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Studenter som har deltatt:

Referansegruppens rapport om kvaliteten i emnet:
Vanskelighetsgraden er bra. Forelesninger og anbefalte oppgaver fungerer bra, mattelab, online-
tester og prosjektoppgavene fungerer mindre bra. Maple(programvaren) ble ikke presentert på en 
tilstrekkelig måte.  
Forelesninger:
- Positivt med bruk av dokumentkamera, forhåndsskrevne notater og mye bruk av eksempler
- Studentene har en god følelse av at de blir hørt og tatt hensyn til når de har meninger om 

gjennomføring av forelesninger ol.
Mattelab
- I utgangspunktet et veldig godt tilbud, men har en tendens til å bli sprengt kapasitet, med mye 

ventetid.
Prosjektoppgaver/ øvingstimer
- Prosjektoppgavene og øvingstimene blir nedprioritert av studentene, fordi læringsutbyttet ikke er 

optimal i forhold til tiden brukt.
- Tanken bak med å fremføre er ikke dum, men det har dessverre ikke fungert så bra i praksis.
Maple TA
- Høy vanskelighetsgrad
- lett å "koke"
- Problem med inntastingsfeil
- Burde vært løsningsforslag tilgjengelig
Bruk av programvare
- Det er et læringsmål, men studentene føler ikke det har blitt presentert på en slik måte at det er 

brukervennlig.

• 20.09.13
• 25.10.13
• 17.12.13

• Idun Mørch, MTENERG
• Johan Vårlid, MTTK
• Mats Erik Mikkelsen, INDØK
• Maiken Johnsen, MTFYMA
• Kristoffer Venæs Monsen, MTTK
• Kasper Emil Thorvaldsen, MTENERG
• Pia Sofie Sollund, MTENERG
• Preben Imseth Matre, MTEL




Referansegruppens rapport om forslag til tiltak:
Diskusjonsforum
- Det hadde vært supert med et diskusjonsforum ala Piazza som de har i ITGK
- Facebookgruppen fungerer bra
Mattelab
- Hvis mulig, et auditorium uten skrå pulter
- Mer rettferdige prioriterte tider, og bli satt opp med hensyn til forelesningstimer, altså ikke før 

ukens første forelesning.
- Få stud.ass.-ene ut av øvingstimene og inn på mattelaben! 
Øvingstimer
- Prosjektoppgavene gir dårlig læringsutbytte, bedre bruk av tiden hadde nok vært tradisjonelle 
"spørretimer".
Forelesninger
- Ikke rør.


