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Seminarlederguide 

 

Denne seminarlederguiden er ment som en krykke for deg som skal ha seminarer for første 

gang. Erfaringsmessig kan det være utfordrende å vite hvordan man kan forberede seg best 

mulig, og hva som er godt nok. Målet med denne guiden er å hjelpe deg til å nå det punktet. I 

tillegg er det mange praktiske hensyn å ta, som du kanskje ikke kjenner til på forhånd. 

 

Din rolle er svært viktig for at seminarene skal fungere. Planlegging her helt sentralt for å 

oppnå suksess, og for å ha en behagelig opplevelse. Samtidig er seminarene et 

samarbeidsprosjekt, og der ditt ansvar slutter, starter studentenes.   

 

Undervisning kalles pliktarbeid, og omtales tidvis mer som et ork enn som noe positivt. Den 

trenden ønsker vi å bidra til å snu. Undervisningen er en sjanse for deg til å inspirere 

studentene innenfor en fagretning du er interessert i, og videreformidle dine perspektiver på 

antropologi. Det er en god plattform for å skape engasjement rundt antropologiske spørsmål 

du selv stiller deg, og det kan være forfriskende med innspill fra folk som ikke nødvendigvis er 

sosialisert inn i en akademisk diskurs. Det er derfor god grunn til at dette kan bli både gøy og 

nyttig.  

 

Seminarguiden er tredelt, etter kronologien i undervisningsprosessen: før seminarene; 

seminarene og seminarlederollen; etter seminarene. Under hver del tar vi for oss sentrale 

aspekter, og kommer med tips til hvordan forholde seg til typiske utfordringer som dukker 

opp. 

 

 

Før seminarene: Forberedelse 

Pensum 
 

Et åpenbart forberedelsespunkt er pensum. Ideelt sett bør du komme deg gjennom hele 

pensum før undervisningen starter. Du trenger ikke å ha nærlest, men det er lurt å få en viss 

oversikt over fagets komponenter og hva slags argumenter studentene skal bli kjent med. Det 

hjelper deg til å lage en god seminarplan. I tillegg er det nyttig å vite hva du selv syns er 

utfordrende, slik at du har tid til å sette deg mer inn i disse argumentene og diskutere dem 

med andre. Det er som regel færre seminarer enn forelesninger, så du må ta noen valg i 

forhold til hva som skal vektlegges og hva som er mindre viktig. Dette blir enklere dersom du 

har en komplett oversikt over fagets pensum.  

 

Ved å ha skumlest hele pensum før seminarstart, kan du vente med nærlesingen etter hvert 

som tekstene dukker opp på forelesningsplanen.  
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Hvis du tar notater underveis i lesingen gjør du deg selv en stor tjeneste. Ofte underviser man 

i det samme faget over flere semestre, og da er det tidsbesparende å kunne gå tilbake til egne 

notater i stedet for pensum. Dessuten er det lurt å notere spørsmål og tanker underveis, som 

kan brukes i undervisningsopplegg.  

 

Samarbeid 
  

 

Seminarvettregel:  

Ikke vær redd for å spørre andre om hjelp! Enten det er relatert til pensum, 

seminaropplegg eller andre utfordringer. Verden blir mindre mørk, og ideene flere, ved å 

dele en utfordring.  

 

 

Foreleser: Etabler tidlig kontakt med foreleser og be om et møte før forelesningsstart der 

dere diskuterer hovedbudskapet i faget. Det er mye lettere å få til god seminarundervisning 

hvis foreleser og seminarleder er samstemte og har en eksplisitt enighet om hva studentene 

skal ta med seg hjem fra dette faget. Samtidig vil faget bli lagt frem mer helhetlig. I denne 

samtalen bør dere også bli enige om hvilke tekster eller temaer som skal vektlegges og hvilke 

som er mindre viktige, slik at det er samsvar mellom forelesninger og seminarer.  

Det er også en stor fordel med god dialog underveis i semesteret. Som seminarleder vet du 

ofte langt mer om hva studentene syns er vanskelig og hvordan de jobber med materialet enn 

foreleser gjør. Så, snakk sammen.  

Dersom det er vanskelig å få til en dialog med foreleser, ta kontakt med emneansvarlig eller 

bacheloransvarlig. 

