
Obligatoriske øvinger

Som jeg nevnte trenger dere godkjente øvinger for å ta eksamen. Det har
vært en del spørsm̊al om dette, s̊a her kommer alt en gang til, i mer detaljer,
og med litt mer r̊ad, hint og informasjon.

La meg først presisere et par ting:

1. Auditorieøvingene er ikke obligatoriske. Hverken fremmøte eller lever-
ing av oppgaver.

2. Du kan ta midtsemesterprøven uavhengig av hvor mange øvinger du
har godkjent p̊a det tidspunktet.

3. Har du nok godkjente øvinger fra et tidligere semester trenger du ikke
levere øvinger. Du kan derimot ikke sl̊a sammen øvinger fra tidligere
med øvinger fra dette semesteret for å f̊a nok.

4. Øvingene som skal leveres legges ut p̊a nettsidene v̊are. Der finner du
ogs̊a informasjon om hvor og n̊ar de skal leveres. Gruppeøvingene er
blant annet der for å “hjelpe” deg med de obligatoriske øvingene.

5. Du m̊a ha nok godkjente øvinger for å f̊a lov til å ta eksamen i desember.

La meg si litt mer om de obligatoriske øvingene:

1. Det vil bli gitt tolv (12) obligatoriske øvinger. Stort sett en hver uke.

2. Den første er lagt ut p̊a hjemmesiden og skal leveres neste uke.

3. Du m̊a ha ni (9) godkjente øvinger for å f̊a ta eksamen.

4. Hvis du har fullt fremmøte p̊a alle gruppeøvingene teller det som en
godkjent øving. Det vil ikke bli registrert fremmøte andre steder enn
p̊a gruppeøvingene.

5. Senere i semesteret vil vi forh̊apentligvis f̊a gitt dere muligheten til å
sjekke hvilke av øvingene deres som har blitt registrert.

6. For sent leverte øvinger vil ikke bli godkjent.

7. Er det spesielle grunner til at du har mistet flere øvinger vil vi selvfølgelig
vurdere dette. Vær i s̊a fall tidlig ute.
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8. Er besvarelsen din p̊a flere ark skal disse stiftes sammen. Øverst p̊a
det første arket ditt bør det være tydelig at dette er en øving i diskret,
hvilken øving det er, hvilken gruppe du er p̊a og hvem som er stud.assen.
din, og ikke minst Navnet ditt. Jeg ber deg ogs̊a om å ansl̊a hvor mye
tid du brukte p̊a øvingen utenom tiden p̊a gruppa, og hvor mye tid du
brukte p̊a andre oppgaver den uken.

Den første øvingen skal leveres p̊a slutten av den første gruppeøvingen.
For at det skal g̊a bra m̊a du ha jobbet en del med oppgavene p̊a forh̊and, og
skrevet opp det du f̊ar til. Hvis du følger hele undervisningsopplegget med
alle forelesninger og øvinger forventes det at du bruker 4 timer hver uke p̊a
selvstudium. Dette inkluderer ogs̊a tid p̊a de obligatoriske øvingene. Husk å
bruke noe tid p̊a

• å se over boka før forelesningene

• etter forelesning, å se over notatene og å lese i boka

• å jobbe deg gjennom noen eksempler i boka

• å regne andre oppgaver enn de obligatoriske.

Det er dermed begrenset hvor mye tid du kan bruke før du kommer p̊a
gruppeøvingen. Stud.ass. er selvfølgelig klar over dette n̊ar hun eller han
godkjenner det du leverer. Øvingene vil til tider være s̊a utfordrende at vi
ikke forventer at alle f̊ar til alt. Har du derimot jobbet jevnt, fulgt godt med
og gjort de tingene jeg nevnte over, bør du ha en god mulighet til å f̊a alle
øvingene godkjent.

Noen avsluttende ord:

• Det bør være mulig å følge argumentasjonen din uten for store anstren-
gelser. Det betyr blant annet at du m̊a være organisert i arbeidet ditt.
Det betyr selvfølgelig ogs̊a at det bør være en argumentasjon.

• Begrunnelsen for svarene behøver ikke nødvendigvis være lang. Ofte er
er en kort begrunnelse klarere. Men det bør være tydelig hva du har
gjort og hvorfor.

• Det bør være klart og tydelig at du har svart p̊a oppgaven og hva svaret
er. Dette forutsetter at du har kommet til et svar. Har du ikke det,
fortell tydelig hva du har gjort, hva du har f̊att til, hvorfor du mener
dette er et steg i riktig retning, evt. hva problemet med svaret ditt er,
og hvorfor du ikke kom deg videre.
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