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Det ble avholdt referansegruppemøte for Matematikk 1, Tirsdag 7. oktober. 
Til stede: Gretania Juardi, Øyvind Aarø, en studentassistent (Mattelab) og 
Elena Celledoni. 
Forfall Mari, Nora og Thomas. 
I forkant av møte sendte Elena en liste med saker man kunne diskutere. 
 
1) Mattelab:  dialog med studentassistenter. Instituttet vil vite hvordan det 
fungerer det med engelsktalende stipendiater på Mattelabben. 
 
Studentene hadde ikke noe negativ å si om tilbudet på Mattelab. De synes det 
er relativt lett å få hjelp og studentassistenter er stor sett godt forberedt og i 
stand til å  tilby god hjelp. Måte man får hjelp på varierer. Noen assistenter 
prøver først å sette seg inn i det studentene har gjort på egen hånd for å så gi 
noen råd og hjelpe der det trengs. Hvis det er stor pågang med mange 
studenter på Mattelab, så er det ikke mulig med en slik tilnærming og hjelpen 
må være litt mer rett på sak. I noen få tilfeller faller studentassistenter på 
fristelsen å gi ut  ganske mye av svaret uten at alt er opfattet og forstått av 
studentene. 
 
Studentene mener at de engelspråkelige studentassistenter/øvingslærere er 
dyktige og gjor jobben sin bra. Det er noen gevinst ved å lære å diskutere 
matematikk på engelsk, også fordi dette hjelper å forstå læreboka som jo er 
på engelsk. 
 
 
 
2)"Vurderingsformer: Kvalitetsreformen oppfordret til at det skal tas i bruk 
alternative 
vurderingsformer til avsluttende eksamen, og oppfordret også til vurderinger 
underveis i studiet (benevnt 
semesterprøve(r) i sivilingeniørstudiets regelverk). Bruk av semesterprøver 
har imidlertid 
utviklet seg til langt på vei å bli en ny eksamensperiode som bade er 
ressurskrevende og lite 
hensiktsmessig i fht. å gi studentene tettere oppfølging gjennom semesteret. 
FUS anbefaler derfor at man 
begrenser bruken av karaktergivende semesterprøver, og i større grad 
benytter seg av 
obligatoriske øvinger og innleveringer slik sivilingeniørutdanningen har hatt 
god tradisjon for 
tidligere." 
 
Studentene er veldig positive til midsemestreprøver fordi de får anledning til 
teste seg i en eksamenlignende situasjon. De synes dette er det mest 
effektive måte å verifisere om det de kan er  tilstrekkelig og av tilstrekkelig god 



kvalitet for å prestere på eksamen. Studentene merker at de befinner seg i en 
helt nytt studiemiljø med ganske forskjellige krav enn de som de er vant til fra 
videregående skole, og de er beskimret på hvordan dette kan påvirke deres 
eksamsresultater. 
 
3) Framdrift og læring i Matematikk 1. Studentenessynspunkt. 
Hva savner dere og hva er som er bra? 
Hvordan føler studentene at dette går? 
Er alle rutiner og  tilbud godt innarbeidet for Matematikk 1 studentene? 
Er man fornøyd med differensiering i læringstilbudet? 
Hva er de største beskjmringene? 
Hvordan vet man at man har virkelig lært det som skal læres og at man er 
godt i gang i forberedelsen til eksamen? 
 
Studentene uttaler at de savner lite. På forelesning hadde det hjulpet at man 
repeterte det som var tema i forrige forelesning. 
Studentene synes det er veldig bra med digitale ressurser, spesielt det at 
forelesningene er tatt opp og er tilgjengelig på websidene, dette gjor det lett 
for dem å repetere det som de opfattet som vanskelig eller å se på en 
forelesning de ikke har rukket å være med på. 
 
Øvingsgjennomgang er populart og mye besøkt (til og med 6-8 forelesning er 
veldig bra besøkt). Det haster ikke så mye med video om øvingsgjennomgang 
fordi studentene prioriterer Maple TA og de skriftlige innleveringene nå. 
Senere blir det kanskje mer aktuelt med å se på video om øvingsgjennomgan. 
 
