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Etablert ca 2002 
En “hellig” konfigurasjon



Om historiske “paradigmeskifter” innen fysikkundervisning:

Status 1968:
Datamaskiner i fysikk 
kun på masternivå og 
oppover.

Absolutt null bruk av
numeriske metoder i 
vanlige fysikkemner.



Status 1974:
Maskinskriving ble 
satt bort til en “kontor-
dame” (mot betaling).

Laget selv figurer 
manuelt: tusjpenn på 
kalkerpapir.

Fotograf avfotogra-
ferte og bilder limt inn 
i papirutgave som ble 
kopiert.

På “hovedfagsnivå”:



Status 1974:
Maskinskriving ble 
satt bort til en “kontor-
dame” (mot betaling).

Laget selv figurer 
manuelt: tusjpenn på 
kalkerpapir.

Fotograf avfotogra-
ferte og bilder limt inn 
i papirutgave som ble 
kopiert.

På “masternivå”:

Status 2020:
Studenten gjør alt selv!



Om historiske “paradigmeskifter” innen fysikkundervisning:

1996:
Absolutt null bruk av numeriske metoder i vanlige fysikkemner.

1997:
Første spede begynnelse. Ingen tilrettelegging fra UiOs side. 
Studenter hadde knapt tatt i en datamaskin.

1999:
Innså at det var umulig å lære studenter numeriske metoder 
kun som en del av vanlig teoriemne i fysikk.



Om historiske “paradigmeskifter” innen fysikkundervisning:

ca 2002:
Historisk samarbeid mellom fysikk, matematikk og informatikk:
 
   Hans Petter Langtangen
   Knut Mørken
   Morten Hjorth-Jensen
   Arnt Inge Vistnes

Satte UiO på verdenskartet i utvikling av fysikkutdanningen.

Muliggjort pga nye numeriske verktøyer og tilgjengelighet av 
datamaskiner.



Etablert ca 2002 
En “hellig” konfigurasjon



Hvilke følger har innføring av numeriske metoder ført til?

• Studentene har fått et ekstra verktøy.

• De kan selv og på eget initiativ gjøre beregninger som var 
utenkelige på bachelornivå tidligere.

• Kreativitet og produktivitet har økt.

• Vi har hatt et fortrinn framfor f.eks. NTNU som vi kunne bruke i 
markedsføring av UiO.

• Så vellykket at bruk av numeriske metoder til og med innføres 
i videregående skole!





Numerisk kompetanse muliggjort 
pga nye numeriske verktøyer og 
tilgjengelighet av datamaskiner.

Annen interessant utvikling i fysikk 
per i dag vi kan dra nytte av?



Moderne digitaliserings-enheter og drivere er billige og gode!

Fullt mulig 
at studenter 
får utstyr og 
kompetanse 
for selv å 
kunne foreta 
dataopptak 
og analyse 
i selvvalgte 
prosjekter.

Kan gi en ny 
revolusjon i 
utdanning i 
fysikk!



Det er SVÆRT mange muligheter på markedet allerede! Se f.eks.: 

https://www.google.com/search?q=cheap+multifunction+data+log-
ger&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2a-
hUKEwie_uOj1snnAhUG2aYKHYRoCsIQsAR6BAgJEAE&bi-
w=1280&bih=584&dpr=1.5

https://www.google.com/search?q=cheap+multifunction+data+logger&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X-
&ved=2ahUKEwie_uOj1snnAhUG2aYKHYRoCsIQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=584&dpr=1.5



FYS XXXX --  
Verktøykasse for fysikk



Hvilke følger kunne innføring av databaserte eksperimen-
telle metoder føre til?

• Studentene ville få enda ett slagkraftig verktøy.

• De kunne selv og på eget initiativ gjøre målinger som var uten-
kelige på bachelornivå tidligere.

• Kreativitet og produktivitet kunne øke.

• Vi kunne få enda et fortrinn framfor f.eks. NTNU som vi kunne 
bruke i markedsføring av UiO.

• Vi kunne kanskje redusere frafall fra fysikkstudiet.

...men det tar tid å få innført endringer!



Ønsker å trekke inn også andre vurderinger av 
bachelorprogrammet Fysikk og astronomi...



Matematikerne 
vurderer endringer



Vår vurdering: 
Ca null fysikk. Anonym tilværelse



Mange program bruker emnene
Passer egentlig ingen 100%



Bare en begrenset del av emnet 
er nyttig for våre studenter



Kun ca 12 studiepoeng av totalt 180 
er innen eksperimentalfysikk



John Aiken har forsket i USA på hvilke faktorer som har 
betydning for å redusere frafall fra fysikkstudiets første studieår.

Den viktigste faktoren: 
At studentene møter et emne i moderne fysikk første semester.



Jøran synes frafallet er for stort etter 
første studieår. 

Det går ut over instituttets økonomi.
Foto: Svalbardposten



Forslag: 
Dele FYS-MEK1100 i to varianter
Få inn mer eksperiementalfysikk

Droppe tradisjonell lab i FYS1120 og FYS2160
Undervisning 1. semester bør skje i Fysikkbygget

Noen prosjektoppgaver, gjerne utformet av studenten selv



• Lav deltakelse dersom det ikke er 
eksamensrelevant

• Vanskelig å få lærere til å stille
• Studenter har behov for kontakt

Erfaring “Frivillig fysikklab”:



Veien videre: 
 
Ønsker en komite av ansatte både fra teorimiljø og eksperimentelt 
miljø ved FI og ITA, med god kontakt til programrådene for ”Fysikk 
og astronomi” og ”ELITE”, for å:

1) utarbeide en skisse for et nytt 1. semester

2) utarbeide et forslag for deling av FYS-MEK1110

... men nå er det andre som må videreføre dette arbeidet siden jeg 
ikke lenger er ansatt ved UiO....


