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Oversiktsforelesninger 

De fleste studentene er godt fornøyd med oversiktsforelesningene. Forelesningene har fremstått som ryddige og 

oversiktlige. Det ble også nevnt at de ulike illustrasjonene og plottene som er brukt på de ulike lysarkene er med på å 

hjelpe studentene med å forstå stoffet bedre. Enkelte studenter kunne tenke seg at det skrives mindre på tavlen, da det er 

tidvis vanskelig å følge med samtidig som man noterer. 

 

Faglærerteamet kommenterte at alle lysarkene brukt i de ulike oversiktsforelesningene er å finne på fremdriftsplanen. 

Interaktive forelesninger 

Det er stor enighet om at det er høyt læringsutbytte av de interaktive forelesningene. Referansegruppen uttrykte et ønske 

om at det kunne gis flere hint til de ulike oppgavene i de interaktive forelesningene samt at de ulike oppgavene ble delt 

opp i mindre biter. Det ble også nevnt at de ulike foreleserne har forskjellig tilnærming til de interaktive forelesningene. 

Referansegruppen bekreftet inntrykket fra spørreundersøkelsen om at auditorium R2 er velegnet for interaktive 

forelesninger. Det ble nevnt at tavlen i R2 kan være vanskelig å se fra enkelte av bordene. 

 

Referansegruppen kom også med et ønske om at notatene som tas på nettbrett o.l. blir lagt ut på hjemmesiden. 

Faglærerteamet sa nei til det med den begrunnelse at oppgavene er virkemidler for å hjelpe studentene til å forstå den 

underliggende teorien, og at løsningsforslag o.l. vil opphøye oppgavene til noe de ikke er ment til å være. 

Faglærerteamet minnet om at det er mulig å spørre om hjelp til oppgavene fra interaktiv forelesning også på mattelaben 

i tillegg til selve de interaktive forelesningene. 

https://wiki.math.ntnu.no/tma4100/2017h/fremdriftsplan
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Plenumsregninger 

Referansegruppen ga klart uttrykk for at studentene er i all hovedsak fornøyd med plenumsregningene. Enkelte 

studenter kunne tenke seg at foreleser oppsummerte de ulike stegene som inngikk i den enkelte oppgaven mot slutten av 

gjennomgangen for den aktuelle oppgaven. Det er noe ulike oppfatninger om antall oppgaver som blir gjennomgått, 

men de fleste er fornøyd med det nåværende opplegget.  

Øvingsoppgaver 

Maple T.A. oppgaver 

Referansegruppen fremmet et forslag om at Maple T.A. testene blir lagt ut tidligere i uken slik at de som vil kan forsøke 

seg på oppgavene parallelt med at stoffet gjennomgås i de ulike forelesningene. Det ble også nevnt at det er fint at eldre 

Maple T.A. tester er blitt gjort tilgjengelig som repetisjonstester. Enkelte studenter ønsker seg mer «juksesikre» 

oppgaver, der oppgavene ikke lar seg enkelt løse ved å taste inn de ulike uttrykkene i tilgjengelig programvare. 

Faglærerteamet skal forsøke å få lagt ut Maple T.A. testene tidligere. Faglærerteamet kommenterte at det er vanskelig å 

lage «juksesikre» oppgaver samt at man oppfordrer studentene på det sterkeste til å unngå «koking». 

 

Skriftlige innleveringer 

Referansegruppene meldte om at det praktiske knyttet til de skriftlige innleveringene går greit, og at flere av studentene 

som har bedt om tilbakemeldinger på sine innleveringer opplever å få gode tilbakemeldinger fra de forskjellige 

studentassistentene. Det ble også nevnt at de skriftlige innleveringene gir god trening frem mot eksamen og gir en grei 

pekepinn på hvordan man ligger an i emnet. 

 

Anbefalte oppgaver 

De studentene som gjør de anbefalte oppgavene er i all hovedsak fornøyd med oppgavene. Enkelte studenter ønsker at 

løsningsforslaget blir lagt ut noe før enn hva tilfellet er i dag. 

Mattelab 

Referansegruppen bekreftet inntrykket fra spørreundersøkelsen om at studentene er godt fornøyd med mattelaben. 

Studentassistentene gjør gjennomgående en god jobb. Det ble nevnt at det kunne av og til være litt rot i rekkefølgen 

mellom de som har prioritert tid og de som ikke har det på mattelaben. Referansegruppen sa seg også enig i resultatene 

fra spørreundersøkelsen om at R2 er velegnet for mattelab. Det kan av og til være vanskelig å få plass i R2. 

Faglærerteamet minnet om at det i tillegg til R2 også er mattelab i S8. 

Digitale ressurser 

Flere studenter bruker temasidene flittig og er godt fornøyd med disse. Enkelte kunne tenke seg at det ble reklamert litt 

mer for temasidene. Referansegruppen sa seg fornøyd med forelesningene fra de ulike forelesningene, men at det av og 

til kunne hakke litt i noen av videoene. En av videoene fra plenumsregningen ble noe avkortet grunnet tekniske 

problemer. 

 

Faglærerteamet minnet om at alle lenker til de ulike videoene fra de forskjellige forelesningene finnes på 

fremdriftsplanen. 

Eventuelt 

Faglærerteamet spurte litt om hva slags inntrykk referansegruppen hadde av opplegget under Teknostart for Matematikk 

1. Referansegruppen mente at det var mye (nytt) stoff som ble presentert, særlig i den andre uken av Teknostart, men at 

det totalt sett var et greit opplegg. 

https://wiki.math.ntnu.no/tma4100/2017h/fremdriftsplan

