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Innleveringsfrist: 25.05.2001

Innlevering består av å maile meg (erikh@hig.no ) et tekstbehandlingsdokument (fortrinnsvis
et MSWord97 (ikke MSWord2000, viss du bruker MSWord2000 så pass på å lagre i MSWord97
format) dokument, men andre formater fra andre tekstbehandlere med samme egenskaper er
også akseptabelt). Jeg vil maile tilbake om oppgaven er godkjent eller ikke.

1 Introduksjon

I denne oppgaven skal du lage et tekstbehandlingsdokument som skal inneholde din evaluering
av kurset så langt. Hovedpoenget med dette er at du skal få øving i å behandle et dokument
mtp struktur fremfor utseende og samtidig gi en kort evaluering av hvert tema. Utseende (for-
materingen) bryr du deg ikke om før helt til slutt.

Dette skal fungere som en kursevaluering, og strengt tatt burde den kanskje vært anonym, men
siden dere er en fritt-talende gjeng prøver vi det sånn. Viss vi ikke får nok ris på denne måten, så
tar vi en anonym evaluering i løpet av sommersamlingen. Husk at under karaktersettingen ved
eksamen er dere anonyme uansett, så skriv akkurat hva dere vil i denne øvingen.

Du vil få bruk for det du lærte i øvingen “tekstbehandling med store dokumenter” i fjor sommer.

2 Oppgaven

1. Lag et tekstbehandlingsdokument som du kaller evaluering-8.doc

2. Del opp dette dokumentet i seks hoveddeler (overskrift 1) som tilsvarer de seks samlin-
gene dere har vært på så langt, og del hver av disse opp i temaer (overskrift 2). F.eks.
første samling kan dere kalle “sommeren 2000” og dere hadde da et nytt tema hver dag
(“Datamaskinens oppbygning og virkemåte”, “Operativsystemer og filbehandling”, osv, se
utdelte timeplaner viss dere ikke husker hvilke temaer dere har hatt)

3. Under hvert tema, fortell litt om hvem som har vært foreleser, og hva som er brukt som
litteratur. Viss foreleser har hjemmeside, skal det refereres til denne. All litteratur skal også
refereres til. F.eks.:
...I tekstbehandling ble vi plaget av Erik Hjelmås [3]....vi fikk utdelt et kompendium [6] som er
tilgjengelig fra [4]...
og i referanselisten til slutt i dokumentet skal vi da finne igjen:
3. http://www.hig.no/˜erikh
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4. http://www.hig.no/˜erikh/classes/larer0001/opsys.pdf
5. ...
6. Hjelmås, E. “Grunnleggende tekstbehandling”. notat, HiG. 2000.
Referanselisten til slutt i dokumentet skal være sortert alfabetisk, og referansene i teksten
skal lages som kryssreferanser til denne.

4. Dette skal være en evaluering, så under hvert tema skal dere skrive hva dere syns om
temaet, foreleser, og hvilket utbytte dere syns dere har hatt, mao ris og ros

5. Sett inn minst tre figurer/bilder et eller annet sted i dokumentet (f.eks. et smilende fjes ved
det temaet dere likte best) og sett på bildetekst på disse

6. Til slutt: formater dokumentet slik at det ser pent ut, dvs. sett på topptekst og bunntekst,
del gjerne opp i flere kolonner eller blokkjuster teksten (prøv å legg inn mer luft forskjellige
steder). Sett også inn innholdsfortegnelse og figurliste.

Lykke til!
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