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Innledning 
 
Sosialantropologisk institutt (SAI) står ved en skillevei. Etnografisk museum (EM) er utskilt fra 
instituttet og i den forbindelse mistet vi 4 personer fra den vitenskapelige staben, som dermed ble 
redusert fra 18 til 14 (hvorav en er tilknyttet semesteremnet Kjønn og samfunn). Reduksjon av staben 
gjør at SAI må vurdere hele sitt undervisningstilbud. Utskillelsen har også faglig betydning ved at det 
er naturlig å vurdere om det skal være en arbeidsdeling mellom den antropologiske staben på SAI og 
EM. SAI må derfor vurdere både sin forsknings- og undervisningsportefølje.  
 
Som påpekt ønsker SAI å gå igjennom hele sitt undervisningstilbud. Arbeidet har allerede startet ved 
at man er i ferd med å utvikle et nytt mellomfagstilbud. Et grunnleggende premiss for arbeidet har 
vært ønsket om å sikre den faglige kvaliteten på tilbudene, med varierte studie- og 
undervisningsformer og eksamensordninger som styrer studentenes læring på en god måte.  
Det nye mellomfagtilbudet vil i større grad baseres på problembasert læring. Man går til dels vekk fra 
forelesninger i store auditorier og over til seminarsbaserte kurs for deler av tilbudet. Kursene vil 
omfatte arbeidsformer som krever aktiv studentforberedelse og deltakelse. Oppgavene til 
eksamensessayet vil deles ut av kursholder tidlig i kurset. Hensikten er at studentene skal arbeide med 
skrivingen av essayet mens kurset holdes, og at kursholderen behandler  spørsmål (kollektive og 
individuelle) knyttet til skriving av essay. SAI ønsker å benytte grunntanken i dette nye 
mellomfagstilbudet også på de andre nivåene, innenfor de tilgjengelige ressursmessige rammer. 
Hensikten er å sette studentenes læringsprosesser og -resultater i sentrum for studieplanleggingen, 
undervisningen og eksamensformene. Med forskjellige typer studenter, ser vi behov for å 
differensiere studietilbudet slik at det er bedre tilpasset ulike behov. Kravene til studiekvaliteten 
skjerpes både som følge av endringer i etterspørselen fra studentene og arbeidslivet. Kravene følger 
også av nye teknologiske muligheter for bruk og spredning av nettbasert læringstilbud og av økende 
konkurranse om studentene fra nasjonale og utenlandske institusjoner. 
 
Vi ønsker også å styrke utdanningstilbudet og forskningsinnsatsen innen IKT og dra nytte av denne 
teknologien i læringsprosessene. UiO har et godt utgangspunkt i en velutviklet infrastruktur. Men det 
kompetanse- og motivasjonsløftet som skal til for at fagmiljøene og våre studenter kan delta aktivt i 
utviklingen, krever omstilling til, og opplæring i, nye arbeids- og kommunikasjonsformer.  
 
SAI anerkjenner at høy kvalitet er nødvendig for å kunne delta i fremste rekke i kunnskapsutviklingen 
nasjonalt og internasjonalt. SAI ønsker derfor å bygge opp flere spissmiljøer som ligger i 
forskningsfronten. Vi deler kollegiets oppfatning av at høy kvalitet er ett av de viktigste og sikreste 
fortrinn i den økende konkurransen om forskere, studenter og økonomiske ressurser. SAI vil derfor 
arbeide videre med å bygge opp allerede etablerte spissmiljøer, samtidig som vi ønsker å legge 
forholdene til rette for etablering av nye. Et viktig virkemiddel i den anledning er å knyttet til seg 
internasjonalt anerkjente forskere fra inn- og utland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrer Eduardo Archetti     Kontorsjef Johannes Falk Paulsen 
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ÅRSPLAN SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT 
 

