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12. mai 2004

Generell informasjon

19. april 2004 gjennomførte Fysisk Fagutvalg en spørreundersøkelse blandt studentene
på FYS1000 i forbindelse med en fagevaluering av kurset. 60 av kursets elever svarte
på denne, noe vi var veldig fornøyd med. Nederst finner dere en oversikt over avkrys-
ningsspørsmålene vi stilte, samt svarene vi fikk. 2/3 av studentene som svarte på un-
dersøkelsen var programstudenter, med normal fremdrift (30 studiepoeng). Svarene var
jevnt fordelt utover skalaen da vi spurte om studentene selv mente at de hadde god nok
bakgrunn for kurset. Samtidlig syntes flertallet at kurset var for vanskelig, at de lå etter
i forhold til forelesningene og i stor grad måtte bruke mer tid på FYS1000 for å bli helt
ajour.

Forelesningene

De aller fleste studentene som svarte sa at de stort sett alltid gikk på forelesning, og
mente 4 timer forelesning i uken var nok. Foreleserne snakker høyt og tydelig, og svarer
på spørsmålene på en god måte. Samtidlig mente flere av studentene at fremdriften var
for stor, med for mye repetisjon i begynnelsen av timen, og at kvalitetet på forelesnin-
gene varierte endel. Det kan virke som om de sliter litt med motivasjonen.

Kollokviegruppene

En stor del av studentene oppgir at de går ofte eller alltid på gruppene, og de fleste var
fornøyde med gruppeundervisningen. Oppgavene er gode, og mange nok. De fleste var
fornøyd med sine gruppelærere, som kan pensum og er flink til å hjelpe. Det er deri-
mot noen (muligens fra de(n) samme gruppen(e)) som er lite fornøyd, og som utdyper
i kommentarfeltet at de har språkproblemer med gruppelærer, at gruppelærer ikke er
forberedt eller ikke kan pensum.
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Laboratorieoppgaver

Studentene var tilsynelatende godt fornøyd med laboratorieoppgavene, og hva de fikk
ut av dem. Det eneste negative var at de fikk lab-oppgaver fra pensum som ikke var
gjennomgått.

Læreverk

Mange av studentene synes læreboken var alt for stor, og at den var vanskelig og uover-
siktlig. De var brukbart fornøyd med kvaliteten på oppgaver og eksempler, men endel
likte ikke at boken var på engelsk. Det var også noen som synes boken var god.

Midtveisprøve

Veldig mange av studentene reagerte på hvordan flervalgseksamen ble brukt. Det skal
ikke være mulighet for følgefeil når man bruker en slik eksamensform, og den bar preg
av å være en normal eksamen gjort om til en flervalgseksamen. Endel av studentene
mente at oppgavene var for vanskelige og tildels ubalansert i forhold til pensum. Det
savnes også info om poengberegning, samt fasit og en gjennomgang av oppgavene.

Ellers

Mange mente at pensum i faget var for stort.
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Generell informasjon
� Jeg er programstudent / følger anbefalt studieløp

48 ja 12 nei

� Dette semesteret tar jeg

9 >30 studiepoeng 46 30 studiepoeng 5 <30 studiepoeng

Her får svaret helt enig verdien 5, og helt uenig verdien 1. Snittet beregnes ut fra disse
verdiene.

Helt enig Helt uenig
Ubesvart Snitt

Jeg føler jeg har god nok bakgrunn for å ta kurset 1 2,95 16 3 16 10 14
Kurset er for vanskelig 2 3,40 12 20 11 9 6
Jeg bruker mer tid pr. uke på FYS1000 enn på de andre kursene - 2,77 10 7 17 11 15
Jeg måtte brukt mer tid pr. uke på FYS1000 for å bli helt ajour - 4,38 39 10 7 3 1
Jeg ligger etter i forhold til forelesningene - 4,08 32 11 10 4 3

