
23. januar 2013

Om “innføring” av obliger i FYS2130.
Et par kommentarer som kom inn ved første forelesning gikk i retning at noen av dere så for seg at 
det kom til å gå med MYE tid til innføring av obliger. Dette ønsker jeg å kommentere:

I FYS2130 er det IKKE krav om elektronisk innlevering. Tvert om krever vi papir-innleveringer. 
Den vesentligste grunnen til dette er at elektronisk innlevering ville kreve at dere skrev obliger i 
LaTeX eller Word eller liknende, og måtte få på plass formler og figurer innen et slikt opplegg. 

Det ville medføre MYE sløsing av tid!

Vi anbefaler at du løser oppgavene på en slik måte at du for de fleste oppgavene ikke behøver å 
skrive noe om igjen før du leverer. For å få til dette, anbefaler jeg at du har et ark der du skriver 
inn tekst og matematikk direkte, men at du har et ekstra kladdepapir for å gjøre mellomregninger 
som du er usikker på om fører fram. Så snart du ser hva som funker, skrives det inn i oppgaveløs-
ningen du skal levere, og så fortsetter du med resten av oppgaven. 

Dette er samme strategi som med fordel kan brukes ved eksamen. 
 
Det kan iblant være lurt å sløse litt med papir, slik at du begynner på et nytt ark når du starter på 
en ny oppgave, eller i alle fall dersom du er så usikker på hvordan du skal løse den nye oppgaven at 
du innser at det kan bli flere bom før du er i mål.

Figurer kan enten tegnes for hånd inn i arket du skal levere, eller på eget ark. Figurer som lages på 
datamaskinen kan enten leveres som egne ark, der du passer på å nummerere figurene og refererer 
til dem i det du skriver, eller at du klipper ut og klistrer inn på arket du skal levere.

Når det er sagt, vil jeg likevel minne om at prosjektopgaven bør leveres som et dokument skrevet i 
f.eks. LaTeX eller Word (ikke besluttet ennå om vi skal ha elektronisk eller papirinnlevering, men 
håper på det første). Det betyr at det er lurt å trene litt i å bruke LaTeX eller Word el.l. for fy-
sikkinnleveringer. Sett fra denne synsvinkelen kan det derfor være lurt å levere to-tre obliger som 
du har formet på denne måten, rett og slett for å få litt trening.

Som hovedregel vil jeg likevel anbefale at du skriver obligen for hånd for å ikke kaste bort viktig 
tid på ting som gir lite læringsutbytte. Du velger selv hva du gjør. Jeg ville bare poengtere hvordan 
jeg selv ser på dette.

Beste hilsen

Arnt Inge


