
Rapport fra referansegruppemøte nr 3 
 
Det ble avholdt referansegruppemøte for Matematikk 1, Fredag 21. November kl 
11-12. 
Til stede: Thomas Gjedebo, Øyvind Aarø, og Elena Celledoni. 
Forfall Mari, Nora og Gretania. 

I forkant av møte sendte Elena en liste med saker man kunne diskutere delt i 
tre hovedtemaer. Temaene er: 1) eksamen, 2) forberedelse til eksamen 
(tilbud) og 3) ansvar for sluttrapport. 

 
1) Eksamen. 

Studentene forventer at eksamen skal teste hele pensum og skal være en 
blanding av anvendelser, regning og oppgaver som tester 
matematikkforståelsen. Man kan observerer at oppgaver om 
differensjaligninger, integraler og grenser er svært ofte med. Oppgaver om 
følger og rekker og Riemannsummer faller ofte vanskelig for studentene 
(men de er også en vesentlig del av pensum). 
 
Referansegruppa har diskutert læringsmål 
(http://www.ntnu.no/studier/emner/TMA4100#tab=omEmnet). Opfatning er 
at læringsmål er mer forståelig i etterkant at man har tatt kurset enn de var 
i forkant. Det kom inspill at under “generell kompetanse” man kan skrive 
“problemløsning og oppgaveforståelse”. 
Ellers er studentene tilfreds med det som star under læringsmål. 
En oppsumering av fagetsinnhold finnes på kurset hjemmeside 
https://wiki.math.ntnu.no/tma4100/2014h/start (se gule feltet). 
En oversikt over pensum kapittel per kapittel med en liste av 
nøkkelbegrepene finnes også på websida til kurset (se under 
nøkkelbegreper), samt en liste av kapittlene some er gjennomgått på 
foreslesning og som er en del av pensum (se under tempoplan). 
 
Vi har diskutert en mulig merking av oppgavene med betegnelser enkelt, 
medium, eller vanskelig. Det er positive og negative sider ved det. Dette 
hadde vært en meget god løsning om man kunne objektivt avgjøre om en 
oppgave er vanskelig eller lett, men ofte vanskelighetsgraden er en 
subjectiv sak. Faglærere vil ikke legge press på studentene ved å si at en 
oppgave er lett og at de derfor burde kunne klare å løse oppgaven. En 
annen mate å merke oppgavene på som ble diskutert var å opplyse om 
oppgaven tar lang tid eller ikke. 
 
Lengde av eksamen er svert avgjørende for resultaten. Forslaget som ser 
ut til å foretrekkes av studentene er å ha 10 oppgaver/deloppgaver og 
med lik vansklighetsgrad men å øke eksamenstid med en time (dvs 4 til 
5). Det er en fordel at studentene testes på en gaske stor del av pensum, 



med lette og vanskelige oppgaver slik at alle får anledning til å vise det de 
kan. 
Det bør våre en viktig prinsipp at man tester hvor gode kunnskaper og 
forståelse har studentene fått og ikke hvor fort man kan regne eller finne ut 
svaret på. Eksamensituasjonen kan fort være ganske stressende hvis det 
er mye å gjøre: regning kan være et problem, man regne fort og gjor feil; 
hvis man klarer ikke en oppgave og man har i tilleg dårlig tid så blir det 
gjærne en spiraleffekt ut av det slik at neste oppgave går også dårlig (med 
mer tid kan man finne ro og tenke klart). Det er unmidlertid ikke mulig å 
forlenge eksamenstid i år, men man bør sørge for å tipasse 
eksamenslende til 4 timer. 
 
Formelarket er ganske grei, men studentene hadde gjærne sett at enkelte 
andre former hadde også vært med, for eksempel formel om buelengde. 
formler om areal av omdreiningslegemer (s. 409 i boka), formler om 
momenter (side 417 i boka). Disse er praktisk å ha tilgjengelig og det tar 
tid å reprodusere dem og man kunne prioritere dem i forhold til andre 
formler som for eksempel løsning til en adnregradsligning eller former for 
derivasjon av produkter og av kvotienter av funksjoner. 
 

1) Forberedelse til eksamen. Tilbud. 
I de neste to ukene er det viktig å øve med å løse 
gamleeksamensoppgaver helst uten å se på løsningsforslag, man bør 
også venne seg til å bruke formelark, mens man løser 
eksamensoppgaver. 
Man bør helst prøve å løse en helt eksam med formelark og bruke 4 timer 
på det uten at man ser på løsningsforslag underveis, og ved gå tilbake til 
de oppgavene som man har ikke klart å løse ved første forsøk. 
 
Mattelab i de neste to ukene: uke 48 og uke 49. (uke 48 bemannet av 
stipendiater, uke 49 av faglærere kl 12-16 mandag 1.12 til fredag 5.12 og 
mandag 8.12). Det finnes en del ressurser i form av video og pencast på 
websidene under https://wiki.math.ntnu.no/tma4100/2014h/video? Både 
for å gjennomgå enkelte temaer i eksamensforberedelse og gjennomgang 
av oppgaver og spesielt eksamensoppgaver. 
 

2) Ansvar for å skrive sluttraport.  
Elena sender mål og instrukser for å skrive sluttrapport. Sluttrapport skal 
inkluderes I sin helet i emnerapport som skrives av faglærer. 
Underlagt materialet for å skrive bade sluttrapporten og emnerapporten er 
referatene fra de forskjellige referansegruppemøtene. 
Øyvind tar ansvar for å ta innspill fra de andre 
referansegruppemedlemmer og for å skrive et utkast til sluttrapport som så 
sirkuleres blant alle referansegruppemedlemmer og ferdigstilles. 



Sluttrapporten leveres til Elena før den 09.12.2014. 
I etterkant av eksamen, kan enkelte referansegruppemedlemmer eller 
referansegruppa samlet komme med innspill og kommentarer om hvodan 
eksamen ble oppfattet av studentene. Slike tillegg kommentarer blir også 
tatt hensyn til i emnerapport. 

 
Vedlegger: rapport fra referansegruppemøtene 1 og 2, mal for sluttrapport med 
instrukser for å skrive sluttrapport. 
 
	  


