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I dette emnet, som undervises som en workshop over tre dager, lærer studentene å bruke ulike 

forskningsressurser. De gjennomfører selv systematiske litteratursøk og rapportere en systematisk 

forskningsgjennomgang. Som en oppsummerende evaluering ble studentene bedt om å liste hva de i 

har sett som spesielt utfordrende og hvilke anbefalinger de vil gi til lignende workshops.  

Evalueringen ble gjennomført som en diskusjon i små grupper. Gruppene ga tilbakemelding på fire 

spørsmål: 

1. Utfordringer, vanskeligheter og dilemma 

2. Hjelpsomt, støttende løsninger, nytteverdi og motiverende forhold 

3. Fallgruver, hindringer og demotiverende forhold 

4. Andre ting 

Utfordringer har vært å finne egne søkeord og sette opp en søkestreng. En studentgruppe sier det 

var vanskelig å finne relevante søkeord på engelsk. Siden søkene var rettet mot å finne litteratur til 

masteroppgaven, mener flere grupper at problemer med søkeord handler om uklar problemstilling. 

Flere grupper sier de fant mye irrelevant litteratur. De etterlyser hjelp til å finne søkeord. En gruppe 

studenter foreslår «en liste med regler» for å finne mer relevant litteratur.   

Det var nyttig å arbeide selvstendig, og «få muligheter til å prøve og feile». Studentene likte godt at 

foreleserne gikk rundt og veiledet det selvstendige arbeidet. «God veiledning og oppfølging». Alle 

legger spesielt vekt på at det ble gitt god informasjon om ulike typer databaser og hvordan bygge 

opp søkestrenger. Flere grupper nevner at det var ekstra motiverende å arbeide med stoff som er så 

direkte relevant for masterprosjektet. Flere nevner også organiseringen av emnet. «Bra at det var tre 

dager på rad og at man da får eksamensoppgaven rett etter». 

Det var demotiverende å få mange irrelevante søketreff eller å ikke få treff i det hele tatt. Noen 

mente undervisningsøktene kunne bli for lange og foreslår «pauser til utprøving innimellom». En 

gruppe vil heller ha flere små pauser underveis i stedet for en lang pause midt på dagen. Flere sier 

det var demotiverende at foreleserne snakket om kravene til eksamen. «Heller bruke motiverende 

begreper enn å si ‘stryke, feile’».  

Av andre ting er det en gruppe som foreslår at studentene får i oppgave å finne forskningslitteratur 

over en gitt problemstilling med færrest mulig treff. «Det kan være god trening for søkestreng-

generering». En annen studentgruppe foreslår å presentere flere eksempler på et rapportert 

litteratursøk. «Vi trenger gode eksempler vi kan strekke oss mot».  

 


