
REFERANSEGRUPPEMØTE I MA1103 
09.02.2018 kl.13.00 i 1146(SII) 

TILSTEDE: 
- Marius Dioli (BMAT) 
- Mats Ehrnstrom  
- Torbjørn Åshamar Eriksen (ÅMATSTAT) 
- Glenn Hoel Kampesveen (MLREAL) (referent) 
- Hans Peder Langbekkhei (BFY) 

HVA HAR SKJEDD SIDEN FORRIGE MØTE: 
- Vi har fått større rom(S6) på onsdager. 
- Digitale eksempler vil komme der det er relevant 

INNSPILL FRA REFERANSEGRUPPEN 
MARIUS: 

- De som ikke er like fullt interesserte i mattefaget, synes det er vanskelig at noe er notert på tavlen før 
timen begynner. Dermed ble det oppfattet litt vanskelig å følge med fra start. (ÅMAT) 

- Stud.ass og øvingstime fungerer veldig bra! (BMAT) 

TORBJØRN: 

- Til neste gang: Felles møte med elevene i forelesningen før neste møte 
- Mer varierte eksempler 

HANS PEDER: 

- Flere ønsker den mer teoretiske delen (BFY). Mer fokus på forståelse av matematikken. (Teorem-bevis-
eksempel. Følge slavisk (Gabi).) Kommentar fra Mats: Føler at han gir mange teoremer. Fått 
kommentarer på for få eksempler.  

- Legge ut et lite repetisjonsark fra timen på nett. 
- Dette skal være den teoretiske varianten av Matte2, så burde være mer teori enn eksempler. 

Kommentar fra Mats: Skal alltid være noen ting i forelesning der man tenker «Dette er lett, det får jeg 
til». Skal også alltid være et punkt i forelesningen der man tenker «Dette var en ny måtte å se 
sammenhengen på». 

GLENN: 

- Vise til hvilke teoremer som brukes under bevisene. (MLREAL) Mats kommenterer: Skal prøve å finne 
de aktuelle bøkene og vise til teoremer (Kalkulus av Lindstrøm, T. og Flevariabel analyse med lineær 
algebra av Lindstrøm, T. og Hveberg, K.) 



ANNET 
- Tempo: Verken for raskt eller for sakte. BFY og ÅMAT mener at det kanskje heller litt mot sakte. 
- Øvingene: Ø4 var overveldende mekanisk og mindre bevis enn vanlig. Litt kjedelig. Det er viktig å skape 

en balanse mellom bevis og regning. 
- Til endelig rapport: For lite forskjell mellom MA og TMA fagene. Ønsker testing av forståelse i noe større 

grad enn det har blitt gjort på tidligere eksamener. 

HVA SKJER FREMOVER 
- Kontortid flyttes til fredager kl. 13.00 

NESTE MØTE 
Med Mats i slutten av denne forelesningsperioden. 

 


