkt enig

38

30

GJØ
Enig

8 3

0

0

14

0

AES

Verken enig eller uenig

12

29

14

Hele NTNU
Uenig

Sterkt uenig

7

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,9
3,2

3,7

3,3

6. Fagspesifikke moduler (course-specific modules)
Oppsummering
Den fagspesifikke opplæringen planlegges og gjennomføres av fagmiljøet som læringsassistenten jobber
for. Innhold og læringsaktiviteter bør rettes mot pedagogiske/didaktiske utfordringer og
forbedringsområder ved emnet. Det består av tre deler, et oppstartsmøte (1 time), der faglærer og
læringsassistent avklarer forventninger og arbeidsoppgaver, en fagrelatert oppfølging (4 timer) gjennom
semesteret og en sluttevaluering (1 time) mellom faglærer og læringsassistenten.
På spørsmål om de fagspesifikke modulene har gitt en større forståelse/bevissthet om pedagogiske
aspekter så er resultatene samlet sett på linje med våren 2020. Det samme gjelder spørsmålet om de
fagspesifikke modulene var relevante for arbeidet som læringsassistent. På sistnevnte er det riktignok en
nedgang for Gjøvik på -0,4 prosentpoeng. Sammenlignet med høsten 2019 så er det en nedgang på
gjennomsnittet for hele NTNU på begge spørsmålene. Dette kan tyde på at gjennomføringen av de
fagspesifikke modulene også dette semesteret er påvirket av tiltakene i forbindelse med COVID-19, slik
som våren 2020. Fagmiljøene har riktignok hatt bedre tid og mulighet til å tilpasse aktivitetene og ta i
bruk digital undervisning der dette er nødvendig.
Når det gjelder hvilke ansatte ved instituttene som er ansvarlige for den fagspesifikke opplæringen så
fortsetter utviklingen med at det er stadig færre Ph.d.-kandidater og eldre læringsassistenter som tar seg
av dette (5% hele NTNU). Ved Ålesund og Gjøvik er det fortsatt mest egen faglærer (rundt 80%) som har
ansvaret. I Trondheim er det 42% som svarer at egen faglærer eller annen faglærer gjennomfører den
fagspesifikke opplæringen, mens det i tillegg er en stor prosentandel av administrativt ansatte (35%) som
er ansvarlige. Dette kan tyde på at flere fagmiljøer i Trondheim velger å samle læringsassistentene til en
felles opplæring på tvers av emner. Dette kan både være et ressursbesparende grep, men kan også sikre
en mer pålitelig oppfølging for flere og tilrettelegge for et sterkere fellesskap med mulighet for utveksling
av erfaringer og synspunkter. En utfordring er riktignok å gjøre modulen tilstrekkelig spesifikk for den
fagretningen og de oppgaver som hver av læringsassistentene har. Dette kan tenkes å være spesielt
relevant ved institutter der læringsassistentene har stor variasjon i type oppgaver og emner. En annen
utfordring som bør diskuteres i en slik ordning er i hvilken grad det pedagogiske teamet, bestående av
faglærer(e) og læringsassistent(er), opprettholdes når faglærer i liten grad er involvert i den fagspesifikke
opplæringen og hva slags betydning dette har for hvordan læringsassistentenes innsikt i studentenes
læring blir tatt i betrakning ved evaluering og utvikling av emner.
På spørsmål om ansvarlig person på instituttet var klar over sine oppgaver i forbindelse med LAOS så
svarer 70% ved NTNU som helhet at de er «svært enige» eller «enige» i påstanden. Dette sammenlignet
med 80% høsten 2019 og 73% våren 2020. Det er altså en liten nedgang over tid. Det er spesielt i
Ålesund og i Gjøvik at læringsassistentene opplever at ansvarlig i mindre grad er klar over sine oppgaver.
Våren 2020 var det 14% i Ålesund og 45% i Gjøvik som svarte fra «svært uenig» til «verken eller» på
påstanden. I dag er prosentene henholdsvis 43% i Ålesund og 50% i Gjøvik. Dette viser at det er en
negativ utvikling med tanke på hvor forberedt de ansvarlige for fagspesifikk modul er på sine oppgaver i
forbindelse med den fagspesifikke opplæringen.
Når det gjelder spørsmålet om læringsassistentene føler seg som en del av et pedagogisk team så har det
ikke vært særlige endringer på snittet for hele NTNU siden våren 2020 (-0,1). I både Gjøvik og Ålesund
har riktignok snittet hatt en positiv utvikling (+0,3) og +0,9). Det er fint å se at såpass mange som 72% i
disse to studiebyene opplever at de er en del av et pedagogisk team. I Trondheim er det nå 47% som
opplever det samme, sammenlignet med 57% våren 2020. Som ansvarlig for LAOS tenker jeg denne
prosentandelen burde vært høyere.
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Statistikk
1. De fagspesifikke modulene har gitt meg større forståelse/bevissthet om pedagogiske aspekter
relatert til mitt emne.
FSM - større forståelse/bevissthet(i %)
80

Gjennomsnitt
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2

66

60

45

40

28
14

20

29

21
8 6

0

48

43

5

29
13

5 3

TRD
Enig

7 5

0 0

GJØ

Sterkt enig

27

AES

Hele NTNU

Verken enig eller uenig

Uenig

4
3,7

3,6

3,5

Sterkt uenig

2. De fagspesifikke modulene var relevante for mitt arbeid som læringsassistent.
Gjennomsnitt

FSM - relevant for arbeidet som LA(i %)
80

4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5

68
50

60
40
16

20
0

52

43
22
8

7 5

29 29

16

TRD

5 3

Enig

7 4

0 0

GJØ

Sterkt enig

21

15

AES

Hele NTNU

Verken enig eller uenig

Uenig

4,1

3,7 3,7

3,7

Sterkt uenig

3. Personen fra mitt institutt som fulgte meg opp gjennom de fagspesifikke modulene var (flervalg er
mulig):
FSM - ansvarsperson(i %)
100
80
60
40
20
0

40

35

31
11

6
TRD

Egen faglærer

18

86

79

17

3

3

3

12

0

GJØ
Annen faglærer

0

0

14

AES
PhD / LA

29
9

5

Hele NTNU
Admin

Flere involverte

17

4. Personen som organiserte de fagspesifikke modulene på mitt institutt var klar over sine oppgaver i
tilknytning til LAOS-kurset.
FSM - ansvarlig klar over sine oppgaver(i %)
60
40

Gjennomsnitt

57

38 35
16

20
0

21

29

21 24
5

0

GJØ

Sterkt enig

Enig

3
17

14 14 14

AES

9 6

Uenig

3,4 3,1

3,8

2
1
0

Hele NTNU

Verken enig eller uenig

3,9

4

35 35

6 5

TRD

5

Sterkt uenig

5. Jeg opplever at jeg har blitt en del av det pedagogiske teamet i emnet hvor jeg jobber som
læringsassistent.
FSM - LA som del av pedagogisk team(i %)
80

14

10

13

TRD
Sterkt enig

19

6

5
GJØ

Enig

40

29

24

3,8

3,8

43

37 33

40

0

4

58

60

20

Gjennomsnitt

14
0

14
0

AES

Verken enig eller uenig

11

3,6

31
13

Hele NTNU
Uenig

Sterkt uenig

3,4
6

3,2
3

3,3

3,9

3,4

7. Frie kommentarer
Oppsummering
I slutten av evalueringen fikk læringsassistentene mulighet til å legge inn tekstkommentarer på to
spørsmål, noe som ga en mer detaljert og beskrivende informasjon i tillegg til de kvantitative dataene.
Det kom inn 333 kommentarer til sammen på de to spørsmålene.
Det første spørsmålet ber studentene komme med tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd den
digitale undervisningen på kurset. Her er hovedvekten av tilbakemeldingene veldig positive, og mange
forteller de selv er litt overrasket over hvor fint det gikk å delta digitalt. De forteller at det har vært veldig
lærerikt å diskutere med andre læringsassistenter i samarbeidsgrupper under fellesmodulene. I tillegg
blir spesielt fleksibiliteten i kurset vektlagt som noe de setter stor pris på. Flere sier at dette bidro til at
de fikk en mindre hektisk og mer oversiktlig hverdag midt i pandemien. Det er noe overraskende hvor
mange som i tillegg sier de kan tenke seg å fortsette å ha mesteparten av undervisningen digitalt også
senere. Det er kjekt å se flere kommentere på at de gjennom LAOS har fått mange gode tips til hvordan
de selv kan gjennomføre digitale læringsaktiviteter med sine studenter.
Tilbakemeldingene sier også noe om hva læringsassistentene opplever som utfordrende i den digitale
undervisningen. De aller fleste sier de setter pris på å bli kjent med andre læringsassistenter, men at de
opplever dette har vært vanskeligere uten muligheten til å møtes fysisk. Til tross for at mange opplever å
ha fått til lærerike diskusjoner, så er det også mange som opplever det som vanskelig å få i gang praten
på gruppene. Enkelte føler at det blir opp til dem å ta ansvar på vegne av gruppa. Noen opplevde
gruppearbeidet som kleint, og enkelte syns også det var litt skummelt å snakke i zoom med ukjente
mennesker. Flere nevner at de opplevde å være på gruppe med deltakere som tydelig ikke var
interessert i å bidra i samtalen. Bruk av kamera er det også sprikende meninger om. Mange
kommenterer på at dette er noe de opplevde som positivt for å bli bedre kjent, men et fåtall synes det er
ubehagelig å bruke kamera. Alt dette vitner om at det er grunnlag for å se videre på hvordan man kan
bistå gruppene i å komme i gang med diskusjoner, og legge til rette for å kunne bli bedre kjent. Dette kan
for eksempel gjøres ved å gi mer konkrete tips til strukturen på gruppediskusjonene, hvordan lede ordet
osv.
Det andre spørsmålet ber læringsassistentene kommentere mer fritt på hva de opplevde som bra eller
mindre bra med LAOS. De positive kommentarene forteller at mange av læringsassistentene opplevde
kurset som lærerikt for dem. Mange trekker frem erfaringsutveksling og gruppesamarbeid som spesielt
givende. De sier at dette har bidratt til å utvide forståelsen av egen rolle og gitt nyttige tips som de tar
med seg inn i praksisen sin. Negative tilbakemeldinger handler først og fremst om
gruppesammensetningen i gruppearbeidet og på det pedagogiske nivået i kurset som helhet. Når det
gjelder gruppesammensetning så er det flere som kommenterer på at de tror de ville fått mer ut av
kurset dersom de fikk diskutere med læringsassistenter med lignende oppgaver og fra beslektede fagfelt.
De opplever at det er vanskelig å sette seg inn i andre sine oppgaver når disse er veldig forskjellige fra
ens egne, og at mesteparten av tiden blir brukt til å sette seg inn i hverandres situasjon. Denne
opplevelsen blir i tillegg forsterket i den digitale undervisningen. Når det gjelder kommentarene på det
pedagogiske nivået på LAOS så er det flere som sier de opplever kurset som generelt og lite relevant for
dem, eller at de skulle ønske at det ble gått mer i dybden teoretisk. Dette er noe som det også er blitt
kommentert på i tidligere evalueringer. Her blir det nødvendig å fortsette å se på hvordan modulene på
kurset til sammen bidrar for å både gi en bredde og en dybdeforståelse av pedagogiske aspekter. Det er
også aktuelt å se på om vi kan tydeliggjøre hensikten med de ulike modulene enda bedre, og at dette
kanskje kan være med på å skape bedre samsvar mellom deltakernes forventninger og det de møter på
kurset.
Fellesmodulene har fått både gode kommentarer og konstruktive kommentarer. De positive
kommentarene handler om at innholdet og aktivitetene var interessante samt at gruppediskusjonene
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bidro til refleksjon og tydeliggjøring av egen rolle. Det er i tillegg utelukkende positive kommentarer på
Panoptovideoene og de aktivitetene som læringsassistentene gjør i forkant av møtene. Deltakerne
forteller at disse bidro positivt til å få en oversikt over hva fellesmodulene skulle handle om og på hva
som skulle bli diskutert i gruppene. Kritiske kommentarer handler for det meste om utfordringer knyttet
til gruppearbeid i den digitale undervisningen og at fellesmodulene var for lange og for lite konkrete.
Valgmodulene har fått en god del positive kommentarer. Mange sier de her fikk fordypet seg mer i
pedagogisk teori og at de opplevde casene som svært aktuelle for dem. Flere nevner også at arbeidet
med å gi og motta tilbakemeldinger på essayene var svært lærerikt. Negative kommentarer er for det
meste rettet mot arbeid med refleksjonsessayene og at dette for noen har vært en veldig uvant
arbeidsform. Noen opplever det som unyttig å skrive essay når dette er noe de ikke gjør i studiene sine
for øvrig. Her er det aktuelt å i større grad fremheve poenget med essayskrivingen, og at det er
refleksjonen som er det viktige fremfor den skriftlige formen på det.
Til slutt er det de fagspesifikke modulene. Her er det kommet inn mange kommentarer hvorav noen er
utelukkende positive og andre svært kritiske. De positive kommentarene vektlegger at de fagspesifikke
modulene har vært lærerike med tanke på å få diskutert/jobbet med spesifikke problemstillinger relatert
til emnet hvor læringsassistentene er ansatt. Flere er svært fornøyde med den oppfølgingen de har fått
fra faglærer og instituttet og forteller at dette har vært noe av det mest lærerike på LAOS. På den andre
siden så er det dessverre mange som har hatt en negativ erfaring med modulen. De negative
tilbakemeldingene handler i stor grad om at læringsassistentene er frustrerte over at faglærere og
instituttet ikke er klar over sine ansvarsoppgaver i tilknytning til oppfølgingen. Læringsassistentene det
gjelder opplever at det ikke er deres ansvar å mase om å få den oppfølgingen de skal ha, og at
kommunikasjonen mellom instituttene og LAOS Uniped burde være bedre. Flere kommenterer også på
at innholdet i modulen i for liten grad er spesifikt for de oppgaver som de arbeider med i praksis.
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8. Oppsummering og veien videre
Denne høsten har vært min første gjennomføring av LAOS, og jeg må si det har vært både spennende,
intenst og veldig lærerikt. Samarbeidet med læringsassistent Venja og oppfølging fra tidligere LAOS
ansvarlig Katja har vært svært verdifullt og nødvendig i denne prosessen, og jeg gleder meg til å ta fatt på
vårens LAOS. Jeg opplever at evalueringen av dette semesteret er overraskende positiv med tanke på
den digitale gjennomføringen, men i likhet med mange av læringsassistentene så ser jeg verdien av å
også kunne ha noen fysiske møter. Nå vil riktignok mesteparten av LAOS også være digitalt våren 2021,
men fellesmodulene vil trolig igjen kunne gjennomføres fysisk fra høsten 2021. Som LAOS ansvarlig
ønsker jeg svært gjerne å bli bedre kjent med læringsassistene og de oppgavene som de jobber med.
Dette er spesielt viktig i en tid hvor læringsassistentenes oppgaver er i stor forandring grunnet digital
undervisning og et større fokus på fasilitering av læringsmiljø. Jeg ser frem til å etter hvert få besøke
campusene i Gjøvik og Ålesund og bli bedre kjent med læringsassistentene der. Erfaringene vi har gjort
oss med digital undervisning dette semesteret har likevel bidratt til å utvide LAOS repertoaret for
fremtiden. Eksempelvis er erfaringene med bruk av Panopto og læringsvideo noe som vil bli utforsket
videre. I tillegg vil vi fortsette å tilby en valgmodul om digital undervisning for å støtte de
læringsassistentene som også i fremtiden vil ha digitale undervisningsoppgaver som en del av jobben sin.
Den totale evalueringen av LAOS som helhet har gått noe ned dette semesteret. Dette kan ses i
sammenheng med en uoversiktlig og sammensatt totalsituasjon denne høsten. Både læringsassistenter
og kursholderne har måttet stå i en ny hverdag der det meste er blitt snudd på hodet. Læringskurven har
vært bratt for alle involverte. I tillegg ser vi nå at flere av de som tar LAOS ikke nødvendigvis er ansatt i
en rolle som er rettet mot faglig veiledning i et emne. Deltakende læringsassistenter med mer
læringsmiljørettede oppgaver vil trolig gjøre at store deler av opplegget virker mindre relevant for
enkelte. Et spørsmål for fremtiden blir da i hvilken grad LAOS skal tilpasses denne nye andelen
læringsassistenter eller om man skal avgrense det til å gjelde læringsassistenter innenfor ordinære
emner.
Evalueringen har belyst flere aspekter som må jobbes målrettet videre med, også i tiden etter
pandemien. På fellesmodulene ser vi at deltakerne selv tror det vil oppleves mer meningsfylt for flere
dersom gruppene er fordelt ut ifra fagområde og type arbeidsoppgaver. Mange opplever i tillegg at det
kunne vært fint å få beholde den samme gruppen på begge dagene. Dette fordrer en endring med tanke
på påmeldingen til LAOS slik at deltakerne må melde seg på et sett med fellesmodul 1 og 2, istedenfor at
man kan velge fritt mellom alle oppsatte datoer. Også de fagspesifikke modulene er et område som det
etter min vurdering bør ses nærmere på. Derfor er det satt i gang en kartlegging over hva utfordringene
her handler om, og hva Uniped kan bidra med for at flere skal få et bedre læringsutbytte.
Når det gjelder valgmodulene vil det fortsatt være viktig å kommunisere hvilke hensikt aktivitetene har,
spesielt med tanke på refleksjonsessayet og det å skulle reflektere over sammenhenger mellom
forskning og egen praksis. Her har læringsassistentene veldig varierende erfaringer, både med å skrive
refleksive tekster og det å skrive essays.
Vårens 2021 vil bli et semester der vi fremdeles er i en unntakstilstand, grunnet pandemien. Det at vi nå
har gjennomført digitale varianter av både LAOS Teknostart V2020 og LAOS H2020 gjør at vi vet mer om
hva det innebærer og hvilke fordeler og ulemper det medfører. Dette gjør at vi stiller sterkere med tanke
på de erfaringene og ferdighetene vi har til å kunne få til en god gjennomføring av LAOS kommende
semester.
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9. Vedlegg - Kommentarer
Vedlegg 1 Digitale LAOS: Ålesund (N=6)
Det er jo helt klart at det er gøyere og effektiv å lære fysisk enn digitalt, men dere var flinke med
oppdatering, informasjon og raske tilbakemeldinger til og med i helgene og på sen kveldene som
gjorde kurset til å være mer interresant og effektivt.
Opplevde det som lite nyttig å ha kurset digitalt. Jeg har full forståelse for at dette var eneste mulighet
i år, men anbefaler ikke å videreføre det når det åpnes for å møtes fysisk igjen. Skulle gjerne ønske at
jeg tok kurset når det ble holdt fysisk! Det var liten tid til å snakke med andre læringsassistenter, og
det ble ellers mye støy og ufokus (spesielt første dag i chatten). Det er også vanskligere (ihvertfall for
meg) å fokusere hjemme, og mitt utbytte var nok ikke så stort som det kunne vært. Teknisk var det
heller ikke optimalt, og vi opplevde noen problemer underveis. Følte at programmet ble hastet
gjennom, og at man ikke fikk tid til det som skulle gjøres/snakkes om etc.
Det var litt for mange tekniske problem. Både de som organiserte kurset og de andre studentene
hadde tekniske problem. Det var flere som ikke fikk sin mikrofon til å fungere. Blackboard collaborate
fungerte bedre enn Zoom.
Er dårligere å ha det digitalt føler jeg, men gitt situasjonen funka det bra.
Det var veldig givende å ha Panopto-videoene i forkant, slik at man kunne forberede seg godt i tide
(også når det passet best for seg selv). Ellers var det å lære over Zoom supert, dog noe vanskelig å
sette i gang god nok diskusjon med andre studenter.
Det er vanskelig å holde fokus over lengre tid, spesielt når pausene blir korte. Det var også til tider
vanskelig når vi blei delt i grupper og en ikke fikk kontakt med andre læringsassistenter som ikke
gjorde noe for å bidra. Tror kanskje disse fikk et enda mer distansert forhold til kurset enn det jeg selv
opplevde. Så av og til ut som folk bare hadde logget seg på og hadde kurset gående i bakgrunnen i en
fane, noe som ødela litt for gruppediskusjonen.

