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SVEXFAC03 – forslag til handlingsplan for organisering av videre fremdrift 
Høsten 2017 nedsatte fakultetet en komité som skulle evaluere SVEXFAC03. Evalueringen er vedlagt og er basert på følgende mandat: 

Komiteen skal foreta en helhetlig vurdering av SVEXFAC03. Sentrale momenter i evalueringen vil være: faglig innhold, organisering, personalansvar og 

lokalisering. Komiteen skal gi sin anbefaling til fakultetet, og foreslå konkrete tiltak som kan gjennomføres for å forbedre/utvikle emnet. Anbefalinger fra 

komiteen skal bygge på en vurdering av følgende punkter: Emnebeskrivelse, Læringsmiljø (for både ansatte og studenter) og ressursbruk. Mandatet er 

utarbeidet med ønske om en helhetlig gjennomgang av emnet, for å komme frem til tiltak som sikrer og styrker emnets kvalitet. 

Komiteen er av den formening at potensialet for SVEXFAC03 er stort og emnet kan spille en viktig rolle i de strategiske satsingene ved SV-fakultetet, 

herunder hindre frafall og øke studentengasjementet. Dette tilsier imidlertid at SVEXFAC03 blir del av de tiltak og den tenkning som SV-fakultetet har rundt 

hvordan man tar imot førsteårsstudenten generelt, og at man sikrer et godt samspill mellom SVEXFAC03 og de ulike SV-fagene. Det er viktig at det settes av 

tilstrekkelig med tid og ressurser til selve omleggingen. 

Flertallet av studentene som tar SVEXFAC03 er førsteårsstudenter. Vi mener derfor det er viktig med en forventningsavklaring i starten av semesteret; 

hvorfor er SVEXFAC03 relevant for en samfunnsviter? Hva er koblingene til fakultetets fagdisipliner? I tillegg bør det være et økt fokus på å lære studenten å 

lære. Hvordan samarbeide i grupper? Hvordan få best utbytte av seminarundervisningen?  

Det bør være i fakultetets hovedinteresse å endre studentenes oppfatning av SVEXFAC03 som et emne «de må ta», til å bli et emne de mer umiddelbart 

forstår nytteverdien av. 

Det er for øvrig et ønske om stabilitet omkring vurderingsformen, så denne vil bli forbli uendret fra og med våren 2018. 

Hva skal gjøres Innspill fra administrasjonen Ansvarlig for oppfølging Tidsfrist 
    

Formelt emneansvar  Studiedekan  

Operativt emneansvar  Eivind Balsvik Høst 2018- 



Programråd for SVEXFAC Komiteen påpekte i sin rapport at SVEXFAC03 synes å ha dårlige 
organisatoriske koblinger til instituttene ved fakultetet. Det bør derfor 
etableres et organisatorisk styringsorgan som kan sørge for at de faglige 
koblingene mellom SVEXFAC03 og disiplinene er tilstede. Forum for 
studiespørsmål er et allerede godt etablert nettverk, og vi mener det vil være 
et godt egnet styringsorgan for SVEXFAC03. 
 

Forum for studiespørsmål  

Nytt opplegg for SVEXFAC  Diskuteres i Forum for 
studiespørsmål 
Vedtas av studiedekan 

 

Plassering av SVEXFAC i 
studieløpet 

Vi mener emnet bør legges til det første året av studieprogrammet, og at 
det bør være gode grunner til eventuelle unntak. Også i rapporten 
understrekes viktigheten av at emnets tematikk tas opp på et tidlig stadium 
i studieløpet. Dersom fakultetet går inn for en casebasert undervisning med 
sterke innspill fra fagmiljøene, vil det være enda viktigere at emnet legges 
til det første studieåret. Emnet vil kunne bidra til å styrke 
førsteårsstudentens følelse av tilhørighet og innblikk i fakultetets faglige 
egenart. 

Diskuteres i Forum for 
studiespørsmål 
Vedtas av studiedekan 

 

Budsjett og 
ekstrakostnader for 
SVEXFAC 

I budsjettet for 2019 er det ikke satt av ekstra midler til endring av SVEXFAC i 
tråd med kostnadsberegningene nedenfor. 

