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Frida Marie Gregersen 
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Emne: NOR1300 – Nordisk, særlig norsk litteratur 
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Hva skal jeg snakke om? 

•Hva er teoretiske fag?

•Å fasilitere i teoretiske fag

•Mine erfaringer 

•Forberedelser til arbeidet 

•Under møte med studentene 
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Hva er særegent for teoretiske fag?

•Ofte spørsmål eller dilemmaer som diskuteres 

•Ikke alltid et riktig eller galt svar 

•Kunnskapsfag 

•Temaer/fenomener strekker seg gjerne over lang tid og ulike områder 
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Hva er fasilitering? 

•Å lede en samhandlingsprosess. 

•Som fasilisator har du fokus på å få samhandlingen til å fungere. 

•Du bidrar til å gi delaktighet og ansvar til den enkelte studenten. 
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Vår rolle som læringsassistent 

•Vi skal hjelpe studenter å lære faget og å styrke det faglige utbytte 

•Vi skal tilrettelegge for at studentene selv skal løse oppgavene, diskutere pensum, 

identifisere sine egne behov og å sette tiltak for å takle behovene. 
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Hvordan få samhandlingen til å fungere godt 

•Introduksjonsmøte (bli kjent) 

•God planlegging og forutsigbarhet for studentene og deg selv er viktig

• Kalenderoversikt for semesteret og jevnlig påminnelser i canvas 
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Hvordan få samhandlingen til å fungere godt 

•La studentene få vite hva du forventer 

•Gjør tilstedeværelsen deres relevant 

•Ha nok aktiviteter – Det er bedre å ikke bli helt ferdig enn å ha for lite 

•Snakk med studentene underveis, hva er det som funker? Hva funker ikke? 
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Aktiviteter som har fungert godt

•Lage spørsmål knyttet det 

pensum vi går gjennom: 

•Be studentene tenke for seg 

selv i noen minutter.

•Deretter diskutere i gruppe.

•Avslutte med felles 

oppsummering. 
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Aktiviteter som har fungert godt 

Oversikt med tidslinje 

•Mange emner tar for seg temaer som gjerne strekker seg over lengre perioder 

•For å få oversikt har vi samarbeidet med å lage en grov tidslinje 
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Aktiviteter som har fungert godt 

Skrive-workshop i forbindelse med kvalifiseringsoppgaver og 

eksamen 

•Studentene er veldig opptatt 

av alt som er 

oppgave/eksamensrelevant.

•Gå gjennom skriveprosessen 

•Kildebruk 

•Akademisk språk 
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Aktiviteter som har fungert godt 

Skrive-workshop i forbindelse med kvalifiseringsoppgaver og 

eksamen 
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Slik kan du jobbe med en oppgave: 

- Alle leser oppgaven 

- Hva sier oppgaveteksten? 

- Identifiser viktige momenter 

- Hva er vanskelig i oppgaven og i så 

fall, hvorfor? 

- Hvor i pensum kan du finne hjelp til 

å forstå problemstillingen bedre? 



Aktiviteter som har fungert godt 

Skrive-workshop i forbindelse med kvalifiseringsoppgaver og 

eksamen 

•Mot slutten av semesteret 

satt vi av 4 kollokviemøter til 

å jobbe eksamensrettet

Side 14

•Dere kan snakke om:

• Eksamensformen

• Tidligere 

eksamensoppgaver 

• Hvordan forberede seg

• Sensorveiledning 

• Noe man må tenke 

ekstra på? 



Aktiviteter som har fungert godt 

Skrive-workshop i forbindelse med kvalifiseringsoppgaver og 

eksamen 

•Lese tidligere eksamensbesvarelser som 

har gjort det godt på eksamen. (Spør 

faglærer om de har noen tilgjengelige) 

•Be studentene lese besvarelsen og 

forsøke å trekke ut hvorfor de har gjort 

det bra. 
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Noen tips 

Husk at du selv er student i likhet med de du skal være LA for

•Studentene ser ofte opp til læringsassistene 

•Hvis studentene er usikre stoler de ofte på at du skal være fasiten 

•Hvis du får vanskelig spørsmål, ikke si at du ikke vet svaret, men heller at du skal 

hjelpe dem med å finne ut av det. 

•Gi dem deres beste tips og forklar hvorfor dette fungerer for deg 
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Hva jeg vil gjøre annerledes i år: 

•Etter to år med pandemi er studenter sultne på vennskap og samhold 

•Gjør det faglige om til noe mer enn bare øving 

• Eksamensforberedelser med pizza (spør instituttet om penger) 

• Filmvisning (f.eks. om noe som er relevant for faget?)

• Går det et interessant foredrag dere kan dra på sammen? 
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Spørsmål? 
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Masse lykke til! 

Husk å kose dere på veien ☺
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