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Det humanistiske fakultet

Hvem er jeg?

Aleksander Arctander Heggelund

Har vært læringsassistent i allmenn 

litteraturvitenskap (V20-H21).

Emner: LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 

1700; LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag



Opplegget vi skal igjennom

▪ Hva er teoretiske fag?

▪ Hva er fasilitering?

▪ Hva betyr det å fasilitere i teoretiske fag?

▪ Hva jeg gjør før jeg setter i gang

▪ Oppgaver som har fungert

▪ Fag-sosiale aktiviteter
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▪ Ofte spørsmål, tanker eller dilemmaer som 

diskuteres

▪ Tar ofte utgangspunkt i noe konkret som så 

abstraheres til noe mer allment

▪ Ikke alltid klare svar, kvaliteten vurderes utfra 

sannsynlighet snarere enn etterprøvbarhet 

(hvorfor heller enn hva)

▪ Kunnskapsfag

▪ Temaer og fenomener settes ofte inn i lengre 

historiske linjer eller diskuteres utfra ulike 

kulturelle grunnsyn.
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Hva er særegent ved teoretiske fag?



fasilitere (v.): av lat. facilis ‘lett’

1) å gjøre (noe) mulig eller lettere

2) lette eller fremme

(fritt etter NAOB, «fasilitere»)



Hva betyr det å fasilitere i teoretiske fag?

▪ Hjelp til egen læring

▪ Studentene skal synes, ikke læringsassistenten

▪ Jobbe mer å styrke samhandling

▪ Tilrettelegge for diskusjon

▪ Hjelpe studentene å kartlegge egne behov eller mangler,

og sette i gang tiltak og oppgaver som kan dekke opp for

disse behovene og manglene
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“All things are ready,

if our mind be so.”

- William Shakespeare, Henry V, IV. 3



Forberedelse

Lag en plan for møtene
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Forberedelse

Canvas
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Forberedelse

Studentforventninger

▪ Kartlegg hvilke forventninger 

studentene har til dere tidlig.

▪ Moderer studentenes forventninger ved 

første samling (hva er realistisk at de 

kan forvente, hva er det de ikke kan 

forvente av dere)

▪ De fleste forventningene går ofte ut på 

faglig innhold og sosiale aspekter. Hvis 

studentene forventer at dere skal 

undervise dem, må dere gjøre det 

klart at dette ikke er deres oppgave.
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NKR, nivå 6.1 Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Hva må kandidater 

som fullfører 1-2 år 

med høyere utdanning

kunne?

Kandidaten ...

➢ har kunnskap om sentrale 

temaer, teorier, 

problemstillinger, prosesser, 

verktøy og metoder innenfor 

fagområdet

➢ kjenner til forsknings- og 

utviklingsarbeid innenfor 

fagområdet

➢ kan oppdatere sin kunnskap 

innenfor fagområdet

➢ kjenner til fagområdets 

historie, tradisjoner, egenart 

og plass i samfunnet

Kandidaten ...

➢ kan anvende faglig kunnskap 

på praktiske og teoretiske 

problemstillinger og gjøre 

rede for sine valg

➢ kan reflektere over egen faglig 

utøvelse og justere denne 

under veiledning

➢ kan finne, vurdere og henvise 

til informasjon og fagstoff og 

knytte dette til en 

problemstilling

➢ kan anvende relevante faglige 

verktøy, teknikker og 

uttrykksformer

Kandidaten ...

➢ har kunnskap om relevante 

fag- og yrkesetiske 

problemstillinger

➢ kan planlegge og gjennomføre 

arbeidsoppgaver og prosjekter 

alene og som deltaker i 

gruppe og i tråd med etiske 

krav og retningslinjer

➢ kan presentere sentralt 

fagstoff som teorier, 

problemstillinger og løsninger 

både skriftlig, muntlig og 

gjennom andre relevante 

uttrykksformer

➢ kan utveksle synspunkter med 

andre med bakgrunn innenfor 

fagområdet og delta i 

diskusjoner om utvikling av 

god praksis

➢ kjenner til nytenking og 

innovasjonsprosesser

Forberedelse
Bli kjent med NKR – Bruk det i utformingen av opplegget
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“Tell me and I forget,

teach me and I may remember,

involve me and I learn.”

