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Underveisevaluering av DRI 1002 våren 2006 
Nedenfor følge ren kort oppsummering av de innkomne svarene (15 svar). 
Vi har tatt inn alle kommentarene – usensurert, unntatt kritikk av enkelte gjesteforelesere.  
Som dere ser er ikke alle kommentarer nødvendigvis sammenfallende.   
For kommentarer er antallet angitt i parentes  
 
Vår oppfølging vil være:  

- Søke å få fram hovedlinjer/temaer i emnet   
- Se på mulige forbedringer av emnesidene, også med relevante lenker  
- Overholde pausene i forelesningene  
- Se på mindre oppgaver i gruppetimene 

 
Vi vil ikke: 
Droppe presentasjonen av 2. obligatorisk oppgave 
  
Hva synes du generelt om kurset så langt  

Interessant  OK  Lite engasjerende  Annet  
6 8   

Andre kommentarer  (1) : Det er bedre oversikt over dette kurset enn i DRI 1001 

 
Hvor vanskelig opplever du kurset? 

For lett  Passe  For vanskelig  Vet ikke  
 15   

Andre kommentarer  (1) : Ikke god nok sammenheng mellom elementene i kurset  

 
Hva synes du om pensumstoffet i kurset  

 For lett Passe For vanskelig 
Faglig informasjon   15  

Digitale medier  15 1 
Kompendium  15  

Andre kommentarer  (1) : Hannemyr: ”Hva er Internet” er en god bok 
(2) Pensum er bra 

 
Hva synes du om enkeltseminarene som er gjennomført  

 Ok form  Ok innhold  For lange 
Introduksjonen 7 11 2 

Ytringsfrihet 8 12 3 
Søkeverktøy og …. 8 12   3 
Vurdering av søk… 9 12  2 

Andre kommentarer  
 

(3) Bråthens forelesning var god  
(2): Bra med gjesteforelesere  
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 (1) Noen ganger for mye detaljer  
 
Hva synes du om de obligatoriske oppgavene 

 For lett Passe For stor/ vanskelig 
Obligatorisk oppgave 1  15  
Obligatorisk oppgave 2  14 1 
Andre kommentarer    (2) Bra med 2 obligatoriske oppgaver 

 (1) 2. obligatoriske litt for stor  

 
Hvor nyttig synes du kursets nettsted (websiden) er? 

 For lite informasjon Dårlig struktur  For lite oppdatert  

 2 2  

Andre kommentarer  
 

 

(1) Emnesidene kunne vært bedre – 
(1) Linker til gjesteforelesere /aktuelle nettsteder 
(1) Bra nettside – Fint å samle alt på en nettside   

 
Er det noe i kurset som du mener bør justeres/endres i siste del av kurset   
- Ønsker hovedfokus på de store linjene, holde rød tråd: for mange detaljer på forelesningen  
- Gruppetimene kunne vært mer fokus på arbeid i grupper av 3 med mindre oppgave – 
differensiering  
- Ikke muntlig presentasjon av obligatoriske oppgaver  

 
Andre kommentarer: 
(1) Kurset er ok, men enkelte forelesninger er for lette  
(1) for mange sidespor under forelesningen  
(2). Ujevn kvalitet på gjesteforelesere 
(3) For lange forelesninger  

 


