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Møtereferat 

Til stede: Studentrepresentanter: Ingrid Bolstad, Susanne Lie Dekko, Simon Engebu, Serena Guler, Tore 

Hjelmeland, Tuva Moholdt, Christian August Brask Rustad, Hans Magnus Utne, Anna H. Vihovde, og 

Wilhelm Wie-Groenhof  

Faglærerteamet: Mathias Nikolai Arnesen, Stine Marie Berge, Jørgen Endal, Espen Robstad Jakobsen, 

Erik Rybakken og Marius Thaule 

Forfall: Studentrepresentanter: Marthe Abrahamsen Gundersen, Maia Lapidus Pettersen og Anne E. Strømsnes 

Faglærerteamet: Susanne Solem 

Kopi til: Studentrepresentantene i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 12.9.2019, kl. 14.15 – 15.15 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur:  Marius Thaule 

 

Teknostart 

Referansegruppen ga uttrykk for at opplegget i Matematikk 1 under Teknostart fungerte bra og at det var en grei 

overgang fra videregående skole. Flere studenter ga tilbakemelding om at flere av oppgavene gitt på fredagen i den 

første uken av Teknostart representerte et stort sprang opp fra oppgaver gitt i R2, samtidig som det var oppgaver som 

var overkommelige og som man fikk til. Flere studenter fra MTELSYS opplevde å ikke ha fått informasjon om 

opplegget i Matematikk 1 under Teknostart. 

Oversiktsforelesningene 

Referansegruppen ga uttrykk for at studentene jevnt over var fornøyd med oversiktsforelesningene. Flere studenter 

opplevde oversiktsforelesningene som krevende da det er mye stoff som blir presentert og tempoet var rimelig høyt. Det 

ble uttalt et ønske om at foreleser snakket mer om hvilke regneoperasjoner som ble brukt mellom de forskjellige 

overgangene. I tillegg ba referansegruppen om at foreleser oppmuntret mer til spørsmålstilling og at det ble snakket om 

notasjon som sier det samme (for eksempel 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
⁄  og 𝑦′). Noen studenter mente at foreleser burde skrive litt større, 

men flertallet mente at skriften var stor nok. Det ble også kommentert at forelesningene var veldig godt strukturert og 

ryddige, samt at det var mulig å ta gode notater. 

 

Faglærerteamet informerte om at det fra og med 7. oktober vil være et bytte av foreleser i oversiktsforelesningene. 
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Interaktive forelesninger 

Referansegruppen var veldig positive til de interaktive forelesningene og ga klart uttrykk for at det var ønskelig med 

oversiktsforelesning og interaktive forelesninger i stedet for to vanlige forelesninger. Arbeidsmengden i de interaktive 

forelesningene ble oppfattet som passende. Det var veldig positivt med hint og tips til de ulike oppgavene så man kom 

seg i gang med hver av oppgavene. Flere studenter ønsker at foreleserne skriver ned de engelske begrepene på temaene 

som blir diskutert, eventuelt med henvisning til avsnitt i læreboken. 

Plenumsregning 

Referansegruppen ga uttrykk for at plenumsregningen blir oppfattet som et godt tiltak som mange får et utbytte av. Det 

var litt delte meninger om antall oppgaver, der noen ønsket flere mens andre syntes det var et passende antall. 

Referansegruppen ga også uttrykk for at det var fint at foreleser oppsummerte resultater og tilsvarende i ulike 

faktabokser. 

 

Faglærerteamet informerte om at det i Matematikk 2 vil bli undervist i en annen rekkefølge enn i Matematikk 1 ved at 

plenumsregningen og de interaktive forelesningene vil bytte plass i forhold til hva som gjøres nå i Matematikk 1. 

Referansegruppen uttrykte seg positivt til et slikt bytte. 

Mattelab 

Referansegruppen ga uttrykk for at mattelaben fungerte bra og man jevnt over fikk god hjelp av læringsassistentene. 

Studentene fra MTBYGG var veldig misfornøyd med tidspunktet de hadde fått med prioritert tid på onsdager og ba om 

dette ble flyttet. 

 

Faglærerteamet informerte om at det er NTNU sentralt som fastlegger timeplanen og at det ikke er noe enkelt emner, 

som Matematikk 1, styrer. Faglærerteamet minnet om muligheten for å benytte mattelaben utenom tidspunkter som er 

merket som prioritert tid. 

Øvinger 

Referansegruppen ga uttrykk for at øvingene fremstod som overkommelige og at det var særlig positivt med hjelp til 
Möbius Assessment-testene i de interaktive forelesningene. Ved noen tilfeller har det vært pekt på oppgaver hentet fra 

8. utgave av læreboken i de anbefalte oppgavene. Flere studenter ønsket seg en tidsfrist som ikke sammenfalt med nytt 

stoff, altså at tidsfristen for innleveringene var uken etter at det siste stoffet var blitt gjennomgått. 

Faglærerteamet vil sørge for at alle henvisninger til læreboken er til den 9. utgaven. Faglærerteamet opplyste om at det 

er vanskelig å imøtekomme ønsket om lengre tidsfrister på grunn av et stramt tidsskjema.  

Digitale læringsressurser 

Referansegruppen ga uttrykk for at studentene er godt fornøyd med tilbudet av ulike digitale læringsressurser og at 

temasidene blir flittig brukt. Referansegruppen var også godt fornøyd med at oversiktsforelesningene og 

plenumsregningen filmes. 

 

Faglærerteamet er kjent med at enkelte pekere til videoer peker til feil sted. Dette vil det bli ryddet opp i løpet av 

semesteret. 

Hjemmesiden 

Referansegruppen meldte om at hjemmesiden fremstår veldig ryddig og at særlig fremdriftsplanen var enkel å forholde 

seg til. Det ble ytret et ønske om å samle mer av informasjonen i Blackboard. 

 

Faglærerteamet ønsker ikke å bruke Blackboard til annet enn mottak av skriftlige innleveringer. 
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