Fjorårets seminarleder: Ta også kontakt med fjorårets seminarleder. Det kan være veldig 

nyttig å bli kjent med vedkommendes erfaringer med det aktuelle pensum; hvilke tekster som 

var utfordrende å legge frem, hva slags opplegg som fungerte eller/og hvordan 

vedkommende planla undervisningen. 

Andre seminarledere: Ellers kan det også være nyttig å ta kontakt med andre seminarledere 

generelt, spesielt hvis det er flere seminarledere som underviser i dine fag. Da er det viktig å 

etablere en felles forståelse av hva seminarene skal tilby og hva som skal vektlegges. Dere 

trenger ikke å ha identiske opplegg, men bør være enige om hovedtrekkene. Slik minimerer 

dere forvirring blant studentene, for studenter prater sammen. Dersom det ikke er andre 

seminarledere på ditt fag, kan det likevel være nyttig å snakke med seminarledere fra andre 

fag for idémyldring, deling av utfordringer og liknende.  
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Forberedelse av materiell 
 

Timeplan: Før seminarrekka går i gang, bør du ha laget en timeplan som viser hvilke tekster 

som skal leses til hvilket seminar. Denne gir du også til studentene på det første seminaret, 

slik at de vet hva som skal skje, og kan ta ansvar for å lese det de skal før hvert seminar.  

Informasjonshefte: Det er også nyttig å lage et skriv med praktisk informasjon om faget og 

seminarrekka, som du deler ut til studentene. Dette er spesielt aktuelt på SOSANT1000 - 

Introduksjon til sosialantropologi, der mange studenter er nye i akademia og har mange 

spørsmål omkring administrative aspekter. 

Aller først i informasjonsheftet kommer navnet ditt, epostadressen din, kontorplassen din og 

treffetiden din. Deretter kan seminaroversikten følge, med tema og pensum fordelt ukesvis. 

Det vil som regel være lurest å ligge i etterkant av forelesningsplanen. Da har studentene 

forhåpentligvis både vært på forelesningen og lest før seminaret. Dette burde du råde dem til.  

Ellers bør det stå noe om hva som er pensum og hvor det finnes. Det kan også være lurt å 

minne dem på hva som er forskjellen på en lærebok (et støtteverktøy eller referanseverktøy), 

artikler (presenterer som regel et helthetlig argument, men kan ofte leses i en bredere 

antropologisk sammenheng) og monografier (eksempler på hvordan en etnografisk, holistisk 

studie ser ut, basert på langvarige feltarbeid, med beskrivelser av et samfunn/en tematikk fra 

flere sider og ulike teorier).  

Deretter kan du beskrive seminargangen, for eksempel åtte uker ganger to timer, og 

understreke at seminarene ikke er en ny forelesning, men en alternativ læringsplattform der 

studentene selv skal bruke og utvikle kunnskapen sin gjennom aktiv deltakelse. Hvis 

studentene må bestå en form for obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen, skriver 

du hva dette er og når det skal skje.  

Etter dette kan det følge informasjon om eksamen; hvor og når skal den være? Hva er 

eksamensformen? Hvordan skal seminaret forberede studentene på nettopp dette? Og hvor 

finnes tidligere eksamensoppgaver?  

Til slutt bør du nevne Fronter, og forklare at dette er en plattform du kommer til å benytte 

deg av. Der kan blant annet informasjonsheftet, seminarplanen og annet 

undervisningsmateriell lastes opp. I tillegg kan du samle relevante lenker til fagets læringsmål 

og emnesider, med mer. 
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Oversikt og administrasjon 
 

Planlegg undervisningstidspunkt: Tidspunktene for din seminarundervisning planlegges i 

samarbeid med bacheloransvarlig i god tid før semesterstart. Som regel vil dette følge 

forelesningsrekken, men hvis det er noe du vil at skal bli tatt hensyn til, kan du be om det. 

Innenfor visse, gitte rammer, kan du påvirke hvilke datoer som passer best for deg å 

undervise, og når du vil ha undervisningsfri.  