Vedlegg 2 Digitale LAOS: Gjøvik (N=29)
Har ikke blitt noe serlig kjent med andre læringsassistenter i det hele tatt.
Hadde nok vært bedre om kurset ikke var digitalt, men sånn ble det i år. Rolleforståelsen er ganske lik
som før kurset, men føler jeg har fått et par gode tips og bedre forståelse om hvordan hjelpe
studentene best mulig.
Det fungerte vedlig fint digitalt! Tekniske problemer er noe man bare må regne med, så det så jeg aldri
på som no negativt. Det var lettere å få plass til kurset i timeplanen når det var digitalt, for det krevde
ikke å beregne tid til reise til og fra skolen osv :)
Det var greit å ha det digitalt.
Synes det gikk helt greit å holde kurset digitalt. Panopto videoene synes jeg fungerte veldig bra, og de
var lette å følge. Det eneste jeg synes var litt synd var at man ikke fikk helt den samme kontakten med
hverken de kursansvarlige eller de andre læringsassistentene, som man ville fått dersom man møttes
fysisk.
Kurset digitalt funket ganske bra, men ble kjedelig i lengen siden de varte så lenge.
Fint med digitalt. Lavterskel
Digitalt fungerte fint til tross for litt tekniske problemer i begynnelsen.
Jeg føler dere gjorde det beste dere kunne ut i fra situasjonen, og følte det fungerte ganske godt. Det
hadde vært bra hvis folk ble oppmuntrert til å bruke kameraet sitt.
Det å ha det digitalt fungerte veldig bra!
Hadde selvfølgelig vært mye bedre å kunne møtes, men det var en god digital gjennomføring.
Synes det har fungert veldig godt.
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Eg fekk mykje nytte av å diskutere med andre læringsassistent, og drøfte etiske problem osv. Det
kunne ha vore enda meir undervisning i form av meir fakta om pedagogikk og psykologi
Jeg synes det digitale kurset fungerte bra. Det var litt problemer i starten men det fikset dere raskt.
Panopto videoenene var en fin resurs.
Fungerte bra. Er vandt til digital undervisng. Oppgavene gjorde det lett å følge med
Den digitale undervisningen var veldig bra
Personlig liker jeg å ha deler av undervisning/kurs digitalt, og delvis in person. Oppgaver som panopto
er veldig bra å gjøre alene på forhånd, samme med å lese fagstoff. Da kan man gjøre det når man er
motivert, og man får med seg mer. Forelesninger er bedre fysisk siden det er lettere å følge, mindre
distraksjoner og bedre miljø.
Selve kurset gikk veldig bra digitalt, men kontakten med studentene ble svært redusert.
veldig greit med digitalt kurs. funket fint med breakout rooms. hadde vært bedre om alle hadde
kamera, men var fortsatt fint
God opplevelse med å ha kurset digitalt, som introvert så gjør det å ha et sånt kurs digitalt det lettere
å snakke med andre medstudenter/LA'r.
Kurset i seg selv var bra men gruppearbeidet fungerte ikke så bra. Ingen av de andre på gruppen turte
å snakke og man kunne like så godt ha sittet og pratet med seg selv.. Fungerer kanskje bedre hvis man
setter sammen de som er lærerassistent i liknende fag, istedenfor som i mitt tilfelle sette sammen
lærerassistenter i matte med lærerassistenter i sykepleie..
Å ha kurset digitalt fungerte ganske greit, og det faglige utbyttet er nok like bra digitalt som fysisk. Når
man har det digitalt blir kommunikasjonen med andre LA mye dårligere, noe som gjorde at vi ikke ble
kjent med andre gjennom kurset.
En grei løsning, men savner fortsatt litt å møte andre studentassistenter ansikt til ansikt
Det var helt greit å ha kurset digitalt- men vi har ikke noe å sammenligna med så det blir litt vanskelig
å si noe om. Dere var flinke forelesere/veiledere. Det var mye unødvendig i kursene- feks spørsmål
om været. Hadde kanskje vært bedre å bare starte kurset med en gang, istedenfor å bruke første
timen på svada. Det gjør at oss studenter mister helt fokus og blir slitne før kurset i det hele tatt har
sarta. Det var bra med panopto-videoene før gjennomgang av fellesmodullene- det gjor at vi ble mer
forbredt på hva som ventet.
kan ikke tenke meg det hadde blitt noe bedre av fysisk oppmøte
kurset over nett var nyttige, for at man har lært seg hvordan kommer til å bruke dem senere i arbeid
livet.
Det fungerte greit å ha kurset online, men jeg mener selv at fellesmodulene altså når vi skulle snakke
sammen, mistet sin effekt og ble bare til at det var mer rot og ikke så mye utbytte pga vi fikk dårlig tid
på å gjøre oppgaver. Dette førte til at alt ble sånn halvveis gjort.
Greit
Digitalt kurs vil alltid ha noe problemer, men problemene som oppstod ble håndtert bra av alle.
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Vedlegg 3 Digitale LAOS: Trondheim (N=164)
Syns at det fungerte fint å ha kurset digitalt. Likte når vi hadde break-out rooms og diskuterte. Tror
kanskje det hadde vært lettere å diskutere med en gruppe hvor vi møttes fysisk, men det gikk bedre
enn forventet med Zoom også. Likte at vi møtte den samme gruppen flere ganger gjennom den
samme fellesmodulen, rakk å bli litt kjent med hverandre og hva vi var læringsassistenter i.
Jeg synes det funket fint å ha kurset digitalt, spesielt når det kom til gruppediskusjonene under
fellesmodulene. Når det kommer til
Kunne vært mer fokus på pauser og timestruktur.
Hadde en god opplevelse med kurset digitalt. Utfordringen var informasjon/oversikt/tidsfrister og selv
om de ansvarlige var gode på å rydde opp i uklarheter, hadde det beste vært om disse uklarhetene
ikke oppstod. Samtidig opplevde jeg forståelse for at man feks. ikke hadde funnet panoptovideoene til
første fellesmodul.
For min del har det gått fint at kurset ble gjennomført digitalt. Det har liten betydning for meg å bli
kjent med andre læringsassistenter fra andre fakulteter.
Jeg synes det fungerte helt OK å ha et digitalt kurs. Jeg har ikke hatt fysisk LAOS, så jeg har ikke noe å
sammenligne med desverre. Jeg synes det var deilig å ikke måtte dra fysisk på skolen for å
gjennomføre kurset, det var fint å kunne sitte hjemme og følge med på egne premisser. Det fungerte
derimot litt så som så da vi ble delt opp i grupper
Klarte det forhåndsvis greit, men kunne bli litt tørt å sitte i lenger perioder
Fungerte egentlig fint å ha kurset digitalt
Fungerte greit digitalt. Breakout rooms i fellesmodulene hjalp mye, og det ble tryggere å snakke i
mindre grupper. Kunne godt ha hatt pauser utenom diskusjonstiden, da disse ble vanskelig å time.
Jeg likte veldig godt å ha det digitalt! Vi kan godt ha mer av dette
det funket fint med digital fellesmodul.
Jeg synes egentlig det var veldig greit å ha kurset digitalt. Men det er lenge med 3-timers digtiale
møter, så dere kunne kanskje hatt enda fler avbrekk i break-out rommene for mer variasjon.
Hadde helt klart foretrukket å ha kurset med fysisk oppmøte. Det hadde gjort det lettere å skape
diskusjoner da det er en tendens til at det blir enveiskommunikasjon når kursene holdes digitalt.
Gruppearbeidene fungerte så som så, ikke så lett å få til gode diskusjoner over nett. Synes forøvrig det
var bra med spesifikke oppgaver og caser, det synes jeg dere bør fortsette med.
Jeg opplevde det å ha kurset digitalt som bra, litt vanskelig å samarbeide i grupper digitalt, men bra at
kurset var digitalt noe som gjode det lett tilgjengelig å være med for alle.
At kurset var digitalt fungerte godt, selv om jeg føler at det hadde gitt meg mer å være fysisk i et rom
med andre læringsassistenter. Selv om det fungerte godt, var det litt skummelt å skulle møte noen jeg
aldri hadde møtt før i et breakout-rom. Det gikk veldig mye bedre enn jeg forventet, men det er likevel
ikke så &quot
Gikk veldig greit å ha det digitalt når alt funket.
Vi ble ikke godt kjent. Hvis det er et mål, burde gruppene være faste eller rullere ved å bytte en person
for hver gruppesamling slik at flere blir kjent. På den måten er det kun en ny person i hver samling og
mindre tid går bort på å være sjenert og bli kjent.
For en digital kurs var det overraskende bra. Jeg likte best hvordan vi fikk diskusjonsoppgaver etter vi
hadde lært teori. Som en student med morsmål engelsk, likte jeg å kunne ha mulighet å skrive på
engelsk for valgmodulene.
Jeg synes det var positivt å gjennomføre kurset digitalt. Da kunne man delta fra der man var, og kunne
også delta dersom man var syk. Det ble en god opplevelse fordi alle hadde på kamera. Ulempen med
digitalt kurs var at man ikke fikk snakket så mye med andre læringsassistenter. Diskusjonsdelene
kunne gjerne vært lengre, men man fikk likevel utviklet rolleforståelse i fellesskap.
Jeg syns det var helt greit. Syns det var behagelig å kunne sitte hjemme ettersom jeg sliter med
migrene og derfor kan ha vanskeligheter med å sitte i et rom med dårlig luft i mange timer. Likte å
kunne diskutere med de andre LAene, men det ble av og til litt mer fokus på å raskt få pause enn å

