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Evaluering av dette kurset ble foretatt 5. november 2007, av Siv Aalbergsjø, Elina Melteig, Espen Murtnes,
Magnus Sjursen og Sigurd Skard. Evalueringsskjema med resultater fåes som vedlegg. Ved spørsmål, vennligst
benytt fagutvalg@fys.uio.no.

Evalueringen består av karaktergivning og kommentarer. Disse må tolkes opp mot hverandre da noen
kommer med kommentarer som få andre er enige i. 60 personer var til stede under evalueringen. Dette er
omkring halvparten av den mengden som er oppmeldt til eksamen i kurset. Generelt ser man at de fleste som
svarte var programstudenter som følger normert studieløp. Ellers ingenting spesielt på dette punktet.

Ser vi på organiseringen av kurset, er det nok endel her som bør tas tak i. Særlig kunne informasjon om
eksamen og labøvelser vært bedre. Emnets nettside får kritikk, og bør kunne gi mer informasjon. Se ellers
kommentarer i vedlegg.

Forelesningene er noe folk er rimelig fornøyd med, men forelesers evne til å motivere kunne vært noe bedre.
Foreleser får også endel kommentarer på stemmebruk. Han burde snakke litt høyere. Mange kommenterer
også at foreleser ofte stopper opp, og at dette kan gjøre det vanskelig å følge med. Det kommenteres også at
tavlenotatene kunne vært litt mer oversiktelige og at foreleser burde lage egne eksempler. Mange sier dessuten
om auditoriet at det er kaldt der. Se ellers vedlegg.

Når det gjelder grupper og ukesoppgaver ser det ut til å eksistere et forbedringspotensiale. I snitt synes
faktisk studentene at det kan være en smule for lite ukesoppgaver og at disse i tillegg kunne vært noe vanske-
ligere. Eventuelt legge til noen flere vanskelige oppgaver. En av gruppelærerene får skryt, men ellers er det
mye klager på disse. Her må noe gjøres. Se kommentarer i vedlegg.

Labøvelsene er kanskje de som får mest skryt. Her har studentene et godt helhetsinntrykk. Ting som er
spesielt bra er labveiledernes kunnskap og hjelpen man får av disse, måten utstyret er satt opp på når man
kommer samt øvelsenes relevans for pensum. Det som kan trekke litt ned er øvelsesteksten, som mange synes
er mangelfull. Det er også noen kommentarer på veiledere. Se vedlegg.

Det er endel kommentarer på pensumboka. Mange mener den utbroderer for mye og at den kunne vært
skrevet mer konsist. Vil gjerne nevne David Lay sin bok ’Linear algebra and its applications’ som et eksempel
på en mer konsis bok. Se ellers vedlegg. Men karaktergivningen er slett ikke så negativ som kommentarene.
Helhetsinntrykket av læreboka er rimelig godt, men oversiktelighet og fasit til oppgaver kommer litt dårlig ut.

Under annet finner vi positive og negative kommentarer, og vi håper foreleser spesielt tar til seg de gode,
da det gjerne blir fokusert mer på de negative. Og selvsagt håper vi det blir tatt tak i det som ikke fungerer
godt nok også. En rask oppsummering av de positive kommentarene: God struktur i kurset, interessant og
oversiktlig pensum, god presentasjon av pensum og god dialog med foreleser. De negative: Studentene savner
en rød tråd i pensum, og de vil gjerne ha mer informasjon om hva som er relevant, spesielt for eksamen.
Foreleser kan være litt rotete og det kan være vanskelig å høre hva han sier. Og gruppeundervisningen er
dårlig. Les gjerne kommentarene i vedlegget, men husk at noen kan komme fra enkeltpersoner, så alt bør nok
ikke tas like alvorlig. Det er blant annet ganske mange kommentarer som spriker, da vi mennesker jo har
ganske forskjellige preferanser. Det som er bra for noen kan synes tåpelig for en annen. Vet er derfor viktig å
legge mest vekt på poenggivningen.
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2 ORGANISERING AV KURSET1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

Besvarelsen er anonym, men vi gjør oppmerksom på at foreleser har tilgang til alle skjemaene.
Evalueringen blir foretatt av Fysisk Fagutvalg, som selv velger hvilke kurs som skal evaluerers. Fysisk Insti-
tutt er svært interessert i at studentene skal få så mye som mulig ut av fysikkursene, og tar i stor grad hensyn
til hva studentene mener om dem. Vi ber derfor om at dere tar fagevalueringen seriøst, svarer ærlig hva dere
mener og tar dere tid til å tenke gjennom og skrive ned forslag dere måtte ha til endringer og forbedringer. Vi
takker på forhånd for hjelpen.

