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Møtereferat – møte med referansegruppen i TMA4100 Matematikk 1 

Til stede: Studentrepresentanter: Fahd Boujmai, Rikke Løvaas, Markus Hays Nielsen, Håvard Våge Opheim og 
Vy Pham 

Matematikk 1-teamet: Berit Stensønes, Morten Nome og Marius Thaule 

KTDiM: Frode Rønning 

Forfall: Stine Bostøm (studentrepresentant) 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 22.9.2015, 15.00 – 16.00 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur: Marius Thaule  

Berit Stensønes orienterte kort om situasjonen rundt matematikk 1, der det blant annet ble nevnt at matematikk 1 inngår 
i det såkalte KTDiM-prosjektet ved Institutt for matematiske fag og at dette er første gang vi benytter 
oversiktsforelesninger og interaktive forelesninger. 

Oversiktsforelesninger 
Studentrepresentantene ga uttrykk for at studentene er i all hovedsak fornøyd med oversiktsforelesningene. 
Studentrepresentantene kom i tillegg med følgende innspill: 

• Det er ønskelig med flere eksempler i forelesningene, blant annet for å hjelpe studentene med å gjøre 
øvingsoppgavene. 

o Faglærer minnet om at det er begrenset med tid i oversiktsforelesningen, og at dette er første gang 
undervisningen gjøres på denne måten. 

• Si tydelig fra hvor man befinner seg i læreboken/pensum underveis i forelesningene. 
o Faglærer har innført en liten innholdsfortegnelse på venstre siden av tavlen som forteller hvor man 

befinner seg i læreboken/pensum. 
• Si fra om «ny» notasjon i forhold til hva de fleste studentene er vant med fra videregående skole. 

o Faglærer skal huske på dette etter beste evne, men ber om å bli påminnet om det hvis det skulle bli 
avglemt. 

• Det var også ønskelig at faglærer minnet om ulike undervisningstilbud, som for eksempel mattelab (bruke 
dette tilbudet i forkant av de interaktive forelesningene), samt plenumsregning. 

o Hjemmesiden inneholder all informasjon om ulike undervisningstilbud. 
• Det ble foreslått at faglærer kunne gi en litt utfordrende oppgave («ukens nøtt») som studenter som ønsket 

kunne få bryne seg på, hvor det gjerne er snakk om en teoretisk oppgave. 
o Det skal vi forsøke å innføre, men muligens i de interaktive forelesningene i stedet grunnet tidspress i 

oversiktsforelesningene. 
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Interaktive forelesninger 
Studentrepresentantene ga uttrykk for at de aller fleste er godt fornøyd med de interaktive forelesningene, og at mange 
benytter dette tilbudet. Studentrepresentantene kom i tillegg med følgende innspill: 

• Det er ønskelig at faglærer bruker mikrofon. 
o Det er bevist fra den aktuelle faglæreren å ikke bruke mikrofon, da det gjør at det blir stille i 

auditoriet. 
• Det kan bli litt lite mellomregning enkelte ganger. 

o Dette er gjort både for å spare tid, men også for å oppmuntre studentene til å tenke kritisk over hva de 
får presentert. 

• Det er ønskelig med løsningsforslag til oppgavene gitt til de interaktive forelesningene. 
o Det er ikke aktuelt med løsningsforslag til oppgavene gitt til de interaktive forelesningene. Det er 

mulig å oppsøke hjelp på mattelaben før de interaktive forelesningene for å få hjelp med å komme i 
gang med oppgavene. 

• Forslaget om «ukens nøtt» ble gjentatt, og oppgaven kan også gis her i stedet for i oversiktsforelesningene. 

Øvingsoppgaver 
Maple	  T.A.	  

• Studentrepresentantene ga uttrykk for at Maple T.A. tidvis fremstod som veldig krevende og med lite 
læringsutbytte sett i lys av hvor mye tid man bruker på oppgavene. 

o Bruk mattelaben for å få hjelp med oppgavene. Plenumsregningene på kveldstid er også et godt tilbud 
flere bør benytte seg av. 

• Noen studenter har hatt problemer med å få programmet med å godta svaret sitt. 
o Sørg for å lese oppgaveteksten grundig. Maple T.A. ber ofte om svaret på en spesiell form, og da er 

det viktig at svaret oppgis på denne formen. 
• Det ble ytret ønske om mer tilbakemelding fra systemet enn kun om svaret var korrekt eller ei. 

o Bruk mattelaben og plenumsregningene for å få hjelp til å løse oppgavene. 
• Flere studenter har dannet kollokvier der de jobber sammen om å løse oppgavene. 

Skriftl ige	  innleveringer	  

• Studentrepresentantene ga uttrykk for at studentene er godt fornøyd med de skriftlige innleveringene. 
• Det er fint å få skrivetrening i matematikk og hvordan føre oppgaver. 
• Det ble nevnt at plenumsregningene var et godt tilbud til de som ville ha litt hjelp eller tips om hvordan løse 

oppgaver og hvordan føre besvarelsen. 

Digitale ressurser 
Hjemmesiden	  

• Matematikk 1-teamet minnet om at all informasjon angående matematikk 1 finnes på hjemmesiden, og at det 
er spesielt lurt å se over nøkkelbegrepene for hver uke.  Studentrepresentantene var kjent med nøkkelbegrepene 
og hvor disse finnes på hjemmesiden. 

• Flere studenter ser ut til å ikke bruke hjemmesiden i særlig stor grad, men kun ser i den blå boksen til høyre. 
• Den første spørreundersøkelsen viser at veldig mange opplyser om å ikke være kjent med tilbudet om 

plenumsregning (hver mandag til torsdag, 18.15 – 20.00 i F1). Dette ble også bekreftet av 
studentrepresentantene. 

• Det ble ytret et ønske om å få løsningsforslag til de anbefalte oppgavene tidligere i uken. 
Videoer	  

• Videoer av forelesningene blir mye brukt. 
• Det er også en del som bruker introduksjonsvideoene under de tematiske sidene. 