25

gjøre oppgavene nøye. Alt i alt likte jeg det. Jeg fikk med meg mye av det som ble sagt. Like mye som
om det hadde vært fysisk tror jeg.
Skulle ønske kurset var fysisk. Synes det var unødvendig å presse folk til å snakke i fellesrommet med
over 100 andre, samt at det var personvernfiendtlig å ha video i fellesrommet som et &quot
Det var veldig greit å ha det digitalt. Fungerte godt. Det er ikke noe som burde forandres, annet enn at
jeg må mase veldig på mine faglærere for å få møtt dem og godkjent første møte og sluttevaluering.
Jeg synes det fungerte fint å ha det digital. Var litt skeptsik til å bruke kamera, men fant fort ut at dette
gikk fint. Det blir mer personlig og ekte.
Fungerte bra.
Det var naturligvis suboptimalt med de tekniske problemene under LAOS. Dessuten var det gjerne
ubehagelig å føre diskusjoner/presentere tanker i dette miljøet. Hadde foretrukket å ha opplegget
fysisk, men dette er åpenbart vanskelig nå for tiden.
For meg var det litt ubehagelig å møtes i de mindre gruppene under fellesmodulene, samtidig som jeg
følte det ikke var så nødvendig å måtte ha på kamera. Det gikk allikevel helt greit.
Det bød så klart på noen problemer at det var en så stor gjeng, men ellers gikk det helt fint. Det er så
klart fint å kunne møte folk ansikt til ansikt, og ville nok ha gjort det mye enklere å diskutere sammen i
grupper og bli kjent. Det gikk derimot igjen at mye av tiden i gruppene gikk til å finne ut av hvor vi i det
hele tatt hadde noen felles erfaringer, og jeg tror derfor at kurset ville ha vært enda bedre om vi
kunne ha vært i grupper med folk i nærheten av vårt eget felt med litt mer like arbeidsoppgaver.
Digitalt. Bra fordi det var lettere å skvise det inn i en travel studiehverdag. Dumt fordi det alltid er
positivt å være sosial og møte andre personer face2face.
Det blir vanskelig å følge med, det er ikke like lett å få oppmerksomhet gjennom skjermen
Jeg synes det fungerte godt å ha kurset digitalt. Det fungerte godt både da vi ble delt inn i grupper og
da vi var samlet. Dog er det veldig slitsomt å sitte tre timer i strekk foran en skjerm og følge med, så
det kunne kanskje vært lagt inn flere pauser/ kortere økter. Ellers er jeg veldig fornøyd :)
Jeg opplevde ingen hindringer gjennom at kurset var digitalt. Jeg tror at læringsutbyttet ble like bra.
For min del kunne det gjerne vært digitalt uannsett
Jeg synes at dere har gjort kurset veldig bra på det digitale. Her har dere lagt opp til å være interaktiv i
mye større grad enn hva jeg er vant med ellers på NTNU og dette er veldig positivt. Jeg tror at veldig
mange deltagere har sett hvor viktig det er med aktiv deltagelse og samtidig hvor viktig det er å ha ett
godt grunnlag for at studentene skal kunne delta på en aktiv måte. Dere har gjort en fantastisk jobb!
Det er alltid litt mindre engasjerende å drive digital læring, men syntes at det digitale opplegget var
bra, og var løst på kanskje den best mulige måten. Er positivt overrasket over hvordan opplegget
skulle bli. Litt kluss med hvordan gruppene fungerte i fellesmodulen, men var kanskje ikke så mye dere
kunne gjøre med det. Er ganske litt mer Zoom sitt problem.
Jeg opplevde det som greit å ha kurset digitalt, selv om det trolig gjorde at det kunne vere noe mer
utfordrende å holde fokus. Gruppediskusjoner hjelper her da :)
Digitalt fungerte overraskende greit, og diskusjonenen i mindre grupper var interessante. Det er
likevel liten tvil om at jeg hadde foretrukket å ikke ha kurset digitalt, jeg tror det kunne ha gjort at vi
fikk blitt bedre kjent, og diskutert på et dypere nivå.
Jeg syntes at det gikk fint å ha det digitalt. Det var allikevel litt vankligere å holde en diskusjon når man
ikke kan være ansikt til ansikt. Da vi ble spredt ut i breakout-rooms følte jeg det var mer utfordrende å
holde engasjement i samtalen, da spesielt blikkontakt ikke fungerer som vanlig i zoom. Vi hadde også
et problem med at mikrofonen til en av deltakerne sluttet å fungere i løpet av diskusjonen, så vi måtte
snakke gjennom chatten. Siden det var tre andre stykker som kunne snakke vanlig, tror jeg det ble
vanskelig for personen med den ødelagte mic-en å holde tritt med samtalen og si det han ville si, siden
det tar lengre tid å skrive enn å snakke.
Gikk greit å ha kurset digitalt.
Det opplevdes greit å ha kurset digitalt, men det er vanskelig å sammenligne da jeg ikke har hatt
tilsvarende kurs med fysisk oppmøte.
Veldig kjedelig
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Kurset var mer fleksibelt når det var digitalt, og det var et pluss at spesielt de fagspesifikke delene
kunne gjøres når man selv ville. Jeg savnet imidlertid å bli kjent med andre læringsassistenter,
samtidig som det tross alt er enklere å konsentrere seg når man faktisk sitter i en forelesningssal
(selvom kurset var var variert og veldig godt lagt opp digitalt også altså!). Så når det blir mulig å møtes
igjen i større mengder vil jeg nok mene at fysisk oppmøte er det beste, hvertfall for fellesmodulene.
For me personally I do not enjoy digital courses but I understand the situation required it. Even with
that, I think LAOS has been one of the nicest digital courses I have had. The small amount of work
before the lectures was nice, since too much could have been disencouraging for me. Good work
overall from the LAOS team.
Det ble utrolig kjedelig. I tillegg var det veldig stykket opp, skulle gjerne hatt større bolker slik at man
ikke ha dde trengt å ha det over seg hele semesteret.
Opplevde digial løsning som bra, effektiv og aktuell. Sleit med innlogging første gang, men ellers er
dette å foretrekke fremfor fysisk oppmøte.
Det gikk greit, men hadde trolig vært bedre om det var fysisk...
Det gikk greit
Jeg synes det funket bra å ha det digitalt. Det var mindre stress når man kunne ha det hjemme, og var
mindre press på meg. Gruppearbeidene funket godt og alle fikk diskutert det de ville. Ellers var det lett
å følge med. Jeg var kjempefornøyd med at kurset var digitalt.
Ble nok en del kjedeligere enn det kunne ha vært. Lettere å miste fokus når man sitter hjemme over
Zoom i lang tid. Synd, for opplegget var bra og dere har gjort det beste ut av situasjonen, men dette
gjelder samtidig de fleste fagene så ikke så lett å få gjort noe med dessverre.
Det fungerte greit, merket ikke noe problemer knyttet til digital gjennomføring
Syntes det funket fint med digitalt, var mer effektivt. Og det var ikke fullstendig anonymt heller siden
vi hadde på kamera så man følte man faktisk snakket og diskuterte med folk og ikke bare snakket til en
skjerm
Synes gjennomføringen var ok, men ble veldig langdrygt og slitsomt med lange Zoom-sesjoner. Hadde
vært fint med flere pauser, og pauser som ikke legges som en del av gruppearbeid, fordi det ofte
enten fører til ingen pause eller ingen gruppearbeid.
Jeg syntes det fungerte veldig fint med digital gjennomføring. Det var veldig få tekniske problemer, og
å dele opp studentene i breakout rooms var veldig nyttig slik at vi kunne få diskutere i mindre grupper.
Noen ganger kunne det være litt vanskelig å vite om man har fått oppmøte på fellesmodulene
godkjent, men alle spørsmål rundt dette ble besvart. Jeg har jo ikke vært med på en fysisk
gjennomføring av emnet, men jeg synes absolutt at det virker som at en digital gjennomføring kan
være et fullverdig alternativ til en fysisk gjennomføring.
Det var lurt for å bli kjent å bruke kamera hele tiden, på dnne måten fikk man knytttet ansikt til navn
Det var bra dere tvang oss til å ha på kamera, det gjorde at at følelsen av &quot
Jeg syntes at digitalt kurs fungerte bra, og var effektivt. Gruppe inndeling gikk fort, og man slapp å
møte på skolen, som kan ta ekstra tid. Eneste problemet er at noen ikke bidrar like mye når de jobber
hjemme hos seg selv.
Det gikk greit å holde kurset digitalt, men jeg følte ikke at jeg rakk å bli så kjent med de andre i
breakout rommene. Det føltes litt hektisk ut mtp tiden vi fikk til å diskutere og bli kjent.
Likte å kurset digitalt, ettersom man uansett ikke blir så veldig godt kjent med andre
læringsassistenter i løpet av den korte tiden kurset varer. I tillegg gir det større frihet til å delta fra der
man måtte ønske selv. Ulempen er nok at det er vanskeligere å engasjere studentene til å være
veldig aktive når man gjør det via video, merket spesielt at ikke alle på en gruppe er like engasjerte når
dette gjøres via video. Hadde nok gitt en større forståelse ved å ha det fysisk.
Det funket bra! Eneste er at det kan være litt tiltak å bli med i diskusjon dersom man ikke sitter på
grupperom eller hjemme i egen hybel
Å ha kurset digitalt syntes jeg var helt kurrant, og det fungerte fint med grupper.
Det fungerte fint å ha alt digitalt, jeg tror ikke jeg ville ha fått mye mer utbytte av å ha fellesmodulene
med fysisk oppmøte. Diskusjonsrommene var den delen av fellesmodulene jeg likte best da det var
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nyttig å høre om andres erfaringer og dele mine egene. Likevel var det litt vanskelig å organisere
diskusjonen i grupperommene da det ofte endte med at folk snakket over hverandre. Derfor kunne
det vært nyttig å være klar over dette problemet på forhånd og kanskje fått en oppfordring til å lage
noen regler for diskusjonen på forhånd, eks gå i alfabetisk rekkefølge og marker når du er ferdig å
snakke/vil snakke. Det fungerte også ikke så bra å la oss strukturere pausene selv da det ble mye
usikkerhet innenfor diskusjonsrommet. Ellers syntes jeg det å ha på kameraet under presentasjonene
var unødvendig og ukomfortabelt. Det var greit i diskusjonsrommene da var det fint å se hverandre.
Det gikk egentlig greit å ha det digitalt, blant annet fordi det var noe interaktivt på fellesmodulene og
når vi ga hverandre tilbakemeldinger på refleksjonsoppgavene.
I find it difficult to interact with other people via digital platform , because I wasn't able to register my
opinion at specific times. Sometimes, I struggled to communicate in English with co-team members
Var litt vanskeligere å prate over zoom. Ble nok ikke like mye aktivitet fra studentene.
Gjennomføring digitalt har ikke vært noe problem, formatet til kurset egner seg relativt godt til å bli
holdt digitalt, og det å ikke trenge å reise oppleves som en bonus mtp å være effektiv resten av dagen.
Jeg likte egentlig ganske godt å ha kurset digitalt. Da slapp jeg reisetid og bussbillett, og kunne jobbe
hjemmefra. Jeg følte likevel at det gikk fint med gruppediskusjoner via zoom.
Det var fint å ha videoer før selve kursene i sanntid, da man fikk forberedt seg godt til
dette. Fellesmodulene synes jeg burde ha vært med folk som studerer mer lignende fag. For meg som
går sosialt arbeid var det ingenting som var sammenlignbart eller relevant med de som er LAOS på
Gløshaugen. Vi hadde dermed ingenting å diskutere i break out rooms fordi ingen hadde forståelse for
hva den andre gjorde (når det var diskusjoner om egne erfaringer ol.). Jeg tror det hadde vært en
bedre løsning å ha Dragvoll og Tunga sammen på fellesmodulene for der vil fagene være mer like og
man har mer å diskutere, og Gløshaugen og andre relevante fag sammen. Ellers har det funket fint å
ha kurset over video.
Fungerte veldig bra og burde innføres post covid-19.
Jeg hadde litt trøbbel med pc-en min så det var litt plagsomt. Ellers synes jeg det funker veldig greit
over zoom, ser ingen problemer med det.
Vanskelig å snakke med andre læringsassistenter over nett. Hadde vært enklere om vi hadde blitt delt
opp i samme fag. Da hadde vi hatt mer felles å snakke om. Ellers funket fellesmodulene greit.
Eg opplevde det som problemfritt å ha kurset digitalt. Sidan eg kjenner godt personen som eg er
læringsassistent saman med, så har vi moglegheita til å diskutere temaa i LAOS-kurset, då vi omgår
kvarandre dagleg. Likevel trur eg det skulle ha gått fint å ikkje hatt denne kontakta med tanke på
kurset i seg sjølv.
1. For min del opplevde jeg det som at tiden vi fikk på hver av oppgavene i grupper kunne vært lenger.
Vi ble ikke ferdig med oppgavene. Teksniske problemer kunne muligens vært inkludert i tiden vi hadde
på kurset ettersom det ofte oppstår noe det er vanskelig å kontrollere. 3. Dersom gruppene hadde
blitt delt inn i hvilke fakultet de ulike læringsassistene tilhørte, tror jeg at jeg hadde fått mer ut av
diskursjonene med de andre i gruppa. (Kunne fått et bedre innblikk i ulike måter å utføre eller forstå
ulike oppgaver på som ligner de en skal gjøre selv). Noen på min gruppe var læringsassitenter som
hjalp studenter med matematiske oppgaver, mens jeg har mer oppgaver som går på veiledning.
Det har vært stort sett vært greit å ha LAOS digitalt, men gruppearbeidet har vært litt vanskelig å
gjennomføre online. Det har vært litt vanskelig å diskutere over zoom, og å holde samtalen gående
blant alle gruppemedlemmene.
Var grei måte å ha kurset digitalt, men læringsassistentene blir uansett mindre intereserte i å faktisk
gjøre oppgaven godt når det er digitalt. Man føler seg ikke like &quot
Hei. Den digitale biten av kurset fungerte i varierende grad. Fellesdelen av øktene var ok, selv om det
var mye pjatt spesielt i starten og så litt forhastet gjennomgang mot slutten av økten. Gruppearbeidet
i smågrupper var preget av at flere av deltagerne enten meldte seg ut ved å ikke bidra eller rett og
slett var engelskspråklige og derfor ikke hadde den fjerneste anelse om hva som foregikk.
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Jeg synes det gikk veldig fint å ha det digitalt. Ulempen er at man ikke blir kjent med gruppen sin, og at
det er skummelt å snakke høyt på zoom. Jeg synes det var stressende at spesifikke grupper ble ropt
opp og måtte snakke foran alle, så det burde gjøres på en annen måte.
helt greit
Greit å ha digitalt i forhold til planlegging med tanke på annen undervisning. Diskusjon med
medstudenter hadde nok gått lettere ved fysisk oppmøte, men synes at digital undervisning var greit i
dette tilfellet.
Det var ikke et problem å ha det digitalt. Tror jeg lærte like mye som jeg ville gjort hvis det var fysisk
oppmøte.
Jeg følte at det å ha kurset digitalt gjorde det til en dårligere opplevelse enn det kunne ha vært fysisk.
Gruppediskusjonene i fellesmodulene ble veldig kunstige, og bar et preg av «tvunget» engasjement
(ytre motivasjon).
Jeg opplevede det som vanskeligere å engasjere seg, å bidra til et aktivt læringsmiljø
Det var litt uvant å starte diskusjon over nett med folk du ikke kjente fra før av under fellesmodulene,
og det ble fort litt kleint. Dessuten virket det som det var mange av de som måtte ta ordet forran alle i
zoom synes dette var litt ubehagelig. Selve opplæringen var ganske praktisk å ha online, hvis man ser
bort ifra at en del måtte sitte i zoom-møte på universitetet, som sikkert var litt upraktisk. Jeg likte
panopto-videoene, og de korte oppgavene i forkant til fellesmodulene, siden de gjorde at man var
bedre forberedt til diskusjonene. Alt i alt synes jeg at det digitale opplegget var bra, men at det mest
sannsynlig hadde vært bedre fysisk.
Fungerte veldig bra å ha det digitalt.
Synes det funket greit
Digitalt LAOS-kurs fungerte bra. Det ga større fleksibilitet.
Jeg ble ikke kjent med noen godt i løpet av kurset. Jeg har heller ikke hatt en sjanse til å samhandle
med de andre lærerassistentene i faget mitt. Jeg føler at jeg kunne ha lært mer hvis jeg hadde sjansen
til å samhandle med lærerassistentene i faget mitt, både de som tok kurset og de som allerede har
fullført det eller har mer erfaring som lærerassistent. Jeg følte ikke at jeg fikk veiledning om hvordan
