
Referat fra møte i referansegruppen i MA1301 
  
Tid: 09.09.2021 kl. 13 – 13:30 
Sted: Rom 7038, SB2 
  
Til stede: Denis, Martin, Maximilian, Vaclav, Kristian 
Referent: Kristian 
  
Innledningsvis ble det bekreftet at referansegruppen er opprettet i Kasper. Referansegruppen er 
innforstått med at endelig rapport skal leveres i TEAMS.    
  
Det bemerkes at LUR ikke er representert i referansegruppen. Kristian vil se om gruppen kan 
suppleres med en LUR-student. 
  
I neste forelesningstime (13.09.) vil referansegruppen bli presentert i klassen, slik at studentene blir 
bedre kjent med medlemmene av gruppen og gjort oppmerksom på muligheten for å kanalisere 
innspill om undervisningen til medlemmer av gruppen. 
  
Om øvingene: Gruppen uttrykte tilfredshet med øvingene. Det ble stilt spørsmål om hva som kreves 
for at en øving skal godkjennes. Kristian foreslår at kravet er at man har fått til minst 40 % av 
øvingen, tilsvarende kravet for bestått eksamen.  
  
Det fremkom et ønske om at øvingene blir bekjentgjort noe tidligere. Kristian skal forsøke å få laget 
øvingen onsdag 16 dager før innlevering. 
  
Om forelesningene: Gruppen mente at tempoet og «tavleorden» er bra. Det verdsettes også at 
forelesningene krydres med stoff som ikke nødvendigvis inngår som del av pensum. Det kan gjerne 
kommenteres at slike innslag ikke regnes som en del av det man vil bli testet på til eksamen . 
  
Det ble kommentert at det har skjedd at spørsmålsstiller ikke har fått fullføre spørsmålet før 
foreleser har begynt å kommentere/svare. Dette tar Kristian til etterretning og vil forsøke rette opp. 
Han har også intensjon om å bli flinkere til å gjenta spørsmål. I tillegg til at det gjør det enklere å 
oppfatte hva det svares på vil det også kunne oppklare om spørsmålet er forstått, eventuelt at man 
får en klarere forståelse av hva som ønskes oppklart. Diskusjoner rundt spørsmål fra klassen bør en 
viktig del av forelesningene. 
  
Man kan gjerne belyse teorien med flere eksempler. 
  
Noen ganger kan det være behov for å si tydeligere hva som er opplagt og hva som ikke er det, 
spesielt fordi klassen i hovedsak består av begynnerstudenter med liten erfaring med matematikk på 
universitetsnivå. 
  
Kristian takker for gode innspill og vil forsøke å justere forelesningene deretter. 
  
Neste møte: Torsdag  14.10. kl. 13. 
 


