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Saksliste 
 

Sak 4/20 Referat og orienteringssaker 
Programrådet godkjente innkalling og referat fra 12.02.20. 
 
Orientering om midlertidig endring av vurderingsskala i ANTH4100 ble sendt ut tidligere. Se 
sakspapirer. 
 
Sak 5/20 ANTH4010 – Endring av pensum 
Programrådet vedtok forslaget til endringer. 
 
Emneansvarlig Matt Tomlinson bemerket at den største endringen for høsten 2020 er i 
hvordan undervisningen i emnet er strukturert rent tematisk, men temaene i seg selv er ikke 
endret. 
 
Sak 6/20 SOSANT1050 – Endring av pensum 
Programrådet vedtok forslaget til endringer. 
 
Sak 7/20 SOSANT2525 – Endring av pensum 
Programrådet behøver vanligvis ikke å godkjenne endringer i 2000-emner som ikke er 
obligatoriske. Dermed ble dette omgjort til en orienteringssak.  
 
SOSANT2525 Overheating ble tilbudt første gang høsten 2014 og er nå modent for en 
omfattende revidering. Pensum skal oppdateres, og blant annet litteratur fra Overheating-
prosjektet skal inn i listen. I tillegg skal det legges mer vekt på pandemier i denne 
sammenheng. 
 
Endringene er stort sett ferdige, og skal gjelde fra høsten 2020. Det gjenstår kun å sjekke om 
alle artikler er tilgjengelige på nett, og om det vil være mulig å publisere artikler på Canvas 
dersom de ikke finnes som e-artikler. Det skal ikke trykkes kompendier for valgbare 2000-
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emner. 
 
Sak 8/20 SOSANT1300 – Endring av pensum 
Programrådet vedtok forslaget til endringer. 
 
 
 

Eventuelt 
 

1. Forslag til endringer i SOSANT1000 og SOSANT1400 ble ikke ferdige tidsnok til å 
behandles i programrådsmøtet, og vil bli behandlet på sirkulasjon innen fredag 3. 
mars. 
 

2. Tilbakemeldinger fra studenter under coronakrisen 
 

Alex Moltzau har begynt å samle inn tilbakemeldinger fra studenter om hvordan de opplever 
coronakrisen og universitetets håndtering av denne. SAI har håndtert krisen godt så langt, 
men studentene har en del spørsmål og forslag til hvordan det legges til rette for studiene, 
spesielt i inneværende semester. Det er viktig at SAI har en løpende dialog med studentene. 
Alex sender tilbakemeldinger til Liv Christina. 
 
Fra diskusjonen: 

 

 Man har ikke lenger tilgang til bibliotekene, og studentene lurer på om man kan få 
nedsatt lengde på oppgaver, og om sensorene vil ta hensyn til den spesielle 
situasjonen ved vurdering. Det vil være aktuelt å utforme nye sensorveiledninger i 
emner hvor eksamen blir påvirket av krisen, og disse vil bli gjort tilgjengelige for 
studentene. 
 

 Det etterlyses opplæring og støtte i digital etnografi både for bachelor- og 
masterstudenter. Programrådet vil be emneansvarlige i metodeemnene på 
bachelorprogrammet og masterprogrammet om å legge noe om dette inn i sine 
undervisningsopplegg for høsten. Dette må tas opp formelt på et senere tidspunkt 

 

 Ikke alle undervisere er vant til å bruke digitale undervisningsformer, så noen vil kunne 
legge om undervisningen fortere enn andre, men vi lærer underveis. 
 

 Den største utfordringen for SAI er nok at masterstudentene ikke får gjennomført sitt 
feltarbeid som planlagt. Studentene har fått skissert flere alternativer. De kan skrive 
litterære masteroppgaver, gjøre digitalt feltarbeid eller utsette feltarbeidet. Mange 
foretrekker å utsette feltarbeidet, men dette vil medføre økonomiske vanskeligheter 
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for mange da progresjonen blir nedsatt ved forsinkelse.  SAI har allerede meldt 
behovet for informasjon om dette videre til SV-fakultetet, og vil gi studentene 
tilbakemelding når vi vet mer. 
 

 Innleveringsfristen for masteroppgaven er flyttet til 15. juni, som regnes som ordinær 
frist våren 2020. Eventuelle utsettelser grunnet sykdom osv. behandles som vanlig 
med ny ordinær frist som utgangspunkt. Muntlige prøver i august vil ble planlagt som 
digitale prøver da vi ikke vet om det vil være mulig å møtes på Blindern til den tid. 
 

 Undervisningsleder ønsker at studentrepresentantene bidrar til å formidle at SAI 
ønsker å legge til rette for studentene så godt som mulig, og ønsker at de melder inn 
utfordringer som kanskje ikke er åpenbare for de ansatte. 
 

 
Saker behandlet på sirkulasjon  
 
Da ikke alle utkast til pensumendringer for høsten 2020 var klare til behandling på 
programrådsmøtet, ble følgende tre saker behandlet på sirkulasjon i etterkant: 
 
 
Sak 9/20 SOSANT1400 – Endring av pensum 
Programrådet vedtok forslaget til endringer. 
 
Sak 10/20 SOSANT1000 – Endring av pensum 
Første utkast av pensumendringer ble noe endret etter innspill fra programrådet. 
Programrådet vedtok det reviderte forslaget til endringer. 
 
Sak 11/20 ANTH4030 – Endring av pensum 
Programrådet vedtok forslaget til endringer. 
 

 