jeg kan veilede problemløsing med dataprogrammer, eller hvordan jeg kan veilede digitalt. Imidlertid
lærte jeg nyttige ting og ble påminnet om enda mer.
Synes det var veldig spennende og lærerikt å ha kurset digitalt. Siden mye av mine arbeidsoppgaver
som læringsassistent foregår digitalt, så fikk jeg mange gode ideer og innspill på hvordan jeg selv
kunne strukturere et digitalt seminar for studentene jeg følger opp mtp ulike gruppeøvelser, bruk av
panopto, mentimeter osv. Likte godt at plan for seminarøkten og forberedelsesvideo ble lagt ut i
forkant slik at man kunne møte opp forberedt og ha en viss anelse om hva som kom til å bli
gjennomgått. Videoene var veldig pedagogiske der ting ble veldig tydelig og godt forklart. At
gruppediskusjonene foregikk digitalt gjorde at det var lettere å unngå å delta aktivt og &quot
Jeg opplevde det som helt greit. Jeg var helt ærlig ikke så motivert for kurset, så det var en fordel å
kunne sitte hjemme imens. Dessuten bor jeg et stykke unna skolen så det sparte meg mye tid. Jeg
følte ikke at noe manglet på grunn av korona.
ikke noe problem å ha digitalt.
Det gikk helt fint, men vil ikke si vi ble godt kjent.
Det var egentlig ganske praktisk.
Opplevde at kurset digitalt gikk bra. Digital kommunikasjon og samarbeid er blitt en del av hverdagen,
og LAOS digitalt var ikke forskjellig fra dette.
Ting fungerte egentlig veldig bra, annet enn at jeg falt ut av FM2 flere ganger pga. dårlig nett, men det
er mitt ansvar. Dere var hjelpsomme i å få meg inn igjen
I would have prefered to have the course physically. Digitally, it was quite weird to talk in groups
without seeing the others. From behind a screen, it was also hard to feel involved. Furthermore, being
a english speaking student, the common modules were quite boring.
Kurset digitalt var dritsmooth:))
Veldig pluss at det var digitalt da det blir lettere å sette av tid til det
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likte ikke å ha kurset digitalt, var veldig uforutsigbart og generelt mindre motiverende å ha digitalt.
Den digitale gjennomføringen ble gjort på en god måte. Bruken av breakout-rooms fungerte bra.
Gruppestørrelsen var ideell for å at alle skulle få diskutert litt. Som en liten kommentar var det noe
uklare beskrivelser om hva som skulle besvares i Menti, men det så dere vel.
Jeg synes kurset var bra, og at det funket å ha det digitalt. Veldig fint at alle måtte ha på kamera, slik at
man så alle som deltok og man følte seg mer delaktig. Break out rooms var en bra måte å ha
gruppearbeid på, og det var gøy å høre mer om hva andre LA holder på med. At kurset var digitalt
gjorde det lettere å kombinere med studier generelt, da man ikke måtte bruke mye tid på å reise en
plass.
Å ha kurset digitalt fungerte overaskende godt, synes det å jobbe i grupper var veldig fint, og opplevde
fin gruppedynamikk alle dagene.
Jeg opplevde at kurset var satt opp bra selv om det ble digitalt. Det fungerte bra med zoom og å kunne
bli delt inn i &quot
Mye vanskeligere å få til gode diskusjoner. Også vanskeligere å motivere seg til 3 timer digitalt enn 3
timer fysisk.
Jeg synes det fungerte utmerket med digitale rom.
Jeg syns det egentlig fungerte godt digitalt! Det å bli plassert tilfeldig sammen med andre studenter på
breakout rooms hver gang ga gode diskusjoner og vinklinger fra fagområder jeg selv ikke var kjent med
fra før.
Det fungerte bra å ha kurset digitalt, da vi hadde gruppearbeid og fikk muligheten til å bli kjent med
andre via dette. Å ha det digitalt kan også hjelpe studenter som ellers ikke ville snakket foran en stor
forsamling.
Fungerte godt.
Det var mye vanskeligere å bli kjent med de andre på kurset, men oppdelingen i grupper og den
faglige diskusjonen var veldig effektiv.
Det fungerte veldig bra! Godt med interaksjon
Synes egentlig det fungerte ganske bra! Jeg er en person som blir litt sliten av å bli kjent med masse
nye mennesker, men å ha det digiltalt ble terskelen senket. Fristene var også lettere å forholde seg til,
når jeg kunne bestemme litt mer selv. Panoptovideoene burde burkes mer, de er veldig flotte. Men
her ble de ikke brukt så effektivt som de kunne ha vært. Gjerne kanskje gjør om valgmodulene til mer
panopto, istedenfor å bare se en video og lese litt. Interaktivitet er bra. De fagspesifikke har kanskje
ikke endret seg så mye, spesielt på IDI, men synes de gikk veldig bra de også!
Jeg syntes det var helt greit å gjennomføre kurset digitalt. Personlig syntes jeg at undervisning kan
foregå like godt digitalt som fysisk dersom det legges opp riktig, og det syntes jeg LAOS har gjort.
Det fungerte greit å gjennomføre kurset digitalt, hvertfall de delene som omfattet mer 'forelesning'.
Det var imidlertid vanskeligere å få til effektiv samhandling med de andre deltakerne under
gruppeaktivitetene.
Jeg synes kanskje noen av de mer felleskapsskapende aspektene ikke var tilstede, ettersom man ikke
egentlig klarte å komme i kontakt med sine nye kolleger. Når det kom til læringsutbytte vil jeg tro det
var likt slik det ville vært om kurset ble holdt fysisk. Jeg synes kurset var godt tilpasset til å kunne bli
hldt digitalt.
Når vi skal drive tverrfaglig og dynamisk læring av hverandre, er det å kunne møte hverandre ansikt til
ansikt essensielt, tror jeg. Man etablerer kontakt på et høyere og dypere nivå, noe som gjør det lettere
og tryggere å dele kompetanse, kunnskap og kreative ideer. Synes absolutt at LAOS burde
gjennomføres fysisk neste gang, om det lar seg gjøre!!! Men dere har tilsynelatende løst det bra i høst
mtp. covid. Bra jobba!
Syntes at det fungerte ganske bra med break-out rooms under de digitale møtene, og
panoptovideoene fungerte også veldig bra! <br> Har egentlig ingen spesifikke tilbakemeldinger som
kan gjøre kurset bedre. Det eneste jeg syntes var litt vanskelig å følge med på var alle fristene, men
det var tydelig markert på BB.
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har egentlig ikke blitt kjent med andre læringsassistenter da gruppene stadig ble byttet, hadde no
vært mer nyttig å bli satt sammen med noen som har en liknende rolle som meg som
læringsassisstent.
Det var ikke et problem å ha kurset digitalt i det hele tatt, og tror jeg hadde fått omtrent det samme ut
av kurset dersom det hadde vært fysisk.
Det gikk ganske greit egentlig, men det reduserte kanskje litt av viljen til de gruppeoppgavene. Folk
ville bare bli ferdig fort for å ta pause.
Jeg synes det fungerte overraskende fint å ha det digitalt. Spesielt på den første fellesmodulen
fungerte gruppearbeidet veldig godt. På fellesmodul 2 var ikke alle på gruppen like delaktige. Jeg tror
mange synes det er litt lettere å 'melde seg ut' av diskusjonen når det er digitalt, men om alle bidrar,
slik jeg opplevde i fellesmodul 1, fungerer det veldig bra!
Jeg hadde nok foretrukket å ha kurset fysisk, men pga. dagens situasjon var det nok rett å ha det
digitalt. Jeg tror jeg hadde blitt bedre kjent med de andre læringsassistentene og hadde fulgt enda
bedre med dersom kurset hadde vært fysisk. Likevel synes jeg f.eks. panoptovideoene var
hjelpsomme, og det er noe jeg tror dere burde fortsette med. Videoene gav et bedre grunnlag for å
forstå og delta under fellesmodulene. I valgmodulene kunne kanskje modulen om tilbakemeldinger bli
delt opp etter tilbakemeldinger på oppgaver med fasit (f.eks. matematikk) og tilbakemeldinger på
oppgaver uten fasit (f.eks. om man skal skrive drøftende teskter). Da tror jeg modulen hadde vært mer
nyttig for læringsassistentene som bare gir en type tilbakemeldinger (f.eks. læringsassistenter i
matematikk-fag) ettersom disse typene tilbakemeldinger er ganske ulike (selv om de selvfølgelig har
en del likheter).
Jeg følte at de digitale kursene fungert bra, det var litt vanskelig å finne steder man kunne være under
deltagelsen (med tanke på å kunne delta aktivt med mikrofon ol.), ettersom jeg var for det meste var
på skolen og det hadde tatt for lang tid å dra hjem.
Fungerte bra
For det meste gikk det greit, det var fint at vi hadde panopto videoer og quizzer da jeg følte jeg lærte
mest av disse. I tilegg var det spennende å snakke med andre om deres opplevelser som LA og i noen
tilfeller kunne man gjerne vært i breakout roomene lenger. Jeg syntes til tider det var størst fokus på å
komme gjennom presentasjonene i fellesmodulene i steden for å sette av nok tid til diskusjon og bli
kjent prat.
Vanskelig å følge med og å engasjere seg i gruppediskusjon når kurset var digitalt
Det fungerte bra.
Ettersom det var digitalt i år så var det ikke så mye sosialt.
Syntes det var fint å ha kurset digitalt slik som LAOS er lagt opp per i dag. Skulle derimot gjerne ha hatt
gruppediskusjoner med fysisk oppmøte.
Synes det fungerte greit og ga god fleksibilitet. Den delen der kursleder snakket funket bra, mens det
var vanskeligere å ha gruppediskusjon på teams.
Det vaer vanskelig å detla og bli engasjert når kurset var over nettet, slev om det var gode tiltak at vi
fikk snakke i mindre grupper. Jeg syns det hadde vært fint om vi kunne diskutert vidre fra små grupper
til litt større grupper og så til plenum.
Greit å kunne ta det hjemme, føler ikke jeg hadde fått så mye mer ut av å møte opp fysisk på skolen.
Om mulig så kunne mer vært forberedelsesmateriale slik at fellesmodulene ikke blir så lange.
Syns det funket veldig bra å ha kurset digitalt, og at man hadde sitt eget &quot
Gikk helt greit, har ingenting å sammenligne det med
For me it was clearly not the same, maybe because I speak only English but I was just waiting and
reading the English pdf. Otherwise it was not so bad but I still prefer to see people in a real room.
Foretrakk å ha de digitale møtene ovenfor å måtte møte fysisk siden det er lettere å delta over nettet
enn i en stor sal med mange folk. Uavhengig av korona eller ikke er det lettere å bare skru på pcen for
å bli med enn fysisk oppmøte i mange timer. Også kjekt å kunne spise/gjøre oppgaver mens man
deltok på kurset.
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Jeg likte fleksibiliteten det ga, ved at man kunne sitte hvor man ønsket. Selv om det gjør
diskusjonsdelen noe vanskeligere.
Synes det var flott å ha det digitalt, var enklere iforhold til annen undervisning, jeg trengte ikke reise
så mye og jeg var fri til å reise i større grad når undervisningen var digital.
Å ha kurset digitalt gjorde det lett å være med og det var ikke like stor nødvendighet for planlegging
og reising som fysisk oppmøte krever. Det var også fint å kunne være komfortabelt i f.eks. sitt eget
hjem mens man lærte. Det negative var at man ikke fikk like god kontakt med de andre
læringsassistentene og det var ikke uvanlig at noen ikke svarte eller bidro i diskusjonen når vi ble delt
inn i grupper. Det kan også være et problem å ha det digitalt med tanke på internettilkobling eller
andre digitale utfordringer.
Synes det fungerte bra når folk hadde på kamera. Hadde en gruppediskusjon i fagspesifikk del uten
kamera, og det ble ikke like bra.
Enkelte delar av kurset fungerte veldig godt digitalt, som t.d. Panopto-videoane. Men ting som
diskusjon i grupper ville vore betre å gjort fysisk. Alt i alt var det ei god digital løysing.
Syntes det var helt greit å ha kurset digitalt. Var bra å få kommet inn i helt tilfeldige grupper og kunne
prate sammen.
Jeg synes kurset gikk for sakte. Det var for langt i mellom de delene som var opplysende, noe som
første til at det fort ble kjedelig. At kurset var digitalt gjorde det bare enda lettere å bli distrahert, men
det er mer en forsterkning av et allerede underliggende problem.
Fungerte veldig fint å ha det ditigtalt, spesielt siden vi ble puttet i mindre rom med 4-5 andre
studasser for å diskutere hva som ble gjennomgått. Følte som om jeg fikk være med selv om vi var
mange meed i zoommøte på grunn av dette.
I think the course went really well through Zoom and for me it will be the same if we have physical or
digital as long as we meet, discuss in group and submit the tasks.
Generelt gikk det fint. Fellesmodulene var ganske lange, og det var tungt å sitte såpass lenge foran
PCen. Det var bra at vi ble &quot
It's good to have it digitally. But having an obligatory module in Norwegian doesn't really work for
English-speakers.
Det fungerte greit å ha kurset digitalt. Samtidig er det bra at ikke hele kurset foregår digitalt, men at
noe er med oppmøte
Løsningen var i all hovedsak god, selv om det antageligvis hadde vært bedre med fysisk oppmøte.
Syntes det fungerte fint å ha kurset digitalt. Likte at dere tok i bruk breakout-rooms.
meh, det var ok, ikke fan av å måtte drive å introdusere å chitchatte under forelesning. Var skikkelig
ork å dra på LAOS kursene pga dette. Jeg er glad i små-prat men ikke fan av påtvunget.
Jeg syntes det fungerte kjempebra med fellesmodulene over zoom!
Syntes det fungerte bra med digitalt kurs. Tror heller ikke det hadde noen negativ innvirkning på
læringsutbyttet.
Jeg synes det var veldig greit å ha det digitalt - bør vurdere å fortsette med dette.
Syns det fungerte helt fint, men hadde vært bedre om man ikke trengte å måtte snakke høyt foran alle
for å stille eller svare på spørsmål, det syns jeg nesten er direkte ufint.
Jeg fikk evldig lite ut av det når det var digitalt. Fellesmodulene ble bare kleine og ingen hadde lyst til å
si noe. Når det er fysisk oppmøte så er det mye enklere å diskutere. Hadde vært bedre om vi som
jobber som studass sammen kunne kommet på samme gruppe og diskutert. Er vanskelig og
tidkrevende å sette folk soom ikke aner hva jeg driver med inn i det.
Likte godt digital, var lettere å få med seg hva som foregikk uten å bli distrahert.
Veldig praktisk med digitalt kurs! Ble veldig fleksibelt, og var lettere å gjennomføre. Kunne ta kurset
der jeg var, innimellom forelesninger og gruppetimer.
Veldig positiv til å ha kurset digitalt. Mye lettere å få presset inn kurset i en hektisk hverdag, og jeg
opplever at nivået på kurset forblir like høyt
Opplegget med panoptovideone fungerte svært bra. Mens fellesmodulen ble litt rotete, denne delen
burde vært fysisk oppmøte, da den ble rotete og uoversiktlig med gruppeinndelingen. Oppdaget også
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flere som hadde tatt et stillbilde av seg selv og brukte det som bakrunn istedenfor å være tilstedet
selv. Fagspesifikk modul fungerte bra digitalt. alt i alt fungerte hele opplegget digitalt, men det burde
vært en måte å faktisk kontrollere at alle ble med på fellesmodulen.
Fungerte bra!
Jeg opplevde det å ha kurset digitalt ganske greit, siden det er mer tidsbesparende for meg mtp. at
jegslipper å ta buss til skolen. Det var bruk av både webcam og mikrofon i fellesmodulet så det ble
relativt likt en vanlig møte man ville ha hatt ellers under korona-situasjonen. Jeg tenker at oppsettet
funka rett og slett helt fint.
Det fungerte veldig fint å ha digitalt. Ettersom det er såpass mange timer med kurs er det behagelig å
kunne sitte hjemme og ikke trenge å bruke tid på å måtte reise til der kurset holdes.
Det gikk helt greit, men var litt kleint under gruppearbeidet siden mange ikke ville prate.
Jeg likte å ha kurset digitalt, dette ga også øving i hvordan gi tilbakemeldinger på en digital plattform.
På plattformen Zoom følte jeg det var godt lagt opp til diskusjon mellom studenter i mindre grupper.
En fordel å slippe å møte fysisk, med reisevei og fare for karantene. Da jeg ikke har så mye å
sammenlikne med er dette det eneste aspektet jeg kommer på. Å slippe dødtid og logistikk tilknyttet
reisevei er derimot et viktig aspekt for meg.

