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Møtereferat 

Til stede: Fra referansegruppen: Emilie Fostvedt, Fredrik Thommesen, Håkon Dahle, Nils Olai 
Egeland Stava 
Fra lærerstaben: Trond Digernes (foreleser), Erik Makino Bakken (øvingslærer) 

Forfall:  

Kopi til:  

Gjelder: Møte i referansegruppen for MA1102 Grunnkurs i analyse II 

Møtetid: Mandag 09.03.2014, 
kl.11.15 

Møtested: Rom 738, IMF (Sentralbygg 2) 

Signatur:   

Noen stikkord fra diskusjonen: 
• Forelesningene:  

o Det var delte meninger om hvorvidt det var for mange eller for få bevis på 
forelesningene. 

o Rekker: Hva brukes de til? Foreleser mente han hadde poengtert dette 
grundig, men sa seg villig til å gjenta argumentasjonen og gjøre det enda 
tydeligere. 

o Noen etterlyste flere eksempler. Foreleser mente at såvel læreboken som 
forelesningene inneholdt en adekvat mengde eksempler. 

• Øvingene  
o Studentene mente at noen øvinger hadde vært i hardeste laget, og foreleser sa 

seg enig i dette. 
o Det ble uttrykt ønske om flere odde oppgaver (for å kunne sjekke svarene), 

særlig i begynnelsen av øvingen. Foreleser hadde forståelse for dette, og har  
etterkommet ønsket i de påfølgende øvingene.  

o Noen øvingsgrupper er overfulle. Øvingslærer vil undersøke mulighetene for 
å få overført studenter fra de største gruppene til de som har ledig kapasitet. 

• Tiltak før eksamen: Det vil bli arrangert to mattelab’er: en tidlig i mai og en mandag 
26. mai (dagen før eksamen). Nærmere detaljer vil bli gitt senere. 

• Treffetid: Foreleser ble minnet om å sette opp treffetid på emnets hjemmeside (dette 
er nå blitt gjort). 
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