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Innledning 
 
Sosialantropologisk institutt (SAI) står overfor mange spennende utfordringer.   
 
SAI har arbeidet med å gå igjennom hele sitt undervisningstilbud. Det er allerede utviklet 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.  
I det nye mellomfagtilbudet  har instituttet  gått  bort fra forelesninger i store auditorier og over til 
seminarbaserte kurs for deler av tilbudet. Kursene innebærer arbeidsformer som krever aktiv 
studentforberedelse og deltakelse. Oppgavene til eksamensessayet deles ut av kursholder tidlig i kurset. 
Hensikten er at studentene skal arbeide med skrivingen av essayet mens kurset pågår, 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. Vi vil derfor utarbeide et nytt tilbud for våre grunnfagsstudenter i 
løpet av 2001.  
 
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  som følge 
av endringer i etterspørselen fra både studenter og arbeidslivet. Kravene følger også av nye 
teknologiske muligheter for bruk og spredning av nettbasert læringstilbud, og av økende konkurranse 
om studentene blant nasjonale og utenlandske institusjoner. 
 
Vi ønsker å styrke utdanningstilbudet og forskningsinnsatsen innen IKT og dra nytte av denne 
teknologien i læringsprosessene. SAI vil i 2001 aktivt prøve ut ulike former for IKT-tiltak innefor vårt 
undervisningstilbud. 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 ønsker å forbedre kontakten med sine tidligere studenter og å være et utadrettet 
universitetsinstitutt. I den sammenhengen hører en alumni - organisasjon naturlig hjemme. Til nå har 
instituttet og dets forløpere utdannet over 400 hovedfags - og magistergradskandidater, slik at 
grunnlaget for et aktivt alumni - miljø skulle være det aller beste. Vår intensjon er å etablere et 
kontaktnett som vil gi oss tettere kontakt med våre tidligere kandidater. Vi tror det vil være både 
interessant og givende for medlemmene å følge med i utviklingen ved sitt tidligere institutt. Samtidig 
gir det oss muligheter til å få viktige tilbakemeldinger på vår utdanning og forskning. Vi tror også at 
våre tidligere kandidater vil være de beste til å markedsføre sosialantropologi - utdannelsen ved UiO og 
tjene som gode ambassadører for SAI. 
 
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 
Arbeidet med å 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. I arbeidet med nytt grunnfagstilbud vil man ta hensyn til 
hvordan dette best mulig kan tilpasses en ny gradsstruktur. 
 
Administrativ ansvarlig: Thomas Walle 
Faglig ansvarlig: Kathinka Frøystad 
Tid: vår 2001 
Budsjett: 234,000,- 

Mellomfag: Evaluere innføring av ny studieplan 
Studieplanen for mellomfag er ny f.o.m. våren 2001. Det skal gjennomføres fortløpende evalueringer 
av kurstilbudet, både blant studenter og ansatte. Justeringer av studieopplegget kan deretter 
gjennomføres ved behov.  
 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Signe Howell 
Tid: 2001 
Budsjett: 0 

Hovedfag: Forslag til justering av hovedfagstilbudet 
Instituttet vil videreføre arbeidet med å utvikle hovedfagsstudiet, blant annet for å gi en bedre 
påbygning til det nye mellomfaget og forslaget til nytt grunnfag. Det gjelder både pensum, 
undervisningstilbud og eksamensformer. Det vil også være viktig å vurdere hvordan man kan utnytte 
IKT i undervisningstilbudet. Ved et eventuelt vedtak om innføring av mastergrad i et nytt gradssystem, 
vil forslaget om justert hovedfagstilbud inkorporeres i arbeidet med å utvikle et mastergradsstudie.    
 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Arve Sørum 
Tid: 2001 
Budsjett: 0 

Hovedfag: Dugnad i forhold til gamle hovedfagsstudenter 
Instituttet vil ta kontakt med studenter som har vært registrert på hovedfag over lengre tid. Dette vil bli 
gjort i forbindelse med at det f.o.m. august 2002 ikke lenger vil være mulig å gå opp til såkalt ”gamle 
ordning” (for dem som er tatt opp før høsten 1996) på hovedfag.. 
 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Arve Sørum 
Tid: 2001 
Budsjett: 0 

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. 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. 
Instituttet vil blant annet tilrettelegge for bruk av universitetets IKT - tilbud gjennom programvaren 
’Classfronter’. 
 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Knut Nustad 
Tid: Høst 2000/vår 2001 
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Budsjett: 252,000,- 

Lage en nettbasert introduksjon til faget for nye studenter 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen  
Faglig ansvarlig: Knut Nustad og Geir Thomas Hylland Eriksen 
Tid: vår 2001 
Budsjett: 0 

Videreføre avslutningsseremoni for ferdige hovedfagskandidater hvert 
semester 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Faglig ansvarlig: Eduardo Archetti 
Tid: høst 2001 
Budsjett: 10.000 

Vurdere studenter på Dr. Polit i forhold til reglene for sluttføring. 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Geir Thomas Hylland Eriksen 
Tid: høst 2001 
Budsjett: 0 
 

Tettere oppfølging av Dr. Polit studenter i forhold til framdriftsrapportering. 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Faglig ansvarlig: Geir Thomas Hylland Eriksen 
Tid: høst 2001 
Budsjett: 0 
 

Innføre en alumni -ordning. 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen  
Faglig ansvarlig: Eduardo Archetti  
Tid: 2001 
Budsjett: 5.000,- 
 

FORSKNING 

Arrangere et felles seminar for alle ansatte med temaet forskning 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 25 000,- 

Tilrettelegge for bruk av vitenskapelige assistenter 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 195,000,- 

Tilrettelegge for faglige nettverk 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 400,000,- 
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Opprettholde et godt biblioteks  tilbud 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 220,000,- 

Evaluere gjesteforskerordningen 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 0 

Vurdere bruken av professor II hjemler. 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 0 
 

ANNET 

I større grad benytte hovedfagsstudenter som vitenskapelige assistenter 
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Johannes Falk Paulsen 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 370,000,- 

Vurdere SAIs internasjonale studentsamarbeid  
Faglig ansvarlig: Bestyrer 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 0 
 

ADMINISTRASJON 

Sikre den faglige utvikling blant det administrative personalet 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 50.000,- 
 

Benytte FS (felles studentsystem) som hovedfagsdatabase 
Administrativ ansvarlig: Thomas Walle 
Gjennomført tid: 2001 
Budsjett: 0 
 

Ta i bruk undervisningsmodulen i FS (felles studentsystem) – som basis for 
universitetets IKT - tilbud ’Classfronter’ 
Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum 
Gjennomført tid: vår 2001 
Budsjett: 0 
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