Som sagt  Maple TA og de skriftlige innleveringene ble prioritert av 
studentene i disse første måneder av semestre. Noen ganger har Maple TA 
tatt mye tid på grunn av tekniske feil. Konklusjonen er uansett at Maple TA 
skal fortsette. Det er en stor tilfredstillelse og motivasjon at man får fasitsvar 
med en gang. 
Med alle aktiviteter som man deltar i, blir det typisk ikke mye tid for å jobbe 
med de anbefalte oppgaver. 
 
En del studenter synes at det går greit med sin forberedelse i Matematikk 1. 
Noen henger etter med å se på støffet som er gjennomgått på forelesning. 
Noen klarer ikke alt de planlegger å gjore. Men det ser ut som studentene, om 
de ikke har en helt konkret plan for studieaktivitetene sine, har de etablert noe 
fungerende studievaner. 
 
Nå, rett før midsemestreprøve, er det stor pågang på Mattelab spesielt kl 14 til 
15 og det hadde vært greit med ekstrahjelp og flere 
studentassistenter(/øvingslærere) akkurat da. 
 
Det må desverre sies at mange studenter er ganske usikre om hvor mye de 
kan og ikke kan. Studentene merker at stoffet gjennomgås på høyt tempo i 
forhold til det som de er vant til fra videregåendeskole. Hvis man regner på 
det finner man at totalt med skriflige innleveringer, Maple TA og forelesninger 



så får man gjennomgått ikke noe særlig mer enn to oppgaver per avsnitt som 
foreleses fra boka og det er kanskje litt for lite for å bli gode til å løse de 
problemene som skal løses på eksamen. Så studentene bør jobbe også med 
oppgaveløsning på egen hånd (for eksempel med de anbefalte oppgavene). 
 
Tillegg kommentarer 
 
Ifølge en del marinstudenter synes mange Matematikk 1 pensum en alt for 
stort, i så stor grad at det kanskje burde vurderes endret. 
Med fire store og viktige fag dette semesteret, i tillegg til at dette er første 
semesteret på universitetet, kan det tidvis bli vanskelig å henge med, da 
tempo er svært høyt, og mange opplever at de får for dårlig tid til å gjøre 
oppgaver i hvert kapittel. Dette er uheldig, da Maple TA blir mye enklere etter 
man har hatt tid til å gjøre andre oppgaver først. 
Desverre er det veldig vanskelig å forandre pensum underveis i semester, og 
vi må forholdet oss til pensumet som er gitt. Dette bestemmer i noen grad 
hvor fort fram man er nødt til å gå i forelesningene og hvor mange eksempler 
og oppgaver man kan løse i forelesningen. Øvingsgjennomgang og de digitale 
ressusrsene er etter faglærers mening en bra supplement for å hjelpe 
studentene å repetere støffet og der finner man også materiale på nivået med 
de vanskligste eksamensoppgavene (se under temasidene, video, pencast og 
gjennomgang av eksamensoppgaver som kan brukes til fordypning). 
Når det gjelder fremtidig endring av pensum er dette noe som angår 
studieprogrammene til de forskjellige studentene mer enn faglærere i 
Matematikk 1. Pensum i Matematikk har bedtydning for de andre ingenjørfag 
og alt må sees i sammenheng. De som har ansvar for studieprogrammene 
kan eventuelt vurdere om det er hensyktmessig å endre pensum i Matematikk 
1 og komme med forslag.  Så om studentene synes det er for mye å gjore er 
dette en sak som de kan eventuelt diskutere med lederene for de respective 
studieprogrammene.  
 
Andgående forelesninger. Det er ønskelig at faglærer repeterer spørsmål 
høyt, svare tydelig og ikke haste videre for raskt. Så ønsker en del studenter 
vanskeligere eksempel forelest, mer relevante i forhold til oppgaver vi skal 
løse senere. 
 