Oversikt over rutiner for føring av pliktarbeidstimer, uttelling for seminarundervisning og 

annet pliktarbeid, finner du her. Merk at stipendiater normalt får 40% mer uttelling for 

undervisnings- og eksamensaktiviteter enn det som er satt opp: http://www.uio.no/for-

ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/sv/sai/   

 

Få tilgang til og bli kjent med Fronter: Bacheloransvarlig gir deg tilgang til Fronter, og kan 

hjelpe deg med å åpne de digitale rommene dine der. Det er ett rom per seminargruppe. Her 

kan du laste opp materiell du deler ut, og annet som er relevant for studentene dine. På 

fellesrommet legger foreleser ut powerpointpresentasjoner og evt. lydopptak fra 

forelesningene. 

Gå på seminarlederkurs: SV-fakultetet arrangerer tverrfaglige seminarlederkurs hvert 

semester. Her får du pedagogiske tips før du starter med undervisningen og hjelp til å 

planlegge ditt første seminar, samt andre triks. I tillegg avholdes det et oppfølgingsseminar 

underveis i semesteret med erfaringsutveksling på tvers av fagretningene.  

Skaff deg oversikt: Rett før undervisningen starter, er det lurt å ta seg en orienteringsrunde og 

finne rommene du skal være i. Legg merke til om det er whiteboard eller tavle, og skaff deg 

det du trenger av kritt og tusj i forkant. Dette kan du plukke opp hos SAI-resepsjonen eller i 

SV-infosenter. Hvis du skal bruke pc og prosjektor kan det være lurt å sjekke at dette fungerer 

som det skal og at det er enkelt å logge seg inn. Ingen vil være teknon00b med publikum.  

 

 

  

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/sv/sai/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/sv/sai/
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Seminarene og seminarlederrollen: undervisningen 
 

 

Seminarvettregler  

 Vær forberedt 

 Ha en plan 

 Vær imøtekommende  

 Kontroller tidsbruken din 

 

 

 

Da har vi kommet frem til selve rosinen i den akademiske pølsa: seminarundervisningen.  

Det er helt vanlig å være nervøs i forkant, men dette går som regel over etter hvert. Det 

overordnede målet er hele tiden studentenes læring og å få flest mulig opp til eksamen, men 

også å stimulere deres interesse for faget.  

 

Det kan være lurt å tenke igjennom hvem du ønsker å være som seminarleder, hvordan du vil 

legge opp seminarene dine og hva slags forventninger du har til studentene dine. Du er heller 

ikke verdensmester før du har prøvd, og hvis du ikke klarer å leve opp til dine egne standarder 

i løpet av den første uka, fortvil ikke. Det første generelle tipset er å ”fake it till you make it”. 

Studentene dine, i alle fall en del av dem, er like nervøse som deg. Så lenge du fremstår rolig 

og med orden i sysakene, er det ingen grunn til at dette ikke skal gå bra.  

 

I begynnelsen er det er viktig å understreke at du er en tilgjengelig fagperson. Du bør opplyse 

studentene dine om treffetiden din og oppmuntre dem til å komme, spesielt med tanke på 

målet om å minske avstanden mellom instituttet og de som studerer der. I tillegg bør du 

oppfordre dem til å sende deg spørsmål på epost hvis det er noe de stusser over i løpet av 

uka, i all hovedsak relatert til det faglige innholdet. Her kan det være lurt å minne dem på, 

spesielt hvis det er førsteårsstudenter, at det er et skille mellom vitenskapelig og 

administrativt ansatte. Hvis studentene har spørsmål om alt fra kandidatnummer til 

seminarrom, må de ta kontakt med administrasjonen. Likevel, det er viktig at studentene blir 

trygge på at det går an å henvende seg til deg. Så gjør det til en vane å svare på alle 

henvendelser. Og det er bare å smøre seg med tålmodighet, for de merkeligste forespørsler 

kan dukke opp.  

 

Målet med seminarene er at studentene skal være aktive og anvende faget. Innledningsvis 

kan det være lurt å etablere trygge rammer, understreke at det ikke fins dumme spørsmål, og 

at det er rom for misforståelser eller ufullstendige undringer. Det er derfor vi tilbyr 

seminarundervisning. I tillegg er ikke antropologien et fasitfag, men fullt av empiri og åpne 

spørsmål, og studentene bør få anledning til å tilnærme seg faget på eget vis. Din jobb er å 

stille spørsmål, bryte opp i mindre grupper og la alle få anledning til å prate. Samtidig trenger 
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ikke alle å si noe i plenum. Et annet tips er å tåle stillheten. Det gjør ingenting hvis det blir 

stille et øyeblikk.  