Vedlegg 4 frie kommentarer: Ålesund (N=5)
Ikke noe spesielt, men takk for at dere har skapt et aktivt læringsmiljø selv om det var digitalt pga
pandemien.
Synes LAOS-kurset var ganske nyttig, både mtp refleksjon over egen rolle, samt de valgmodulene jeg
valgte. Det var også kjekt å få og gi hverandrevurderinger, slik at man fikk øve seg på den valgmodulen
med en gang! Er veldig fornøyd med oppfølgingen jeg har fått av mitt institutt, selv om emneansvarlig
ikke hadde stor kjenskap til opplegget. Vi tok det som var relevant for faget og meg som
læringsassistent, og jeg føler jeg har fått god veiledning i mitt arbeid. Ellers kan jeg se for meg at
fellesmodulene er veldig kjekke når de er som ordinære kurs med fysisk oppmøte!
Jeg, og det virket som at de andre studentene også, fikk veldig lite ut av gruppediskusjonene. Det var
helt enkelt ikke relevant å ha diskusjoner med læringsassistenter som har helt andre oppgaver enn jeg.
Det var veldig givende å lære via Zoom, også Panopto. Disse var uten tvil de kanalene jeg personlig fikk
størst utbytte av. Synes kanskje det var mye kluss rundt valgmodulene, og fikk kanskje ikke like stort
utbytte av disse som andre læringskanaler. Dette kan selvsagt også være fordi jeg er en mer visualauditory learner enn andre. Ellers synes jeg selve informasjonskanalene var forvirrende. Vanskelig å
finne frem til riktig informasjon, frist osv. Var kanskje for mye å velge av i BB-menyen.
Hadde ønsket at vi kunne fortsette med de samme gruppene på begge fellesmodulene.
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Vedlegg 5 frie kommentarer: Gjøvik (N=20)
Veldig greit å lære om å det lære bort :)
Likte panaptovideoene med quiz :) får deg til å følge med litt bedre
Jeg synes hele LAOS-kurset var bortkastet tid, og hadde det ikke vært lønnet hadde jeg aldri brukt tid
på noe sånt. Det oppleves som rart at NTNU bruker tid og lønn på det her, jeg har fått null ut av
kurset. Om man er sånn noenlunde oppegående er de tingene man lærer her helt innlysende, og de
fleste klarer tenke seg til dette selv. Det jeg synes var best med kurset var videoene, men det hadde
vært bedre med en tekst, også heller en kviss etterpå for å se at det ble gjort. Det er mye lettere å
hente informasjon ut av en tekst enn av en video.
Jeg likte både panopto videoene og valgmodulene. Panopto videoene var informative og gav en god
innføring i hva vi skulle ta for oss i fellesmodulene. Jeg synes også jeg lærte mye av valgmodulene
ettersom de kom med masse nyttig informasjon og passet godt sammen med hva vi hadde snakket om
på fellesmodulene.
Det som er bra at man fikk tilbakemeldign på eget arbeid, for å kunne utvikle seg
Litt for lite samkjøring med fagspesifikk modul. Veldig forskjellig hva man gjør, avhenger av faglærer.
To relativt like fag endte opp med å gjøre to vidt forskjellige oppgaver.
Det var noen ganger litt lite tid til å diskutere oppgavene i fellesmodulene i gruppene, særlig når det
også var tekniske problemer. Delene av LAOS som handlet om tilbakemelding til studenter var veldig
relevant og har fått meg til å gjennomtenke hva slags tilbakemeldinger jeg gir.
Likte veldig godt gruppearbeidene som ble gjort.
Jeg likte kurset veldig godt.
Jeg synes hele selve kurset har vært bra. Veldig fornøyd med alle modulene.
Jeg likte å snakke med de andre læringsassistentene. Det var fint med de og få tilbakemeldinger på
ting jeg gjorde.
Kurset er greit nok, men det blir litt drygt. Kurset er litt langt, og mange av tingene som blir nevt er
enten gjentatt flere ganger, eller bedre gitt som tilegglitteratur. Spesielt valgfri modul en og
fellesmodulene var veldig like. Fikk en del nyttige ting ut av kurset, men det er såpass teoritungt at
masse av det ikke sitter.
Veldig fint og oversiktlig kurs
Synes undervisningsstoffet i fellesmodulene var lagt opp bra - ga et godt overblikk over det vi må
kunne som læringsassistenter, samtidig som det gikk akkurat nok i dybden på fagstoffet. Savnet
egentlig ingenting, men merket godt på fellesmodul 2 når vi ble delt inn i grupper &quot
Det var egentlig ingenting jeg savnet, men det har nok mest med at jeg ikke visste helt hva LAOS
egentlig var. Den fagspesifikke modulen var i midleritidig veldig relevant og hjalp meg godt i
forbindelse med selve jobben som LA i emnet
Jeg synes kurset alt i alt var greit, men jeg synes at del 3 av de fagspesifikke modulene gjøres litt for
tidlig. Det blir kanskje litt vanskelig for faglærer å kunne gi en ordentlig tilbakemelding på arbeidet
&quot
Jeg syns det var unødvendig å legge til rette for diskusjon om konkrete spørsmål vi har fått som
læringsassistenter- vi har ulike studier og det er veldig vanskelig å diskutere og forklare anatomi med
noen som går matte eller data, og motsatt. Vi klarer ikke å skjønne hverandre. Hadde kanskje vært
best å organsierer LAOS-kurs eller ihvertfall fellesmoduler med en spesifikk studieretning om
gangen. Jeg lærte veldig mye av valgmodullene og rette andre sine oppgaver. Dette kan dere
frotsette med!
Oppbygningen av valgmodulene var ryddig og enkel å følge.
Det var veldig viktige å vite hvordan man kan gi tilbake melding til studentene, slik man kan motivere
dem.
Kunne gjerne vært litt mer læring i valgmodulene
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Vedlegg 5 frie kommentarer: Trondheim (N=109)
Syns kurset fungerte fint til at det var over Zoom. Jeg som er labassistent kunne desverre ikke
relatere til alt, men skjønner at det er relevant for folk som er læringsassistenter i teoretiske øvinger.
Jeg likte godt valgmodulen om lab som jeg tok, følte jeg lærte mye av hvordan jeg ikke burde oppføre
meg på lab som en labassistent.
Jeg føler mange av arbeids metodene og prisippene ikke samsvarte med hvordan vi pleier å jobbe på
mitt studieprogram. Dette gjelder spesielt valgmodulene. Det var tydelig at disse oppgavene var mer
rettet mot studenter på er humaniora relaterte studieprogram. På mitt studie (elektroingeniør) skriver
vi aldri essays. Å skulle gå igjennom en faktatekst og skrive et essay frustrasjon enn læringsutbytte da
det ikke er noe jeg har gjort på mange år. Hverandrevurderingen reflekterte også dårlig hvordan jeg
vanligvis jobber med retting av oppgaver. Både fordi formen var helt ulik, og fordi tiden vi har per
oppgave er mye mye mindre. Hadde vært fint med en oppgave som reflekterte dette.
Jeg satte pris på at fellesmodulene var varierte. Det var fint å kunne snakke litt selv og endre
sammensettningen med folk. Tiden gikk fort og det er et godt tegn!
Kurset har i sin helhet vært greit. Derimot har jeg opplevd de fagspesifikke modulene som lite nyttige.
Dette er i hovedsak fordi emneansvarlig ikke har vært klar over at dette var en del av LAOS kurset.
Dere som er ansvarlig for LAOS kurset bør derfor ha et bedre samarbeid med instituttene for å sikre at
læringsassistentene får god oppfølging fra eget institutt/emneansvarlige. Det skal ikke være
nødvendig for meg som læringsassistent å gi emneansvarlig opplæring i hva vi skal gjennomføre på
fagspesifikke moduler. Den fagspesifikke opplæringen skal skje på initiativ fra
instituttet/emneansvarlig, ikke omvendt.
Det føltes veldig rart å måtte skrive essay, men skjønner hvorfor det er nødvendig
Jeg synes LAOS var bedre enn jeg hadde forventet, men samtdig føler jeg det kunne vært bedre for
min del. Jeg fikk veldig nytte av de konkrete tipsene, men følte kanskje det var lytt mye synsing. Men,
all in all, veldig bra
Synes fellesmodulene var mest lærerikt. Fikk ikke så mye ut av valgmodulene, selv om det var greit å
en forskningsbasert tilnærming til læring. Mulig jeg får mer bruk for det senere, men synes mye av det
som jeg lærte der ble litt for komplisert. Angående fagspesifikk modul er det greit at dere har en bedre
kommunikasjon med de ulike instituttene slik at de vet hva det går ut på. Sånn som det var nå følte jeg
ikk at de var helt klar over hva den fagspesifikke modulen innebar.
Fortsett med fellesmodul! Fikk en større forståelse for min jobb som læringsassistent
Synes generelt at det var bra, siden det fikk meg til å tenke litt mer over hva rollen min som LA er.
Synes egentlig at LAOS hadde passet mye bedre å gjøre over en kort periode, i steden for å ha det over
hele semesteret siden man glemmer ting fra gang til gang.
Eg synes dere kursholdere har løst utfordringene med digitalt kurs på en overraskende grundig måte.
Det at alle forbereder seg til hver samling og får diskutert sentrale tema er vel så god læring som å
høre på en foreleser, men vi må ha begge deler. Kombinasjonen av de to er ett eksempel på det. Eg
synes også at tre forskjellige moduler med vidt spredte tidsfrister var uoversiktlig samtidig som eg
forstår at alle fag skal bli &quot
Jeg synes panoptovideoene med quiz gjorde at jeg var godt forberedt til fellesmodulene.
Forberedelsene til fellesmodulene krevde også passe lang tid. Temaene i fellesmodulene var
interessante og relevante for jobben min som læringsassistent. Generelt har LAOS gitt meg verdifull
kunnskap som kommer til nytte både som læringsassistent og som student. Jeg opplevde at
refleksjonsessayene til valgmodulene ble gjennomført veldig forskjellig. For min del gjorde
vurderingskriteriene at jeg brukte litt for mye tid på å skrive en god tekst som inneholdt alle relevante
diskusjonsmoment. Ut fra de hvernadrevurderingene jeg gjennomførte var det tydlige at det var lagt
lite innsats i enkelte av essayene. Kanskje det kunne blitt mer tydelig hvor mange momenter man
burde trekke frem i essayet, slik at man ikke bruker for mye tid på å skrive en gjennomført tekst?
Jeg likte å lese teorien til valgmodulene jeg valgt. Følte jeg fikk litt mer konkrete innspill enn mye vagt
(som jeg følte det ble en del av på fellesmodulene). Jeg syns den fagspesifikke modulen (IDI) ga meg
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veldig lite. Var spennende å snakke med andre LAer, men var mange flere itgk-LAer enn andre så ble
litt repetitative svar. Syns også at hele kurset burde blitt ferdig mye tidligere. Nå føltes det veldig langt
og treigt. Ville heller hatt to hele dager med kurs også litt arbeid før og etter det.
Jeg synes det er bra fordi man får betalt, men blir overrasket over hvor mye NTNU legger i å ha LA
med pedagogisk kurs når det virker som mange av foreleserne ikke har det, eller i det minste ikke bryr
seg. Jeg synes de fagspesifikke modulene ikke helt ga meg noe.
Feedback valgmodulen var bra. Synes ikke fagspesifikke delen var så spesifikk, men heller omtrent like
generell som fellesmodulene, fordi det er så stor bredde av ulike fag innenfor IDI. Dette gjør at LAOS
totalt sett blir veldig generelt, og jeg savner spesifikk opplæring for mitt fag.
Jeg synes Laos er et hjelpsomt verktøy for nye læringsstudenter som meg. Likevel tror jeg det hadde
vært mer nytte i å legge vekt på diskusjonsoppgaver (som fellesmodulene) fremfor refleksjonsessay (i
valgspesifikk). Jeg synes ikke nytteverdien i essay-skrivingen er like fremtredende som den er for
felles-opplegget. Jeg vil påstå å ha reflektert mer i sistnevnte enn i førstnevnte.
FSmodul ved IDI var veldig bra!
Jeg synes fellesmodulene var veldig bra, da jeg følte jeg fikk utnytte for det som ble gått gjennom. Jeg
likte også veldig godt at vi fikk diskutere i grupper, da det er fint å kunne utveksle meninger tanker, da
man nødvendigvis ikke alltid tenker helt likt. Jeg har en tilbakemelding angående internasjonale
studenter på gruppa, og det er at jeg synes det var litt ubehagelig å havne på gruppe der jeg måtte
prate engelsk. Det gikk jo fint, men det å skulle si at jeg ikke vil snakke engelsk/ ikke vil ha den
internasjonale studenten på gruppa, er noe som satt langt inne for meg og som jeg følte ble veldig
