
Evaluering af DM810, efter̊ar 2008

Resumé

Spørgeskemaet er udsendt til 20 personer tilmeldt kurset. Heraf har 12 sva-
ret. Der var 14 tilmeldt eksamen, hvoraf alle mødte frem. Det reelle antal
aktive undervejs i kurset har ligget nærmere 14 end 20, s̊a svarprocenten i
evalueringen er ganske fornuftig.

Karakterfordeling blandt de fremmødte til eksamen var:

Karakter -3 00 02 4 7 10 12

Antal studerende 0 0 2 0 5 5 2

De studerendes svar kan resumeres s̊aledes:

• Sværhedsgrad og arbejdsbelastning angives som let under middel, hvil-
ket er konsistent med at alle svar for antal arbejdstimer/uge for kurset
ligger i intervallet 0–15 timer.

• Der angives at være en god sammenhæng med resten af studiet, og de
studerende følte sig godt rustet til eksamen, hvilket er konsistent med
den opn̊aede karakterfordeling.

• Tilrettelæggelsen af kurset og og forudg̊aende information om kurset
angives som god. Der er en enkelt kommentar med ønske om mere
brug af slides.

• Kvaliteten af lærebogen angives som god i den numeriske del, men f̊ar
enkelte anmærkninger (for havende moderat dybde, og for konkrete
fejl) i kommentarer.

• Der kan konstateres tilfredshed med projektet i den forstand at den
eneste kommentar omkring det er positiv.

Handlingsplan

Overordnet: Evalueringen giver ikke anledning til at foretage væsentlige æn-
dringer i kurset.



I detaljer: Ang̊aende lærebogen synes der ikke at være nogen anden bog p̊a
markedet som p̊a samme måde strukturerer det ret spraglede omr̊ade som
AI i computerspil udgør. Omr̊adet bærer præg af at være en stor samling
urelaterede teknikker af moderat dybde, hvorfor det er svært at undg̊a denne
følelse i lærebog (og kurset i øvrigt). Jeg planlægger næste gang at lave
supplerende slides til enkelte emner for at øge dybden. Ang̊aende forslaget
om mere brug af slides i undervisningen vil jeg forsøge at opgradere p̊a dette
punkt ved næste kørsel af kurset. I samme retning vil jeg ogs̊a forsøge at
indføre fremvisning af computeranimationer i klassen til illustration af nogle
af teknikkerne.

Rolf Fagerberg, Imada, 30/1-2009.
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