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Undervisning – omfang (sett kryss) 

For mye  

Passe 7 

For lite  

Kommentar 

 

Undervisning – vanskelighetsgrad  

(sett kryss) 

For vanskelig  

Passe 7 

For elementært  

Kommentar 

 

Undervisning – innhold (sett kryss) 

Temmelig interessant 4 

Litt interessant 2 

Lite interessant  

Kommentar 

 

Pensum - omfang (sett kryss) 

For mye  

Passe 6 

For lite  

Kommentar 

 

Pensum – vanskelighetsgrad  

(sett kryss) 

For vanskelig  

Passe 6 

For elementært  

Kommentar 

 



Programmet du følger: 

DRI 7 

OAL  

Annet  

 

Pensum – innhold (sett kryss) 

For vanskelig  

Passe 7 

For elementært  

Kommentar 

 

Forholdet pensum – undervisning  

(sett kryss) 

God sammenheng 4 

Grei sammenheng 3 

Dårlig sammenheng  

Kommentar 

 

Obligatoriske oppgaver, innhold    

 (sett kryss) 

Lærerike 4 

OK 3 

Lite lærerike  

Kommentar 

 

Obligatoriske oppgaver, antall        

 (sett kryss) 

2 oppgaver er for lite 1 

2 oppgaver er passe 6 

2 oppgaver er for mye  

Kommentar 

 

Totalvurdering (sett kryss) 

Glad jeg valgte kurset 7 

Vet ikke  

Angrer på valg av kurs  

Kommentar 



Kommentarer: 

  

1. Undervisning – Vanskelighetsgrad 

- Noen informatiske begreper er vanskelige. Det er heller ikke alltid like lett 

å se hvor relevant de er til emnet 

 

2. Undervisning – Innhold 

- Ikke alle gjesteforeleserne er like flinke 

- Ganske interessant 

 

3. Pensum – Omfang 

- Mye på nett, litt uoversiktlig, hva med kompendium 
- Kunne vært et kompendium 

- Hadde vært fint med et kompendium, litt mye linker på nett 
- Kunne vært et kompendium i stedenfor mange artikler på nett (selv om det 

er mer miljøvennlig) 

- Mye spredt pensum. Kanskje samle inn alt i et kompendium 

 

4. Pensum – Vanskelighetsgrad 

- Noe vanskelig 
- For mye småtekster i ulike bøker 

 

5. Obligatoriske oppgaver, innhold 

- Litt korte og upresise tekster 

 

6. Totalvurdering 

- Foreligger vel liten grad av valg, da emnet er obligatorisk 

- Kunne vært mer spørsmål i sammenheng med undervisningen som var 

”forrige gang” 

- Mer repetisjon 

-  


