
Noen kommentarer fra spørreskjema 
på første forelesning i FYS2130 19. januar 2016.

Det møtte 88 studenter første forelesning, og de svarte på et skjema vedlagt denne minirapporten.

Bakgrunnskunnskap
Generelt sett har de aller fleste den bakgrunnskunnskapen vi forventer, nemlig kurs i matematikk, pro-
grammering, mekanikk og elektromagnetisme.
Det er likevel urovekkende at 13 av 88 ikke har kurs i mekanikk (ifølge avkrysningene)!
Det er 5 som ikke har kurs i elektromagnetisme og 6 som ikke har programmering.
Alle de som ikke har den bakgrunnskunnskapen vi forventer, må regne med å jobbe litt ekstra underveis 
i kurset for å skaffe seg akkurat den bakgrunnen som vil kreves.

Hvordan jobbet fram til nå?
 
1) 
15 av 88 har krysset av på at de hittil har jobbet mye sammen med medstudenter, en del svarer at de har 
jobbet en del sammen med medstudenter, men det er en overvekt på “Jobbet mest alene”. 

Jeg tror at flere ville ha glede av å jobbe jevnlig med medstudenter. I min egen studietid var vi en gjeng 
på tre-fem studenter som møttes et par timer hver uke for å diskutere utfordringer i faget og oppgaveløs-
ninger i hvert kurs. Det var først og fremst i disse private gruppene jeg lærte fysikk! Problemet er bare 
å finne fram til hverandre, for de som går inn i en slik gruppe bør være på omtrent samme kunnskaps/
ferdighetsnivå for at utbyttet skal blir optimalt. Og det må være disiplin når man møtes slik at ikke sosial 
prat tar overhånd.

Har noen et forslag til hva vi kan gjøre for å få flere til å delta i private smågrupper og ha utbytte av dis-
se? Kan f.eks. sosiale medier brukes? Send gjerne forslag til kursansvarlig.

2)
14 av de 88 sier at de har vært lite på forelesninger. Vel dobbelt så mange sier de har fulgt en del fore-
lesninger, mens omtrent halvparten sier de har fulgt forelesninger nesten hver uke.

Dette er i tråd med hva vi som forelesere opplever. Jeg selv har ikke noe klokkertro på forelesninger, 
men det er en måte å få stoffet presentert på som er annerledes enn bare å lese det. Hukommelsen er 
ofte knyttet opp mot bilder/hva vi ser og opplever, så det kan bety en del. Dessuten er det å gå på fore-
lesninger ofte en fin måte å disiplinere arbeidsuka si på. 

I kommentarfeltet nest nederst på skjemaet er det flere som sier rett ut at de innser at de har jobbet 
litt for lite og for lite strukturert, og at de nå ønsker å ta seg sammen. Jeg håper det ikke blir som med 
nyttårsforsetter flest. Gjør alvor av det at du er på Blindern fra tidlig morgen til godt ut på ettermiddagen 
hver dag. Det er ingenting som hjelper mer på læring enn å faktisk bruke tid på å jobbe med fagene!

3)
Når det gjelder deltakelse på gruppetimer/regneøvelser, svarer omtrent halvparten at de har vært på 
grupper en gang iblant. En fjerdedel sier at de har vært nesten hver uke, og en like stor andel sier at de 
har vært lite på grupper.

Dette er etter min mening svært urovekkende, spesielt med tanke på FYS2130. I dette kurset er det først 
og fremst i regneverkstedet at studenter får diskutert fag med både medstudenter og med lærerne. Det 
er denne arenaen vi tilbyr som har mest læringspotensiale. Her kan man bryne sine egne oppfatninger 



på en helt ufarlig måte med f.eks. lærerne og gjennom samtale finne fram til bedre forståelse, og man får 
tips til oppgaveløsning når man faktisk trenger denne hjelpen.

Jeg har lite sympati med de studentene som sier at obligene tar for mye tid dersom de sitter for seg selv 
og fomler og har vanskelig for å forstå oppgaven og å løse den. Hvorfor ikke benytte seg av det opplegget 
vi tilbyr, - det opplegget som koster mest i kroner og ører av all den undervisningen vi gir? 

Husk at du kan gjerne forsøke å jobbe med oppgavene på egen hånd på regneverkstedet (eller i rom i 
nærheten), og komme og spørre når du trenger hjelp eller ønsker å få bekreftet at måten du har løst en 
oppgave på er ok. 

Hva synes du er viktigst for din læring?

Det var mange ulike utsagn i dette svarfeltet, og jeg vil bare forsøke å summere opp interessante trekk.

Det som aller flest nevner er: “gode forelesninger”, “oppgaveregning”, “eksempler” (eller liknende).
Nærliggende varianter er “jobbe med oppgaver”, “relevante oppgaver” og “jobbe jevnt” (eller liknende).

Noen skriver: “diskusjoner mellom studenter og lærere”, “god kommunikasjon med forelesere og 
  gruppelærere”, “interaktiv læring”,  “forståelse og intuisjon” eller liknende.

Flere skriver: “Selvdisiplin”, “gidde å komme seg på forelesninger”, “tid” og liknende.