- Benjamin Franklin



Aktiviteter som har fungert godt

Diskusjonsoppgaver

▪ TENK PAR DEL

▪ Tenk i ca. 5 min (på egen hånd)

▪ Sett sammen til par, diskuter i gruppe ca. 10 min

▪ Del det dere har diskutert i plenum (ca. 15 min)

▪ Baser diskusjonsspørsmålene på pensum

▪ Bruk NKR som rettesnor og lag oppgaver som enten utfordrer

kunnskap, ferdigheter og/eller generell kompetanse
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Aktiviteter som har fungert godt

Diskusjonsoppgaver

▪ Eksempel 
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NKR-begrunnelse for oppgave:

Kunnskap:

• har kunnskap om sentrale temaer, 

teorier, problemstillinger, prosesser, 

verktøy og metoder innenfor 

fagområdet

• kjenner til forsknings- og 

utviklingsarbeid innenfor 

fagområdet

Ferdigheter:

• kan anvende faglig kunnskap på 

praktiske og teoretiske 

problemstillinger og gjøre rede for 

sine valg



Aktiviteter som har fungert godt

Skriveverksted

▪ TANKESKRIVING

▪ Studentene får utdelt en problemstilling, og skriver så ned alt de tenker på (rent assosiativt). Fungerer godt 

hvis de ikke vet hvordan de skal starte på en oppgave (for eksempel kvalifiseringsoppgave eller 

eksamensoppgave).

▪ TI OG SKRIV! (SHUT-UP AND WRITE)

▪ Et kvarter skriving. Et kvarter kaffe/skravle pause. Et kvarter skriving. osv (Gjenta til du blir lei)

▪ Fungerer godt hvis studentene allerede har fått utdelt en oppgave (for eksempel kvalifiseringsoppgave) og 

allerede har kommet litt i gang.

▪ VEILEDET SKRIVEVERKSTED

▪ Lag et langbord. Plasser studentene rundt nevnte langbord. Studentene sitter og skriver, mens 

læringsassistenten går rundt, svarer på spørsmål, hjelper med å finne problemstilling (vær jordmor, ikke 

predikant) og henviser til gode ressurssider hvis studentene sitter fast. På grunn av langbordsformen er 

det også lett for dem å ta ting i plenum eller spørre hverandre.
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Aktiviteter som har fungert godt

Skriveverksted - Eksamen

▪ Skriveverksted er veldig fint å ha når 

det nærmer seg eksamen.

▪ I tillegg til å jobbe med skriving og 

struktur av skriving, så vi på tidligere 

eksamens oppgaver og 

sensorveiledning.

▪ Her gikk vi igjennom med fokus på 

vanskelige ord og formuleringer og 

lagde en «sjekkliste» utfra den 

generelle sensorveiledningen.
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Aktiviteter som har fungert godt

Studentledet seminar

▪ Del klassen opp i mindre grupper (3-4 

er ideelt, ikke større, men par kan også 

fungere).

▪ Del ut et verk fra pensum som de skal 

fokusere på.

▪ Studentene lager en presentasjon av 

verket (ca. 10 min) og leder den 

påfølgende diskusjonen (ca. 15-20 min)

▪ Læringsassistenten er tilstede som 

støtte og veileder, men studentene har 

hovedansvaret for opplegget.

Side 17



Forslag til fag-sosiale aktiviteter

Å lære skal være gøy!

▪ Dra på museum

▪ Dra på teater/film/opera

▪ Lei et seminarrom, lån en film, bestill 

pizza

▪ Dra på hovedøya, eller andre øyer

▪ Bruk tilbudene til universitetets 

museene

▪ Dra på biblioteker
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Spørsmål?
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Masse lykke til, 

og husk å kos dere på veien!!