 

Du kan med fordel også gi av deg selv: snakk om eget feltarbeid, illustrer med egne 

opplevelser, gjerne av en sånn art at studentene også begynner å reflektere rundt sine egne 

hverdagsopplevelser. Men, vær måteholden. Du er ikke pensum.   

Ta også evalueringsnotater underveis; er det noe som fungerer veldig bra i seminaret, skriv 

det ned. Er det pensumtekster som oppleves ugjennomtrengelige? Skriv det ned. Dette er 

både for din egen del og kan gjøre undervisningen enklere for deg neste gang du skal i ilden, 

men også for fagets utvikling og forbedringspotensial. Du er den fagpersonen som er 

nærmest studentene, og det gir god innsikt. 

 

Det første seminaret 
 

Det første seminaret er alltid mer administrativt enn de andre. Her skal du presentere deg 

selv, ha presentasjonsrunde med studentene, snakke om dine forventninger til studentene, 

presentere seminarplanen og fortelle litt om hvordan du kommer til å organisere 

seminaraktiviteten. 

 

Presentasjon av seminarleder og studenter: Du kan for eksempel presenterer deg selv først og 

si litt om bakgrunnen din, feltet ditt og hvorfor du valgte antropologi og hvorfor det er viktig 

og relevant. Deretter kan du sette i gang en navnerunde. Her er det rom for variasjon, fra 

standardintroduksjonen der alle sier navnet sitt, studieprogrammet de tilhører og om de har 

studert tidligere eller ikke, til lek og moro. Du må selv velge det du er mest komfortabel med 

og eventuelt oppsøke google for leketips. Det er fint å få unnagjort navnerunden tidlig, slik at 

du og de andre vet hvem dere er.  

 

Informasjon om seminarrekka og kurset: Når dette er unnagjort kan du gå over til å snakke 

mer konkret om seminarene og hva du forventer, spesielt med tanke på studentenes 

forberedelse. Her kan det være nyttig å dele ut informasjonsheftet. Dette bruker du litt tid på 

å gjennomgå, da minimerer du antall spørsmål og eposter i etterkant. Minn også studentene 

på at du kommer til å laste opp dette opp på Fronter, slik at det er tilgjengelig der hele 

semesteret.  

 

Introduksjon til faget: Du kan ikke regne med at studentene har forberedt seg spesielt godt til 

det første seminaret, så pass på å ha et opplegg alle kan delta på. Det kan for eksempel være 

en introduksjon til eller repetisjon av grunnbegreper, enten for antropologien generelt eller 

mer spesifikt i forhold til fordypningsemnene. For eksempel kan du enten ha gjort klar en liste 

med begreper som studentene parvis samarbeider med, før det tas i plenum, eller du kan be 

studentene selv skrive ned viktige begreper i (sosial, økonomisk, politisk, religions-) 

antropologi. Deretter ramser de opp begrepene som du skriver på tavla. Så ringer du rundt 
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noen av dem og ber studentene jobbe i grupper med å forklare disse før en gjennomgang i 

plenum.  

 

Før seminaret er slutt fordeler du tekster til neste gang. Hvis du har tre artikler på 

seminarplanen din, deler du seminaret i tre slik at alle nå har ansvaret for en tekst hver.  

 

Seminaropplegg 
 

Tre enkle tips: 

1. Få studentene til å snakke selv så tidlig som mulig ut i seminaret, gjerne i par eller i 

grupper. 

2. I begynnelsen av hvert seminar henter du opp tråden fra forrige gang og sier hvordan 

det er relevant for dagens arbeidsøkt. 

3. Pass på tiden og hold din egen tidsramme (men vær fleksibel; kanskje må dine planer 

vike hvis det er en interessant plenumsdiskusjon på gang? Nøkkelen er å ta bevisste 

valg)! 

 

Ideelt sett består et seminar av de gjenkjennelige komponentene introduksjon (henter gjerne 

opp tråden fra forrige seminar, og introduserer dagens tema); hoveddel (her skal studentene 

jobbe og anvende antropologien og det de har lest) og en oppsummering/avslutning (hva har 

vi egentlig snakket om i dag? Hvorfor er det viktig? Hva skal skje neste gang?). 

