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Studentenes synspunkter: 

- Delt studentgruppe- ulike forutsetninger 

- Positivt at det er ulike lærere med ulike perspektiver. Ulike lærere favoritt for den enkelte student. 

- Noen er fornøyd med innholdet i samlinga, mens andre syns det har vært litt for eksamensrettet. 
De fleste er mest opptatt av å lære, mindre opptatt av eksamen. 

- Fornøyde med studentgruppa- trygge på hverandre. 

- Veldig ulik bakgrunn blant studentene. Kanskje det skulle vært et pensum en skulle vært gjennom 
før samlingen. Det som er blitt undervist på denne samlingen er kanskje det som skulle vært 
opptaksgrunnlaget. Bør all undervisningen være obligatorisk? 

- Forelesningen bør ikke være bare ting en kan lese seg til, den bør gå dypere, mer reflekterende. 

- Bedre kommunikasjon mellom foreleserne, kjenne til hva de andre har forelest om. 

- Eksamen. Litt uklart om når eksamen skal være. Noen trodde de skulle ta noen eksamener til jul 
siden de bare kunne melde seg opp i 2 emner. 

- Rammene for kurset var satt til 2-3 samlinger i halvåret. Nå er det blitt 3 samlinger på emnet 1900-
tals dans alene. Dersom studentene skal ha anledning til å ta emnet må dette endres til færre 
samlinger med flere timer pr samling. 
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