
Møte 15/3-2021 på Zoom for MA1202 Lineær algebra med anvendelser – vår 2021 
 
Tilstede på Zoom:  
   

Louise Bauer-Nilsen (BMAT) louiserb@stud.ntnu.no 

Saule Trepekunaite (MLREAL) saulett@stud.ntnu.no 

Kristin Marie Endresen (ÅMATSTAT) kristmen@stud.ntnu.no 

William Wale (BMAT) williawa@stud.ntnu.no 

Magnus Ringerud (øvingslærer) magnus.ringerud@ntnu.no 

Gunnar Taraldsen (professor) Gunnar.taraldsen@ntnu.no 

 
Øvinger: 

• Tilbakemelding på at det er mer sammenheng mellom øvinger og forelesning nå enn 
før. Dette var et tiltak fra forrige referansegruppemøte. 

• Magnus stoppet med digitale øvingsgjennomganger da det var 3 stk som møtte opp 
og 3 som så de i ettertid (panopto). Ikke fått noen klager på dette. 

o Man kan spørre om grundig gjennomgang av øving om ønskelig. 
• Magnus melder om lite oppmøte på fysiske øvingstimer. 

o skal høre med stud.assistentene om det har vært noe endring i oppmøte i det 
siste. 

• Magnus var innom et streaming rom hvor det kom tilbakemeldinger på at øvingene 
er lange. 

 
Forelesninger: 

• Tilbakemelding på at forelesningene er bedre nå, bedre tempo. 
o (kan også være at folk har vent seg til dette i større grad) 

•  Har ikke vært noen kommentarer på skriften. De som ikke skjønner hva som står 
spør i chatten. 

• Taraldsen ønsker flere spørsmål i forelesning. Enten i felles chat eller i privat melding 
til han. 

o En ide fra Taraldsen er at et visst antall studenter må skrive spørsmål før han 
går videre i forelesning. Det får studentene til å tenke mer. 

• Polls: fungerer bra. 
• Kommentar fra referansegruppemedlem at det er bra med alternativet 

"usikker"/"vet ikke". 
• Taraldsen kommer til å fortsette å bruke polls. Med repeterende og nye spørsmål. 
• Beskjed fra NTNU at man må forberede seg på digitalforelesning etter påske. 
• Kan hende det blir fysisk etter det, nærme eksamenstiden. 
• En ide å spørre på wikisiden om hvem som ønsker fysisk oppmøte. 



• Ikke noen tilbakemeldinger på Wiki vs. blackboard. 
• 80-90 leverer øvinger og ca.30 møter opp i zoom-forelesning. Ca. 1/3, som er 

normalt. 
• Det blir minst to uker repetisjon av pensum etter vi har gått gjennom alt. 

Annet: 

• Taraldsen ønsker at referansegruppen samler inn forslag til endringer. Ikke sikkert at 
det alltid er gjennomførbart, men fint for Taraldsen med tilbakemeldinger. 

 