vanskelig der og da. Jeg følte også at det gjorde diskusjonen vanskeligere, da vi andre på gruppa som i
utgangspunktet pratet norsk, slet med å finne de rette ordene for å få frem poengene våre.
Jeg likte at vi fikk grunnleggende innføring i pedagogikk og dermed kunne gjøre oss noen tanker av
hvordan vi kan tilpasse vår egen oppførsel for å etterleve disse prinsippene.
Jeg har en kommentar som ikke er utelukkende positiv, men heller konstruktiv. Vi er inne i en tid hvor
det ansettes læringsassistenter som ikke er LA på så måte som har vært vanlig. Jeg vil tørre å påstå at
dette kurset vil være relevant for de studentene som ikke er tradisjonelle LAer, og at det her vil være
viktig å vise frem at kurset også er relevant og kan overføres i andre situasjoner enn undervisning og
veiledning.
Kan ikke si jeg hadde så mange gode forventninger før LAOS kurset begynte, men gikk ganske fint. Var
ingen spesifikke aktiviteter jeg så for meg som bedre enn andre, og det eneste jeg savnet var å kunne
jobbe med noen fysisk (men forståelig at det ikke går an).
Føler kanskje at fellesmodulene til tider kunne føles lite relevante for/ lite retta mot studasser
innenfor datafag. Fagspesifikk modul hjalp på dette, selv om den først kom litt senere inn i bildet.
Veldig nyttig å få innblikk i teori rundt det å gi tilbakemelding på oppgaver! Fikk mange nye tanker
rundt hvordan en konstruktiv tilbakemelding skal formuleres!
Jeg synes det har vært hyggelig å hilse på andre studasser, og bli kjent med deres måter å lære på.
Spesielt de fagspesifikke modulene til IDI var hyggelige siden vi der fikk møte opp og snakke ansikt til
ansikt.
Kurset var lite relevant for tekniske/realfaglige læringsassistenter.
Bra at det var enkelt
Fellesmodulene var veldig godt lagt opp digitalt, og det er tydelig at dere er flinke pedagoger i måten
dere snakker på :) Ellers var også et pluss at det var god variasjon under økten, med videoer,
avstemninger/polls, diskusjonsgrupper, innlagte pauser osv. Valgmodulene fungerte også fint, og det
var bra at den både inkluderte video, tekster å lese og refleksjonsessay som gjorde at man i større
grad tilegnet seg stoffet. Minuset var vel at den tekologiske plattformen noen ganger ikke var helt
intuitiv, samtidig som det var litt kronglete når man skulle ha oppe eller bytte mellom dokumenter,
video og power point (men dette kan også bare være meg altså).
As a non-native Norwegian speaker, the comunication with Marthe has been essential and always
worth it. One think I would like to have is a commentary on the feedback I have given on the essays, to
have a ffedback of my feedback if that makes sense. Good job.
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Det ble for mye tidsløseri. Synes LAOS-kurset er en gode ide og det kommer frem mange gode
poenger innimellom, men man kunne hatt like stort læringsutbytte på halvparten av tiden
De som hadde ansvaret var veldig pedagogiske og flinke til å formidle innhold. Jeg syns det er bra at
man har et kurs for kommende kollokvieledere, men utformingen av disse kunne etter mitt syn vært
annerledes. Hvorfor kan ikke dette være et forberedende kurs før kollokviene starter? Ting jeg lærte
her hadde ikke like stor verdi da vi var omtrent halvveis uti kollokvier ved endt LAOS-kurs. Hadde vi
hatt kurset som forberedende og ikke fortløpende, tror jeg kommende kollokvieledere vært mer
motiverte for å delta. Nå ble dette i tillegg til annet opplegg med egne kollokvier, egne forelesninger
og oppgaveretting. Summen ble omfattende og dette gjorde igjen at motivasjonen var dalende.
Temaer vi under LAOS-kurset diskuterte opplevdes til dels som foreldet, problemstillinger hadde vært
et problem i mange uker i noen av kollokviene. Andre kollokvieledere hadde mange forskjellige
utgangspunkt, så mye av tiden vi hadde til gruppediskusjoner gikk til å sette seg inn i hverandres
kollokviejobb. Det er interessant å diskutere og få innsyn i andres kollokviehverdag, men likevel var
behovet mitt å diskutere relevante problemstillinger med andre som hadde tilsvarende kollokviejobb.
Mange hadde ikke oppgaver som skulle rettes eller opplegg som skulle lages, så jeg kunne ikke få hjelp
til det jeg lurte på. Fra mitt perspektiv ville jeg hatt bedre nytte av et intensivkurs helt i starten og før
man har vært kollokvieleder (uten tidligere erfaring) i flere uker allerede. Her føltes det ut som man
stod veldig på egne bein. LAOS-kurset opplevdes derfor som en tidsmessig belastning mer enn et
substitutt for læring. Så alt i alt et greit opplegg med greie problemstillinger, men kurset burde vært
introduserende og før selve kollokviejobben starter. Det vil gjøre at temaer man diskuterer føles
aktuelle, tiden vi bruker føles relevant og effekten av læring vil være større. På uke 5 av kollokvier har
man ikke lenger like stort behov for tips - behovet er størst før man starter.
Syns kurset gikk fint og kommunikasjonen mellom dere og oss var også god. Jeg visste om alt
informasjonen som jeg måtte få med meg i god tid og det var kjempebra for stressnivået.
Jeg synes alt var veldig generelt og lite konkret, spesielt fagspesifikke moduler. Vi brukte 8 timer på å
diskutere spørsmål med den som satt ved siden av uten å bli noe særlig klokere på noe som helst.
Personlig synes jeg omtrent ingenting var relevant for arbeidet mitt som læringsassistent i TDT4110,
men deler av fellesmodulene kunne være bitte litt interessante uavhengig av relevans. Ellers føltes de
20 timene jeg brukte på kurset i stor grad som bortkastet tid, og hele kurset fremstår som eneste stor,
utrolig dyr formalitet.
Jeg synes LAOS-kurset er for generelt og for lite knyttet til mine arbeidsoppgaver som læringsassistent.
Det var vanskelig å få noe særlig ut av fellesmodulene når de skal dekke såpass mange forskjellige
stillinger, arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Det ga meg lite å snakke med andre studieassistenter
som ikke hadde noe til felles med mine fag eller måter å jobbe på. Når jeg lærte såpass lite ut av
kurset, synes jeg det kostet altfor mye tid og arbeid i forhold til det jeg fikk igjen for det. I tillegg var
vår faglærer ikke informert om LAOS i det hele tatt og han visste ikke hva han skulle gjøre for å holde
de fagspesifikke modulene av kurset. Jeg hadde ønsket meg et mye mer spesifikt kurs som var direkte
relatert til mine arbeidsoppgaver. Det trenger ikke å være et eget kurs for hvert emne, men jeg synes
de emnene som er strukturert på samme måte kunne hatt LAOS-kurs samlet. Dvs, jeg er
studieassistent i innføringsemner for 1-års ingeniørbachelor. Da skulle jeg heller hatt et pedagogisk
kurs som var rettet mot disse typer emner. Da jeg snakket med de andre læringsassistentene i andre
fag i fellesmodulen, forsto jeg at de fleste problemstillingene knyttet til mine arbeidsoppgaver er
veldig forskjellige fra f.eks. en studieassistent i et masterprogram i humanistiske fag, eller en
labassistent i medisinske fag. Jeg hadde fått mye mer ut av å diskutere problemstillinger og caser med
studieassistenter som har mer til felles med meg. Jeg ønsker også at informasjon om LAOS-kurset blir
bedre formidlet til de forskjellige instituttene og faglærerne. Det virket ikke som vår faglærer hadde
hørt om kurset i det hele tatt, og flere av studieassistentene i mitt emne måtte sende purring til
instituttet for å få satt opp tidspunkt for den fagspesifikke modulen. Faglæreren vår møtte opp til den
fagspesifikke modulen uten å vite hva dette handlet om og vi måtte fortelle ham hva som skulle
gjøres. Alt ble bare tatt på sparket. Her føler jeg også at jeg har brukt for mye tid og energi på noe jeg
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fikk veldig lite ut av, men det kunne fort ha blitt gjort bedre hvis alle involvert hadde vært informert og
foreberedt.
Jeg synes at LAOS-kurset er et veldig bra opplegg for læringsassistentene, og jeg opplevde selv at jeg
ble mer bevisst på hvilken rolle jeg har og innflytelsen mine holdninger og tilbakemeldinger kan ha på
studentene. Det er bra! Jeg synes fellesmodulene kunne bli litt lange noen ganger, men opplevde dem
som relevante og viktige.
Jeg opplevde kurset som lærrerik, men skulle gjerne sett at diskusjoenen og caseoppgavene var mer
relaterbare til faget det jeg er LA. Arkitektur 1. En del om hvordan gi tilbakemelding på kreativt arbeid
hadde vært helt topp.
Jeg syns LAOS var pedagogisk lærerikt, dog ikke så relevant for oss som er stud.ass i mer tekniske fag
som ikke krever lange utbroderende vurderinger da vi ofte kun er forventet til å godkjenne eller
underkjenne, uten ytterligere kommentarer. Det kunne med fordel vært foreksempel lab modul ved
regler tilknyttet dette, kurs i retting og vurdering v bruk av bb og teams osv i større grad enn
pedagogisk teori. <br>
Valgmodulene likte jeg spesielt godt, ettersom man gikk litt mer i dybden på det man selv ønsker.
Utenom det har jeg ingen kommentar.
Likte godt den fagspesifikke delen. Føler den var relevant for jobben min som læringsassistent.
Fellesmodulene kan bli litt for generelle, og jeg får derfor ikke så mye ut av dem.
Viktig ned refleksjonsessay så man faktisk må tenke litt over hvordan det er å være læringsassistent
Jeg syntes LAOS var lærerrikt, men det hadde vært desto mer lærerrikt om jeg var læringsassistent i et
fag der det også kreves at jeg holder saminarer/gruppeøvinger. For meg som kun retter
semesteroppgaver, var det mye jeg opplevde som ikke revelant.
Jeg syntes fellesmodulene var ganske unyttige. Jeg opplevde at særlig fellesmodul 2 ikke var relevant
for min jobb som læringsassistent, spesielt dette med tilbakemeldinger. Det hadde vært bedre å dele
opp den andre fellesmodulen utifra fakultet eller type læringsassistent for å få en felles forståelse for
det som kreves pedagogisk for den typen emne. Dette er noe jeg opplevde manglet i LAOS og som ikke
var dekket verken i fellesmodulene, de fagspesifikkemodulene eller valgmodulene. Jeg syntes det er
bra at det legges opp til mye diskusjon med andre læringsassistenter, men siden LAOS er så tidlig er
det tydelig at mange har veldig liten erfaring å diskutere rundt. Jeg syntes panopto videoene og
spørsmålene knyttet til disse var bra og det var veldig gode videoer å gå utifra for refleksjonsessayene.
Jeg synes det var veldig mange beskjeder, og obligatoriske aktiviteter å få kontroll på, det var også noe
skummelt å ikke få godkjent hvis man ikke fikk med seg et zoom møte. Jeg tror også kurset varer litt
for lenge, en del mistet nok motivasjon på slutten, og det var mange temaer som ble nevnt om og om
igjen.
It is encouraged to take the course in English, because most of the time I was idling and I didnt
understand the explanations you gave on practical questions raised by other students.. Otherwise, you
can divide the English-speaking students seperately in one group and have a seperate session for them
.
For å utdype svarene mine fra tidligere. Under diskusjon i fellesmodulene opplevde jeg selv at jeg fikk
svært lite ut av å snakke med folk som har en helt annen jobb som læringsassistent.
Problemstillingene og eventuelle løsninger overlappet ikke i det hele tatt, og bare det å beskrive en
problemstilling kunne by på problemer ettersom det ofte krevde litt forståelse av grunnleggende
prinsipper innenfor faget. Resultatet her var at hver enkelt nærmest måtte løse sine egne
problemstillinger på egenhånd. Altså følte jeg ikke selv at jeg var mer rustet til å håndtere
problemstillingene som jeg kommer borti etter diskusjonene.
Jeg syns LAOS-kurset var veldig lærerikt og interessant. Det var ingenting jeg savnet. Jeg føler meg mye
bedre forberedt og trygg i jobben jeg gjør etter å ha vært gjennom kurset.
