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Referat fra programrådsmøte tirsdag 16. februar 2021, kl. 12.30, Zoom 

Programrådsleder: Marianne Elisabeth Lien 
Undervisningsleder: Kenneth Bo Nielsen 
Representant for fast vit.ansatte: Christian Krohn-Hansen 
Representant for midl. vit.ansatte: Signe Mikkelsen 
Studentrepresentanter:   Loraine Vlasblom (BA) 

Caroline Ruyter (MA) 
Programrådsekretær: Liv Christina Varen  

 
Alle representanter var til stede. 
 
Marianne Lien åpnet møtet ved å introdusere programrådet og forklare programrådets mandat 
som vedtaksorgan og arena for diskusjon. 
 

Sak 1/21 Referat og innkalling 
Innkalling samt referat fra møte 9. oktober 2020 er godkjent.  
 
Bemerkning: I referatet nevnes at studenter kan bes om innspill til hva tilsynssensor skal fokusere 
på ved neste besøk. En slik beskjed har ikke gått ut foreløpig da neste tilsynsbesøk kommer først i 
2022, såfremt tilsynsordningen består i det nye kvalitetssystemet. 
 
Sak 2/21 SOSANT2550 Medical Anthropology høsten 2021 
Orienteringssak. SAI setter opp SOSANT2550 for høsten 2021. 
 
Bemerkning: Undervisningsledelsen setter pris på å vite hvilke av de valgfrie emnene i porteføljen 
studentene ønsker seg. Da undervisningsplanleggingen starter allerede tidlig i semesteret før, bør 
slike ønsker meldes i veldig god tid. 
 
Sak 3/21 Forslag om oppmøtekrav i SOSANT3090 Bacheloressay 
Til diskusjon. Se sakspapirer. 
 
På grunn av pandemien legges det opp til hybrid undervisning i SOSANT3090 våren 2021, og for 
dette semesteret er det mulighet for å søke om å følge undervisningen utelukkende digitalt 
dersom det er tungtveiende grunner for dette. 
 
Programrådet ser det i utgangspunktet ikke som hensiktsmessig å opprettholde denne muligheten 
også etter pandemien. Hybrid undervisning gir trolig noe dårligere læringsutbytte for de som er 
tilstede i seminarene, og oppmøtekravet er pedagogisk begrunnet. Det kan også gi et bedre 
læringsutbytte å måtte presentere prosjektet sitt i en fysisk forsamling. SAI kan imidlertid innhente 
informasjon fra seminarledere som har gjennomført hybrid undervisning for å få et klarere 
inntrykk av fordeler og ulemper ved denne undervisningsformen. 
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Dersom studentene ønsker å fremme et vedtaksforslag om fortsatt hybrid undervisning etter 
pandemien, må det leveres et tydelig begrunnet forslag til programrådet før første 
programrådsmøte for høsten 2021. 
 
Sak 4/21 Eksamensspråk på bacheloremner 
Til diskusjon. Programrådets innspill ønskes som underlag til en prinsipiell diskusjon i ledergruppen 
om eksamensspråk på bacheloremner som undervises på engelsk. 
 
Bakgrunn:  
 
Temaet kom opp i forrige programrådsmøte i forbindelse med diskusjon om engelsk som eneste 
tillatte eksamensspråk på emnet SOSANT2510 Environmental Anthropology. Siden det stort sett er 
valgfritt språk (norsk/svensk/dansk/engelsk) på bacheloremner, kom dette noe uventet på en del 
av studentene.  
 
Fra administrativt hold finnes det praktiske innvendinger mot å gjøre eksamensspråket valgfritt i 
alle emner på bachelorgraden. SAI har flere vitenskapelig ansatte som har studierelaterte 
oppgaver i stillingen, men som ikke har bodd lenge nok i Norge til å kunne vurdere 
eksamensbesvarelser på norsk/dansk/svensk. Dette gjelder blant annet den del 
doktorgradsstipendiater med pliktarbeid. Pliktarbeidet utgjør en viktig ressurs i gjennomføring av 
undervisning og eksamen.  Siden man ikke vet på forhånd hvor mange som skriver på de ulike 
språkene, kan dette medføre administrativt merarbeid som går utover tiden sensorene har til 
rådighet, og at man får en skjevfordeling av vurderingsoppgaver mellom ansatte. 
 
Fra faglig hold finnes det prinsipielle argumenter om at valgfrihet i eksamensspråk skal gjelde likt 
for alle kurs på bachelornivå, slik at studentene får samme mulighet uavhengig av språklig 
bakgrunn. Ferdigheter i engelsk er ikke et eget læringsmål.   
 