  

Det brukes ulike strategier når det gjelder forberedelse og fordeling av tekster til seminarene. 

Noen ber studentene lese alt, og dette er åpenbart det ideelle, men fører dessverre ofte til at 

studentene ikke leser noe, men dette varierer. Dersom du har en slik erfaring, kan det være 

bedre å fordele arbeidsbyrden studentene imellom, slik at de faktisk forbereder noe. Et 

seminar uten noen studenter som har lest, blir ikke et godt seminar. Dersom pensum er 

artikkel- eller kapittelbasert kan du dele studentene inn i grupper og gi hver gruppe ansvaret 

for sin tekst. Det er lurt at studentene settes i disse gruppene før de skal lese teksten, fordi 

det kan skape en større forpliktelsesfølelse overfor medstudentene. Ved en slik 

arbeidsfordeling er der viktig å påpeke at studentene jo skal lese alle tekstene og at eksamen 

er i hele pensum.  

 

Det vil alltid være noen studenter som ikke har forberedt seg. De får bare bli plassert på en 

gruppe og delta etter beste evne. Det er også en fordel hvis gruppene ikke blir for store, for 

da er det noen som drar lasset mens andre sluntrer unna. Tre til fire per gruppe er ideelt. 

 

Undervisningsaktivitetene kan gjøres individuelt, i grupper eller begge deler. Ofte er det fint å 

la studentene tenke litt alene først, og deretter la dem diskutere i gruppe. Studentene føler 

seg også som regel tryggere på å snakke i plenum dersom de har testet ut tankene sine i en 

mindre gruppe først. 
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Etter gruppearbeidet bør det være en form for gjennomgang. Dette kan gjøres på flere måter, 

enten at du leder en oppsummering og gruppene selv gjengir den diskusjonen de hadde eller 

at de presenterer svar på spørsmål de har jobbet med. Alternativt kan studentene deles inn i 

nye grupper, med en representant fra hver artikkel, hvor hver enkelt presenterer sine 

synspunkter eller svar for de andre.   

 

Avslutt hvert seminar med å si hva dere skal jobbe med neste gang og fordel den aktuelle 

pensumlitteraturen.   

 

Seminaraktiviteter 
 

Videre følger konkrete eksempler på ulike seminaraktiviteter 

 

Think, pair, square, share (en klassiker fra seminarlederkurset) 

 Kom med et spørsmål/en påstand, la studentene få tre minutter til å sitte alene og 

reflektere over den og notere.  

 Så går studentene sammen i par, og får litt tid til å diskutere seg i mellom. 

 Deretter kombineres de med naboparet, nå med enda mer diskusjonstid.  

Du kan også utdype spørsmålet eller komme med påstander underveis.  

 Til slutt tas det i plenum, der du styrer diskusjonen og også kommer med ditt eget 

synspunkt. Dette er en fin måte å få alle til å delta og snakke på.  

Boblegrupper x 2 (alle får snakket) 

 Denne aktiviteten består av to runder og krever at artiklene er fordelt på forhånd. 

 Først går studentene sammen i grupper basert på hvilke artikkel de har lest, slik at de 

som har forberedt samme artikkel jobber sammen med et opplegg.  

Samtidig som studentene jobber med opplegget, går du rundt og snakker med hver 

gruppe for rettledning og diskusjon.  

 Deretter setter du sammen nye grupper på tvers, slik at alle artiklene er representert.  

 Deretter gir du studentene for eksempel tre minutter til å presentere sin artikkel på. 

Du styrer og sier hvilke artikkel som skal begynne, og du passer tiden. Når det har gått 

tre minutter bytter de, selv om de ikke ble helt ferdige.  

 Etter presentasjonene spør du om det er noen uklarheter eller ting de lurer på. 

 Til slutt kan gruppene oppsummere seg i mellom, dekke perspektiver de ikke rakk og 

finne ut hvordan de ulike artiklene snakker til hverandre, metode, teori, empiri etc.  

Assosiasjonsøvelse 

 Be studentene assosiere fritt med penn og papir over et tema, et begrep eller 

liknende. Hver student sitter med penn og papir. De har ikke lov til å løfte pennen fra 
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papiret eller diskutere med sidepersonen. Du ber dem skrive alt de assosierer med et 

begrep eller tema.  

