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1. For omfattende teknisk opplegg til at en faglig ansatt kan ha ansvaret for det. Det viste 
seg å by på større problemer enn antatt å avvikle det tekniske med filmingen. Spesielt 
skapte dette problemer den første timen.  

2. Det primære er skriving og det bør ikke blandes sammen med presentasjonsteknikk. 
De aller fleste studentene opplevde øvelse i presentasjonsteknikk som et 
fremmedelement i forhold til formålet med kurset som er skriving. 

3. Det er fortsatt for få seminarer, for mange presentasjoner hver gang. Det blir for kort 
tid til tilbakemeldinger for hver enkelt. Dette ble understreket spesielt i 
studentgruppa.  

4. Presentasjonen bør i tilfelle komme etter at de ferdige med essayet. Flere studenter 
pekte på at de hadde nytte av øvelsen, men at den burde ligge som et appendix etter at 
det skriftlige produktet er levert. 

5. Slik det er lagt opp nå er det et ”stunt”, minimal læring/erfaring.  
6. Bibliotekkurs bør integreres som en formell del av kurset. Flere gav uttrykk for at de 

hadde hatt bedre nytte av en grundigere innføring i bruk av bibliotekressursene og 
opplæring i litteratursøk. 

7. Veiledning før problemstillingen. Det inngår som en del av mønsteret i 
studentreaksjonene at de ønsket seg mer veiledning individuelt, og kanskje spesielt før 
innlevering av problemstilling. 

8. Det bør legges inn en øket veiledningsressurs individuelt. 
9. Fellesveiledningen beholdes. 
10. Misforhold mellom arbeidsinnsats og studiepoeng. Undervisere og studenter er enige 

om at det som forventes av kurset og de elementene som legges inn ikke rimer med 
uttellingen i studiepoeng.  

11. Undersøke om uttelling for aktiv treffetid 
12. Vi har begge erfart at noen aktive får mer veiledningsressurser enn andre. Noen er 

aktive og pågående, mens andre er mer passive og tilbakeholdene. Vi som lærere har i 
en viss grad gitt etter for det individuelle initiativ og brukt en god del tid på de som har 
tatt kontakt. Dette kan være et rettferdighetsproblem. Bør det foretas en avklaring ved 
inngangen til semesteret.  

 
Dette skulle summere opp ganske rimelig de faglærerne sitter igjen med av inntrykk, og 
forslag til endringer. 
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