
Evaluering av UTV1000 – Høst 2013 
 

Hva er studentene fornøyde med? 

 Seminar 

- Synes det er veldig bra at forelesning og seminar henger sammen. 

- God studieteknikk. 

- Studentene føler at de virkelig får noe igjen av seminarene.  

 Forelesning 

- Veldig flinke til å motivere studentene under forelesning og gjør at man forstår pensum 

mye bedre!  

- Hjelper studentene veldig! 

Hva er studentene misfornøyde med? 

 Emneoppgaven 

- Oppgavene burde vært mer spesifikke. 

- Anbefalt pensum bør være tilgjengelig for alle. For eksempel ligger den ene boken kun 

hos Høgskolen i Oslo. 

- Om man ikke finner bøkene på biblioteket bør man i hvert fall finne dem på Akademika. 

 Skrivekurset 

- Føltes ikke som om at det var relevant for oss. Virket mer skjønnlitterært enn faglig. 

 Seminar 

- Ser ikke helt hensikten med det å skrive et notat, la folk lese notatet, og deretter to 

dager etterpå lese rett fra notatet under presentasjonen.  

- Føler at de ikke får noe igjen av seminarene på grunn av gruppeoppsett.  

 Pensum 

- Mengden varierer veldig! Noen ganger 50 sider pensum, noen ganger 150/250 sider 

pensum.  

- Ikke alt vi har i pensum blir tatt opp i forelesning. Da føler folk at de har lest «forgjeves».  

Forslag til endring og forbedring 

 Emneoppgaven 

- Være mer spesifikke i redegjørelsen av oppgavene 

- Ha pensum i anbefalt pensumliste som er tilgjengelig for alle 

- Kanskje man kan skrive et førsteutkast og få tilbakemelding på det. 

- Ønsker mer veiledning og informasjon fra de som er ansvarlige for emneoppgaven. 

Kanskje en kan få mer informasjon fra programleder i stedet for fra seminarleder. 

 Seminar 

- Kanskje ha mer individuelt opplegg? Noen sliter med gruppejobbing. Noen som ikke alltid 

møter og som ødelegger for resten av gruppen. 

- Gjøre som i SGO2500 seminarene. Ha lærerstyrt diskusjon/jobbing i andre del av 

seminaret. 



- Bedre organisert emneoppgavejobbing, istedenfor bare å sitte å prate i grupper når 

mange ikke vet hvordan de skal angripe oppgaven.  

 Skrivekurset 

- Ha et skrivekurs som er mer relevant for UTV1000 

- Ha et skrivekurs senere i semesteret som går inn på hvordan skrive en emneoppgave. Gå 

inn på APA-stilen.  

 Pensum 

- Ha lettere artikler. Veldig tunge som tar opp det samme om og om igjen i teksten.  

- Ha mindre pensum til hver gang. Ikke alltid alt vi leser i pensum blir tatt opp i forelesning.  

- Sjekk at alle artikler er tilgjengelige til enhver tid.  

Samlet inntrykk 

Som man ser over så synes studentene det er mye å ta tak i når det gjelder organiseringen av emnet. 

Men det samlede inntrykket generelt over selvet emnet, er at det er veldig spennende og kjekt! 

Forelesningene og pensum er veldig interessante, og det hjelper med motivasjonen. Men det er det 

praktiske som folk er misfornøyde med.  

Det ble kommentert at det var delte meninger angående oppsettet av seminarene. Noen var veldig 

positive til hvordan de var satt opp, mens andre var negative. 


