
FYS1120 Elektromagnetisme - periodisk emnerapport

Høsten 2010 ble kurset FYS1120 Elektromagnetisme gjennomført med en del vesentlige
forandringer:

• Niv̊aet i kurset ble oppjustert til å inkludere utledning og bruk av Maxwells
ligninger p̊a differensiell form. Dette var basert p̊a matematikk som storparten
av studentene allerede hadde vært gjennom i tidligere kurs.

• Ny lærebok ble innført for å reflektere denne forandringen av innhold.

• To timer ukentlig med plenumsregning inkluderte ogs̊a repetisjon og grunn-
leggende vektoranalyse og numerikk for de (f̊a) studentene som ikke hadde nok
av dette fra tidligere kurs.

• Obligatoriske innleveringer ble innført med to obliger med numeriske oppgaver
i semesteret.

• Faste demonstrasjoner i auditoriet i forbindelse med forelesningene.

• Midtveiseksamen bli innført og gjennomføres hjemme.

Hver uke ble det gitt øvingsoppgaver som uken etterp̊a ble gjennomg̊att av gruppe-
lærere i de to gruppene som var satt opp for dette kurset.

Evaluering: Denne ble gjennomført i samtale med studentene i auditoriet samt den
web-baserte undersøkelsen foretatt av Fysisk Fagutvalg. De positive inntrykkene vi
som faglærere sitter igjen med, kan summeres opp slik:

• De fleste studentene synes å være fornøydde med niv̊ahevingen av kurset.

• Den nye læreboken er blitt vel mottatt.

• Flertallet av studentene finner det nyttig at noe numeriske metoder blir brukt
i dette kurset.

• Demonstrasjonene ble ogs̊a vel mottatt og mange kunne ogs̊a tenke seg mer
av det.

Det var klart at mange studenter fant kurset vanskelig med mye krevende mate-
matikk. For det flinkeste studentene syntes det derimot å være stimulerende og
lærerikt. I forbindelse med kurset opprettet studentene to forskjellige blogger hvor
oppgaver etc ble diskutert. Dette kan bli et meget viktig verktøy i tiden fremover.
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Av de negative tilbakemeldinger fra noen studenter kan nevnes:

• Manglende informasjon om oppgaver, obliger og lab.

• Obliger for store og arbeidskrevende.

• Foreleser har d̊arlig stemme- og tavlebruk.

• Ikke nok tilgjengelige oppgaveløsninger.

Konklusjon: Etter å ha diskutert disse tilbakemeldingene, har vi kommet frem til
følgende anbefalinger for hvordan kurset kan gjennomføres neste gang:

• Niv̊a p̊a undervisning/pensum forblir uforandret og med bruk av samme lære-
bok. Tilbudet av demonstrasjoner beholdes og aller helst utvides.

• Midtveiseksamen blir ikke lenger hjemmeeksamen, men gjennomføres som av-
sluttende eksamen.

• Det blir bare en obligatorisk innlevering, som numerisk oppgave/prosjekt.
Mindre numeriske oppgaver blir gitt sammen med vanlige uke-oppgaver.

• Denne ene obligen gjennomføres i første halvdel av semesteret, mens labøvelser
henlegges til siste del slik at overlapp unng̊aes.

• En gruppe nedlegges og erstattes av blogg som administreres av gruppe/faglærer.
Oppgaveløsninger legges ut her.

Tilbudet av obligatoriske oppgaver p̊a laboratoriet vil bli gjennomg̊att og eventuelt
oppgradert. Disse vil bli bedre koordinert med den vanlige undervisningen.

Finn Ravndal (sign.)
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