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Forslag til omstrukturering av undervisningen i første semester på FINF 

 

 

Innledning 

En viktig bakgrunn for dette forslaget er endringen i rekrutteringen av studenter på FINF. Tidligere 

har nesten alle studenter fullført bachelor i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI), 

noe som både har gitt en forvaltningsinformatisk grunnutdanning på til sammen 50 studiepoeng, og 

den påkrevde faglige bredden innen informatikk, jus og samfunnsvitenskap. Fra og med H20 vil 

søkere til FINF fremdeles ha nevnte faglig bredde, men vil ikke nødvendigvis være kjent med 

forvaltningsinformatikk. Begge emner som undervises i høstsemesteret (FINF4011 og FINF4012) har 

forvaltningsinformatisk vinkling, men dette er ikke tilstrekkelig til å formidle forvaltningsinformatiske 

perspektiver bredt nok og tidlig nok. Ett av formålene med den foreslåtte omstruktureringen av 

undervisningen, er at forvaltningsinformatiske vinklinger skal bli presentert på langt tidligere, 

tydeligere og mer omfattende måte på masterstudiet enn det som i dag er tilfellet. 

På denne bakgrunnen er det sterkt ønskelig å gjøre endringer i undervisningen for i størst mulig grad 

å kompensere for bortfallet av DRI. I dette forslaget er det primært tre grep som er ment å ha en slik 

virkning: 

 Introduksjonsseminar i første semester om aktuelle emner med innledere som har 

forvaltningsinformatisk utdanning 

 Innføring av case-basert seminarundervisning 

 Innspilling av grunnforelesninger om forvaltningsinformatikk 

 

Det er trange rammer for undervisningen på FINF. Til dagens undervisning på FINF har vi 20 timer 

undervisning som ramme for hvert emne, og dette har stort sett blitt brukt til forelesninger, dvs. 10 

dobbeltforelesninger. Det har ikke vært seminarer ledet av lærere, kun gruppearbeid knyttet til en 

obligatorisk oppgave på hvert emne. Dette forslaget blir også fremmet for å gjøre 

undervisningsformene på FINF mer varierte enn den er i dag, med mer vekt på studentaktivitet, 

diskusjoner og anledning til faglig refleksjon. 

En annen viktig bakgrunn for dette forslaget til endret undervisning, er markert større vekt på bruk 

av digitale hjelpemidler i undervisningen ved JF. Dette gjør det lettere enn tidligere å få aksept for 

omlegging som involverer digitale læremidler. Dessuten er det lagt bedre til rette for å produsere 

slike læremidler. Jeg antar også at studentene har en forventning om, og vil se positivt på, en 

omlegging der digitale læremidler spiller en større rolle enn i dag. 

 

Oversikt over elementer i forslaget 

Forslaget har følgende elementer: 

A. Antall timer klasseromsforelesninger med lærer reduseres fra 20 til 10 på hvert emne 

a. 4 – 6 timer reserveres grunnforelesninger med emne valgt av emneansvarlig 



b. 2 – 3 timer reserveres til forelesninger om emner etter studentenes bestilling 

(«bestilte forelesninger») 

c. 2 – 3 timer reserveres til forelesninger om emner som emneansvarlig mener det er 

spesielt behov for å undervise i 

B. 10 timer reserveres til seminarer med lærer 

C. Det spilles inn forelesninger innen grunnleggende forvaltningsinformatiske emner som gjøres 

tilgjengelig på nett, og som blir pensum for studenter på FINF. 

D. Det legges opp til varierte arbeidsformer for obligatoriske oppgaver. 

E. Det arrangeres ett åpent seminar tidlig i september hvert år med forvaltningsinformatisk 

vinkling på aktuelle saker. Fordi seminarene reelt sett også er et formidlingstiltak, foreslås 

det at det åpne seminaret blir arrangert utenfor det som formelt regnes som undervisning. 

F. Våren20 vil DWS prøve ut en ordning med «lunsj med lærer». Blir dette vellykket, er det 

aktuelt å legge denne ordningen inn som element også i undervisningen H20. 

 

Nærmere om hvert element 

A. Forelesninger. Reduksjonen av tradisjonelle forelesninger gir fremdeles plass til forelesninger 

innen emner der det er spesielle behov. Forelesningene bør ikke nødvendigvis forutsette ett 

tema for hver dobbeltforelesning, men kan like gjerne innebære flere kortere forelesninger. 

