
Periodisk emneevaluering  

FYS 1000 Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin 
 

Våren 2011 ble kurset FYS 1000 gjennomført med en del vesentlige forandringer.  

 Mer obligatorisk undervisning, blant annet obligatorisk oppmøte på grupper og obligatoriske 

innleveringer hver uke 

 Mye demonstrasjoner på forelesning og bevisst aktivisering av studenter i 

forelesningsrommet  

 Gjesteforelesning og plenumsregning hver uke 

 Justeringer av innhold og skifte til norsk læreverk 

 Regneverksted hver uke 

 Bruk av Fronter som læringsplattform og Smart Podium under forelesningene 

Evaluering 

260 kandidater var oppmeldt til eksamen. Kurset ble evaluert av både fagutvalget og 

emneansvarlig. Fagutvalgets evaluering var elektronisk og ble besvart av 105 studenter. 

Emneansvarlig gjennomførte en skriftlig sluttevaluering etter at alle de ordinære forelesningene 

var ferdig og før eksamen. Den ble besvart av 117 studenter. 

Positivt: 

 Studentene er fornøyd med foreleser, demonstrasjoner og aktivisering på forelesning 

 De er positive til å ha obligatorisk innlevering hver uke 

 De er fornøyd med det norske læreverket, men syns det ble litt mange pdf’er med 

tilleggsstoff 

 De er fornøyd med bruken av Smart Podium 

 De syns generelt at de fikk god informasjon om kurset 

Negativt: 

 Litt for mange gjesteforelesninger og for mye obligatorisk fremmøte 

 Vanskelig med lab i stoff som ikke har vært gjennomgått 

 For store grupper gjorde det vanskelig å få nok hjelp på gruppeundervisningen 

 Vanskelig tidspunkt for regneverksted 

 Noe bråk fra medstudenter på forelesningene 

 Enkelte studenter har svært dårlig bakgrunn i matematikk 

  



Resultat 

Det var 236 studenter som leverte eksamensbesvarelse 8. juni. Karakterene fordelte seg slik: 

 

 

 

Veien videre 

For å imøtekomme ønsket om mindre obligatorisk fremmøte, færre gjesteforelesninger og mer 

plenumsregning vil gjesteforelesningen på en egen dag fjernes og bli flettet inn med ordinære 

forelesninger i løpet av semesteret. Antallet gjesteforelesningen vil også bli betydelig redusert. Det 

vil sannsynligvis bli tilbudt 1 klokketime plenumsregning i uken fra kl. 0900 til 1000. Det gir en en 

økning på 15 min hver uke til plenumsregning.  

Læreverket kommer med ny utgave til våren 2012 slik at antall pdf’er blir redusert.  

Vi ser på muligheten for å lage mindre grupper slik at antall studenter per gruppe ikke blir mer enn 

24. Vi ser også på muligheten for å tilby regneverksted på dagtid i tillegg til ettermiddag/kveld.  

Vi vil se på muligheten for å legge laboratorieøvelsene slik at stoffet har blitt gjennomgått på forhånd.  

Vi vurderer å lage et forkurs i matematikk som repeterer pensum fra videregående skole. Dette 

kurset tilbys alle, men er primært for de som har glemt mye av det grunnleggende om trigonometri, 

vektorregning, derivasjon og integrasjon.  

 

Cathrine W. Tellefsen (sign.) 


