Huskeliste for gode obliger
4. mars 2014
Innleveringene vi får inn er stort sett veldig gode, men vi ser også at en del
feil og uvaner går igjen i flere av besvarelsene. Derfor har vi laget en liten
huskeliste som kan være grei å ha i bakhodet når du besvarer obligene. Følger
du punktene i denne lista kan du unngå mange av de vanligste småfeilene,
samtidig som du gjør jobben langt lettere for oss som skal rette besvarelsen.
Om svar på oppgavene:
• Les kapittelet før du begynner på oppgavene!
• Ikke sett inn tallverdier i en utregning før helt til slutt.
• Vær nøye med enheter.
• Vær nøye med navn og enheter langs aksene i figurer.
(Husk at dersom oppgaven spesifiserer et system med gitte verdier og
enheter kan man ikke bare skrive “relativ enhet” langs aksene i figuren.)
• Bruk et rimelig antall gjeldende siffer i svaret.
• Tallsvar for fysiske størrelser som lengde, tidsintervall, utslag, o.l. bør
generelt ikke oppgis som brøktall, multiplum av π, eller andre helt
nøyaktige størrelser, ettersom dette impliserer en uendelig høy nøyaktighet.
• Ikke gjør en “avrunding” fra desimaltall til brøktall for å få matematikken til å se penere ut.
• Vær presis med begrepene du bruker.
(Et eksempel på en vanlig slurvefeil er å bruke “amplitude” når man
egentlig mener “utslag”.)
• Bruk et par linjer på å forklare fremgangsmåten din (med mindre det
er helt åpenbart hva du har gjort).
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• Husk å legge ved relevant programkode for programmeringsoppgaver.
• De fleste diskusjonsoppgavene krever litt mer enn én setning som besvarelse.
• Husk å kommentere figurene dine.

Generelt om utforming av besvarelsen:
• Skriv tydelig og sørg for at besvarelsen er relativt ryddig.
(Prøv å unngå alt for mye overstryking og kluss. Besvarelsen kan godt
skrives med blyant så det er lett å gjøre endringer.)
• Det endelige svaret i hver oppgave bør markeres tydelig, f.eks. med
understreking.
• La det være litt plass mellom oppgavene slik at vi kan skrive kommentarer.
• Dersom besvarelsen blir underkjent: Legg ved den gamle versjonen når
du leverer en ny utgave.
• Du kan selv velge om du vil skrive på norsk eller engelsk.
Helt til slutt et lite råd: Det er langt bedre å stille noen litt “dumme”
spørsmål på regnegruppene enn å få “dumme” feil på eksamen.
Fortsatt lykke til med kurset!
Hilsen obligretterne
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