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Bilde innstråling







22% CO2

39% N2

3% CH4

36% H2O



boost 3600 6075.1867076345 10663.3991905975 0

launchlander 30000 0 0 0

parachute 30001 250

video 33001 3.1415 -0.6

Downloading data from satellite…



landervideo



28 studenter jobbet
med denne prosjektoppgaven i 5or

Hver student fikk si8 eget solsystem
med sine egne fik;ve planeter

Ikke alle klarte å komme frem til sin 
utvalgte planet, og noen kom frem

uten å klare myklanding



Mer mo&verende?
Prosjektarbeid: Studenter som valgte prosjektarbeid
var vel vitende om at det ville bety større
arbeidsmengde og var helt klart drevet av
motivasjonen med opplegget. (I år også av at de 
slipper eksamen)
Standardløp: Også her ble de vituelle verdnene og
3D-spillmotoren brukt til visualiseringer. 
Studentene har i emneevalueringer gitt uttrykk for 
at dette var motiverende. Langt flere studenter enn
tidligere leverte valgfrie tilleggsoppgaver.



Rela%vitetsteori

Abstrakt og vanskelig:•
Veldig• vanskelig å forstå at en observatør med
has%ghet nær lyshas%gheten opplever verden 
forskjellig.
Oppgavene• er animasjonsvideoer som viser 
verden se@ fra en observatør med høy 
has%ghet, hver student ser de samme 
hendelsene men med forskjellige has%gheter





Blogging som eksamensform

Isteden for å ta eksamen, kan •
prosjektstudenter skrive enten en 
‘vitenskapelig ar9kkel’ eller blogge om hva de 
har gjort.

Bloggen har fysikkelever i videregående som •
målgruppe, studentene må dermed kunne 
forklare hva de gjør på et mer overordnet nivå 
som tvinger dem 9l å forstå