Forelesningene

Helt enig Helt uenig
Ubesvart Snitt

Jeg går alltid på forelesning - 3,63 19 20 13 6 2
Framdriften på forelesningene er for sakte - 1,85 2 0 12 19 27
Forelesningene er motiverende og interessante - 2,77 4 10 21 18 7
Foreleseren er flink til å fortelle hva kunnskapen kan brukes til - 2,67 4 10 19 16 11
Foreleseren presenterer pensum på en slik måte at det er lett å få det med seg - 2,65 5 7 18 22 8
Foreleseren skriver pent og oversiktlig på tavlen 1 2,62 6 6 18 20 9
Foreleseren snakker høyt og tydelig - 3,95 23 21 8 6 2
Jeg vet alltid hva foreleseren snakker om - 2,77 5 10 20 16 9
Foreleser skriver formler på tavlen uten å forklare - 2,73 3 10 25 12 10
Foreleseren tar i mot og besvarer spørsmål på en god måte 1 3,56 10 19 26 2 2
Jeg er fornøyd med forelesningene 1 2,93 6 11 21 15 6
Jeg synes fire timer forelesning i uken er nok 2 3,91 28 12 8 5 5
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Gruppene

Helt enig Helt uenig
Ubesvart Snitt

Jeg går alltid på gruppene - 3,37 11 21 14 7 7
Jeg syns det er unødvendig å gå på gruppene - 1,82 4 1 8 14 33
Det er for mange ukeoppgaver, jeg rekker ikke å gjøre alle 1 3,34 16 12 16 6 9
Ukeoppgavene er for vanskelige 1 3,46 13 13 25 4 4
Det er for få ukeoppgaver 1 1,69 0 2 11 13 33
Jeg får god hjelp på gruppene til å forstå oppgavene 1 3,37 17 13 12 9 8
Gruppelæreren kan pensum 1 3,71 25 12 11 2 9
Grupelæreren er flink til å besvare spørsmål 1 3,22 15 12 11 13 8
Ukeoppgavene hjelper meg til å forstå pensum bedre 1 3,86 20 21 11 4 3
Jeg er fornøyd med gruppeundervisningen 2 3,48 13 18 16 6 5

Laboratorieoppgaver

Helt enig Helt uenig
Ubesvart Snitt

Laboratorieoppgavene er relevante i forhold til pensum - 3,90 21 18 16 4 1
Laboratorieoppgavene hjelper meg til å forstå pensum bedre - 3,63 16 21 10 11 2
Jeg bruker for mye til på laboratorieoppgavene i forhold til hva jeg lærer 1 2,58 2 9 21 16 11
Jeg er fornøyd med laboratorieoppgavene - 3,53 8 23 22 7 0

Læreverk

Helt enig Helt uenig
Ubesvart Snitt

Læreboka er oversiktlig 1 2,54 6 12 9 13 19
Læreboka har gode eksempler som hjelper meg med å forstå pensum 1 3,17 7 19 18 7 8
Jeg er fornøyd med oppgavene i læreboka 1 2,97 5 15 20 11 8
Eksemplene øker forståelsen av utledningene 2 3,57 8 26 18 3 3
Eksemplene hjelper meg til å forstå oppgavene 2 3,41 9 21 17 7 4
Det er mange nok eksempler 3 3,60 14 19 13 9 2
Jeg er fornøyd med læreboka 1 2,54 5 11 13 12 18

Midtveisevaluering

Helt enig Helt uenig
Ubesvart Snitt

Karakteren / poengsummen jeg fikk stod i forhold til hva jeg kan av pensum 1 3,17 16 13 7 11 12
Karakteren / poengsummen jeg fikk stod i forhold til tidsbruken min 1 2,88 8 14 12 13 12
Karakteren / poengsummen jeg fikk stod i forhold til hva jeg forventet 1 3,19 9 19 14 8 9
Jeg er fornøyd med formen på midtveisevalueringen 1 2,71 13 7 12 4 23
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