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Om kurset: 

Kurset FYS-MENA4111 er nytt i år og er en litt endret versjon av det tidligere kurset FYS-

MENA3110/4110. Endringene var basert på tre års erfaringer fra det tidligere kurset, samt 

studentenes evalueringer og innspill om kurset. Mens det tidligere kurset var et klonet kurs, er 

det nye kurset et rent mastergradskurs og inngår som et av tre mulige valg for obligatorisk 

kurs i MENA masterprogrammet. 

Etter omleggingen fokuserer kurset mer på hvordan materialer modelleres med særlig vekt på 

båndstrukturen og på bruk av tetthetsfunksjonalteori i datamaskinberegninger. Den generelle 

kvantemekanikkdelen har blitt noe redusert. I tillegg har kravet til prosjektoppgaven som 

inngår i kurset, blitt større, og denne tillegges på 30% vekt i eksamenskarakteren. 

 

Praktisk gjennomføring av kurset: 

Kurset ble undervist med fire timer (sammenhengende) forelesning og regneøvelser. Ca. 15 

timer av undervisningen ble gjennomført som forelesninger og praktiske øvelser på 

datalabben. Det var to obligatoriske innleveringer i tillegg til prosjektoppgaven. Pensum ble 

tatt fra to lærebøker (en om kvantemekanikk og en om DFT), samt et kompendium med 

forelesningsnotater som også dekket noe faststoff-fysikk, som båndstruktur. 

 

Studentenes gjennomføring av kurset: 

Det var 11 påmeldte studenter ved kursstart. Sju fullførte prosjektoppgaven og gikk opp til 

eksamen. Eksamensresultatene var meget bra med en C og resten fordelt likt på A og B. 

 

Evaluering av kurset:  

Det ble gjennomført en enkel skriftlig midtveisevaluering og en større sluttevaluering. 

Hovedkonklusjonene var at studentenes synspunkter var likt fordelt mellom dem som syntes 

at kurset hadde passe vanskelighetsgrad og dem som fant det litt vanskelig. Fordelingen var 

tilsvarende lik mellom dem som fant arbeidsmengden i kurset lik den i andre kurs og dem 

som syntes det var mer arbeid i dette kurset. På spørsmålene om kurset svarte til 

forventningene og om det faglige utbytte av kurset ga alle studentene ”karakteren” 4 på 

skalaen 1-5 (med 5 best) på begge spørsmålene. 

 

På spørsmålene i evalueringen om konkrete ting rundt forelesninger, regneøvelser, datalab 

etc. lå studentenes vurdering rundt 3-4 på samme skala. 

Av ønsker og forslag fra studentene var: 

- foretrekker å ha forelesningene på norsk (kurset ble forelest på engelsk i år og for 

mange av studentene var dette første gang de fulgte undervisning på engelsk) 

- lengre tid til prosjektarbeidet og mer tid på datalab 

- legge ut oppgaver etc. tidligere (på Fronter) 

- ha en siste datalab like før innleveringen av prosjektoppgaven 

- tettere kobling mellom den teoretiske delen og de praktiske datasimuleringene 

- enda klarere fokus på hva en skal ha lært i hver forelesningstime 

- fire timer undervisning sammenhengende er for mye 

 

Kommentarer om kurset fra foreleserne: 

Kurset vil nok for enkelte studenter være et krevende og noe abstrakt kurs (siden vi ikke kan 

”se” hva som skjer på elektron-nivå i et materiale) og det er først etter en modningsprosess 



mot slutten av kurset at de fleste studenter begynner å få forståelse for ”hva som foregår” inne 

i materialene. De fleste har også bare hatt et eneste kurs med kvantemekanikk før de tar dette 

kurset hvor kvantemekanikken gjennomsyrer all tankegang. Sett i forhold til dette må 

resultatene både på prosjektoppgavene og til eksamen anses som meget bra. 

 

Den første undervisningstimen kl. 13:15-14:00 på onsdagene måtte skje på kollokvierom 

Ø364 som er litt trangt og dårlig egnet til slike forelesninger, mens de tre siste 

undervisningstimene skjedde på Ø467. Det hadde vært ønskelig å unngå slikt rombytte. 

Når det gjelder undervisningstiden ble det valgt å ta fire timer sammenhengende delvis for å 

få mulighet for kontinuitet og fordypning på datalabben.  

 

Noen studenter ønsket seg enda mer tid til og fordypning i prosjektoppgaven. Men det vil 

være vanskelig å starte datalaboratorieundervisningen tidligere fordi den grunnleggende 

teorien bør være gjennomgått på forhånd. Å avslutte prosjektoppgaven senere er også 

vanskelig av praktiske årsaker mht. eksamen. 

 

Forslag til forbedringer: 

Det er ønskelig med en enda tettere kobling mellom den grunnleggende teoridelen og 

undervisningen i datalabben. Dette kan kanskje lettere oppnås hvis det er samme lærer som 

underviser både den teoretiske og den praktiske delen. Det ville dessuten være en fordel å 

finne en lærebok for teoridelen som dekker både den nødvendige kvantemekaniske bakgrunn 

og den innledende biten om faststoff-fysikk. Til nå har en (for å spare studentene fra å måtte 

kjøpe mange dyre bøker) basert det grunnleggende kvantemekaniske på ”Introduction to 

Quantum Mechanics” av Griffiths (som de fleste studenter har fra før fra kurset FYS2140), 

utdelte forelesningsnotater (samt noen artikler) som dekker material/nano-biten og boka 

”Density Functional Theory” av Scholl og Steckel. En bok som bedre dekket de to første 

delene på en enhetlig måte både når det gjelder fremstillingsform og notasjon, ville lettet 

læreprosessen. 


