
Underveisevaluering 

av DRI 3010 

September 2016 

8 besvarte  

 

Undervisning – omfang (sett kryss) 

For mye   

Passe  9 

For lite  

Kommentar 

 

 

 

 

  

Undervisning – vanskelighetsgrad 

(sett kryss) 

For vanskelig   

Passe 9 

For elementært   

Kommentar 

- Forelesningen 21.09 var alt 

for elementær! 

 

 

  

Undervisning – innhold (sett kryss) 

Temmelig interessant  7 

Litt interessant 2 

Lite interessant   

Kommentar 

- Stort sett, men forelesningen 

21.09 ble veldig elementær 

- kommer an på tema 

 

  

Pensum - omfang (sett kryss) 

For mye   

Passe  9 

For lite   

Kommentar 

- Savner kompendium, veldig 

rotete pensum 

- Ikke for mye i mengde, men 

i temaer dekket 

- Ganske omfattende, litt lite 

enhetlig 

- Veldig fragmentert, litt lite 

oversiktlig 

- Litt vanskelig uten 

kompendiet 

 

 

  

 

 

 

Pensum – vanskelighetsgrad (sett 

kryss) 

For vanskelig   

Passe  9 

For elementært   

Kommentar 

  

Antall forelesninger 

du har fulgt (ca) 

6-7 

1- 6 

1-5 

  

 Pensum – innhold (sett kryss) 

For vanskelig   

Passe 9 

For elementært   

Svært spredt – vanskelig å 

finne en rød tråd. 

 

 

 

  

Forholdet pensum – undervisning (sett 

kryss) 

God sammenheng  5 

Grei sammenheng  4 

Dårlig sammenheng   

Kommentar 

 

  



Obligatoriske oppgaver (sett kryss) 

Lærerike  6 

OK  3 

Lite lærerike   

Kommentar 

  

 

 

Snu arket! 

 

 

 

Obligatoriske oppgaver (sett kryss) 

1 oppgave er for lite  1 

1 oppgave er passe  8 

1 oppgave er for mye   

Kommentar:  

- Jeg ville helle hatt to litt 

mindre. 

- [Passe] siden denne er 

ganske omfattende 

- Bra med én omfattende. 

Likte det; istedenfor to mindre   

 

 

 

Gruppeundervisning (sett kryss) 

Antall grupper du 

har fulgt (ca) 

 5-alle 

1-3 

 

 

Gruppeundervisning – dersom du ikke 

har deltatt – hva er grunnen til det? 

 

Tidspunktet passer 

ikke 

  

Liker ikke den 

undervisningsformen 

 3 

Vet ikke   

Kommentar 

- Fikk ikke noe ut av det. Ville 

helst at det kunne være 

utdypning i pensum/tema, ikke 

bare rask gjennomgang av 

oppgaver. 

- Fikk ikke noe utbytte. Kunne 

ønske at gruppene gikki dybde 

i pensum, ikke bare jobbe m. 

oppg. 

 

 

Gruppeundervisning – omfang (sett 

kryss) 

For mange ganger   

Passe  8 

For få  1 

Kommentar 

- Jf. «mangel på rød tråd» 

(pensum). Det ville vært fint 

med fleire seminarer for en 

meir omfattende gjennomgang 

av pensum – det er ganske 

mye ny informasjon på hver 

av forelesningene, så det kan 

bli vanskelig å holde tritt. 

Ellers fornøyd med kvalitet. 

 

 

 

Totalvurdering (sett kryss) 

Glad jeg valgte emnet  9 

Vet ikke   

Angrer på valg av 

emne 

  

Kommentar 

- Relevant 

- Spennende og relevant 

 

 

Nb! Skriv gjerne utfyllende 

kommentarer nedenfor eller kom innom 

kontoret til Siri dersom du har forslag til 

hvordan vi kan bli bedre.  


