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Møtereferat – møte med referansegruppen i TMA4100 Matematikk 1 

Til stede: Studentrepresentanter: David Engen, Rikke Hellandsjø Gjøen, Michael N. Paulsen, Magnus Reier Rushfeldt og Oskar H. 
Simensen  

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

Forfall: Margareth Berstad, Ida Synnøve Bukkholm, Florentina Fejzi, Birgitte Skei Van Der Harst, Håkon F. Heldal, Christian Fredrik 
Nagell-Erichsen, Ola Singsdal og Kjetil Vasland (studentrepresentanter) 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 28.10.2016, 15.15 – 16.00 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur: Marius Thaule 

Oversiktsforelesninger 
Noen studenter ønsker at foreleser leser opp det han skriver på tavlen.  Det ble fremsatt et ønske om flere 
underoverskrifter og litt bedre tavleorden.  Noen studenter ønsker flere talleksempler.  Det ble kommentert at det hendte 
at de første delkapitlene ble gjennomgått saktere enn de siste i forelesningene, og at det var ønskelig med et litt jevnere 
tempo.   
 
Resultatet fra spørreundersøkelsen gjennom den såkalte webdagboken gir inntrykk av at studentene er godt fornøyd 
med oversiktsforelesningene. I fritekstsvarene er det litt delte meninger om antall eksempler i hver forelesning.  Noen 
studenter ønsker flere eksempler, andre færre. Det er også mange som kommenterer at videokvaliteten av 
forelesningsvideoene (og plenumregningsvideoene) er til tider ikke god nok. Faglærerteamet har tatt opp dette med 
Multimediasenteret som produserer videoene, og får som forklaring de har hatt tekniske problemer med kameraet i F1, 
men at dette skal være bedre nå.  

Interaktive forelesninger 
Noen studenter ønsker mindre egentid til å løse oppgaver, og mer tid til gjennomgang. Det er flere som ønsker 
løsningsforslag til oppgavene fra forelesningene, og/eller at forelesningene blir filmet. Studentene er positive til 
assistentene i de interaktive forelesningene. Det ble også nevnt at enkelte av foreleserne i de interaktive forelesningene 
kan bli mer effektive i gjennomgangen av oppgavene. Flere studenter uttrykte en viss bekymring for at ukens nøtt ikke 
alltid blir gjennomgåttt. 
 
Faglærerteamet informerte om at det ikke er ressurser til å filme de interaktive forelesningene, og at å filme interaktive 
forelesninger kan være vanskelig av hensyn til personvern (for studenter som måtte bli filmet i veiledning med 
faglærer). Faglærerteamet er av den oppfatningen at det ikke er nødvendig å skrive løsningsforslag til oppgavene, da 
oppgavene tross alt blir gjennomgått i timene. Når det gjelder ukens nøtt er ikke det en oppgave som er viktigere enn de 
andre oppgavene, og oppgaven skal være løsbar gitt at man har skjønt de øvrige oppgavene, og da særlig de to 
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læringsoppgavene. Resultater fra spørreundersøkelsen gir inntrykk av at studentene er godt fornøyd med de interaktive 
forelesningene, og at mange rapporterer om høyt læringsutbytte av disse forelesningene. 

Plenumsregninger 
Noen studenter ønsker at det settes av mindre tid til de fortrinnsvis enklere oppgavene, og mer tid til de vanskelige 
oppgavene. Flere studenter gir uttrykk for at plenumsregningen kommer «for sent» i forhold til når innholdet ble først 
gjennomgått. Det ble ellers gitt uttrykk for at plenumsregningene er et godt tilbud som mange er godt fornøyd med. 
 
Faglærerteamet informerte om at det er for sent til å legge om strukturen på plenumsregningene i form av at de kommer 
«for sent» i forhold til den øvrige undervisningen, men at man har notert seg om ønsket og vil følge opp dette i 
Matematikk 2 våren 2017, samt Matematikk 1 i kommende semestre. Resultatene fra spørreundersøkelsen gir klart 
uttrykk for at plenumsregningen blir ansett som et godt tilbud mange er godt fornøyd med. 

Øvingsoppgaver 
Maple T.A.-oppgaver 
Det virker som om Maple T.A.-testene går greit. Noen oppgaver er vanskelige. Noen studenter rapporterer om at det 
kan være vanskelig å skjønne hva enkelte oppgaver spør etter og at det kan være vanskelig å skjønne hvordan svaret 
skal føres inn. 
 
Skriftlige innleveringer 
Det meldes om at det tar lang tid mellom innlevering og når studentene får innleveringen tilbake. Noen studenter ønsker 
løsningsforslag til innleveringene. 
 
Faglærerteamet ønsker ikke å gi ut løsningsforslag, men heller minne om at studentene har mulighet til å be 
tilbakemeldinger på sin innlevering. 
 
Anbefalte oppgaver 
Noen studenter ønsker flere anbefalte oppgaver. Det ble ellers nevnt at det er få som gjør de anbefalte oppgavene. 

Mattelab 
Det meldes om sprengt kapasitet på mattelaben til enkelte tidspunkter og at det er ønskelig med flere studentassistenter. 
Det ble også nevnt at det er til tider lang kø, og at enkelte studenter har erfart studentassistentene ikke hjelper de i 
prioritert kø først. Noen studenter har også opplevd at studentassistentene på mattelaben kan være arrogante og komme 
med spydige kommentarer. Det såkalte stillerommet (S8) er sjeldent stille og det ble foreslått at studentassistentene 
minnet studentene på at rommet er et stillerom. 
 
Faglærerteamet tar på største alvor kommentarene som er kommet inn angående enkelte studentassistenters uakseptable 
oppførsel på mattelaben. Faglærerteamet ber om at studenter informerer oss hvis de opplever slike episoder igjen. 
Resultatene fra spørreundersøkelsen gir forøvrig inntrykk av den store majoriteten av studentene er fornøyd med 
mattelaben. 


