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Digitalisering av undervisning - vårsemesteret 2021 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet opererte i høst etter en plan for digital og hybrid undervisning som 

for en stor del har vært gjennomført slik den ble planlagt. I en periode etter semesterstart og til oktober 

har det vært mulig å gjennomføre mer fysisk undervisning enn de mest dystre prognosene tilsa. Samtidig 

har det på grunn av tilrettelegging for risikogrupper og karantene vært nødvendig å ha et digitalt 

alternativ for all fysisk undervisning.   

Våren 2021 vil etter alt å dømme fortsatt bli preget av koronasituasjonen. Vi ser derfor for oss en 

videreføring av høstens opplegg for våren, med noen forbedringer basert på erfaringer.  

Nedenfor følger en kort gjennomgang av vårens undervisning på SV-fakultetet slik den nå planlegges. 

Mottak 

For vårsemesteret 2021 er det kun profesjonsstudiet på PSI som har studentmottak av nye studenter. 

Studiestart vil som ellers arrangeres av SV-info i samarbeid med PSI.  Fakultetet organiserte for første 

gang i august-oktober 2020 en ny ordning med kollokviefaddere, der faddere fra studiestartuken var 

engasjert til å videreføre kollokviegrupper som holdt kontakt videre ut i semesteret i en kombinasjon 

mellom digitale og oppmøtebaserte tilbud. Hensikten var å tilrettelegge for mer kontinuitet både sosialt 

og faglig for førsteårsstudentene. Ordningen har vært evaluert av SV-info, og fått gode tilbakemeldinger 

både fra studentene, kollokviefadderne og fra utdanningslederne og emneansvarlige for 

introduksjonsemnene ved enhetene. PSI har meldt inn at de ønsker å videreføre ordningen for våren 

2021. 

Undervisning 

Undervisningen på fakultetet vil som i høst gjennomføres i en kombinasjon av digital, hybrid og fysisk 

undervisning.  Gjennom et tett og godt samarbeid på tvers av enhetene i romplanleggingen til våren 

(kapasitet på undervisningsrom og auditorier er begrenset grunnet 1-metersregelen), har man oppnådd 

målsetningen om at alle kull skal ha minst ett tilbud om fysisk undervisning, og at førsteårsstudentene 

prioriteres med tilbud om fysisk oppmøte.  Ferdighetsemner og praksisemner er særlig utfordrende å 

kjøre digitalt, og gjennomføres så vidt mulig med fysiske og hybride alternativer.  

Eksamen 

Alle eksamener har i høst vært gjennomført som hjemmeeksamener.  Planen er å videreføre dette. 
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Internasjonale emner og programmer 

I tråd med vedtak i instituttledermøtet 10. september 2020 blir så og si alle emner som tilbys for 

internasjonale studenter våren 2021 tilbudt heldigitalt for studenter som ikke kan være i Norge. Det 

fremgår i Studentweb hvilke engelskspråklige emner som vil tilbys heldigitalt. Våre internasjonale 

studenter er for det meste innreisende utvekslingsstudenter, men vi har også noen studenter på våre 

internasjonale masterprogrammer. Administrativ koordinator for utveksling og internasjonalisering av 

studier har tett dialog med «innreisende» studenter om mulighet for digital undervisning.  

Flytteprosessen og oppussing av Eilert Sundts hus 

Undervisning vil i liten grad bli berørt av flytting fra Eilert Sundts hus i vår. Mye undervisning vil være 

avviklet innen flyttedatoen den 15. april.  Auditorier og undervisningslokaler i 1. etasje vil ikke bli berørt 

av flyttingen. For høstsemesteret arbeides det med løsninger for lesesalsplasser og større møterom særlig 

for masterstudenter. 

Studentenes læringsmiljø 

Fakultetet har hatt hyppige møter med SVSU for å sikre god dialog med studentrepresentantene.   

Fakultetets nyansatte arbeidslivskoordinator har flere samarbeid med studentene om tiltak for styrket 

arbeidslivsrelevans i fakultetets programmer på alle nivå. Dette planlegges videreført vårsemesteret 

2021. 

SVSU har på eget initiativ gjennomført en spørreundersøkelse blant alle fakultetets studenter om 

erfaringene med digital og hybrid undervisning, og resultatene herfra er meldt til enhetene både i 

skriftlig rapport og gjennom framleggelse på Forum for studiespørsmål for videre arbeid på enhetene. 

Informasjon er essensielt i en stadig vekslende smittesituasjon. For bachelorstudenter er SV-info 

kontaktpunktet for informasjon mellom enhetene og studenter. F.o.m. høsten 2020 ivaretas kontakten til 

masterstudentene av enhetene selv.  

Det er utvilsomt at både studenter og undervisere foretrekker fysisk undervisning der det er mulig, også 

av hensyn til studentenes læringsmiljø. Det er stor vilje blant undervisere og enheter til å tilrettelegge for 

fysisk oppmøte så langt det er mulig innenfor rammene av smittevernhensyn. Hybrid undervisning er 

egnet til å ivareta ulike behov, men det er viktig å være klar over at dette er en krevende 

undervisningsform for undervisere særlig fordi det er sårbart for tekniske problemer som man aldri helt 

kan organisere seg bort fra, og som på sikt kan komme til å slite på staben. Det oppfordres derfor til at 

enhetene vurderer om noe mer digital undervisning kan forbedres og gjenbrukes i digitale studentaktive 

læringsdesign (flipped classroom etc).  

