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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen i Høst2009 

1.1 Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 

 FYS2210 – ’Halvlederkomponenter’ omfatter 26h forelesning, 20h regneøvelser/ 

kollokvier og 20h laborasjon. Laborasjonene utføres i renrommet ved UiO’s Mikro- og 

Nanoteknologi laboratorium (UiO/MiNaLab) i løpet av 5 uker (4h per uke) hvor studentene 

lager sine egne komponenter samt evaluerer disse. I løpet av 2007 til 2009 har betydende 

innsatser gjorts for å forbedre (’trimme’) laborasjonene då disse tidligere hatt en tendens å ta 

20-25 % lengre tid enn planert. Innsatsene har bestått av en viss omdisposisjon av lab-

oppgaven og tilgang til nytt og mer driftsikkert prosessutstyr ved UiO/MiNaLab (det er 

forskningsutstyr som brukes i kurset). Dette arbeid har medført att alle lab-gruppene i 2009 

ble klare på utsatt tid og fikk fungerende komponenter (normalt jobber to studenter sammen 

i en gruppe). Denne forbedring har vart helt sentral for kursets gjennomføring uten avvik fra 

emneplanen då vi i 2009 hatt en stor og meget gledende økning i antallet studenter (fra 

normalt 8-10 til 16) men samtidlig må ta høyde for en begrenset lab-kapasitet. 

 Viktor Bobal har vart veiledere og ansvarlig for laboppgaven mens Bengt Svensson har 

vart foreleser, gruppeleder og kursansvarlig. Berit Sundby-Avset, forskningsjef ved 

SINTEF, har vart sensor. 

 Konklusjon; gjennomføringen i Høst2009 har følgt emneplanen og inga signifikante 

avvik finnes å rapportere. 

 

 

1.2 Oppsummering og kommentarer over kvantitative gjennomføringsdata (FS 754.001) 

 Vurderingen bestod av skriftlig midtveiseksamen (20 % vekt), labarbeid og obligatorisk 

lab-rapport (vekt 20 %) og muntlig slutteksamen (60 % vekt). Midtveiseksamen (3h) bestod 

av totalt fem oppgaver (tre teorioppgaver og to regneoppgaver). Varje lab-gruppe leverte en 

rapport (normalt 25±5 sider) forfatted felles av studentene i gruppen. Slutteksamen bestod 

av 30 min muntlig eksaminasjon av vart enkelte student. I tillegg var det et krav om ≤20 % 

fravær under labarbeidet men dette var (som vanlig) helt uproblematisk. 

 

Antall påmeldte studenter: 16  av disse møtte ikke - 

Eksamensresultat (total vurdering): 

 Bestått: 16 Stryk: 0 Ikke møtt: - 

 Relativ karakterfordeling: A – 31%, B – 6%, C – 38%, D – 12.5%, E – 12.5%, F – 0% 

 (kvinner; antall 2:  A – 50%, B – 50%, C – 0%, D – 0%, E – 0%, F – 0%) 

 (menn; antall 14:  A – 29%, B – 0%, C – 43%, D – 14%, E – 14%, F – 0%) 

 

 

Kvantitative gjennomføringsdata for emnet må betraktes som gode (eller meget gode). 

Studentene var generelt veldig flinke, ambisiøse og godt motivert.  
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1.3 Indikasjoner på god kvalitet og sviktende kvalitet samt oppfølgning 

 Ingen alvorlige indikasjoner på sviktende kvalitet har kommet fra involverte lærere eller 

studenter. Tvertemot, kurset har generelt fått god omtale og indikasjoner på høy kvalitet fra 

de fleste. Kurset opplevs som interessant, og spesiellt anvendelser av halvlederfysikk og         

-komponenter innen fornybar energi (solceller og andre fotovoltaiske komponenter) ligger 

godt an i tiden. For første gang har vi i Høst2009 haft en betydende andel av FAM-studenter 

og ikke ’kun’ studenter fra MENA (hvilka fortsatt er den dominerende andelen) og ELDAT. 