Studiedekan  

 

Organisering av undervisning 

 

Forelesninger 

 

Forslag 1 

Vi ser for oss at dagens forelesningsrekke beholdes, men i en slik form at de kan eksemplifisere de fem hovedbolkene som SVEXFAC03 i dag er lagt opp 

rundt;   



1. faghistorie  

2. modeller av menneske og samfunn  

3. forskningsopplegg og metode  

4. vitenskapelige forklaringer  

5. normative perspektiver og problemstillinger  

Vi ser for oss at forelesningene tar utgangspunkt i aktuelle, globale samfunnsutfordringer (eks. klima, energi, fattigdom, migrasjon, ulikhet, etc.), og at 

forelesere fra fakultetets fagmiljøer presenterer sine perspektiver.  

 Eksempel: Hva slags modeller av menneske og samfunn ligger til grunn i antropologiens syn på klimautfordringene? Hva slags forskning og 

forskningsopplegg ville være aktuelt for å kaste lys over problemet? 

Et slikt opplegg vil kunne skape en mer eksempelbasert tilnærming til emnet, men også gi studentene et innblikk i SV-fagenes egenart og særpreg. For at et 

slikt undervisningsopplegg skal kunne fungere godt, så er det viktig at emneansvarlig i SVEXFAC03 har ansvaret for at dette koordineres på en faglig god 

måte. Det bør etableres en «råd tråd», slik at studentene ser sammenhengen og nytten av en slik undervisningsmodell.  

Et konkret tiltak i arbeidet med å øke aktiviteten og engasjementet hos studentene, er å ta i bruk mentimeterknapper i undervisningen. Ved hjelp av dette 

nettbaserte verktøyet kan undervisere enkelt sette opp spørsmål og mindre avstemminger studentene kan svare på. Underviseren presenterer spørsmålet 

på en nettside og studentene sender inn svar fra sin mobiltelefon, nettbrett eller laptop. 

Forslag 2 

Et annet forslag til undervisningsmodell er å spille inn forelesningene på video. Fordelen med en slik løsning er: 

1) frigjøre tid hos de ansatte ved SVEXFAC03 som kan brukes på seminarer og lærerstyrt studentaktivitet 

2) elever med stort fravær kan likevel følge undervisningen 

3) øke fleksibiliteten ift tidsbruk hos studentene 

De innspilte forelesningene kan anvendes i en «flipped classroom»-variant, der forelesningene legges tilgjengelig på nett, mens tiden i 

seminarundervisningen blir brukt til oppgaveløsning, diskusjon og veiledning. «Flipped classroom» kan også brukes til å presentere dagsaktuelle 

saker/problemstillinger digitalt for studentene i forkant av undervisningen, og at seminarene brukes til diskusjon og problemløsning. 

 Eksempel: videosnutter av kjente fagfolk fra de ulike fagmiljøene som diskuterer samme problemstilling sett fra sitt fag. 



For at denne modellen skal fungere, er det viktig å forberede studentene på hva «flipped classroom» innebærer, hva som forventes osv.  

I begge de to forslagene skissert over, vil det kunne frigjøres tid hos de ansatte i SVEXFAC03. Vi ser for oss at en kombinasjon av de to forslagene vil kunne 

fungere godt. Å lage videomateriale krever en ekstra innsats, men vi mener det vil være et godt supplement til den mer tradisjonelle undervisningen, og 

videomaterialet vil kunne gjenbrukes. 

Seminarundervisning 

Basert på komiteens vurdering av emnet som svært teoretisk og kunnskapsorientert, ønsker vi at det gjøres noen grep for å utvikle studentenes ferdigheter i 

muntlig og skriftlig argumentasjon, samt vitenskapelig tenkning. En endret forelesningsmodell, vil kunne frigjøre tid – og dette bør kunne komme 

seminarundervisningen til gode. 

Forslag 

Vi foreslår samme modell som forelesningsrekken; organisere seminarene omkring globale samfunnsutfordringer med ulike fagteoretiske vinklinger. 

Studentene jobber i grupper. 

Innføring av obligatorisk aktivitet; studentene jobber i grupper og lager multiple choice spørsmål. Gode spørsmål kan komme med på eksamen. Dette for å 

tydeliggjøre koblingen mellom studentaktivitet og eksamen. Den enkelte student har et ansvar for å representere et gitt fagområde, slik forhindrer man 

også gratispassasjerproblemet. 

Det er en velkjent utfordring å aktivere studentene og skape engasjement i undervisningen. Her har faglærere/seminarledere et særlig ansvar i å lære 

studentene å jobbe godt sammen.  