For å unngå et for oppsplittet opplegg for studenter og lærere, bør imidlertid forelesningene 

gjennomføres innenfor en ramme på 2 timer. Innen hver slik bolk bør det altså kunne tas opp 

2 – 3 temaer, med pauser som passer med innholdet. Det foreslås tre forskjellige 

fremgangsmåter for å velge forelesningstemaer: 

a. Grunnforelesningene bør gjelde temaer som emneansvarlig mener er essensielle for den 

faglige forståelsen av emnet. Grunnforelesningene bør holdes tidlig i semesteret. Disse 

forelesningene vil i utgangspunktet være «tradisjonelle», men bør tas opp og være 

tilgjengelig for studentene etter undervisningen er holdt. 

b. Studentstyrete forelesninger. Dette er ment å være forelesninger om emner etter 

studentenes bestilling. Bestillingen krever at studentene møtes for å bli enige, og kan 

enten være begrunnet i at temaet er spesielt interessant, og at temaet er spesielt 

vanskelig. Slike forelesninger bør typisk skje i siste halvdel/mot slutten av semesteret. 

c. NB-forelesning. Valg av tema(er) for forelesningen som emneansvarlig mener det er 

spesielt behov for å undervise i, gjøres fortrinnsvis på grunnlag av inntrykk fra 

seminarene og fra gjennomgang av obligatoriske oppgaver. Disse forelesningene holdes 

helt mot slutten av semesteret, omtrent på samme tid som de studentstyrte 

forelesningene, jf. b. 

B. Seminar med lærer bør normalt ha varighet på 2 timer, noe som gir anledning til 5 seminarer. 

Forslaget er å gjøre alle slike forelesninger case-baserte, ved at hvert seminar innledes av en 

ekstern representant for et forvaltningsorgan eller privat virksomhet, som kortfattet 

presenterer en relevant, praktisk problemstilling fra sitt arbeidsfelt. Studentene får oppgitt 

noen diskusjonspunkter som de drøfter i smågrupper (4 – 5 personer), og seminaret avsluttes 

med at smågruppene legger frem synspunkter og konklusjoner i plenum. Diskusjonene skal 

innebære at studentene må oppøve og anvende slike kunnskaper og ferdigheter som er 

læringsmål for emnet. Forutsetningen er at den eksterne personen kan bruke av sin 

arbeidstid uten å stille krav om betaling. Det er ønskelig at vedkommende også er til stede i 

plenumsdiskusjonen sammen med faglærer. 



C. En hovedstrategi for å sikre grunnleggende forvaltningsinformatiske innsikter, er at det blir 

spilt inn forelesninger innen utvalgte forvaltningsinformatiske emner som kompenserer for 

bortfallet av DRI. Forelesningene bør gjøres åpent tilgjengelig på nett, og bør være 

supplerende pensum for studenter på FINF-emner i første semester, dvs. FINF4011 og 

FINF4012. I disse emnene deltar det minst to studentgrupper; FINF- og MiR-studenter. Jeg 

antar likevel det ikke er behov for å endre på eksamensordningen på grunn av dette: For det 

første vil materialet være åpent for alle, og vil dessuten i stor grad bli reflektert i forelesninger 

og seminarer og dermed være kjent for alle aktive deltakere. Studentene vil uansett ha ulik 

faglig bakgrunn og dermed noe forskjellig bakgrunn ved utforming av eksamenssvar. Denne 

faglige bredden er typisk for FINF, og er verdsatt som en av styrkene ved 

undervisningsopplegget. Eksamensspørsmål bør likevel ikke ta direkte utgangspunkt i innspilte 

FINF-forelesninger. 

I møte med studentene den 3. mars diskuterte vi endrede undervisningsformer. 

Studentene foreslo da at de kunne lage og spille inn forelesninger. De aktuelle studentene har 

DRI-bakgrunn og har både forutsetninger for å holde et høyt faglig nivå og å finne frem til gode 

formidlingsmåter. Vi ble derfor enige om at vi organiserer et arbeid for å prøve ut slike 

muligheter. Dette krever trolig en produksjonsgruppe og en redaksjonsgruppe, og det vil 

antagelig være behov for noe friske midler. Planen er å undersøke om tilgjengelige midler kan 

være tilgjengelig fra CELL (Center for Excellent Legal Learning ved JF) eller fra andre kilder. 

Arbeidet bør igangsettes etter studentene har hatt eksamen. Uansett må jeg som 

programansvarlig i siste instans ha ansvar for at det blir forelesninger tilgjengelig til 

semesterstart – om nødvendig egeninnspilte forelesninger. 