Dette opplever vi som svært gledelig då en fortsatt utvikling innen fornybar energi i Norge 

trenger gode fysikker og materialvitere med bakgrunn innen halvlederområdet. 

 Emnet er resurskrevende, som all laborativ virksomhet, men å fa lage sine egne 

komponenter under totalt 20h i et modernt renromslab er en av kursets absolutte 

høydepunkter (spesiellt om koponentene virker). Dette er et relativt unikt tilbud på 

bachelornivå, både i Norge og Skandinavia. Maksimal lab-kapasitet er 20 studenter men 

dette har hittils vart uproblematisk. 

 Enkelte studenter har kommentert vurderingsformen med en felles lab-rapport fra hver 

studentgruppe (normalt 2 studenter per gruppe) og att det individuelle bidraget fra 

studentene ikke blir synliggjort for en korrekt karaktersvurdering. Også kursets lærere har i 

en gruppe under Høst2009 observert en betydende ubalanse mellom studentenes bidrag til 

gjennomføringen av lab-oppgaven (inklusive den felles lab-rapporten), hvilket i dette fall 

påvirkede karaktersettingen. En naturlig oppfølgning er å innføre individuelle lab-rapporter 

men fortsatt oppmuntre til gjensidig samarbeid mellom studentene (hvilket fremmer 

læringsprosessen). 

 

 

1.4 Fokus for utvikling av studiekvalitet 

 Emnet ble introdusert i Høst2004 og hensikten er fremst å gi bachelor-studenter på FAM, 

ELDAT og MENA programmene basiskunnskap innen halvledermaterialer og 

halvlederfysikk for å realisere/forstå komponenter med anvendelser innen moderne 

nano(mikro)elektronikk og fornybar energi. Fokus under disse første år for å utvikle emnets 

kvalitet har fremst vart rettet mot å etablere en spennende og robust lab-oppgave hvor vi 

benytter UiO’s moderne renromslaboratorium for mikro- og nanoteknologi (MiNaLab). 

Under 2008 og 2009 (spesielt) har vi fått tydelige bevis på att dette arbeid gitt gode resultat 

og vi har per i dag en lab-oppgave av høy nasjonal og internasjonal standard. 

 Fokus for utviklingen av emnets kvalitet under de nærmeste to til tre åren vil være 

konstruksjon av nye regne- og teorioppgaver for gruppetimene. En del av de nåværende 

oppgavene må skiftes ut og oppdateres for å gjenspeile den rivende utvikling som skjer 

innen halvlederområdet. Vi ser bl.a. foran oss mer oppgaver rettette mot fornybar energi. 

Videre bør kanskje andelen ’vanlige gruppetimer’ økes noe men ’plenumsregning (fremst 

av studentene selve) på tavle’ må fortsatt vare en viktig del då det gir naturlig anledning til å 

drøfte spørsmål og problemstillinger med gruppelærer på en uformell og utfyllende måte. 

 Til slutt vurderer vi en mindre omdisposisjon av forelesningene hvor noe mer timer 

legges på fotovoltaiske komponenter og en av de transistortyper som behandles (’junction 

field effect transistor’ (JFET)) kuttes ut. På sikt bør også bytte av lærebok vurderes. 
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2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

(a)  Innføre individuelle lab-rapporter 

(b)  Konstruksjon av nye regneoppgaver og legge ut fasitsvar til oppgavene 

(c)  Viss omdisposisjon av gruppetimene med mer ’vanlige gruppetimer’ og litt mindre 

’plenumsregning på tavla’ 

(d)  På sikt bør ny lærebok vurderes 

(e)  Gjøre mer reklame av emnet til bachelorstudenter, spesiellt på ELDAT og FAM-

programmene. 

 

 

3. Sammenfatning av fagevaluering gjennomført av studentene 
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