
Møte 19/4-2021 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: 

- Få som går i øvingsforelesning. Men flere som snakker sammen. 
 
Forelesninger: 

- Flere ønsker ikke musikk på poller, men flertallet ønsker det. 
- På poll: Ønske om "vet ikke" alternativ på poll. 
- Tilbakemelding på at det kan oppleves ustrukturert. Starter noe "teoretisk" og 

vanskelig. Istedenfor å starte lettere. 
- Foreleser forteller at han har tatt eksempler først ved oppstart på hvert nytt tema. 
- Student: Ønsker heller å starte med mindre eksempler. Det kan virke ustrukturert når 

det er så store eksempler. 
- Foreleser bruker større eksempler for motivasjon hos studenter. 
- Student: Mener mindre eksempler kan gi mer mestring. Har tilbakemelding på at det 

ikke er motiverende. 
- Noe mer diskusjon frem og tilbake om motivasjon. 
- Faget føles veldig teoritungt for studenter. At de store eksemplene ikke gjør det 

enkelt og kort. Mulig å legge frem på en enklere måte? Evt. bruke eksamen som 
eksempler, kan føles litt relevant.  

- Student: Tilbakemelding på at foreleser snakker noe sakte. Grunnet at foreleser 
tenker ut når han snakker. Føles kanskje derfor også litt ustrukturert, at det ikke er 
"tenkt gjennom" på forhånd. Pausene er ikke problemet, mer at han snakker sakte. 

- Student: Mulig å skrive et notat som blir lagt ut, om bok ikke dekker pensum/ bok er 
vanskelig. Kunne være en ide?  

- Foreleser: Å skrive notater tilsier at man har lyst til å bytte lærebok og da er det 
bedre med en god lærebok. Læreboken er god, og mye bedre enn notat laget 
underveis. 

 
Lærebok: 

- Studenter føler at den ikke tilpasset faget. Ønsker en lærebok som føles mer tilrettelagt 
for dette faget.  



- Algebra gruppen ville ha en mer teoretisk bok enn den som er i første 
lineæralgebrakurs. Foreleser mener boken er godt tilpasset faget slik det er beskrevet 
på Emner på nett.  

- Det kan være at faget ikke bør tilbys til studenter i sitt andre semester. Noe mer faglig 
modenhet vil være fordelaktig. Tidligere har samme bok som i første semester blitt 
benyttet, og den er bedre tilpasset studenter på lavere nivå. 

 
Annet: 

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

Eksamen: 
- Hvordan eksamen blir? Pensum er dekket av det som står i boken. De som har vært i 

forelesning vil ha en fordel.  
- I prinsippet ikke så ulik de som tidligere. Vil ikke være direkte fakta man kan søke opp. 

Man rekker ikke slå opp i boken eller andre steder. 
- I utgangspunktet som en vanlig eksamen, men høyde for at det er hjemmeeksamen. 

Forklare teori og metode med tekst. 
 

 


