
# # Møtereferat til første referansegruppemøte

# Tid
Fredag 20. september 13-14

# Deltakere
Haakon Bakka, Foreleser
Preben Imset Matre, EL (Ikke til stede, men sendte tilbakemelding per epost)
Kasper Thorvaldsen, Emil
Kris Monsen, Kyb
Johan Vårlid, Kyb
Idun B. Mørch
Maiken Flowers Johnsen, Fysmat
Pia Sofie Sollund

# Agenda
- Hensikten med referansegruppe
- Løs diskusjon
- Gjennomgang av læringsmidler, tidsbruk og kvalitet
- Gjennomgang av hovedpunkter referansegruppemedlemmene hadde fått i tilbakemeldingen fra 
studentene

# Hensikten med referansegruppe
1) For Haakon: Bli en bedre foreleser
2) For instituttet: Lære av erfaring for å gjøre opplegget (totaltsett i TMA4100) bedre, både resten 
av semesteret, og til neste år
3) For NTNU: Få godkjent stempel av NOKUT

# Pimært punkt “Tempo”
Ønsker fra studentene:
1) Tempoet må holdes lavt så man får med seg alle stegene
2) Vi vil se noen vanskelige eksempler som er nærmere oppgavene enn de ´enkle´ eksemplene i 
boka

Disse ønskene er ikke forenelige, vi rekker ikke begge deler på forelesningene. Her er det potensiele 
for god kommunikasjon og forbedring.

# Gjennomgang av læringsmidler
Læringsarena Tidsbruk Kvalitet (læringsutbytte 

per tidsbruk)

Forelesningene 4 timer
Nesten alle går på forelesningene

God

Videoopptak 0-4 timer
Noen ser video i setedet for, noen i 
tillegg til, forelesningene

God

Læreboka Ca 1/2 time
Noen leser før forelesningen. Noen 
leser eksemplene etterpå.

Middels

Anbefalte øvingsoppgaver Fra 0 til 2 timer
De som gjør øvingsoppgavene bruker 

God



mindre tid på MapleTA

MapleTA
(obligatoriske tester)

Fra 2 til 6 timer
(Se over)

?

Øvingstimene 1 time Under middels

Mattelab Noen bruker 1 time, noen 2 timer, og 
noen mye mer. Noen sitter der og 
regner, noen kommer bare når de har 
spørsmål. Noen regner heller i grupper 
med andre studenter på andre rom.

Middels +
(kapasitetsproblemer 
trekker ned)

Kommentarer: 
1) Har studentene funnet den rette balansen mellom å gjøre oppgaver fra boka, og å gå rett på 
MapleTA-oppgavene?
2) De fleste er ikke i stand til å lese boka uten å ha vært i forelesningene først.

# Momenter som ble nevnt på møtet om forelesningene
• Forelesningene er generelt veldig bra! 

◦ Og det er et godt tegn at det kommer flere studenter enn bare våre paralleller
• Man blir mer passive når man ikke trenger å notere i forelesningene
• Haakon bør tenke på om det finnes en god måte å få løpende tilbakemelding på om det går 

for fort eller sakte i forelesningen
• Det er viktig å nevne læringsmål i starten av hvert del-kapittel
• Fint om man kan referere direkte tilbake til teoremene som blir brukt
• Haakon spør: Fungerer det bra at jeg kommenterer boka? Svar: Ja.
• Anders Nordli gjorde en god jobb som vikar!
• Videoopptak: Bytte av dokumentkamera til tavle tar tid
• Videoopptak: Det hadde vært veldig bra om man hadde en slags innholdsfortegnelse som 

var lenket direkte til det riktige stedet i videoen
◦ Action: Haakon spør multimediesenteret hva som er mulig å få til

• Spørsmålene, og hvordan de blir håndtert, i forelesningene er veldig bra!
◦ Bra at spørsmålene gjentas og at svaret er til hele salen (og ikke bare han/hun som stilte 

spørsmålet)
◦ Hver gang det stilles et spørsmål lurer nesten alle andre på det samme
◦ Lav terskel for å stille spørsmål

# Momenter som ble nevnt om opplegget (utenom forelesningene)
• MatteLab er et bra tilbud!
• Boka er veldig vanskelig å lese
• Eksemplene i boka er ofte ikke tilstrekkelig avanserte (steget opp til oppgavene i boka er for 

høyt)
• Prosjekt-Øvingsopplegget har lavt læringsutbytte, men krever mye innsats av studentene og 

ressurser av systemet
◦ Kun snakk om øvingstimene 1time/uke
◦ Særlig når studenter gjennomgår oppgaver på tavlen er det veldig lavt læringsutbytte hos 

alle de som hører på
• Øvingstimene hadde vært bedre om det bare var spørretimer (som MatteLab)
• MatteLab kan gjøres mer effektivt ved felles gjennomgang av oppgaver på tavlen.

◦ Dvs: En studass sier til salen “Kan alle som lurer på denne oppgaven komme hit” og 



hjelper en hel gruppe samtidig foran ved tavlen
• Studentene burde få beskje om hvilke tider på mattelab´en som har mye ledig kapasitet, så 

de har muligheten til å tilpasse seg
• Noen synes S6 er for stort rom å ha MatteLab på, mens andre synes det er bra at det er stort
• Det er viktig at det er tydelig hvordan man skal skrive svaret på MapleTA testene

◦ Dette kan f. Eks. forbedres ved at det står et eksempel på hvordan input på den gjeldende 
oppgaven kan se ut.

• Er det mulig  få online-testene på norsk?
◦ Nei, men se ordbok på hjemmesiden under "ressurser"

# Handlingsplan
• Haakon jobber videre med primært punkt “Tempo”, og kommuniserer utfordringen på 

forelesningen.
• Haakon viderekommuniserer kommentarere om opplegget til de andre foreleserene og 

organisatorene av matte 1, med fokus på forbedring av prosjekt-øvings-oppgave-opplegget.
• Haakon: Kommuniser balansen mellom å gjøre MapleTA direkte, og gjøre oppgavene fra 

boka først (på forelesningene). Det finnes en direkte link mellom de to. 
• Haakon lager en poll til alle studentene for å få representative svar på de viktigste 

spørsmålene

# Møtekritikk
Møtet var godt (god stemning) og effektivt!