Tallene i avkryssningen gjelder som forklart under hvis ikke annet er spesifisert.

1 = Dårlig/Lite
2 = Under middels
3 = Tilfredsstillende
4 = Over middels
5 = Bra/Mye

1 Generell informasjon
� Jeg er programstudent / følger anbefalt studieløp

52
�

ja 8
�

nei

� Dette semesteret tar jeg

8
�

>30 studiepoeng 46
�

30 studiepoeng 6
�

<30 studiepoeng

� Hvor ofte sjekker du kursets hjemmeside

16
�

Hver dag 39
�

Hver uke 4
�

Hver måned 1
�

Aldri

1 3 5 gj.snitt
a Min teoretiske bakgrunn for å ta kurset 1 4 26 7 11 3,6
b Min praktiske bakgrunn for å ta kurset (lab) 6 12 17 18 7 3,1
c Kursets vanskelighetsgrad (1 = for lett , 5 = for vanskelig) 0 10 41 8 1 3
d Arbeidsmengde på FYS-1120 i forhold til andre kurs 2 22 29 5 1 2,7
e Utført arbeidsmengde i forhold til forventet arbeidsmengde 3 14 32 9 2 2,9
f Mitt oppmøte på forelesninger (1 = sjelden , 5 = ofte) 0 4 3 12 41 4,5

2 Organisering av kurset

(Forelesninger og nettsider)

1 3 5 gj.snitt
a Informasjon om hvordan den endelige eksamen skal gjennomføres 1 22 23 10 4 2,9
b Informasjon om hvordan labøvelsene skal gjenomføres 4 17 21 17 3 3
c Forhåndsinformasjon om tema for forelesningene før jeg møter opp 1 8 15 21 16 3,7
d Kursets nettsider som informasjonskilde 4 5 22 22 10 3,5
e Foreleser som informasjonskilde 2 12 19 23 5 3,3
f Korrespondanse mellom gitt informasjon og praksis 1 2 23 20 11 3,7
g Helhetsinntrykk av organiseringen av kurset 0 10 17 26 7 3,5
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4 GRUPPER OG UKESOPPGAVER1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

� Har du noen andre/utfyllende kommentarer til organiseringen av kurset?

- Svak nettside
- Lab-øvelsene er gjort mer komplisert enn nødvendig
- Får ikke svar på mail til foreleser
- Lite godt organisert
- Det skulle vært mer informasjon om lab-øvelsene på nettet
- Oppgaveteksten til lab-øvelsene bør være klarere

3 Forelesningene

1 3 5 gj.snitt
a Fremdriften på forelesningene (1 = for treg , 5 = for rask) 1 11 43 4 2 2,9
b Forelesers evne til å motivere 3 17 24 16 2 3
c Formidling av kunnskapens bruksområder 1 9 28 16 6 3,3
d Forelesers presentasjon av pensum 0 4 26 26 5 3,5
e Forelesers tavlebruk 1 2 14 32 12 3,9
f Forelesers stemmebruk 6 16 14 17 7 3,1
g Sammenheng i forelesningen 0 3 19 28 10 3,8
h Forelesers besvarelse av spørsmål 2 8 29 14 7 3,3
i Forelesningsrommets egnethet 2 1 20 25 11 3,7
j Helhetsinntrykk av forelesningene 0 4 29 24 4 3,5

� Har du noen andre/utfyllende kommentarer til forelesningene?

- Ta med flere eksempler på forelesninger
- Foreleser bør forberede seg mer
- Foreleser snakker litt for lavt
- Det blir brukt for mange eksempler fra boka, lag heller egne
- Lite variasjon i undervisningen
- Foreleser har for mange lange pauser når han snakker. Det er bedre med pauser mellom setninger, etter
viktige ting, enn mellom ordene i setningene. Dette gjør det vanskelig å følge med, selv om foreleser ellers
er OK
- Det hadde hjulpet om viktige formler ble poengtert(rammet rundt e.l.), slik at man kan skille de fra
andre formler.
- Små overskrifter om hva som skal utledes/hva vi jobber med, gjør det enklere å ’forstå’ forelesningene
- Det som blir gjennomgått på tavla er for lett i forhold til eksamen
- ’Pultene’ i auditoriet blir litt for smale til å skrive på
- Auditoriet er alltid kaldt