 Du gir dem temaet, og de skriver i opptil 2 minutter.  

 Deretter sitter de i grupper og lager et felles assosiasjonskart, basert på det de skrev. 

Dette kan diskuteres i plenum, og du kan ta bilder av assosiasjonskartene og legge 

dem ut på fronter.  

Andre typer gruppearbeid 

 Spørsmålsark: seminarleder forbereder spørsmål til hver artikkel. Studentene 

diskuterer først i grupper, og presenterer deretter svarene sine i plenum eller i nye 

grupper der hvert gruppemedlem skal presentere svarene fra sin tekst. 

 Sammendrag: Studentene skal skrive sammendrag av en artikkel; hvordan skal det 

som er viktigst i en artikkel hentes ut og forstås? Hvordan kommer man frem til hva 

som er det viktigste? 

 Begreper: Studentene skal identifisere viktige begreper i teksten de har lest, eller som 

angår tematikken dere skal diskutere. Deretter kan du be dem jobbe med å forklare 

noen av begrepene.  

 Komparasjong og analyse: Trekke tråder og øve seg på å se sammenhenger i pensum, 

for eksempel hvordan metode/religion/økonomi går igjen i mange av 

pensumbidragene. 

 

Teori-empiri-metode 

 Be studentene si noe om teori, empiri og metode i teksten de har lest. Dette er en god 

øvelse for å utvikle en bevissthet omkring forskjellene, men også overlappene, mellom 

disse tre sentrale aspektene i et antropologisk argument. Forståelse for disse kan også 

hjelpe dem i å vurdere argumenter, og til å utvikle kritikk.  

Komparasjon 

 1: Ta fatt i et spesifikt teoretisk perspektiv (for eksempel rolle og status), og be 

studentene anvende dette på empiri de har lest. 

 2: Gi studenten spørsmål om hvordan spesifikke teorier, eller teori og empiri, kan 

anvendes på eller sammenliknes med hverandre. 

 3: Be studentene tenke fritt om hvilke andre artikler den de har lest kan trekkes inn 

eller sammenliknes med. 

 4: Lag tabeller, der for eksempel ulike aspekter ved økonomisk antropologi kan stå i 

den vertikale kolonnen og pensumbidrag i den horisontale. Dette gir et visuelt 

perspektiv på pensum. 

Sitatjobbing 

 Dette funker spesielt bra med monografier: Klipp ut essensielle sitater fra 

monografiene det jobbes med. Studentene diskuterer sitatene i lys av bokas 

hovedtematikk, fagets teoretiske perspektiv, grunnbegreper, annet pensum. 



12 
 

Bok (eller artikkel?) bad 

 Egner seg godt i til monografijobbing. La for eksempel den ene delen av seminaret 

trekke fram det positive, mens den andre halvparten trekker fram det negative, la 

diskusjonen bygge på dette.  

Eksamensforberedelser 

 Gjennomgå hvordan lese og forstå en eksamensoppgave, ord for ord. 

 Disposisjonsverksted for tidligere eksamensoppgaver. 

 Hvordan skrive en god akademisk oppgave? 

Diskutere generelle påstander: 

 For eksempel: Skal antropologien være et politisk prosjekt? Eller, er det mulig å 

studere andre menneskers religion og være religiøs selv? Osv. 

 

 

Typiske utfordringer i seminarundervisningen 
 

«Jeg får et spørsmål jeg ikke kan svare på» 
Ikke begynn med en monolog uten form og innhold bare for å snakke deg vekk fra det 

faktum at du ikke vet. Dette gjennomskues. Forsøk heller andre løsninger:  

 Still motspørsmål, hvorfor lurer studenten på dette?  

 Si at dette var et godt spørsmål, henvend deg til resten av seminaret og spør om 

noen av de har noen tanker om temaet. 

 Vær ydmyk og innrøm at du er usikker, men at du vil sjekke det opp til neste 

seminar og be studentene gjøre det samme. Hold løftet ditt.  

 Vurder om det er relevant. Forklar i så fall hvorfor du mener det ikke er relevant.  

