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  Reorganisering av seminarene ? 
 

Det har vært flere studenter som har "klaget" på tempoet under seminarene. De synes det er 
vanskelig å få med seg alle poengene siden det går så veldig fort. På seminaret på torsdag ble 
det derfor foreslått av en av studentene om vi ikke kunne gjennomgå bare noen få av 
oppgavene, og heller gjøre det litt saktere. Det er jo selvfølgelig greit for meg, men det var 
allikevel flere andre som uttrykte at de ønsket at alle oppgavene skulle gjennomgås. I går var 
det derfor en annen student som foreslo om vi ikke kunne la ett av seminarene gå saktere, og 
heller gjennomgå alle oppgavene på bare det ene seminaret. Dette er jo selvfølgelig en 
mulighet som gjør at vi kunne tilpasset undervisningsopplegget til "alle".  

 
Et slikt opplegg er imidlertid ikke uproblematisk, i den forstand at det kan hende at noen 
studenter ikke har mulighet til å bytte til det andre seminaret dersom det er nettopp denne 
gruppen de ønsker å gå på. Hun som kom med forslaget sa at vi kunne bruke denne uken (som 
er seminar-fri) til at studentene kunne komme med tilbakemeldinger til et slikt forslag, før en 
eventuelt foretar noen endringer. Altså dersom noen ikke har anledning til å bytte 
seminargruppe, kan de få sagt fra for eventuelt å stemme for at det ikke blir gjort endringer, 
eller indikere et ønske om hvilken gruppe som skal gå sakte eller fort. Jeg har allerede fått 
tilbakemelding fra minst en student som sier hun ønsker at alle oppgavene skal gjennomgås 
men ikke har mulighet til å bytte til onsdager. Derfor ønsket hun at alle oppgavene skulle 
fortsette å bli gjennomgått på torsdagsseminaret...  
Hva synes dere om et slikt forslag? Kunne studenter som har meninger om dette ta kontakt 
med meg? 
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