Andre kommentarer: “Klarhet i hva som er viktig i pensum”, “oversiktlig stoff ” og liknende. 
   “Forstå fag”, “diskutere konsepter”, “dyp matematisk forståelse” og liknende.
   “Forelesninger hvor det er lett å ta notater fra”, 
   “Gode tilbakemeldinger”, “gode forklaringer” og liknende.
   “Stoff som gjennomgås er rettferdiggjort/begrunnet”,
   “Klare læringsmål”,
   “Ressurser tilgjengelig fra kurswebsiden”, 
   “podcast”, “opptak fra forelesninger”,

Noen få skriver: “Ikke for mange obliger” eller liknende. 

Det er også kommet inn andre kommentarer, men vi har plukket ut de som har mest interesse for mange.

Mine kommentarer:
Vi som er lærere kjenner vel til alle de momentene som har kommet fram, og vi gjør så godt vi kan for å 
legge til rette for studentenes læring. 

Det er likevel litt symptomatisk at det er langt flere svar som angår hva vi som lærere gjør, men at det er 
færre svar som tar opp det studentene SELV gjør. Læring er jo noe som må foregå hos studenten selv! 

     Det er DIN EGEN MÅTE Å JOBBE PÅ som er ALLER VIKTIGST for din læring. 

Heldigvis er det også mange svar som går på egen aktivitet, men jeg oppfordrer enhver til å seriøst vurde-
re sine arbeidsvaner. For eksempel gir ikke jobbing alene det aller meste av tiden samme læringsutbytte 
som jobbing der man kan få relevant tilbakemelding til rett tid (slik regneverkstedet fungerer for mange). 

Innspill mhp antall obliger og mengde arbeid i obliger er en kattepine for oss lærere. Vi skulle gjerne ha 
droppet obliger helt, men erfaringen er dessverre slik at antall timer studentene bruker på et kurs henger 
sammen med hvor mye obliger det er. Jeg ønsker å diskutere alternativer med de av dere som kan være 
interessert i en prøveordning (men ikke dersom motivasjonen kun er å få mindre å gjøre!).



Innspill til FYS2130-opplegget

Det var få innspill som kom inn, rimeligvis, siden det jo var første forelesning. 

Et par kommentarer gikk på ønsket om å få flere timer til regneverksted, og et ønske om å endre fore-
lesningstimer på tirsdager. Noen av kommentarene angående obliger (nevnt nederst forrige side) var 
også gitt i dette feltet. 

Noen få kommenterte at de ønsket å bruke Python i programmeringen. 

 
Mine kommentarer
Dersom det faktisk blir MANGE som ønsker å bruke regneverkstedet, slik at det blir for mye venting 
på hjelp store deler av den tiden vi har åpent, er instituttet innstilt på å få satt opp enda noen timer med 
regneverksted. Men da må det som sagt faktisk vise seg å være et helt reelt behov!

Vi kan også nevne at vi drøfter muligheten for å la regneverkstedet på onsdager gå fra 9-13 i stedet for 
8-12, men det kommer an på hvor mange som faktisk møter opp mellom 08 og 09 sammenlignet med 
hvor mange som evt kan møte mellom kl 12 og 13. Vi vil vurdere dette de nærmeste ukene.

Mhp programmeringen er det helt opp til hver enkelt om man ønsker  å bruke Python eller Matlab i 
obliger og prosjektoppgave. Lærerstaben har tidligere hatt mer erfaring med Matlab enn Python, og 
læreboka (og tips til prosjektoppgaven) har flere eksempler i Matlab enn Python, så det vil koste litt mer 
arbeid om man velger Python.

Dere har mest erfaring i Python siden det var programmeringsspråket i INF1100 eller tilsvarende. Men 
det er ikke dumt å ha lært seg Matlab også. Tenk bare på den dagen du søker jobb. Da stiller du ofte 
bedre om du kan vise til at du har programmeringserfaring både i Python og Matlab. Dessuten er koden 
i disse to språkene omtrent lik slik at det ikke er spesielt vanskelig å gå fra den ene til den andre.

Jeg vil forresten legge til at jeg håper mange av dere har Python og/eller Matlab installert på egen laptop 
og at dere kan bruke den på de regneverkstedene der programmering inngår. Da vil kapasiteten i da-
taklasserommet FØ434 (NB: IKKE FV329) bli bedre enn om alle må bruke de stasjonære PCene der.

Uansett, det er fritt fram å programmere i Python for de som foretrekker det (men veiledningen kan bli 
litt dårligere, avhenger av lærerstabens kompetanse, og den har jeg ikke full oversikt over på det nåvæ-
rende tidspunkt).

Blindern, 20. januar 2016

Arnt Inge Vistnes

 
Vedlegg: Skjemaet som ble brukt første forelesning.



Registrering ved oppmøte til obligatorisk 
forelesning i FYS2130 19. januar 2016

Navn: ................................................................................................

Andre kurs dette semesteret: .................................................

Har tidligere tatt følgende kurs i:
   i mekanikk
   i elektromagnetisme
   i programmering

Hvordan har du jobbet med studiet fram til nå:

 Mye sammen med medstudenter
 En del sammen med medstudenter
 Jobbet mest alene

 Fulgt alle forelesniger nesten hver uke
 Fulgt en del forelesninger
 Vært lite på forelesninger

 Vært på gruppeundervisning/regneøvelser nesten hver uke
 Vært på grupper...  en gang iblant
 Vært lite på grupper...

Hva synes du er viktigst for din læring?

Har du innspill til FYS2130-opplegget dette semesteret?

VEDLEGG