 

«Ingen sier noe» 
Her kommer viktigheten av å planlegge seminarene inn. En preventiv strategi er å sette 

studentene i gang med et opplegg straks seminaret begynner, slik at alle får pratet tidlig 

og stemningen blir litt løsere. Da blir det mye enklere med plenumsdiskusjoner etter 

hvert. Hvis det likevel blir stille:  

 Still det samme spørsmålet, men si at de får tre minutter til å diskutere dette med 

naboen først. Det hjelper alltid. 

 Spør studentene hva de diskuterte i grupper, ikke hva svaret er. Sistnevnte er 

avskrekkende og ber om fasiten. Førstnevnte ber kun om en gjenfortelling av 

deres samtale.  
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«Det er en seminardeltaker som dominerer og alltid tar ordet» 
Som regel er det fint hvis det noen som har mye på hjertet, men ikke hvis dette er 

irrelevant, tar opp unødvendig mye tid og gjør at andre passiviseres.  

 Del dem opp i to og to eller i gruppe, for å diskutere en tematikk,  men pass på å 

rullere slik at ingen er stuck med skravle-Frans gjennom alle seminarene.  

 Ved plenumsdiskusjoner: vær aktiv i rollen som ordstyrer og ikke la vedkommende 

svare for mye. Dersom det ikke er noen andre som tar ordet, men kun denne ene 

personen, si til alle at flere enn skravle-Frans må bidra i diskusjonen - og gi dem så 

anledning til det.  

 Rund av svarene til vedkommende raskt og henvend deg til en annen.  

 Hvis ingen av rådene over virker, si ifra til vedkommende på tomannshånd i 

pausen eller etter seminaret. Dette må gjøres på en pedagogisk måte der du først 

takker for at vedkommende er så aktiv, men samtidig ber hen dempe seg og slippe 

andre til. 

 

«Jeg går tom for seminaropplegg» 

 Ha alltid en liste med diskusjonsoppgaver eller provoserende påstander liggende, 

slik at hvis du har ti-femten minutter igjen, kan du stille en av disse i plenum/to og 

to, og så ta en diskusjon. Den typen diskusjoner hever ofte temperaturen på 

seminarene og kan bli interessante.  

 Be dem sammenlikne og finne komparasjonspunkter mellom de ulike 

pensumbidragene de har lest til i dag.  

 Spør studentene om det er noe de ønsker å diskutere, repetere, vil ta opp e.l.  

 Benytt anledningen til å be om tilbakemeldinger på faget og seminarene: Er det 

noe de ønsker seg mer eller mindre av i seminarene? 

 

«Ingen er forberedt» 
Her har du flere muligheter: 

 Alvorsprat: Fortell dem at du bruker mye tid på å forberede seminarene for å 

hjelpe dem til å klare eksamen, men at de må lese pensum for at dette skal være 

noen vits. Seminaret er meningsløst hvis ikke studentene forbereder seg. Spør 

deretter hvorfor de ikke leser. Da kan det komme frem at de syns akademisk lesing 

er utfordrende og du kan snakke med dem om viktigheten av allikevel å prøve, og 

om hvordan best lese en antropologisk tekst.  

 Kjør seminar: Si at du kommer til å kjøre som planlagt men at dere som en 

konsekvens må ha et lærebok/forelesningsnotater/wikipediabasert seminar denne 

gangen. Klargjør at dette læringsutbyttet er langt dårligere. 

 Kutt ned tiden: hvis de ikke kan gjennomføre opplegget du har planlagt fordi de 

ikke har lest, kan de gå en time tidligere for å jobbe med opplegget, og presentere 

det på neste seminar. Klargjør da at de sløser med sin egen seminarundervisning.  
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«Ingen/svært få møter opp» 
Forsøk å finne ut av hva som er årsakene til at folk ikke kommer: 

 Organiser en anonym evaluering av seminarene 

 Forsøk å finne ut av om det er noe som gjør det ubehagelig for studentene å 

komme, for eksempel ved en evaluering. Mange synes kanskje at det er vanskelig å 

lese antropologiske tekster, og føler de ikke klarer å stille godt nok forberedt. Da 

kan du klargjøre at det viktigste er at de prøver, og så bruker seminarene for å 

klargjøre. Antropologi er et modningsfag, og forståelsen sniker seg inn litt etter litt. 

Studentene bør få høre at dersom de dropper å komme på seminar av den grunn, 

hindrer de at den modningen går raskere og lettere. 