4 Grupper og ukesoppgaver
� Jeg går på gruppenummer (evt. tidspunkt for gruppa, hvis du ikke husker nr.):

1 3 5 gj.snitt
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5 LAB 1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

a Ukeoppgavenes arbeidsmengde (1 = for lite , 5 = for mye) 3 13 30 4 1 2,7
b Vanskelighetsgrad (1 = for lett , 5 = for vanskelig) 3 17 28 3 0 2,6
c Ukeoppgavenes bidrag til å øke pensumforståelsen 1 4 19 24 3 3,5
d Hjelp til oppgaver 4 8 19 11 2 3
e Gruppelærerenes evne til å forklare teorien 6 9 15 7 4 2,9
f Helhetsinntrykk av gruppeundervisningen 6 5 20 9 2 2,9

� Hvorfor går du på gruppene/går du ikke på gruppene? (stryk det som ikke gjelder deg)

� Har du noen andre/utfyllende kommentarer til ukesoppgavene?

Mange nevner at oppgavene til gruppetimene virker for lette i forhold til eksamensnivå, for mange opp-
gaver løses ved å sette data rett inn i en gitt formel.

Flere klager på dårlige gruppelærere, kritikken går ofte på at gruppelærerene ikke setter seg inn i opp-
gavene på forhånd, at de for ofte henger seg opp i mindre viktige detaljer og at de ikke tilpasser seg
gruppens nivå og etterspørsler.

Det gis også ros til en spesiell gruppelærer, angivelig ved navn Eli, som virker å ha svært god innsikt i
faget og god forklaringsmetodikk. Studentene ønsker diskusjon rundt temaet fra forrige forelesninger i
gruppetimene. Det etterlyses løsningsforslag lagt ut på kurshjemmesiden.

5 Lab
� Hvilken labøvelse har du gjennomført?

1 3 5 gj.snitt
a Øvelsestekstenes klarhet/oversiktlighet 1 10 26 14 7 3,3
b Øvelsestekstenes beskrivelse av formål 1 10 24 16 7 3,3
c Øvelsestekstenes beskrivelse av fremgangsmåte 1 12 24 17 3 3,1
d Labveileders kunnskap om øvelsenes teori og praktiske gjennomføring 0 1 15 26 15 4
e Labveileders hjelp til øvelsene 0 1 15 25 15 4
f Kvalitet på labutstyr 0 7 19 20 10 3,6
g Laboppsett ved øvelsenes start 0 1 14 26 15 4
h Labøvelsenes relevans for pensum 0 4 14 24 14 3,9
i Arbeidsmengde i forhold til avsatt tid (1 = lite, 5 = mye) 0 3 38 15 0 3,2
j Veiledning til rapportskrivning 2 13 20 19 2 3,1
k Helhetsinntrykk av labøvelsene 1 1 19 30 5 3,7

� Har du noen andre/utfyllende kommentarer til lab’en?

Mange har kommentert at de ønsker mer detaljerte retningslinjer til labrapportene, og at labtekstene bør
skrives bedre. Dette gjelder spesiellt lab 2, hvor utledningen i starten bør kommenteres bedre og symboler
mangler forklaring. Noen etterlyser et sterkere samsvar mellom teorien og labøvelsen.
Også labveilederne får blandete tilbakemeldinger, det nevnes at disse bør sette seg bedre inn i stoffet
før øvelsene, og at veiledere bør kommunisere bedre seg imellom dersom de ikke finner forklaring på et
spørsmål. Noen veiledere sies å være svært flinke.

Labøvelsene trekkes frem som et godt alternativ midtveiseksamener.
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7 ANNET1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

6 Pensumlitteratur

University Physics:
1 3 5 gj.snitt

a Lærebokens oversiktlighet 5 9 19 20 6 3,2
b Eksemplenes bidrag til pensumforståelse 0 2 17 33 8 3,8
c Oppgavene i læreboken 0 6 21 28 5 3,5
d Fasit til lærebokens oppgaver 2 12 26 18 1 3,1
e Eksemplene 0 2 19 31 8 3,8
f Antall eksempler 0 5 16 29 7 3,7
g Helhetsinntrykk av læreboken 4 4 23 24 4 3,5

� Har du noen andre/utfyllende kommentarer til læreboken?

