
Ubrukt kopi av spørreundersøkelse AoC høsten 2003 

Spørsmål: (1/35) 
Innledning 
Er du mann eller kvinne? 

  Mann

  Kvinne

Spørsmål: (2/35) 
Hvilken studieretning/linje følger du? 
  datateknikk (SIF2) 

  kommunikasjonsteknologi (SIE7) 

  frie studier

  annet (spesifiser nedenfor)

Spørsmål: (3/35) 
Eventuelt spesifisering av svar under "Annet" ovenfor:  

Spørsmål: (4/35) 
Om tidsbruk på dataspill og AoC 
Gi et overslag på antallet timer du bruker igjennom ukens 7 dager på ulike dataspill (ikke AoC) 
  0

  1-2

  3-4

  5-10

  mer enn 10

Spørsmål: (5/35) 
Jeg bruker mer tid på AoC i forhold til andre fags øvingsopplegg. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (6/35) 
Gi eventuelt en utfyllende kommentar til spørsmålet ovenfor. 

Spørsmål: (7/35) 
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AoC er mer motiverende enn et tradisjonelt øvingsopplegg. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (8/35) 
Gi eventuelt en utfyllende kommentar til spørsmålet ovenfor. 

Spørsmål: (9/35) 
Jeg opplever læringsutbyttet av AoC som godt i forhold til tradisjonelt øvingsopplegg. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (10/35) 
Gi eventuelt en utfyllende kommentar til spørsmålet ovenfor. 

Spørsmål: (11/35) 
Jeg opplever læringsutbyttet i TDT4160 Datamaskiner GK samlet sett som godt. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (12/35) 
Om oppgavene i AoC 
  
Jeg synes oppgavene i AoC er vanskelige. 

  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 
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  Helt uenig

Spørsmål: (13/35) 
Eventuelt utfyllende kommentar til spørsmålet ovenfor. 

Spørsmål: (14/35) 
Hvilke oppgavetyper i AoC likte du best? (Her kan du sette flere enn ett kryss) 
  Flervalgspørsmål (multiple choice) 

  Regnestykker der svaret er en tallverdi 

  Adressemodi oppgaver 

  ALU styresignal oppgaver

  DARK oppgaver 

  Vet ikke 

Spørsmål: (15/35) 
Begrunn gjerne svaret ovenfor. 

Spørsmål: (16/35) 
Hvilke oppgavetyper i AoC likte du dårligst? (Her kan du sette flere enn ett kryss) 
  Flervalgspørsmål (multiple choice) 

  Regnestykker der svaret er en tallverdi 

  Adressemodi oppgaver 

  ALU styresignal oppgaver

  DARK oppgaver 

  Vet ikke 

Spørsmål: (17/35) 
Begrunn gjerne svaret ovenfor. 

Spørsmål: (18/35) 
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Jeg har i stor grad måttet benytte læreboka for å finne svar på spørsmål. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (19/35) 
Jeg opplever forskjeller i AoC fra læreboka som forvirrende. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (20/35) 
Jeg opplever sammenhengen mellom den faglig progresjonen i AoC og i forelesningene som god. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (21/35) 
Eventuelt utfyllende kommentar til spørsmålet ovenfor. 

Spørsmål: (22/35) 
Om læreboka, forelesninger og øvinger 
Gi et overslag på hvor mange sider du har lest i læreboka frem til i dag. 
  0

  1-100

  101-200

  201-300

  301 eller mer

Spørsmål: (23/35) 
Jeg opplever læringsutbyttet av læreboka i faget som godt. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (24/35) 
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Gi et overslag på hvor mange % av forelesningene du har fulgt. 
  0-20%

  21-40%

  41-60%

  61-80%

  81-100%

Spørsmål: (25/35) 
Jeg opplever læringsutbyttet av forelesningene som godt. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (26/35) 
Gi gjerne kommentar om hva du synes om læreboka. Lettlest?, vanskelige?, savner du noe? .   

Spørsmål: (27/35) 
Gi et overslag på hvor mange % av øvingsforelesningene du har fulgt. 
  0-20%

  21-40%

  41-60%

  61-80%

  81-100%

Spørsmål: (28/35) 
Jeg opplever læringsutbyttet av øvingsforelesningene som godt. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (29/35) 
  
Gi gjerne forslag på endringer
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Spørsmål: (30/35) 
Jeg har i stor grad benyttet meg av studassene på sal. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (31/35) 
Jeg opplever studasser på sal som nyttig. 
  Helt enig 

  Litt enig 

  Verken enig eller uenig 

  Litt uenig 

  Helt uenig

Spørsmål: (32/35) 
Gi gjerne en utfyllende kommentar til spørsmålet ovenfor. Har du for eksempel forslag til andre anvendelser av studassene?) 

Spørsmål: (33/35) 
Om fremtidige forbedringer av AoC 
Hvis AoC skal utvides med mer innhold, hva synes du er mest viktig?.  (her kan du sette mer enn ett 
kryss) 
  Datamaskinhistorie

  Spill-"story" (Som for eksempel "reise i tid", du møter Babbage, han sender deg til sin assistent osv.) 

  Forklaring av faglig stoff 

  Flere spørsmål fra faginnhold i AoC 

  Flere spørsmål fra læreboka 

  Flere bilder og figurer 

  Annet (spesifiser nederst i skjemaet)

Spørsmål: (34/35) 
Hvis de tekniske sidene av AoC skal forbedres, hva synes du er mest viktig? (flere kryss mulig) 
  Mer fancy layout 

  Bruk av lyd 

  Mer bilder og figurer 

Page 6 of 7

20.12.2004https://www.its-learning.com//test/r.aspx?ElementNumber=1&TestID=780...



  Muligheter for samarbeid mellom spillere 

  Spilleregler (Opprykk neste tidsalder osv.)

  Annet (spesifiser nederst i skjemaet)

Spørsmål: (35/35) 
Har du andre kommentarer om AoC el. Datamaskiner grunnkurs? 

 Avbryt Fullfør

Page 7 of 7

20.12.2004https://www.its-learning.com//test/r.aspx?ElementNumber=1&TestID=780...


