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I styremøtet 14. september ble det diskutert behovet for flere undervisere, og spesielt behovet for 

undervisere som kan undervise og sensurere eksamensbesvarelser skrevet på norsk/skandinavisk 

språk. I den forbindelse ble det bedt om et notat som skisserer behovet. Notatet skisserer 

undervisningssituasjonen på bachelorprogrammet, da det er her behovet er mest prekært. Det er 

også på bachelorprogrammet vi bruker eksterne timelærere og sensorer.  

 

Kjappe fakta: 

• 6 av 8 obligatoriske emner i bachelorgraden undervises på norsk 

• Vi tilbyr 7-8 bacheloremner hvert semester. 3 av disse undervises på engelsk  

• Av disse 3 er 1 obligatorisk i graden og 2 er valgfrie emner 

• Av obligatoriske emner som undervises på engelsk tilbyr vi SOSANT1300 (høst) og 

SOSANT2000 (vår) 

• Cirka halvparten av studentene på emner som undervises på engelsk skriver eksamen på 

norsk 

 

Vi har høsten 2021 svære plusstimer i timeregnskapet og få tilgjengelige undervisere grunnet 

frikjøp og forskningsfri. Vi har derfor ansatt to seminarledere, forlenget kontrakten til to 

stipendiater og midlertidig ansatt to førstelektorer ut våren 2022.  

I rene undervisningstimer (uten emneansvar, utarbeidelse av eksamensoppgaver, sensur, 

obligatorisk aktivitet, etc) underviser de eksterne 430 timer i SOSANT1000, 280 timer i 

SOSANT1050, 100 timer i SOSANT1400, 50 timer i SOSANT2510, 100 timer i SOSANT2160 og 95 

timer i SOSANT2550. De underviser til sammen 1055 timer av totalt 1843 undervisningstimer på 

bachelor.  

«Interne» underviser 788 timer. 50 av disse undervises av instituttleder, 100 timer av en 

postdoktor og 468 timer av to stipendiater. De 788 «interne» undervisningstimene fylles med 
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andre ord i stor grad av instituttleder (uten undervisningsplikt), stipendiater og postdoktor. Da står 

vi igjen med 170 undervisningstimer på fast vitenskapelige ansatte.  

 

 

 

Under følger en tabell med oversikt over antall undervisningstimer (uten emneansvar, obligatorisk 

aktivitet m.m) på norsk og engelsk høsten 2021 og våren 2022:  

 Undervisningstimer på 

norsk 

Undervisningstimer på 

engelsk 

Høst 2021 1294 594 

Vår 2022 890 656 

 

Tabell med oversikt over antall timer sensur på emner som undervises på norsk og engelsk høsten 

2021 og våren 2022: 

 Antall timer sensur på 

norske emner 

Antall timer sensur 

engelske emner 

Høst 2021 495* 292**(146) 

Vår 2022 327* 299** (150) 

 

Merknader: 

*SOSANT1000, SOSANT1090 og SOSANT1200 regnes som skoleeksamener, men praktiseres som 

hjemmeeksamen til og med våren 2022 grunnet korona. Tabellen tar utgangspunkt i 

skoleeksamen. Uttellingen for skoleeksamen er 0,75 til sammenligning med uttellingen for 

hjemmeeksamen som er på 1,50.   

**Kun cirka halvparten av eksamensbesvarelsene på emner som går på engelsk er skrevet på 

engelsk. «Riktig» antall står i parentes.  

 

 



 3 

 

Antall rene undervisningstimer forelesning og seminar (uten emneansvar, obligatorisk aktivitet 

m.m), samt sensurtimer i parentes. Sensurtimene er regnet ut ifra antatt oppmøtetall og ikke antall 

oppmeldte studenter.    

Høst 2021 

SOSANT1000  

300 studenter 

600 (188*) 

SOSANT1050 

95 studenter 

330 (135) 

SOSANT1300 (E) 

100 studenter 

324 (150) 

SOSANT1400 

80 studenter 

324 (120) 

SOSANT2510 (E) 

60 studenter 

100 (75) 

SOSANT2160 

40 studenter 

100 (52) 

SOSANT2550 (E) 

50 studenter 

170 (67) 

 

Vår 2022 

SOSANT1090 

110 studenter 

205 (72) 

SOSANT1200 

140 studenter 

324 (98)                                        

SOSANT2000 (E) 316 (112) 
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80 studenter 

SOSANT2130 

40 studenter 

100 (52) 

SOSANT2530 (E) 

95 studenter 

240 (135) 

SOSANT2600 

Opptil 20 studenter 

161 (30) 

sOSANT2270 (E) 

40 studenter 

100 (52) 

SOSANT3090 

50 studenter 

160 (75) 

 

Merknader: 

*SOSANT1000, SOSANT1090 og SOSANT1200 regnes som skoleeksamener, men praktiseres som 

hjemmeeksamen til og med våren 2022 grunnet korona. Tabellen tar utgangspunkt i 

skoleeksamen. Uttellingen for skoleeksamen er 0,75 til sammenligning med uttellingen for 

hjemmeeksamen som er på 1,50.   

**Kun cirka halvparten av eksamensbesvarelsene på emner som går på engelsk er skrevet på 

engelsk. «Riktig» antall står i parentes.  

 

 


