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VIKTIG: 
Følg med på kurswebsidene! Sjekk dem minst to ganger hver uke. Les UiO-mail minst like ofte!

Undervisningen i FYS2130 kjøres etter et litt uvanlig opplegg. Det kan være avgjørende for å komme 
gjennom kurset å merke seg dette for å innrette ditt eget arbeid slik at totaliteten gir mest mulig læring. 
De vesentligste forskjellene i forhold til et standardopplegg er:

• Semesteret er organisert slik at det er et nytt tema hver uke (svarer oftest til nytt kapittel i læreboka). 
En første innføring i temaet kommer på forelesningen fredag, og blir mer inngående behandlet på 
dobbelttimen tirsdag. Ukeoppgaver legges ut hver fredag og vi gir veiledning/hjelp i løsning av disse 
på regneverkstedene onsdag og torsdag. Siste frist for innlevering av ukeoppgaver (”obliger”) er man-
dag kl 12 (ti dager etter at oppgaven ble lagt ut), men vi anbefaler at man får levert allerede fredag før 
kl 15. Besvarelser levert fredagen rettes FØR besvarelser levert mandagen.

• Fredags-forelesningen vil først og fremst fokusere på de fenomenene vi skal jobbe med uka etter og 
vil fokusere på hva som er aller viktigst i kapitlet. Dobbelttimene tirsdager vil være mer ordinære 
forelesninger. Forelesningene vil i mindre grad enn vanlig gå gjennom hele pensum. Dette skyldes at 
foreleser har skrevet “læreboka”. Det kan da lett bli litt for lik presentasjon på forelesninger og i læ-
reboka. Forelesningene vil fokusere på hovedlinjer, men også ha demonstrasjoner og vise detaljerte 
beregninger for noen eksempler knyttet til pensum. 

• Forelesningene vil bli ”podcastet” (en variant av podcasting), en løsning som kan være nyttig for de 
som ikke har mulighet for å være til stede (f.eks. pga kollisjoner med andre kurs). Erfaring viser at 
podcastene faktisk er mest nyttige for de som var til stede på forelesningen, fordi man da effektivt 
kan plukke ut de sekvensene som man ikke helt forstod på forelesningen og vil ha repetert. 

• For å lære stoffet, er det helt nødvendig å lese læreboka og jobbe med oppgaveløsning. Forelesninger 
og i særdeleshet personlig diskusjon mellom lærer og student (og studenter innbyrdes) gir en vesent-
lig mer effektiv og dypere læring (og mindre tidsforbruk) enn dersom du bare jobber alene. 

• Regneverkstedene onsdag og torsdag er to perioder på fire timer hver med “åpent hus” hvor lærerne 
Heidi og Lasse gir hjelp og gjennomgår ”diskusjonsoppgavene” i plenum på bestemte tider. Du kan 
komme og gå som du ønsker - onsdag eller torsdag eller begge deler som du ønsker, men iblant kan 
det bli litt fullt. Finner du fram til de tidene få andre er der, er det lettest å få god veiledning.

• Foreleser kommer normalt innom regneverkstedet noen timer hver uke. Foreleser trenger kontakten 
med deg som student for å fange opp faglige problemer du har slik at han kan justere kursen under-
veis når det er nødvendig. Det er bra om du spør om ting du ikke forstår, både innenfor obligene og 
det faglige stoffet forøvrig. 

• Det er ukeoppgaver/obliger hver uke. Totalt må minst 7 av 13-14 obliger bli godkjent. Det er et krav 
om minimum 3 + 2 + 2 godkjente obliger innen tre grupper obliger. Én oblig (etter kapittel 9) må 
alle ta. I denne obligen vurderes også din evne til å argumentere godt og skrive forståelig. Øvrige 
detaljer om obliger gis neste side.

• Noen av obligene vil innebære bruk av numeriske metoder. Vi tilbyr hjelp til programmeringen der-
som du skriver program i Matlab eller Python, men det er mer hjelp å få i Matlab enn i Python. Som 
student ved UiO kan du installere Matlab gratis på din laptop om du ønsker det.

