
Obliger og andre 
innleveringer*:
Hva, hvordan og hvorfor?

*gjelder ikke lab-rapporter eller 
AST2000 innleveringer... Nigar Abbasova, FI



Hvorfor er dette viktig?

- Å kunne føre inn ikke-offisiell reports er en god egenskap å ha 
- Sparer tid og stress
- Oblig skriving ≠ waste of time
- Mengdetrening for fremtid!



Basics: dette må du få med deg 

- Oppgaver: hva er det du må løse?
- Hovedoppgave
- Deloppgaver
- Ekstra? 

- Rubrikk: hva er det som kreves av 
deg? 

- Viktige elementer: sketch, variabler, 
forenkling…

- Numeriske vs analytiske løsninger: 
matematiske uttrykk, forklaringer, kode…?

Kode...



Kode...



Kode i en oblig

- Et verktøy: forståelse av fysikk
- Må ikke forklares grundig  
- Trenger ikke å bli altfor avansert

Men...

- Kan IKKE erstatte skriftlige forklaringer
- Forklar hva du gjør og hvorfor
- Forklar fysikken og matten bak det du gjør

- Kode ≠ oblig besvarelse!



Kode i en Computational Essay

- Lager nye utfordringer: utforsker fysikk 
- Mye viktigere del av besvarelsen 
- Forventet å bruke mer tid på 

Men…

- Fortsatt ikke erstatning for skriftlige forklaringer 
- God oblig ≠ god kode



Hva er en god oblig da?



God oblig = strukturert oblig: 

- Overskrifter
- Plotter med labels (!!!)
- Fin kode plassering (du velger dette selv)
- Forklaringer av alt du gjør 
- Antagelser og påstander er begrunnet

Let’s have a look at an example...



Super simple jupyter-notebook: 



PS. this very simple oblig example is not an actual oblig, and is not ENOUGH to be submitted as an oblig. 
This is simply an example of how you can structure your oblig in a way that is easily understandable and 
easy to follow for the reader.



Hva kan jeg gjøre for å forbedre obligen min når jeg er 
ferdig?



Tilbakemelding fra andre:

- Spør andre! 
- Spør meg/andre gruppelærere

Still kritiske spørsmål:

- Gir alt mening?
- Forstår jeg alt det jeg skrev?
- Er det ryddig/enkelt å følge med? -> SPØR EN VENN!



Sjekkliste før du leverer obligen din:

❏ Har jeg husket å inkludere alle elementer fra rubrikken?
❏ Svarer jeg på alle spørsmålene som er stilt i obligen?
❏ Figurer: har jeg alt med?

❏ Forstår jeg alle figurene mine?
❏ Refererer jeg til alle figurene mine?
❏ Label-et aksene? Enheter?? Colorbar??? Piler ????

❏ Har jeg oversiktlige titler som viser hvordan jeg løser en gitt oppgave?
❏ Kode: snakker jeg for mye/for lite om koden min? Forstår jeg hva som skjer i 

koden? 
❏ Konklusjon: har jeg oppsummert og tolket resultatene mine?



HAR JEG FÅTT NOEN TIL Å LESE GJENNOM                      
OBLIGEN MIN?



HAR JEG FORSTÅTT ALT SOM JEG HAR GJORT?



SER OBLIGEN MIN RYDDIG OG STRUKTURERT UT?