Potensialer ved digitalisering 

Enhetene har i høst hatt tilbud om bistand fra LINK til kvalitetsforbedring av digitalt 

undervisningsmateriell, noe som øker muligheten for kvalitetsforbedring og gjenbruk. For våren 

disponerer enhetene fortsatt selv en kvote med tilgjengelige konsultasjonstimer hos LINK, i tillegg til at 

det tilbys ulike kurs som er tilgjengelig for alle ansatte. Fakultetet har i tillegg i høst organisert et eget 

kurs i hjemmeeksamen i Inspera, samt at Forum for studiespørsmål har tilrettelagt for 

utdanningsrelevante tema som hybrid undervisning, profesjonalisering av videomateriell, samt hatt 
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fokus på arbeidslivsrelevans. Denne typen kompetansedeling om tema med felles relevans på tvers av 

enheter vil videreføres våren 2021.  

Risiko/sårbarhet ved vårens undervisningsplaner 

Det høye trykket på digitalisering av undervisning og eksamen i 2020 har tydeliggjort noen 

sårbarhetspunkter som fakultetet nå arbeider med å forbedre: 

1. Begrenset kapasitet i brukerstøtte på IT/AV i undervisning. 

2. Behov for tilpasset kompetanseutvikling i digital og hybrid undervisning for undervisere, og mer 

fokus på utvikling av fagspesifikk pedagogikk og gode kolleganettverk på tvers av enheter for både 

støtte og mer strategisk og langsiktig felles innsats for utdanning innen samfunnsfagene. 

3. Behov for raskere informasjon, kommunikasjon og beslutninger på utdanningssiden både mellom 

ulike ledernivåer (enhet/fakultet/sentralt) og mellom vitenskapelige og administrative funksjoner 

innen hvert av nivåene. 

Vedr. pkt 1: Høsten har vist at det er forbedringspotensialer for tilgjengelig brukerstøtte, oppfølging av 

teknisk utstyr i undervisningsrom og kommunikasjon om hva som er undervisningens behov og IT-

avdelingens muligheter til å følge opp disse behovene. Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal 

sikre god dialog mellom IT/AV-ansvarlige på fakultetet og utdanningsledelse på fakultets- og enhetsnivå.  

Fakultetet har satt av midler fra fakultetsstyrets ekstratildeling til et opplegg der IT-avdelingen i 

samarbeid med fakultetet og enhetene organiserer opplæring av studenter som fungerer som 

læringsassistenter som kan bistå undervisere med tekniske og AV-baserte løsninger for digital og hybrid 

undervisning.  

Vedr. pkt 2: SV-fakultetet er i ferd med å utarbeide en søknad på strategiske UiO-midler til etablering av 

permanente støttetjenester/utviklingsenheter for utvikling av fagnær digital undervisning. Hensikten er 

å styrke enhetene i å kunne gi faglig tilpasset støtte i IT og pedagogikk til lærere som vil ta IT i bruk i 

undervisningen. Etableringen skal inngå som ledd i en koordinert, optimal bruk av ressurser innen IT og 

pedagogikk mellom UiO sentralt, fakultet og institutt/enhetsnivå. Det er satt av ekstra midler gitt fra 

fakultetsstyret til en koordinator for denne søknadsprosessen, og det er opprettet en arbeidsgruppe med 

representanter fra både enheter og fakultetet for å utarbeide hensiktsmessige modeller for en slik 

organisering på vårt fakultet. Søknadsrammen for de eksterne midlene er inntil en stilling i inntil 2 år, 

mot at fakultetet bidrar med finansiering av tilsvarende. Fakultetet vil bruke midler fra fakultetsstyrets 

ekstratildeling til dette i prosjektperioden. Det forutsettes i utlysningen at fakultetet kan videreføre 

organiseringen også etter prosjektperioden, noe man i så fall vil komme tilbake til.  Søknadsfrist er 

1.mars 2021.  Vi ser mange potensialer ved en slik organisering for utvikling av utdanningskvalitet for 

fakultetet, og utviklingen av ny modell skjer i samarbeid med LINK og i dialog med øvrige fakulteter på 

UiO. 

Vedr. pkt 3: Behov for raskere informasjon, kommunikasjon og beslutninger på utdanningssiden både 

mellom ulike ledernivåer (enhet/fakultet/sentralt) og mellom vitenskapelig og administrative funksjoner 

innen hvert av nivåene.  Presset fram av raske endringer og stadig ny informasjon har både våren og 

høsten 2020 krevd økt møtehyppighet på studiesiden på alle nivåer ved UiO. Basert på erfaringene fra 

inneværende år, og ytterligere framskyndet av revidert kvalitetssystem på UiO som blir behandlet av 

universitetsstyret før jul, er fakultetet i gang med å foreta en gjennomgang av oppgave-, myndighets- og 
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møtestrukturen på utdanningssiden. For nærmere informasjon om denne prosessen, se 0-sak 7 i 

sakskartet til fakultetsstyret 17. desember 2020. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 
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