 Det er vanlig at seminardeltakelsen faller utover i semestret, så ikke få panikk. 

Samtidig kan det være lurt å sette spørsmålstegn ved egeninnsats fra tid til annen.  

 Selv om det bare dukker opp et par stykker, må du være fleksibel med opplegget. 

Det er ikke deres skyld at medstudenter uteblir og de skal ikke straffes for det. Hvis 

dette er et gjennomgående problem, kan du slå sammen seminarer.  

 

Etter seminarundervisningen 
 

Sensurarbeid og evaluering 
 

Etter seminarundervisningen gjenstår evalueringen av faget, sensurarbeid, grunngivelse på 

karakterer og mulig sensurering av utsatt eksamen eller klagesaker. Det er en fordel at de 

som underviser i faget også er de som sensurerer det, siden de har friskt kjennskap til pensum 

og oversikt over hva som har blitt vektlagt på forelesninger og seminarer.  

Du vil mest sannsynlig bli bedt om å sensurere, og det bør du takke ja til. 

 

 

Sensur og begrunnelse 
 

Du vil få beskjed fra eksamenskonsulenten når ”bunken din” er klar, i tillegg til en epost med 

karakterkriterier, orientering til sensor, et skjema for kryssleste besvarelser og et skjema for 

muntlige begrunnelser. I den samme eposten vil det stå en sensurfrist som du må du 

overholde. Hvis det er første gang du sensurerer, kommer du til å krysslese omtrent ti 

besvarelser med emneansvarlig eller foreleser. Det vil si at dere begge sensurere hver deres 

bunke, og møtes for å diskutere karaktersettingen. Dette er for å hjelpe nye sensorer i gang 

og vise vurderinger i praksis.  

 

Når du sensurerer er det viktig at du tar gode notater underveis. Du skal hele tiden vite 

hvorfor du setter den karakteren du gjør og argumentere for det. Etter studentene har 
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mottatt sensuren, har de én uke på seg til å be om begrunnelse. Sensor skriver denne, og da 

er det tidsbesparende å slippe og gå tilbake til selve besvarelsen, men utelukkende støtte seg 

til notatene.  

 

En av dagene før sensurfristen vil det være et sensurmøte der alle sensorene samles og 

kryssleser hverandres A’er, F’er og de som ligger på vippen mellom to karakterer eller av 

andre årsaker er vanskelig å bedømme. Hit kan du også ta med deg dine tvilstilfeller.  

Du får pliktarbeidsgodtgjørelse for sensureringen og for kryssleste oppgaver.  

 

Listen over studenter som ønsker begrunnelse, får du tilsendt av administrasjonen så fort som 

mulig. Da har du normalt en uke på deg til å skrive en begrunnelse eller avtale en dato for å gi 

den muntlig. Det viktigste med en begrunnelse er at studenten forstår hvorfor vedkommende 

har fått den karakteren som er gitt, hva som var bra, hva som manglet og hvor 

forbedringspotensialet ligger. Det er ikke sånn at studenter utelukkende ber om begrunnelse 

på karakterer de er misfornøyde med eller som de ønsker å klage på. Gode begrunnelser er 

viktig for å skape bedre studenter. Dette er en måte å skyve de i den retningen vi ønsker.  

 

Spør hvis det er noe du lurer eller er usikker på. Det er alltid bedre å spørre én gang for mye 

enn én gang for lite, i tillegg kan du ta med de vanskeligste tvilstilfellene til sensurmøtet. 

 

 

Evaluering 
 

Etter sensureringen vil du bli bedt om å gi en evaluering av emnet til en emnerapport satt 

sammen av foreleser/e og seminarleder/e. Her kan du lene deg på notatene du har tatt i løpet 

av semesteret. Det er veldig fint hvis du har tilbakemeldinger på pensum, forelesninger, 

seminarer, studentoppmøte og helheten i faget. Som seminarleder får man et helt annet 

innblikk i studenthverdagen enn foreleserne gjør, med tettere kontakt med studentene. 

Studentene selv evaluerer ikke emnet sitt hvert år, så hvis det er noe som går igjen av ris eller 

ros, er det viktig å inkludere dette i din evaluering (når studentene evaluerer faget vil også du 

evalueres, med navn og ganske direkte).  

 