UNDERVISNING 

Grunnfag: En total gjennomgang av grunnfagstilbudet 
Vikar for frikjøp av halvt årsverk i hel vitenskapelig stilling. Frikjøpet vil benyttes til å arbeide med og 
justere grunnfagstilbudet i forhold til det nye mellom- og hovedfaget. Det gjelder både pensum, 
undervisningstilbud og eksamensform. Det vil også være viktig å vurdere hvordan man kan utnytte IKT 
i det nye undervisningstilbudet 
 
Administrativ ansvarlig: Thomas Walle 
Faglig ansvarlig: Arne Kalland 
Tid: Høst 2000/vår 2001 
Budsjett: 186,000,- 

Mellomfag: Tilrettelegge for innføring av ny studieplan 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Christian Krohn-Hansen 
Tid: Høst 2000 
Budsjett:  

Hovedfag: En total gjennomgang av hovedfagstilbudet 
Vikar for frikjøp av halvt årsverk i hel vitenskapelig stilling. Frikjøpet vil benyttes til å arbeide med, og 
justere, hovedfagstilbudet i forholdet til det nye mellom- og grunnfaget. Det gjelder både pensum, 
undervisningstilbud og eksamensform. Det vil også være viktig å vurdere hvordan man kan utnytte IKT 
i det nye undervisningstilbudet.  
Arbeide med forslag til hvordan man i sterkere grad kan knytte hovedfaget opp mot instituttets 
prioriterte forskningsområder. Instituttet ønsker at studentene på et tidligere tidspunkt, og i større grad, 
blir koblet opp mot forskningsaktiviteten ved instituttet. Instituttet tror en slik kobling vil gi positive 
ringvirkninger; for våre studenter i form av bedre veiledning og lettere tilgang på forskningsdata og 
problemstillinger, og for våre forskere ved at de vil veilede prosjekter som ligger nærmere den enkelte 
forskers forskningsfront. 
 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Arve Sørum 
Tid: Høst 2000/vår 2001 
Budsjett: 186,000,- 

Vurdere og eventuelt innføre IKT-baserte undervisningstilbud 
SAI vil også vurdere å sette i gang undervisningstilbud knyttet til IKT som redskap for læring og 
formidling, og søke midler som muliggjør en slik satsning. Dette er særlig relatert til at SAI per dags 
dato ikke har tilbud innen etter- og videreutdanningsområdet, men er også knyttet til å benytte IKT i 
eksisterende undervisningstiltak 
 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Geir Thomas Hylland Eriksen 
Tid: Høst 2000/vår 2001 
Budsjett: 186,000,- 

Videreføre avslutningsseremoni for ferdige hovedfagskandidater hvert 
semester 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Faglig ansvarlig: Eduardo Archetti 
Tid: høst 2000 
Budsjett: 10.000 
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Vurdere studenter på Dr. Polit i forhold til reglene for sluttføring. 
Administrativ ansvarlig: Helene Smith 
Faglig ansvarlig: Aud Talle 
Tid: vår 2000 
Budsjett: 0 
 

Tettere oppfølging av Dr. Polit studenter i forhold til framdriftsrapportering. 
Administrativ ansvarlig: Helene Smith 
Faglig ansvarlig: Aud Talle 
Tid: vår 2000 
Budsjett: 0 

FORSKNING 

Evaluere gjesteforskerordningen 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett:  

Vurdere bruken av professor II hjemler. 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett:  
 

Tilrettelegge for ”miniforskningsterminer” 
Faglig ansvarlig: Bestyrer og leder FOU 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett:  
 
 

ANNET 

I større grad benytte hovedfagsstudenter som vitenskapelige assistenter 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett: 370,000,- 

Vurdere bruken av ledigheten i en professor II stilling 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef 
Tid: 2000 
Budsjett: Professor II hjemmel 

Vurdere SAIs internasjonale studentsamarbeid  
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett: 0 
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ADMINISTRASJON 

Endre arbeidsfordelingen på studiesiden 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett: 0 
 

Sikre den faglige utvikling blant det administrative personalet 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett: 60.000,- 
 

Benytte FS (felles studentsystem) som hovedfagsdatabase 
Administrativ ansvarlig: Thomas Walle 
Gjennomført tid: 2000 
Budsjett: 0 
 


