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Møtereferat – møte med referansegruppen i TMA4100 Matematikk 1 

Til stede: Studentrepresentanter: Ingrid Emilie Hermanrud, Endre Verlo Nes, Oda Solesvik Oppedal, Elisabeth 
Svanberg og Sondre Utklien 

Matematikk 1-teamet: Kristian Seip og Marius Thaule 

Forfall: Andreas Ormevik (studentrepresentant) 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 25.9.2015, 14.00 – 15.00 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur: Marius Thaule  

Kristian Seip orientert kort om hensikten med undervisningsopplegget, og hvordan det er tenkt å 
skape et best mulig læringsmiljø for studenter i matematikk 1. 

Oversiktsforelesninger 
Studentrepresentantene ga uttrykk for at studentene i matematikk 1 er i all hovedsak fornøyd med 
oversiktsforelesningene. Studentrepresentantene kom i tillegg med følgende innspill og 
kommentarer: 

• Det kan være fint å repetere enkle ting, spesielt for de studentene som ikke kommer rett fra 
videregående skole. 

• Noen ønsker flere eksempler i oversiktsforelesningene. 
o Det er ikke mulig å dekke alt i oversiktsforelesningene, slik at det er nødvendig å 

sortere ut det viktigste. Det er viktig med gode eksempler, og der det er mulig vil 
faglærer forsøke å legge inn flere eksempler. 

o Plenumsregningen på kveldstid (hver mandag til torsdag, 18.15 – 20.00 i F1) er et 
godt tilbud for de som har lyst å se flere eksempler. 

• Tempoet er av og til litt for høyt i oversiktsforelesningene. Spesielt var det mange som fant 
starten av semesteret litt tungt, med mange nye ord og uttrykk. 

• Det er fint at faglærer spør om alle henger med underveis i forelesningene. 

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 og kommentarer: 
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• Flere studenter ønsker seg en litt utfordrende oppgave hver uke, en slags «ukens nøtt» (dette 
ble også foreslått av den andre referansegruppen). 

• Noen ganger ble ikke ting gjennomgått i interaktive forelesninger, slik det hadde blitt 
«lovet» i oversiktsforelesningene. 

o Vi skal forsøke å få til en bedre kommunikasjon internt i faglærerteamet for å styrke 
båndet mellom oversiktsforelesninger, og de interaktive forelesningene. 

• Det er ulik tilnærming blant faglærerteamet til de interaktive forelesningene, der noen er 
mer oppsøkende til studentene, mens andre foretrekker å ikke være for påtrengende. 

• Det er også ulik tilnærming til gjennomgangen av oppgavene. 
• Flere studenter ønsker en fullstendig gjennomgang av oppgavene gitt hver uke, og at det 

gjerne lages et løsningsforslag til oppgavene. 
o Det er ikke aktuelt å lage løsningsforslag til oppgavene. Ved å gjøre det vil vi 

opphøye oppgavene til noe de ikke er. Oppgavene er virkemidler for å hjelpe dere til 
å forstå den underliggende teorien. Faglærerteamet minnet om at vi er tilgjengelig 
for å hjelpe dere med alle oppgavene i disse timene. 

o Det anbefales å se på oppgavene i forkant. 
• Det ble foreslått at man kan ta utgangspunkt i at studentene har sett på oppgavene i forkant, 

og dermed at vi kan gå raskere gjennom oppgavene, særlig de litt enklere oppgavene (dette 
vil gi plass til å snakke mer om de noe vanskeligere oppgavene). 

• Flere studenter uttrykker at det er fint at faglærerne er såpass lett tilgjengelig i de interaktive 
forelesningene. 

Andre tilbakemeldinger og innspill 
• Få ser ut til å vite om tilbudet om plenumsregning, og at tidspunktet er ugunstig for flere. 

o Vi skal reklamere mer for plenumsregningene. Plenumsregningen finner sted hver 
mandag til og med torsdag, 18.15 – 20.00 i F1. 

o Det er dessverre ikke mulig å endre tidspunktet for plenumsregningene nå. 
• Det er ønskelig at løsningsforslaget til de anbefalte oppgavene frigis tidligere enn hva 

tilfellet er nå. 
o Vi skal se om vi får til å legge ut løsningsforslag mot slutten av uken, i stedet for 

uken etter slik tilfellet er nå. 
• Faglærerteamet minnet om nøkkelbegrepene, og at dette er en fin måte å skaffe seg oversikt 

over hva innholdet er i emnet. 
o Studentrepresentantene foreslo at nøkkelbegrepene også forelå på engelsk for å gjøre 

det lettere å sammenligne med innholdet i læreboken. Det skal vi forsøke å få til. 
• Studentene er godt fornøyd med hjemmesiden, som fremstår oversiktlig og enkel å bruke. 
• Noen studenter er veldig glad for Maple T.A. testene (dette gir et minimumsnivå av hva man 

forventer av faglig innsats), mens andre ikke er spesielt begeistret for disse testene. 
• Det ble nevnt at det kan være en utfordring med at det flere på mattelaben som ikke snakker 

norsk. 
o Det er fullt mulig å stille andre spørsmål i de interaktive forelesningene, enn kun de 

knyttet til oppgavene gitt her. 