Jeg opplevde at LAOS-kurset ikke ga meg så veldig mye. Dette er på ingen måte fordi lederne var
dårlige til å forklare, eller at det i seg selv er et dårlig opplegg. Jeg følte bare at mye av det som ble
gått gjennom sier seg selv, og jeg fikk ingen &quot
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Føler ikke jeg fikk så veldig mye ut av kurset. Følte det ble litt for generelt i hovedmodulene. Hadde
kanskje vært en ide å delt opp i hvilke arbeidsoppgaver man har, som for eksempel de som har retting,
veiledning eller lab.
Ein bør alltid vere villeg til å lære noko nytt, for det har hendt meg gang på gang at eg lærer noko nytt
om eit tema eg kjenner godt frå før av, og som kanskje kan verke kjedeleg å verte fortelt på nytt.
Denne innstillinga var nok den som redda meg frå å nedprioritere kurset, og gav meg motivsjon til å
gjere det forholdsvis godt i kurset. Eg må innrømme at motivasjonen min for kurset var noko låg, då eg
på førehand ikkje visste at vi måtte ta ei 20-timarskurs for å få vere læringsassistent på NTNU. Dette
kunne kanskje vere ein fordel å vite om då eg søkte, for i ein kvardag der ein elles har mykje ein skal
gjere, så kan LAOS-kurset fort verte nedprioritert då det kjem som eit &quot
Jeg opplevde at kurset var veldig lærerikt og gøy. Det var først etter kurset at jeg virkelig forstod hva
min rolle som læringsasstient var. Flinke kursholdere og fine powerpointer som var lagt opp slik at vi
først kunne se hva planen for dagen var og avslutningsvis oppsummering på alt vi hadde gjort. Jeg likte
også oppgavene vi fikk som gjorde at jeg fikk bedre innsikt i di ulike temaene. Til tross for corona,
synes jeg det har vært helt topp å være med på dette kurset - takk til dere i LAOS-teamet :)
Synes forberedelsen til fellesmodulene var bra, og likte måten litteraturen bak valgmodulene var
presentert.
Fellesmodulene var dørgande kjedelige. Innholdet føltes som repitisjon av ting man har hørt tusen
ganger før, og for min del fikk jeg mye tilbakemelding i gruppene om at det var fullstendig irrelevant
for de som fx. kun jobbet som lab-assistent eller egentlig kun satt og rettet prøver i sitt emne. Her
mener jeg bestemt at man burde hatt en oppdeling med ulike fellesmoduler ut i fra hvilke typer
oppgaver man faktisk skal ha. For min del så var jeg også ferdig med min jobb som læringsassistent da
LAOS-kurset starta, så jeg fikk og utførte jobben utelukkende basert på mine tidligere meritter og
erfaringer som assistent i grunnskolen. De valgmodulene som traff nærmest det jeg har jobbet med
som læringsassistent kom også altfor sent til at jeg fikk benytta meg av kunnskapen i jobben min som
læringsassistent. Innholdet var også gammelt nytt, så det var ingenting der som slo meg som ny
kunnskap på området rundt det å være læringsassistent. Jeg vil også si fra at jeg prata med en
læringsassistent som deltok i gruppearbeidet med meg og to andre den siste fellesmodulen som selv
ikke forsto et kløyva ord norsk og satt der som et stort spørsmålstegn. Her forstår jeg lite av hvordan
NTNU tenker å forsvare gjennomføringen av LAOS på norsk for alle. Alt i alt vil jeg si at LAOS har endt
opp med å stå igjen som en vits som forsterker inntrykket jeg også har fått på instituttet mitt at NTNU
stort sett er en fancy fasade som skjuler en sviktende læringsinstitusjon som tar altfor mange
upraktiske og ulogiske valg. For å avslutte med noe positivt kan jeg si at Marte Therese er en utmerket
formidler (av uniteressent informasjon). Jeg skulle ønske noen av mine lærere i grunnskole og
videregående hadde noe av den samme formidlingsevnen, da denne oser av god pedagogisk
kunnskap.
Har ikke noe spesielt å melde. Har lært masse bra.
Syntes det var en del unødvendig informasjon som læringsassistent i naturvitenskapelige fag. Men da
LAOS-kurset skal gjøre en i stand til å være læringsassistent i alle fag er det sånn sett nyttig.
Jeg har ikke noe å tilføye
Jeg synes det var bra at det gjorde oss mer bevisst på hva vår rolle som læringsassistenter er, og
hvordan vi best kan hjelpe folk med å lære. Jeg synes at kurset ikke var så godt oranisert i forhold til de
fagspesifikke modulene dersom man tok dem gjennom andre institutter enn de for matte/data. Jeg
hadde gjennom IFY, og opplevde at faglærer ikke var særlig klar over hva slags opplegg man skulle ha i
forbindelse med fagspesifikk modul.
Jeg følte råd om hvordan jeg kunne samhandle i en digital setting, og råd om å sette grenser manglet.
Jeg har egentlig ingenting å si her. Jeg tok pedagogikk og elevkunnskap da jeg gikk lærerutdanninga, så
jeg visste alt fra før av og syns derfor det meste var ganske kjedelig. Men ut fra et faglig perspektiv så
syns jeg det har vært en bra repetisjon av de grunnleggende pedagogiske prinsippene jeg har lært.
noe bra men mye unyttig, for mye pedagogikk teori
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Det er én ting jeg reagerte på angående Panopto-videoene og fellesmodulene: det ble ukritisk brukt
eksempler fra TV-serien &quot
Unskyld, men jeg ser ikke helt hva jeg skal ha fått ut av dette kurset. Vi har diskutert helt basic
pedagogiske ting som alle oppegående mennesker skal vite, og jeg har ikke lært noe nytt annet enn
noen modeller som bare setter ord på like selvfolklarende ting. Ikke deres feil, det må bare ta mer enn
20t å lære en så sofistikert disiplin som pedagogikk. Den ene tingen jeg fikk ut av hele opplegget var at
jeg fikk snakket litt med andre studasser om tips, noe som kunne vært gjort på en times zoom-call
med hverandre
Essayene var litt styr
Synes det ble litt vanskelig å diskutere digitalt med folk du ikke kjenner da det er manglende
engasjement
Jeg syne at 20 timer kurs er litt i meste laget. Jeg synes det var mye saus og lite potet. Det var mange
gode poenge som kom fram igjennom hele kurset, men det virker også som en del av innholdet var
lagt med bare som fyll. Jeg tror vi kunne fått fram de samme gode poengene på færre timer.
Generelt opplevde jeg LAOS-kursert som nyttig, men følte ikke at fellesmodulene var veldig relevante.
Da er det litt vanskelig å følge med, men jeg har forståelse for at ikke alt kan gjelde alle hele tiden da vi
har mange ulike arbeidsoppgaver som LA. Likte godt at oppgavene gikk ut på å analysere sine egne
timer, og dele erfaringer med andre.
Jeg tror det er vanskelig å generalisere et slikt opplegg for så mange ulike fagområder, og tenker at av
og til kunne jeg trengt litt hjelp med akkurat mitt fagområde. Dette har jeg fått gjennom de ukentlige
møtene jeg har med fagansvarlig og andre stud.asser.
De fagspesifikke modulene var til hjelp - der ble det tatt opp situasjoner og aspekter ved rollen min
som læringsassistent, som føltes relevant for meg. Til tider opplevde jeg fellesmodulene som litt søkt,
med tanke på at majoriteten av kontekstene det ble diskutert ut i fra, var helt annerledes enn hva
tilfellet er for meg. Spesielt synes jeg det ble brukt veldig mye tid på at man skal hjelpe studentene
sosialt, noe jeg personlig mener går et stykke utenfor rollen min som læringsassistent.
Jevnt over fornøyd med opplegget!
De gruppediskusjonene jeg fikk mest ut av var de der alle hadde svært forskjellig bakgrunn og vi kunne
dele ulike perspektiver knyttet til læring. Om det er mulig kunne det vært nyttig å dele opp grupper
slik at det ikke blir en gruppe bestående av bare ingeniørstudenter.
Savnet med målrettet fagspesifikk modul. Følte ikke noe utvidet læring i de fagspesifikke utover det
jeg lærte i de andre
Synes de fagspesifikke modulene var moro. De fokuserte litt mer på hva vi på IDI gjør som LAer.
Jeg syntes at kurset i år var svært tidskrevende. Jeg vet ikke hvordan det har vært tidligere år, men i år
ble alle modulene presset sammen så tett på hverandre at det var vanskelig å gjennomføre kurset
parallelt med å selv studere. Valgmodulene skulle gjennomføres mens den generelle modulen pågikk,
samt at dnen fagspesifikke delen startet rett etter den genrelle delen. Dette har gjort at LAOS for meg
ble veldig stressende og jeg tror det kan være en fordel for studentene å starte med kurset enda
tidligere og heller bruke lenger tid på det.
Jeg savnet kanskje mer samarbeidsoppgaver som kunne hjulpet oss å bli bedre på tilbakemelding osv.
Personlig kan jeg ikke skrive, så det å skulle skrive et refleksjonsessay var døden (noe scoren fint viste.)
Mange av studassene har kurs som er mer fagspesifikke, og jeg tipper det var mange som kjente på at
et refleksjonsessay er noe av det vanskligste vi har gjort i år bare fordi essay-skriving er noe vi ikke kan
i det hele tatt.
Instituttene burde være bedre forberedt på deres oppgaver og ansvarsområder tilknyttet LA og LAOS.
Spesielt bra opplegg på det fagspesifikke for IDI. (fysisk oppmøte) Vi fikk diskutere to og to om
forskjellige problemstillinger.
oppleget virket bra men er nok ikke så relevant for labassistenter, da mange av eksemplene på
situasjoner i kurset ikke er helt overenstemmelig med situasjonen på lab. er mange spørsmål på lab
som ikke egner seg å svare med åpne spørsmål og man må noen ganger balansere å hjelpe svakere
elever med teori og å gi tilstrekelig hjelp til andre studenter så savner kanskje en del om hvordan man
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håndterer dette. valgmodulen som dekket lab handlet mer om hvordan et laboppleg budre være noe
labass. ikke har noe kontroll over.
Likte veldig godt fagspesifikk modul, ettersom det er direkte relevant til faget jeg har, og skulle ønske
det var mer fokus på det fagspesifikk, og mindre på det andre.
Det var nesten ikke noe fagmodul og jeg tror instituttene burde fått mer informasjon
Synes valgmodulen om øvingstimer var veldig hjelpsom, og jeg har brukt det jeg lærte fra den spesielt
mye. Den hadde mange gode tips (f.eks. at elevene sitter med gruppebord), og jeg føler at
øvingstimene mine har blitt mye bedre etter jeg tok rådene fra modulen. Ellers var diskusjonene i
grupper med andre læringsassistenter veldig givende, selv om det nok hadde vært bedre dersom vi
kunne møtes fysisk. Generelt har dette vært et nyttig kurs, og jeg føler at jeg har blitt en bedre
læringsassistent etter å bruke kunnskapen jeg har fått gjennm kurset.
Av forståelige grunner, men jeg følte at fellesmodulene kanskje ikke var like rettet mot mit fagfelt
(matematikk), som gjorde at jeg fikk mindre ut av disse, men dette ble jo selvfølgelig rettet opp i de
fagspesifikke modulene. Alt i alt synes jeg det å ha forskjellige moduler er bra, slik at alle
læsringsassistentene kan få et kurs mer tilpasset akkurat det de skal gjøre.
Slik jeg forstod det i fellesmodulene skulle så godt som aldri en læringsassistent gi svaret på et
problem til studenten, men veilede den til svaret. I mange teknologiske emner er dette helt umulig når
studenten står fast og ikke vet hva som skal gjøres. Selv med en ekstrem mengde ledende spørsmål så
klarer ikke studenten å finne frem til svaret. Det burde derfor kommuniseres at det må være greit å gi
svaret dersom studenten sitter helt fast og ikke kommer videre selv med mange ledende spørsmål.
Videre opplyses det om at gruppearbeid er den beste arbeidsmetoden i øvingstimer. For mange vil
ikke dette være sant i teknologiske emner. Læring her består ofte av å gjøre mange oppgaver som er
knyttet til emne heller enn å diskutere. Det burde også problematiseres at tidsbruken ved
gruppearbeid innen teknologiske emner kan gjøre at dette ikke er en god måte å jobbe på. Som dere
ser har jeg ikke noen kilde på det jeg nå sier, men dette er basert på erfaringer til både meg, og mange
andre venner og bekjente jeg har snakket med. Jeg har fortsatt til gode å snakke med noen som synes
gruppearbeid har ført til økt effektivitet og mer læring på mindre tid. Det er godt mulig gruppearbeid
