
Referat: Matte 1 Ref.gruppe (Bakka)
Tilstede:
Haakon Christopher Bakka! (Foreleser)
Johan Vårlid !! ! ! (MTTK)
Kasper Emil Thorvaldens !! (MTENERG)
Maiken Johnsen ! ! ! (MTFYMA)
Kristoffer Venæs Monsen! ! (MTTK)

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Indeks i videoene kommer forhåpentligvis snart.

2. Pensum kan ikke gås igjennom raskere/treigere nå for å bli ferdig før jul.

3. Spørsmål: Hvordan skal vi føre inn oppgaver under eksamen?
- Flere føler de ikke vet hvordan de skal føre inn oppgaver.
- Bakka: Beste læremetode er å gi en oppgave en har løst til en annen matte 1 elev og se 

om de forstår hva de har gjort. Pointet er at sensor må forstå hvordan en har løst 
oppgaven på eksamen.

4. Midtsemesterprøven
- Noen mener at enkelte av prøvene var vesentlig vanskeligere enn andre.
- Enighet om at arbeidsmengden var ok, om en kunne pensumet fram til det tidspunktet.
- Referansegruppen synes det er positivt med midtsemesterprøven siden det forbereder 

en til eksamen.

5. Positivt med tomrom på forelesningsnotatene! God plass til å ta egne notater.

6. Problem: noen rekker ikke å skrive ut forelesningsnotatene før tirsdagsforelesningen
- Løsning: Bakka prøver ut en ordning der han legger ut notatene på fredag istedet og 

poster en påminning på facebook-gruppen på mandag.

7. Skandale: Bakka annonserer at han ikke fortsetter til våren, pga arbeid med ph.d. 
oppgaven. Noen oppfordres til å ringe tusentipset.

8. Spørsmål: er det mulig å ha et piazza-opplegg for matte 1?
- Bakka: Tror ikke det kommer til å skje p.g.a. ressurser.
- Det oppfordres allikevel til å foreslå det for de som lager opplegget for matte 1.
- Som et uoffisiellt alternativ nevnes diskusjon.no, eller en kan komme til forelesning eller 

komme på mattelab :)

9. Angående øvingsgrupper: Hadde vært bedre å bruke ressursene til mattelab, som er et 
skikkelig bra tilbud med flinke (men få) studasser.

10. Apropos oppgaver i Calculus 1 - boka:
- Noen føler at det er de letteste oppgavene som blir anbefalt i læringsopplegget.
- Bakka: Meningen er at de skal være lettere enn MapleTA.
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11. Prosjektoppgavene...
- Har blitt mer og mer eksamensrelaterte (bra!)
- Noen syntes det var rart at forrige prosjektoppgavesett inkluderte en tidligere MapleTA 

oppgave.

12. Maple TA
- Noen ønsker å kunne gjøre Maple TA oppgavene på nytt.
- Bakka: et forslag er å lære de matematiske begrepene, bl.a. gjennom å lage egne 

eksempler, for så å løse oppgaver i boka eller løse tidligere eksamensoppgaver.

! 25 Oktober 2013