D. For å oppnå mer interaktive undervisningsformer og læringsmåter, bør vi endre kravene til 

obligatoriske studentarbeider. I dag er det ett obligatorisk arbeid i hvert emne, og disse er 

bygget opp som en kombinasjon av gruppearbeid og individuell skriftlig fremstilling. Jeg 

foreslår å beholde denne formen for FINF4012, fordi det rettsdogmatiske innholdet i dette 

emnet passer best for en mer tradisjonell skriftlig fremstilling. For FINF4011 og FINF4021 bør 

obligatorisk oppgave ha et annet innhold. Aktuelle former er i) innspilt foredrag og ii) 

podcast. Ordningen betyr at alle studenter på FINF vil lage skriftlig fremstilling, foredrag og 

podcast én gang i løpet av de to første semestrene (FINF4011, FINF4012 og FINF4021). Jeg 

foreslår at obligatorisk oppgave i FINF4011 blir podcast, og at det på FINF4021 kreves innspilt 

foredrag. Endringene bør om mulig tre i kraft fra og med H-20. I denne omgangen foreslår jeg 

ikke å endre obligatorisk oppgave på metodeemnet (FINF4022) eller opplegget for FINF4031 

(som har krav om en kombinasjon av fagartikkel og muntlig presentasjon i seminar). 

Omleggingen av obliger krever at det er tilgjengelig teknisk utstyr og nødvendig veiledning i 

bruk av utstyret. Jeg antar dette lar seg løse innenfor rammene av ressursene i Domus 

Juridika. 

E. Det åpne seminaret tidlig i september hvert år, kommer i tillegg til det åpne seminaret som 

inngår i FINF4021, som i dag arrangeres i vårsemestrene, og som jeg ikke foreslår noen 

endringer av.  Seminaret i september vil være helt i begynnelsen av semesteret og er ment å 

gjøre det lettere for nye studenter å sette seg inn i og forstå den forvaltningsinformatiske 

vinklingen. Dette er ikke tenkt å skje i form av teoriforelesninger, men som anvendt 

forvaltningsinformatikk, dvs. i form av seminarinnlegg som handler om aktuelle saker. 

Ambisjonen er at det på dette seminaret skal være mulig i stor grad å benytte tidligere 

kandidater fra FINF, og at disse kan ta utgangspunkt i aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer. 

Programmet må legges opp slik at det er av interesse også for eksterne. Åpne seminarer er 

gratis for påmeldte. Dette gir noe mindre utgifter til servering (vi bruker JFs lokaler), men jeg 

antar de er mulig å finne midler til dette formålet. 



F. Det siste elementet, «lunsj med lærer», vil bli gjennomført V20 uavhengig av den 

omstruktureringen av undervisningen som jeg ovenfor har fremmet forslag om. Om det også 

bør inngå i etterfølgende semestre avhenger av erfaringer og behov. Begrunnelsen for 

tiltaket er det markert endrede kontaktmønsteret som følger av flyttingen av SERI til DA og 

en situasjon der vi ikke lenger kan ha daglig, uformell kontakt med studentene. Lunsj med 

lærer er tenkt som uformell fagprat på mitt kontor, rundt et møtebord som har plass til fem 

studenter + lærer. Tiltaket vil være frivillig, og vil V20 bli gitt til alle studenter på FINF4021 

(både FINF-studenter og andre). Jeg inviterer til forhåndsbestemte tider, og interesserte 

studenter melder seg på. Studentene blir enige seg imellom hva de ønsker som hovedtema 

og melder fra innen kvelden i forveien. Jeg stiller med kaffe, og for øvrig spiser vi matpakke 

og snakker fag en time uten noe bestemt faglig opplegg. Jeg antar lunsj med lærer vil kunne 

gi en viss læringseffekt. Likevel er det viktigste at studenter og lærere blir kjent med 

hverandre, noe som igjen kan gi positive virkninger på annen undervisning, særlig 

seminarundervisningen (jf. seminar med lærer, se B). Det er mulig også kolleger på SERI vil 

prøve tilsvarende opplegg. 

 

Vedtak: 

1) PFIN gir sin tilslutning til omstrukturering av undervisningen på første semester på FINF-

studiet, i samsvar med beskrivelsen i punktene A – C, og E (ovenfor). 

2) Forutsetninger for endringer av krav til obligatoriske oppgaver (element D) utredes nærmere 

med tanke på å fremme nødvendige forslag til vedtak høsten 2020, med gjennomføring fra 

og med våren 2021.  

3) Ved gjennomføring av reformene nevnt i punkt 1) kan emneansvarlig i samråd med 

programansvarlig gjøre mindre endringer i timefordelingen mellom de ulike 

undervisningsformene som er skissert i punktene A – C og E og F i beskrivelsen. 

4) Det gjennomføres en evaluering av endringen der en spesielt legger vekt på studentenes 

synspunkter på reformen. Evalueringsresultatene legges frem for PFIN til diskusjon innen 

utløpet av januar 2021. 

 


