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Møtereferat – møte med referansegruppen i TMA4100 Matematikk 1 

Til stede: Studentrepresentanter: Margareth Berstad, Ida Synnøve Bukkholm, Florentina Fejzi, Birgitte Skei Van 
Der Harst, Håkon F. Heldal, Christian Fredrik Nagell-Erichsen, Magnus Reier Rushfeldt, Oskar H. 
Simensen og Kjetil Vasland 

Matematikk 1-teamet: Petter Andreas Bergh, Morten Nome, Gereon Quick og Dag Wessel-Berg 

Forfall: Rikke Hellandsjø Gjøen, Michael N. Paulsen og Ola Singsdal (studentrepresentanter) 

Marius Thaule (Matematikk 1-teamet) 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 21.9.2016, 14.15 – 15.00 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur: Morten Nome 

 

Oversiktsforelesninger 
Noen studenter ønsker flere oversiktsforelesninger, og vanskeligere eksempler. Noen studenter ønsker 
jevnere tempo i forelesningene. Det er bra at oversiktsforeleser skriver opp hvilke kapitler som er 
selvstudium. Noen ønsker at forelesningsnotatene skal ut på nettet. Forelesningene filmes, men det er enighet 
om at kvaliteten kunne vært bedre. 

Interaktive forelesninger 
Noen studenter ønsker mer tid til å gjøre oppgavene, mens noen studenter ønsker mindre tid. Mange 
studenter ønsker at foreleser sper på med teori utover oppgavene, men det viktigste er at foreleser rekker å 
gjøre alle oppgavene på tavlen. Studentene forstår at de må prøve å gjøre oppgavene selv for å lære mest 
mulig av IF. 

Plenumsregninger 
Studentene ønsker at mandagsplenumsregningen filmes. Vi har fått tildelt fredag, så det er ikke mulig. Det er 
ønskelig at plenumsregningen er på norsk. Studentene er veldig fornøyd med at plenumsregner tar seg god 
tid med alle detaljer, men av og til går det litt fort med de vanskeligste oppgavene. 
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Øvingsoppgaver 
Maple T.A.-oppgaver 
Det virker som om Maple T.A.-testene går greit. Noen oppgaver er vanskelige. Noen studenter ønsker fasit, 
men det har vi ikke ressurser til. 
 
Skriftlige innleveringer 
Studentene er fornøyde med vanskelighetsgrad og arbeidsmengde. De ønsker selvfølgelig rask 
tilbakemelding, men det er en viss treghet i systemet, siden hver studentassistent skal rette ca. 100 
besvarelser. Noen studenter er usikre på hva som kreves for å få godkjent. 
 
Anbefalte oppgaver 
Noen studenter ønsker flere anbefalte oppgaver, og gjerne av det lette slaget. Det kan de få. 

Mattelab 
Studentene er veldig fornøyde med mattelab. Noen studentassistenter er litt raske i forklaringene, og noen 
ganger kan ikke studentassistentene svare på spørsmål. Studentassistentene har begrenset med 
forberedelsestid, og det er vanskelig å kreve at de skal kunne mer enn ukens oppgaver. Det er ønskelig at S8 
er et stillerom. 

Digitale ressurser 
Det som ligger ute er praktisk i bruk dersom man har mistet en forelesningen, men kvaliteten på årets videoer 
kunne vært bedre. 