En endret organisering av undervisningen i SVEXFAC03, vil ha betydning for de ansatte ved at de i større grad vil fungere som fasilitatorer og veiledere for 

studentaktivitetene. Tilbakemeldinger fra studenter gir et bilde av dagens seminarundervisningen som «mini-forelesninger», der tematikken fra 

forelesningene repeteres. Vi ønsker å øke studentaktiviteten og mener det må vesentlige endringer til for at dette skal skje. 

 

Tidligere har SVEXFAC03 hatt gode erfaringer med bruk av «multiple choice» -tester som en form for midtveisevaluering. Dette avvikles i 

seminarundervisningen, og på denne måten får studentene en tilbakemelding på hvordan de behersker sentrale begreper og perspektiver før eksamen. Vi 

støtter komiteen i at dette er en god idé, og mener studentene vil ha godt utbytte av dette. 

 



Et tiltak sett i sammenheng med førsteårsstudenten, kullfølelse og tilhørighet, er seminargrupper satt sammen på bakgrunn av studentenes fagfelt. Egne 

grupper med sosiologistudenter, psykologistudenter osv vil kunne styrke tilhørigheten og tryggheten til studentene, ved at de har flere potensielle kjente 

ansikter i sin seminargruppe. Kanskje vil dette senke terskelen for å være aktiv i undervisningen ved at de ikke sitter sammen med 20 ukjente studenter. 

Dette vil kunne bidra til å bedre førsteårsopplevelsen. 

Ulempen med en slik seminarfordeling er at gruppene blir mindre tverrfaglige, og diskusjonene kan tenkes å i større grad tendere mot studentenes 

eget fagfelt. Her vil det være av særlig betydning at underviser har en tydelig, veiledende rolle, slik at diskusjonene styres riktig vei. 

 

SVEXFAC03 – kostnadsberegninger 
Hva koster SVEXFAC03 idag? 

Kostnader 2018 

Fastlønn inkl sos kost (detaljer i tabellen 
nedenfor) 

                2 716 498  

Driftskostnader                       20 000  

Timelønn inkl sos kost 750 timer                     215 418  

Administrasjon                    113 800 

Totalt                 3 065 716 

 

Hvor mye vil det koste å legge om undervisningsmodellen? 
Forslaget fra arbeidsgruppen medfører en frigjøring av tid, da fem av forelesningene vil ledes av vitenskapelige fra instituttene. Dersom det lages 

videoforelesninger, vil dette kunne gjenbrukes over flere semestre.  

Den frigjorte tiden bør kunne komme seminarundervisningen til gode. I tillegg vil dagens kostnader i timelønn kunne reduseres, fordi behovet for 

timelærere vil bli mindre. Ved at de vitenskapelige har færre forelesningstimer, vil de kunne lede flere seminargrupper enn i dag. 

For å sikre godt samarbeid i gruppene, må seminarlederne sørge for god opplæring. Forslaget fra arbeidsgruppen innebærer at de faglige i langt større grad 

får ansvar for å gi faglige tilbakemeldinger på studentarbeider. De vil i mindre grad «forelese» i seminarundervisningen, men i stedet legge til rette for og 

veilede i gruppearbeidet. 



En foreslått revidering av emnet, vil med all sannsynlighet medføre betydelig mer administrasjon. Det vil kreve stor grad av planlegging og koordinering mtp 

å få på plass en forelesningsrekke med de involverte fagmiljøene. Det administrative ansvaret for emnet er i dag estimert til 20% av en stilling, og det må 

kunne forventes en betydelig økning de første par semestrene. 

Arbeidsgruppen understreket at dersom de nevnte forslagene skal iverksettes, er det viktig at det settes av tid og ressurser til selve omleggingen. Det er 

sannsynlig at det i de to første semestrene vil påbeløpe mer arbeidstimer, både for administrasjonen og de vitenskapelige, men at dette vil jevne seg ut på 

høyde med dagens nivå hva gjelder ressursbruk. 

Anslag kostnader per år 
Kostnader 2018 

Fastlønn (undervisning og sensur) inkl sos kost                                         2 716 498  

Driftskostnader                                               20 000  

Timelønn (sem.ledere) inkl sos kost 750 timer                                            215 418  

Undervisning i regi av enhetene*                                                17 825 

Administrasjon (anslått dobling av dagens arb.mengde)                                            227 600 

Totalt                                         3 197 341 

*10 timer undervisning, 5 timers uttelling per undervisningstime, anslått ltr 75 

Ved å legge om undervisningen, vil emnetilbudet i en overgangsperiode koste oss ca 100 000 kroner ekstra pr år.  