• Prosjektoppgaven i første uka i mai er spesielt arbeidskrevende, men vi tilbyr mye hjelp. Arbeidet 
med prosjektoppgaven strekker seg over en hel uke (mandag morgen til mandag morgen). Prosjekt- 
oppgaven vurderes og teller med på karakteren. Det vektlegges at rapporten er utformet i tråd med 
denne form for skrive-sjanger, der bl.a. faglig argumentasjon er viktig.

(fortsetter neste side)



Arbeidsrytme

Normalt vil arbeidsrytmen være som følger:

• Tema for ukene legges ut før semesterstart på kursets webside (justeres underveis i semesteret).

• Hvert tema (normalt ett kapittel i læreboka) behandles i vårt studietilbud fra og med forelesningen 
fredag til og med regneverkstedet torsdagen etter. Spesielle opplegg enkelte uker (f.eks. startuken).

• Senest fredag kl 12: Oppgaver for kommende uke legges ut på web.

• Anbefalt innleveringsfrist for obliger: Fredag kl 15 en uke etter at oppgavene ble lagt ut.

• Siste innleveringsfrist for obliger: Mandag kl 12 tre dager etter anbefalt innleveringsfrist.

• Senest en uke etter disse innleveringsfristene: Obligen er ”rettet” / vurdert av en av våre lærere. Blir 
den ikke godkjent, må den leveres på ny med korreksjoner / forbedringer senest fire dager etter at den 
er rettet.

Regneverkstedet

Vi vil holde til på rom FØ443. Enkelte ganger vil det erfaringsmessig bli fullt. Vi  anbefaler at man da 
jobber i Store fysiske lesesal (eller andre rom i Fysikkbygget) og stikker innom FØ443 når du ønsker 
veiledning. 

Det er lovlig at flere jobber sammen om oppgaveløsning. Slike private smågrupper gir ofte en fortro-
lighet som gjør det mulig å diskutere oppgavene inntil alle har skjønt hovedpoengene. Læringsutbyttet 
i selvorganiserte smågrupper er ofte større enn ved grupper som organiseres sentralt. Det finnes imid-
lertid en fare for at noen bare snylter på andre; i så fall er utbyttet bortimot null for vedkommende, så 
dette bør alle være oppmerksom på og aktivt forsøke å unngå.

Obliger

Av 13-14 uker med obliger, må minst 7 innleveringer godkjennes (etter spesielle regler) for å få gå opp 
til eksamen (oblig 9 må alle levere). Det betyr at det fort kan bli problemer dersom man blir syk over 
flere uker. I tilfelle sykdom eller andre uforutsette problemer oppstår, må du ta kontakt så raskt som 
mulig med kursansvarlig, så får vi se om vi kan finne en ordning.

For å få en mest enhetlig arbeidsflyt for de som skal ”rette” obligene, har vi bestemt at obliger foreløpig 
skal leveres i papirformat. Du kan gjerne skrive løsningene inn elektronisk (f.eks. ved å bruke LaTeX), 
men må altså skrive den ut før innlevering. Innlevering skjer via en postkasse på ekspedisjonskontoret.

”Fjernstudenter” som normalt ikke er på Blindern, får lov å levere obligene elektronisk. Ta kontakt med 
kursansvarlig for å avtale prosedyrer som da skal brukes.

Oversikt over hvilke obliger som er godkjent blir lagt inn i Devilry. Sjekk jevnlig at registreringene i 
Devilry er korrekte, og ta kontakt snarest dersom du oppdager feil. Tilbakelevering  av obliger skjer via 
en returkurv på ekspedisjonskontoret. Plukk opp obligene dine fra returkurven regelmessig! Blir de 
liggende mer enn tre uker, blir de kastet.

Vi ønsker at du iblant skal brynes på oppgaver som ligger tettere opp til hva som møter deg i masterstu-
diet eller etter endt studium. Det betyr blant annet at vi iblant formulerer oppgavene temmelig løst slik 
at en del av utfordringen blir å utforme en konkretisering på egen hånd. Det gis rom for ulike løsninger. 
Det er ikke nødvendigvis ett rett svar! Vi gir heller ikke alltid alle opplysninger du trenger, så du må lete 
på web, bibliotek eller på annet vis for å få tak i det du behøver. Vi håper at oppgaver av denne typen vil 
være morsomme å jobbe med fordi du får brukt mer fantasi og andre sider av deg selv enn ved standard 
“finne en formel og sett inn”-oppgaver.

Vi håper vi får et fint semester sammen!