Gjentatte utsagn:

- For mye tekst
- Mye urelevant informasjon
- For lange kapitler
- Uoversiktlig
- Det burde vært fasit til alle oppgavene
- Stor og tung(ønske om at boka hadde kommet i flere små deler)
- Bruker for lite tall og symboler
- For mange eksempler
- Gode eksempler og sammendrag

Enkelt-utsagn:

- For lavt nivå
- Bra at det er enkelt språk
- Pedagogisk god
- Godt utvalg av oppgaver

7 Annet
� 3 positive ting vedrørende kurset

Generelt

Gjentatte utsagn:
-Det er god struktur i kurset
-Interessant og oversiktlig pensum
-Bra lærebok
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7 ANNET1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

Noen mener:
-Arbeidsmengde
-Enkelt og relevant pensum
-Mange praktiske anvendelser
-Gruppelærere og foreleser har gode kunnskaper

Foreleser og forelesninger

-Veldig mange er generelt godt fornøyd med foreleser og forelesningene

Gjentatte utsagn:
-God dialog med foreleser
-God presentasjon av pensum
-Artige og interessante eksperimenter på forelesning
-Foreleser tar opp spørsmål

Noen mener:
-Oversiktlig tavlebruk
-Helhetlige forelesninger
-Foredrag om superledere
-Bra med tavleundervisning
-Bra eksempler på tavla
-Fine utledninger
-Grundig gjennomgang
-Ikke forelesning kl 8.00
-Bra sted å ha forelesninger
-Bra at det bare er tre timer forelesninger i uka
-Bra tidspunkt for forelesninger

Lab

Gjentatte utsagn:
-Bra at det er lab
-Artig

Noen mener:
-Bra at det var flere tidspunkter å velge mellom for lab
-Bra opplegg for lab
-Flink veileder
-Enkel og lærerik

Oppgaver/grupper

Gjentatte utsagn:
-Bra at man kan få hjelp til ting man lurer på
-Dama som er gruppelærer er flink

Noen mener:
-Flinke gruppelærere
-Greie oppgaver
-Fint at det er to gruppetimer i uka
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7 ANNET1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

� 3 negative ting vedrørende kurset

Generelt

Gjentatte utsagn:
-Dårlig lærebok

Noen mener:
-Lite info om laber og eksamen
-At undervisningen er spredt utover, gjør det vanskelig å kombinere med jobb
-Dumt at det ikke Mastering Physics blir benyttet
-Mye ord i læreboka
-Burde vært flere utledninger direkte fra Maxwells likninger
-Føler ikke at man har lært noe
-Bruker veldig lite av det vi har lært tidligere

Pensum

Gjentatte utsagn:
-Uoversiktlig pensum
-Mangler en rød tråd i pensum
-Vanskelig å vite hva som er relevant pensum og hva som er eksamensrelevant
-Mye innsetting i formler, gir liten forståelse av pensum

Noen mener:
-Pensum er for omfattende, inneholder for mange begreper og definisjoner
-For dårlig tid til å fordøye pensum
-For lite pensum
-For lett pensum
-Pensum føles lite relevant

Foreleser og forelesninger

-Gjentatte utsagn:
-Foreleser litt rotete i framføringen
-Få praktiske eksempler
-Foreleser har problemer med å svare på spørsmål
-Unødvendig å gjennomgå eksempler som står boka på forelesning
-Vanskelig å høre hva foreleser sier

Noen mener:
-Passiv undervisning
-Lite motiverende foreleser
-Litt lite forelesning fra notater og eksemplene i boka
-For få demonstrasjoner
-Mye utledninger man ikke ser bruken av
-Dårlig formidling av kunnskap
-Kjedelig forelesning

Lab
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7 ANNET1 = Dårlig, 2 = Under middels, 3 = Tilfredstillende, 4 = Over middels, 5 = Bra

Noen mener:
-Får lite ut av lab-øvelsene
-Lab 1 kolliderte med matteoblig og andre laber
-Kunne vært fordelt bedre utover semesteret i forbindelse med det stoffet de handler om
-Stress for å rekke lab-øvelsene
-Dumt at det er karaktersetting på lab 2
-Dårlige lab-tekster

Oppgaver/grupper

Gjentatte utsagn:
-Dårlig gruppeundervisning

Noen mener:
-Dårlig forklaring av gruppelærer
-For få oppgaver
-Mannen på gruppetimene er ikke så flink
-For lite undervisning på gruppene
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