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1. Kurset 
1.1. Lærebok 

Ingen kommentarer på lærebok. 
1.2. Hjemmeside 

Denne blir mye brukt, 85% som svarte på undersøkelsen bruker denne. 
1.3. Pensum 

Her er inntrykket at folk flest syns det er bra, noen syns første del er kjedelig og 
faller litt av, men tempoet er mye bedre nå. 

1.4. Fremdrift 
Ingen kommentarer. 

2. Øvingsopplegg 
2.1. Maple T.A øvinger 

Her er folk fornøyde med vanskelighetsgraden, ingen syns det er for lett eller alt 
for vanskelig. Det er kommet inn et ønske om å forskyve teksten på oppgavene 
slik at den ikke ligger helt til høyre da dette er forstyrrende å se på. Foreleser vil 
prøve å kontakte noen som kan se på dette og forhåpentligvis fikse det. 

2.2. Anbefalte oppgaver 
De fleste gjør ikke disse oppgavene, og det er derfor ikke noe konstruktiv kritikk 
på disse. 

2.3. Skriftlige innleveringer 
Det er kommet inn flere kommentarer på dårlig retting, det er generelt større 
vanskelighetsgrad på innleveringene enn maple. Flere vil altså ha mer 
tilbakemelding og retting på øvingene, og det skal studassene gi. Foreleser 
oppfordrer folk til å sende mail til enten han eller øvingsansvarlig dersom du 
mener rettingen er for dårlig. Da vil han ta det opp med studassen. Det blir tatt 
stikkprøver på rettingene til studasser, men det er vanskelig å finne ut hvor mye 
tilbakemeldinger alle gir.  
Det har også kommet inn ønsker om å nummerere alle “deloppgaver” på 
innleveringene. Disse er ikke nummererte fordi mange av de er gamle 
eksamensoppgaver, og kommer da i samme format. Det blir muligens lagt inn 
som “i)” i de siste innleveringene. 

2.4. Statistikklab 
Her er folk fornøyde og mener det er god tilgang på studasser, og at disse er 
flinke. Det er en mulighet å gå over til mindre grupper med studasser for å få 
bedre rom, men man får tilbydd mest hjelp dersom studassene er samlet. Det er 
fordeler og ulemper med begge. Det er spesielt uheldig med S-rommene da 
studassene sitter med ryggen til, men her skal det alltid være et visst antall 
studasser som følger med ut i rommet. Bare rop ut eller oppsøk studass om dere 
trenger hjelp. 

3. Hjelpemidler 



3.1. Videoforelesninger 
Ikke så mange bruker disse, men det funker. 

3.2. Temasider 
Mye brukt, ikke noe klager på disse. 

3.3. Temavideoer 
15% av studentene bruker disse, så det er ikke en stor andel. Ingen klager. 

4. Forelesning 
Det er ikke mulig å bytte rom for forelesning (R1), og dette kan heller ikke foreleser gjøre 
noe med. Det er en vanskelig kabal som skal gå opp. Det vil komme flere eksempler i 
forelesning på powerpoint i del 2, dersom folk er borte fra forelesning oppfordres de til å 
oppsøke medstudenter for å få notater. Foreleser følger videoforelesningene ganske likt, 
så man kan godt følge med her også. Det er selvfølgelig ikke helt likt, men det er en 
ressurs som kan brukes, pensum er tross alt likt. 
4.1. For vanskelig/lett 

Ingen klager på dette nå. 
4.2. For fort/sakte 

De fleste synes fremdriften er bra, veldig mange gode tilbakemeldinger på 
foreleser og undervisningen. 

4.3. Kahoot 
Ingen kommentarer 

5. Annet 
 Grades.no har en litt feil presentasjon av karakterstatistikk (for mange stryk), ikke se så 

nøye på denne. Kont skal ha lik vanskelighetsgrad som ordinær eksamen. Eksamen er ca lagt 
opp med 4+4+2 (lett-middels-vanskelig) oppgaver. 
 


