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Møtereferat 

Til stede: Studentrepresentanter: Ellen Zhang Chang, Harald Minde Hansen, Sølvi Herabakka, Eivind Holden, Martin Johnsrud, Gaute 
Jørgensen, Anzu Kvam, Edvard Liodden, Kyrre Ryan-Øye, Åshild Ryen, Kristiane Snarvold Sletten og Åste Brune Tomren 

Matematikk 1-teamet: Katrin Grunert, Karin Marie Jacobsen, Gereon Quick, Morten Nome, Petter Kjeverud Nyland, Marius 
Thaule og Dag Wessel-Berg 

Forfall: Armand Sepehri (studentrepresentant) 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 12.9.2017, 14.15 – 15.00 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur:  Marius Thaule 

Oversiktsforelesninger 
Studentrepresentantene ga uttrykk for at studentene er jevnt over godt fornøyd med oversiktsforelesningene. Det kan 
være vanskelige å lese hva som står på tavlen til tider, men jevnt over er det greit å lese håndskriften til foreleser. Det 
ble ytret et ønske om å skrive nummeret på delkapittelet som omtales, samt å repetere spørsmål fra salen. Videre ble det 
kommentert at det var fint når foreleser ga norske oversettelser av begreper i læreboken. Noen studenter oppfatter 
oversiktsforelesningene (og de interaktive forelesningene) som avanserte i forhold til plenumsregningen, i den forstand 
at oversiktsforelesningene var teoretisk orientert og tidvis vanskelig å følge, mens plenumsregningene er veldig 
konkrete og oppgavefokuserte. 
 
Faglærerteamet informerte om at det blir et bytte av oversiktsforeleser i uke 38, og deretter i uke 42. Faglærerteamet 
presiserte også at oversiktsforelesningene er ment å gi en oversikt og forholdsvis dyptgående forklaring på ukens 
nøkkelbegreper, og at de interaktive forelesningene og oversiktsforelesningene tilsammen utgjør en helhet. 
Plenumsregningene er et supplement til disse forelesningene, der det fokuseres på regning av oppgaver. 

Interaktive forelesninger 
Studentrepresentantene ga uttrykk for at de aller fleste av studentene er fornøyd med de interaktive forelesningene. Det 
var flere som hadde et ønske om flere mellomregninger og at foreleser snakket saktere. Flere ønsket at foreleser spurte 
ved jevne mellomrom om det var spørsmål og om studentene kunne følge utledningene. Videre ble det kommentert at 
det kunne være nyttig med flere tips om hvordan man fører inn oppgaver. Noen studenter ønsker også fasit for 
oppgavene i de interaktive forelesningene, samt at forelesningene filmes. Det var bred enighet om at auditorium R2 
fungerer meget bra, og at det var lettere å diskutere oppgaver samt få kontakt med foreleser. Det ble også nevnt at bruk 
av digital tavle (typisk OneNote o.l.) i enten R2 eller S5 fungerte meget bra og var ofte lettere å lese enn vanlig 
krittavle. 
 
Faglærerteamet kommenterte at det er uaktuelt å legge ut fasit for oppgavene i de interaktive forelesningene i og med at 
oppgavene blir gjennomgått i forelesningene, samt at det er muligheter for å spørre om hjelp for disse oppgavene på 
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mattelaben. De interaktive forelesningene vil ikke bli filmet, blant annet på grunn av hensyn til personvern. 
Faglærerteamet nevnte også at en måte å se hvordan oppgaver kan føres er ved å se på løsningsforslag til gamle 
eksamensoppgaver. 

Plenumsregninger 
Studentrepresentantene ga uttrykk for at plenumsregningene fungerer meget godt, men at det har vært for fullt til tider. 
Det ble fremmet et forslag om å vise en live-strømming av kameraet som filmer plenumsregningene på projektoren for 
på denne måten gjøre det som står på tavlen mer synlig, der kameraet ville zoome inn på tavlen. Faglærerteamet vil 
bringe dette videre til Multimediasenteret som er ansvarlig for det tekniske knyttet til videofilmene fra F1. 

Øvingsoppgaver 
Maple T.A. oppgaver 
Maple T.A. testene ser ut til å fungere fint, der det at man får umiddelbar tilbakemelding på hvorvidt svaret er rett eller 
galt ble fremhevet som spesielt positivt. Det var delte meninger om avkrysningsoppgaver i Maple T.A., der noen 
foretrakk oppgaver som spurte etter en løsning (tall eller formel) til en oppgave fremfor avkrysningsoppgaver. Enkelte 
hadde opplevd noen tekniske problemer, blant annet ufrivillig avlogging. Det ble også nevnt at det er viktig med tydelig 
beskrivelse av hvordan svaret til en oppgave skal føres inn i Maple T.A. 
 
Faglærerteamet kommenterte at serverne for Maple T.A. står i Canada og at noen av de tekniske problemene er 
avhengig av hjelp fra ingeniører ansatt i Maplesoft (firmaet bak Maple T.A.). 

 
Skriftlige innleveringer 
Det var bred enighet om at de skriftlige innleveringene fremstod som fine oppgaver og at det var spesielt positivt at de 
ble lagt ut i såpass god tid før fristen for innlevering utløper. Det ble meldt om at det var god informasjon om hvordan 
man skal levere inn de skriftlige innleveringene på hjemmesiden og i Blackboard. Videre ble det ytret ønsker om at 
oppgavene kunne ideelt stått i den rekkefølgen stoffet ble gjennomgått og at bruken av hint kunne være noe forvirrende. 
 
Anbefalte oppgaver 
Det ble ytret et ønske om at oppgaver blant de anbefalte oppgavene som var spesielt utfordrende kunne merkes på et 
vis. 

Mattelab 
Referansegruppen kunne melde om veldig gode tilbakemeldinger på mattelaben, og at det var lett å få hjelp av 
studentassistentene. Auditorium R2 ble fremhevet som et godt sted for å jobbe sammen, men det var også erfaringer fra 
S8. Studentassistentene gir gjennomgående god hjelp til de spørsmålene som stilles, der flere hadde gode erfaringer 
med å spørre om hjelp knyttet til de skriftlige innleveringene. Flere kommenterte at det oppleves som enklere å få 
stoffet forklart av en annen student (studentassistent) enn av en faglærer. 

Digitale ressurser 
Temasidene fikk gjennomgående gode skussmål fra referansegruppene. Enkelte så gjerne at det kunne vært mer 
promotering av temasidene. Fremdriftsplanen ble også løftet frem som ryddig og lett å forholde seg til. 

Annet 
Det ble ytret et ønske om at det ble laget en oversikt over formler man forventes å kunne til eksamen, men som ikke står 
på formellisten som legges ved eksamensoppgavene. 
 
Faglærerteamet kommenterte at det ikke er ønskelig å lage en slik liste, men henviste til nøkkelbegrepene som et 
utgangspunkt for hva man forventes å kunne. Faglærerteamet minnet også om formellisten som ligger ute på 
hjemmesiden. Denne formellisten vil stiftes ved eksamensoppgavene. 