fungerer i ikke-teknologiske emner der diskusjon og drøfting er viktig for å oppnå læringsmålene, men
i flere teknologiske emner mener jeg at også arbeid alene med faget burde settes høyt da man lærer
veldig mye av å måtte finne ut av ting selv, og ikke bare få servert svaret fra de andre på gruppa. Når
man sitter helt fast burde man kunne kontakte læringsassistent som veileder videre, da i først i form
av ledende spørsmål, og om dette ikke fungerer, et svar, eller et delsvar på oppgaven.
Siden min rolle i år har vært digital var det en del prinsipper vi lærer f.eks å få eleven til å samarbeide
som ikke funker digitalt, hadde det da vært mulig å komme med noen læringsprinsipper for digitale
øvingstimer? Syntes ofte det var vanskelig å være øvingsassistent digitalt, og da hjalp ikke LAOS kurset
veldig med dette. I tillegg syntes jeg det var rart å la fagspesifik modul være opp til
læringsassistentene. Faglæreren min viste så vidt hva det handlet om og svarte egentlig ikke på mail til
meg før den første møte skulle vært ferdig. Jeg måtte kontakte vitass for å få informasjon. Kanskje
disse burde bli satt på institutt nivå og ha mer fast innhold.
Det er vanskelig å ha oversikt over alt av oppmøteregistrering og greier som skal leveres. Det er veldig
mye småtteri som tydeligvis vektlegges, uten at jeg helt ser poenget med dette... Dette er både
frustrerende og kan være vanskelig å få kontroll på. I tillegg er det mye som føles unødvendig, spesielt
når man ikke ser relevansen for sine egne arbeidsoppgaver. Jeg føler det var veldig rettet mot stud.ass
og lignende som sitter på Gløshaugen eller noe, mens vi som er kollokvieledere på Dragvoll føler ikke
dette kurset nødvendigvis treffer oss på samme måte.
Lavt teoretisk nivå, hadde vært fint om kurset hadde vært tilrettelagt også for studentassistenter med
en viss tidligere pedagogisk erfaring.
Jeg liker tanken bak LAOS, og anerkjenner dens nytteverdi for mange studenter. Samtidig så føler jeg
at det er lite relevant for psykologistudenter som allerede har mye om alle de temaene som tas opp
mht. samhandling, kommunikasjon og læring på studiet. Diskusjonene med andre læringsassistenter
er interessant for å få mer perspektiv, men da bør oppgavene også være mer omfattende slik at det er
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bedre grunnlag for diskusjon. De fagspesifikke modulene har vært mest relevant og bør vektlegges
mer da det er fellesskapet med våre nærmeste kollegaer i samme emne og kollokviekoordinator som
har den relevante forståelsen for å diskutere problemstillinger og løsningsforslag ifbm. gjennomføring
av veiledningsgrupper og tilbakemeldinger på semesteroppgaver. Foreslår derfor at
psykologistudenter (etter fullført 2. år) får fritak fra fellesmodulene og valgmodulene, men må fortsatt
gjennomføre fagspesifikke moduler.
Synes kurset var delt opp i alt for mange små biter og deler over et alt for stort tidsrom. Slik det var nå
ble det en ekstra belastning gjennom hele semesteret. Hadde vært mye bedre å for eksempel ta hele
kurset over en helg og få det overstått. Dette kunne kanskje også gitt bedre utbytte ettersom endel av
temaene ville vært mer friskt i minne mellom de ulike modulene.
Jeg syns det var nyttig å forberedet til kursene, da fikk jeg litt mer grunnlag i hva som skulle ble
diskutert. Men jeg føler da fellesmodulene ble litt langdrygde og at disse timene primert skulle bli
brukt til gruppearbeid og diskusjon. Opplegget med valgmoduler syns jeg fungerte bra!
Fagspesikk modul for IDI burde ha vært digitalt i tillegg til fysisk, ikke kun fysisk
Har egentlig ikke så mange tanker rundt kurset. Må ærlig si at jeg ikke hadde vært med om det ikke
var obligatorisk. Når det er sagt var fellesmodulene grei å være med på. Og alle oppgavene vi måtte
gjøre var overkommelige og tydelige
Hverandrevurderingen ga meg lite læringsutbytte og føltes kun som &quot
Mitt største problem med kurset var at det i de digitale innleveringene var litt rotete. Veldig mange
foldere og ikke alltid så godt forklart hva vi skulle gjøre. Det var ikke selvfølgelig uten å lete en del at
fagspesifikk modul og refleksjonsessays var koblet sammen. Gjerne gjøre innleveringene mer
strømlinjeformete, alle innleveringer registreres og du får en mail. Også gjerne på valgmodulquizzene,
ta gjerne å gjør resultatene mer tydelig, jeg trodde det var godkjent, men det var det ikke. Gjerne også
gjør svarene mer klare, var ikke alltid et tydelig skille, de kunne ofte tolkes på 2 måter.
LAOS-kurset var et bra kurs med mye ting å lære bort. Kurset har gjort meg mer bevisst på hva jeg kan
gjøre for å bedre læringene til studenter. Det var også bra at refleksjonsessayene satte mer krav til
innhold enn hvor godt det var skrevet
Synes kurset i sin helhet kom med mye bra innsikt i pedagogikk, men tenker at det kom litt sent med
tanke på at man allerede har hatt mange øvingstimer uten å vite hvordan man egentlig bør gjøre det,
selv om det er nyttig for å knytte det mot egne erfaringer. Var også mye å sette seg inn i av ting som
skulle gjøres i kurset, men fant det mer oversiktlig etter hvert.
Var verken noe jeg savnet eller syntes var spesielt bra. Kurset var som forventet
Fellesmodul: Jeg synes kurset gikk for sakte. Læringsutbytte mener jeg kunne vært destilert ned fra 6
timer med fellesmoduler, til omtrent 1 time med forelesning og 1 time med diskusjon/refleksjon i
mindre grupper. Under felles modulene var det lite spørsmål og diskusjon. Noe av grunnen kan være
at det meste var veldig intuitivt, vi har tross alt lært oss ting hele livet, men jeg tror en stor del av det
er at det er skummelt å ta ordet i en stor forsamling. Den lille biten diskusjon som var var lite
entusiastisk, noe jeg tror kommer av at de fleste var veldig lei fordi det gikk for sakte. Det er viktig å
huske på at de fleste læringsassistenter har A-er og B-er, så hvordan tilegne seg kunnskap er trolig
noe de har kontroll på. Fagspesifikk: Den fagspesifikke modulen for IDI føltes veldig meningsløs. Det
var for det meste gjenntaglese av fellesmodulene avslutet med setningen &quot
Hadde foretrukket om valgmodulene også var med møte eller samarbeid med andre studenter
framfor å se videoer, lese tekst og skrive essay. Fikk ikke mye utav å skrive essayet eller gi/få
tilbakemelding. Fagspesifikk modul for mitt fag ble tatt sammen med hele instituttet (IDI), følte ikke vi
lærte mye der siden det var så bredt. <br> Forutenom det har jeg lært mye som førstegangsstudass,
spesielt når det kommer til forholdet man har med studenter og tilbakemeldinger:)
Everything was good and linking up this with the department in a specific module was even more nice
because it was related to the work. This course LAOS has to be given continuously every semester to
the one who did not have the course before. You also as a teacher and course coordinator have done
an amazing job and thank you for organizing, following our progress and giving us an update
information about the course.
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That's a good thing to have. But as mentioned previously, having an obligatory module in Norwegian
was not of much use for English-speakers.
Kurset er nok mer nyttig for enkelte. Personlig syns jeg at jeg ikke fikk så mye ut av det, selv om jeg
anser stoffet som svært relevant i arbeidet som læringsassistent. Ettersom jeg tidligere har reflektert
rundt mye av det som ble forelest (f.eks. konstruktive tilbakemeldinger), føler jeg at mye var ganske
&quot
Savnet at man under fellesmoduler fikk snakke med andre som er LA i ligende emner. Fikk lite ut av å
snakke med personer som har øvingstime i fysikk eller matte når jeg selv er LA i mer sosialfaglige
emner som ikke benytter seg av øvingstimer.
Jeg synes det er dumt at kurset er spredt så langt utover semesteret, skulle gjerne gått opp i
lønnstrinn tidligere.
Kurset, spesielt fellesmodulene, har gjort meg mer bevisst på min rolle som læringsassistent. Det har
gitt meg flere nyttige tips jeg kommer til å ta med meg videre både som student og læringsassistent.
Fellesmodulene opplevde jeg ikke som så veldig relevante. Mye som ble sagt var veldig åpenbart, og
mye hadde svært lite til felles med måten læringsassistenter brukes på gløshaugen. Det verste
eksempelet syns jeg er når vi fylle et avkrysningsskjema hvor vi svarer på studentene våres indre
tankemønstre og motivasjon, som vi ikke har grunnlag overhode for å svare på. Men det var også
mange andre ganger at forberedelsesmaterialet eller forelesningene anbefalte satte som forutsetning
en mye tettere og mer personlig LA-student-relasjon enn det som faktisk er tilfellet. OM1 - giving
feedback opplevdes også som veldig lite givende, jeg følte teksten og videoen var lite spesifikke, og at
oppgaven i refleksjonsessayet var &quot
Fikk lite ut av hele opplegget. Lærer mye mer av bare det å være læringsassistent.
Lite at man kunne velge fagspesifikke moduler, og at det skulle skrives en tekst om hver av modulene
en valgte. Jeg hadde hvertfall bra læringsutbytte av å lese/høre hva andre trakk frem i de ulike
modulene. Samt å rette hverandres moduler gjorde at man fikk anvendt det man hadde lest seg opp
på.
Jeg likte LAOS kurset generelt godt. Det var ikke så mye man skulle gå gjennom, men heller ikke så lite,
sånn at man godt fikk noe ut av kurset. Spesielt bra var oppdelingen av aktivitet gjennom det å dele
kurset i fellesmodul, valgmodul og fagspesifikk modul, hvor vi fikk da gå gjennom de ulike delene av
det pedagogiske temaet.
Jeg synes en del vi lærte i laos var nyttig. For eks. hvordan gi tilbakemelding, hvordan svare hvis man
ikke kan hjelpe, hvordan stille spørsmål til studentene osv. Men det var også mye urelevant for mitt
arbeid som LA på fellesmodulene og de valgbare modulene. Etter fellesmodul og fagspesifikk satt jeg
også igjen med et spørsmål: &quot
Jeg syntes de fagspesifikke delene var best, da de gav mest innblikk i hva jeg skulle gjøre og hvordan
jeg skulle gjøre det.
Noe jeg har blitt klar over gjennom LAOS er at kanskje LAs viktigste oppgave er å lære andre å lære,
ikke nødvendigvis gi studenten svaret på en oppgave.
Dessverre var ikke LAOS en positiv opplevelse for meg. Sitter igjen med inntrykket av at formålet var å
fylle et visst antall timer med stoff, fremfor å utnytte tiden. Veldig mye av diskusjonsoppgavene, særlig
tilknyttet fagspesifikk modul, oppleves dessuten som demotiverende og unødvendige. Sitter ikke igjen
med mye kunnskap, da veldig mye av tiden ble brukt på å diskutere ting som for meg, og mange
andre, er selvsagt (strukturen på IDI osv). Det ble også lagt for mye vekt på egne erfaringer, før vi
hadde rukket å få noen erfaringer. Det føltes kjipt å stille uforberedt, fordi man har overall har flinke
studenter, og da ikke har havnet i mange av situasjonene man skulle reflektere over. Mange av
diskusjonene var også helt irrelevante for min jobb som LA, og selv om det kan ha blitt diskutert
situasjoner som kan oppstå i faget jeg er LA i også, så er det lite motiverende å høre på situasjoner
som man ikke kjenner seg igjen i fra før. Organisatorisk kan det også forbedres, da tider feks ikke lå på
BlackBoard, men bare på mail. <br> Opplevde også at mange av studentene jeg skulle diskutere med
ikke var interessert i å diskutere, og derfor fikk vi lite ut av diskusjonsdelen. Hadde i mye større grad
satt pris på mer presentasjon av stoff og pedagogiske fremgangsmåter og metoder, i tillegg til flere
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forhåndsgitte caser, i fellesmodul. Dessuten burde fagspesifikk modul på IDI gå igjennom en total
fornyelse, for det er dessverre en av de dårligste opplevelsene jeg har hatt på NTNU. Veldig lite
givende, og totalt demotiverende.

44