Ledergruppen ser behovet for å etablere noen faste retningslinjer for eksamensspråk, og ba 
programrådet om å komme med innspill. 
 
Programrådets leverer ikke en klar anbefaling til ledergruppa. I stedet bes ledergruppa om å ta 
argumentene under i betraktning: 
 
Det bør finnes faste retningslinjer for å bestemme eksamensspråk i bachelorporteføljen, da disse 
av hensyn til forutsigbarhet for studenter og undervisere ikke bør endres ofte. Det bør altså ikke 
være opp til emneansvarlige å avgjøre eksamensspråk hvert semester. 
 
Bachelorprogrammet er et norsk studieprogram, og det er ikke et læringsmål i 
programbeskrivelsen at studentene skal kunne skrive om antropologi på engelsk. Ikke alle 
studenter er uttrykker seg like godt på engelsk som på norsk, og dette kan føre til dårligere 
resultater enn om de skrev på norsk/svensk/dansk, slik at de indirekte blir vurdert på ferdigheter 
som ikke inngår i læringsutbyttebeskrivelsen for programmet. Det er stor forskjell på å kunne følge 
med på engelsk undervisning, og det å bruke språket i en besvarelse. 
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En mulig løsning for unngå at studenter blir tvunget til å besvare eksamen på engelsk, kan være å 
begrense dette kravet til å gjelde valgfrie emner, og at det også er mulig å velge bort disse.  Da må 
det komme tydelig frem at eksamensspråket kun er engelsk. Ulempen ved dette vil være at noen 
kanskje velger bort et tematisk interessant emne på grunn av eksamensspråket. 
 
Det kan også være hensiktsmessig å ha andre vurderingsformer enn hjemmeeksamen, som for 
eksempel mappeeksamen, på emner som krever bruk av engelsk, slik at studentene kan få 
tilbakemelding og mulighet til å jobbe med teksten gjennom semesteret. 
 
Til slutt: Det å være antropolog med forankring i Skandinavia og deltagelse på en internasjonal 
forskningsarena krever evne til å «oversette» kunnskap frem og tilbake mellom engelsk og eget 
språk. Det er både givende og krevende å jobbe i dette skjæringsfeltet. Er dette noe vi kan eller 
skal legge opp til i bachelorgraden? Bør det forventes at man burde kunne levere noe arbeid både 
på norsk/svensk/dansk og på engelsk? 
 
Sak 5/21 Utfordringer i tredje semester med koronatiltak 
 
Til diskusjon. Hvilken erfaringer har vi gjort oss, og er det noe programrådet bør ta tak i? 
 
Tilbakemeldinger viser at mange av studentene er lei av heldigital undervisning, men har 

forståelse for at det er lite å gjøre med. De få fysiske seminarene som ble gjennomført på BA i høst 

var verdifulle for diskusjoner og faglig utbytte, da terskelen for å delta i diskusjoner er høyere på 

skjerm. På masterprogrammet har det kun har vært digital undervisning siden det nye kullet 

startet i 2020. Den digitale undervisningen fungerer best om det er innslag av interaktivitet, 

variasjon og gode pauser.  Studentrepresentantene trekker frem digitale forelesninger etterfulgt 

av studentaktive seminarer og bruk av break out-rooms som nyttige løsninger. Motivasjonen for å 

delta på forelesninger kan være høyrere dersom disse foregår direkte i stedet for i opptak, siden 

man får mer opplevelsen av å være til stede i undervisningen. Det er et ønske at flere studenter 

tar på kameraet. Det har vært positivt å kunne bruke lesesalene. 

 
Undervisningsleder melder at underviserne også ønsker å møte studentene i fysisk undervisning så 
snart det lar seg gjøre. Digital undervisning gir mindre av den responsen man trenger for å se om 
man bør gjøre justeringer i undervisningen. Den digitale kompetansen er nå generelt på et nivå 
som gjør planleggingen mer forutsigbar enn tidligere, men det er kanskje på tide å se om man kan 
bli enda bedre på digital undervisning. 
 
Fra Studiebarometeret ser vi at koronasituasjonen har farget SV-studentenes opplevelse av 
læringsutbytte og det sosiale studielivet. Resultatene fra Studiebarometeret gjennomgås i neste 
møte. 
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For midlertidig vitenskapelig ansatte har begrensede muligheter til å benytte kontorplassene vært 
et usikkerhetsmoment under nedstengningen av campus. 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 


