
Læringsassistenter ved Det humanistiske fakultet

Hvordan fasilitere i teoretiske fag?

Torhild Joa



Hvem er jeg? 
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• Har vært 

læringsassistent i 
religionsvitenskap

• Særlig emnet 
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Hva skal jeg snakke om?

• Hva er fasilitering i teoretiske fag?
• Mine erfaringer 
• Forberedelser før møtet med studentene
• Før møtet med studentene 
• Under møtet med studentene 
• Mot slutten av møtet



Hva er særegent ved teoretiske fag?

• Ofte spørsmål eller dilemmaer som 
diskuteres 

• Ikke alltid et riktig eller galt svar 
• Uenigheter i gruppen og debatter 
• Kunnskapsfag 
• Temaer/fenomener strekker seg over lang 

tid og ulike områder 



Hva er fasilitering?

• Å lede en samhandlingsprosess

• Som fasilitator har du fokus på å få 
samhandlingen å fungere

• Du bidrar til å gi delaktighet og ansvar til 
den enkelte studenten 



Vår rolle som læringsassistent

• Skal hjelpe studenter å lære faget og å styrke 
faglige utbytte. 

• Skal fasilitere for at studentene selv skal løse 
oppgavene, skal diskutere pensum, skal 
hjelpe studentene å identifisere behov og å 
sette tiltak for å takle behovene.



Hvordan få samhandlingen til å 
fungere godt?

• Før du møter studentene:
• Planlegg godt – forsøk å kartlegge hva ditt 

eget mål er. 





Hvordan få samhandlingen til å fungere?

• Før du møter studentene:
• Planlegg godt – forsøk å kartlegge hva ditt 

eget mål er. 
• La studentene få vite hva du forventer
• Skap engasjement – hvordan? 
• Gjør tilstedeværelsen deres relevant
• Ikke forstyrr et samarbeid som fungerer
• Ha nok aktiviteter – bedre å ikke bli helt 

ferdig enn å ha for lite. 



Hvordan få samhandlingen til å fungere?

• Snakk med studentene underveis, hva er 
det som fungerer? Hva fungerer ikke? 



Aktiviteter jeg har god erfaring med

• Tidligere eksamensoppgaver 

• Eksempel: gi dem tre sentrale deler av 
pensum – svaret finnes i en av delene 

• Deretter: Forsøk å undersøke på hvilken 
måte andre deler av pensum kan knyttes 
til temaet. 



Hvordan få samhandlingen til å fungere?



Aktiviteter jeg har god erfaring med

• Debatt: 

• Eksempel: Diskuter to teologiske 
hovedretninger og drøft hvordan 
forskjellene mellom dem gir seg uttrykk i 
religiøs praksis. 



Aktiviteter jeg har god erfaring med

• Jobbe videre med tekster: 

• Eksempel: mangelfulle SNL artikler? 



Aktiviteter jeg har god erfaring med

• Lese tidligere besvarelser som har gjort 
det godt på eksamen: 

• Eksempel: Spør faglærer om de har 
tilgang til noen tidligere 
eksamensbesvarelser. Be dem lese dem 
og forsøke å trekke ut hvorfor de har gjort 
det godt til eksamen. Først alene, deretter 
i fellesskap.



Aktiviteter jeg har god erfaring med

• Jobbe med stikkord: 

• Eksempel: Gi gruppene hvert sitt tema, de 
finner 3-5 stikkord som kan knyttes til 
tema. Deretter gir de stikkordene videre til 
neste gruppe, som fyller ut en forklaring til 
stikkordene. Etter et par runder har alle 
grupper diskutert sentrale deler av 
pensum. 



Slik kan du jobbe med en oppgave

• Alle leser oppgaven.
• Hva sier oppgaveteksten?
• Identifiser viktige momenter? Hvorfor?
• Hva er vanskelig i oppgaven? Hvorfor?
• Er det vanskelig fordi xxx ?
• Hvor i pensum kan du finne hjelp til å forstå 

problemstillingen bedre?



• Hvor i pensum kan du finne hjelp til å løse 
oppgaven?

• Hvor kan du hente mer informasjon?
• Hva sa læreren om det i forelesningen?
• Hva om du ser nøye på xxxx ?
• Kan vi endre dette?
• Hva om jeg tilføyer dette?
• Hvordan gjøre kunnskapen din relevant?



Ulike måter å gripe et spørsmål på
• Skriv ned alle relevante innfallsvinkler

• Hvordan kan eksempelvis kunnskap om Muhammed 
gjøres relevant i en slik oppgave? 

• Hvilke roller og funksjoner har Muhammed i islam?

• https://jamboard.google.com/d/181BXY6m2jtp4voho
Pb7bpcoVEwTO2XIkVN6auWV2cOQ/edit?usp=shari
ng



• Familiefar	
• Lederskikkelse	(på	alle	måter)
• Lovformidler/lovtolker
• Moralsk	kompass	
• Militærleder	
• Formidler	av	guds	ord/profet
• Bare	menneske	
• Ufeilbarlig	
• Perfekt	menneske
• Religionsstifter	
• Forbilde	
• Sosial	reformator	– ville	endre	samfunnet	
• Handelsmann	
• Megler	
• Karismatisk	leder		
• Den	som	har	tolket	islam	best	– Hadtih-litteraturen	viktig	for	tolkning	av	

Islam.	
• (eksempler)



Hvordan legge opp samarbeidet?

• Husk å ta gode pauser 
• Gi beskjed på forhånd hvor lang tid de får 
• Diskusjon av tidsprioritering
• Blanding av jobbing i grupper og 

fellesdiskusjoner



Eksamen

• God erfaring med å sette av en dag til å 
diskutere eksamensformen 

• Hvilke fordeler har den?
• Hva må man tenke ekstra på?
• Hva er dine styrker i møte med 

eksamensformen? 
• Hvordan forberede seg best mulig?
• Diskutere sensorveiledninger i fellesskap –

hva er det sensor er ute etter? 



Hva er det sensor 
egentlig vurderer?



Del tips med studentene

• Studentene stoler på oss og er interessert i 
deres beste tips 

• Fortell dem gjerne hvordan dere studerer og 
jobber frem mot eksamen 

• Vær oppmerksom på at studenter ofte tror at 
vi er fasiten – husk å legge frem tipsene som 
noe som fungerer for deg! 

• Diskuter gjerne tipsene dine, og forklar 
hvorfor de fungerer for deg. 



Masse lykke til!

Kos dere på veien J


