MA1101: Referat fra referansegruppemøte 11. november
Til stede: Said, Thomas, Erik, Erik, Johan, Ingvild, Kari, Sigrid, Torkil (referent)
1. Opplesing av referat fra første møte
Fem saker ble tatt opp på det første møtet. Ingen store omveltninger ble den
gang påkrevd, så det er vanskelig å vurdere hvorvidt ting ble ’fulgt opp’ i etterkant av møtet. Et lappesystem for spørsmål underveis i forelesninger ble lansert,
men i praksis aldri innført.
2. Hvordan har ting fungert etter at Marius forsvant?
Svaret på dette spørsmålet virker å være ’helt greit’ (fra både studentene og
de som har undervist). Inntrykket er at forelesningene har fortsatt i samme
stil. Studentene opplever å få god hjelp på øvingstimene, og de stiller av og til
heller spørsmål der enn i forelesning. Semesterprøven var også OK - ingen har
hørt om problemer i forbindelse med den. Det er uklart for studentene hvilke
deler av læreboka som inngår i endelig pensum. Pensumlista på nettsida bør
oppdateres (men studentene kan forvente seg at den er gitt ved det som står i
fremdriftsplanen).
3. Hva bør skje de to siste forelesningsukene?
Studentene ønsker at foreleser lager en liste over det hun anser som ’prioriterte’
deler av pensum. Dette vil komme i løpet av de to siste ukene. Av oppgaveregning ønsker studentene seg variasjon i vanskelighetsgrad, at foreleser gjør
tidligere eksamensoppgaver og at hun, i den grad det lar seg gjøre, på forhånd
annsonserer hvilke oppgaver som vil bli gjort. Studentene ønsker at temaene
’epsilon-delta’, induksjonsbevis, Riemann-summer og anvendelser av integralet
blir vektlagt i repetisjonen av pensum. Kari, som har førstehåndserfaring med
veiledning av studentene, foreslo at også asymptoter, middelverdisetningen og
analysens fundamentalsetning vektlegges i repetisjonen.
Fjorårets eksamen bør legges ut på nettsiden og formelarket som bruker å ligge
vedlagt eksamensoppgavene bør oppdateres.
4. Spørretjeneste før eksamen
Tidspunkt for spørretimer før eksamen ble diskutert, men ingen konkret plan
ble laget. Det er helt klart både ønske om og behov for spørretimer, så vi tar
sikte på å imitere (helst overgå) opplegget fra i fjor. Vi vil komme tilbake til
dette når det nærmer seg.
5. Oppsummering
Tilbakemeldingen fra studentene kan oppsummeres med ’mange er veldig fornøyd’
og ’det har gått fint med de fleste’.

