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Møtereferat 

Til stede: Studentrepresentanter: Ingrid Bolstad, Susanne Lie Dekko, Tore Hjelmeland, Maia Lapidus Pettersen, 

Christian August Brask Rustad, Anne E. Strømsnes, Hans Magnus Utne og Wilhelm Wie-Groenhof  

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

og Marius Thaule 

Forfall: Studentrepresentanter: Simon Engebu, Serena Guler, Marthe Abrahamsen Gundersen, Tuva Moholdt 

og Anna H. Vihovde  

Faglærerteamet: Erik Rybakken og Susanne Solem 

Kopi til: Studentrepresentantene i referansegruppen 

Gjelder: TMA4100 Matematikk 1 

Møtetid: 24.10.2019, kl. 14.15 – 15.15 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur:  Marius Thaule 

 

Oversiktsforelesningene 
Referansegruppen ga uttrykk for at studentene var jevnt over godt fornøyd med 

oversiktsforelesningene. Det ble kommentert at foreleser gjerne kan gjenta hva ulike forkortelser 

står for, særlig forkortelser for ulike begreper. Referansegruppen ga også uttrykk for at det var fint 

med mange eksempler, god bruk av lysark og at håndskriften var godt leselig. Det var ønskelig at 

det ble filmet tettere på tavlen så skriften er godt synlig på filmene, og at tavlen ble vasket noe 

bedre underveis i forelesningene. 

Interaktive forelesninger 
Referansegruppen ga uttrykk for at studentene var godt fornøyd med de interaktive forelesningene. 

Bruken av hint underveis i oppgavene ble oppfattet som veldig positiv. Flere studenter var positive 

til bruken av Jupyter Notebook. En del studenter hadde hatt tekniske problemer knyttet til 

innlogging i Jupyter Notebook under de interaktive forelesningene. Noen studenter så ikke helt 

poenget med å bruke Jupyter Notebook. 
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Faglærerteamet kommenterte at Jupyter Notebook ble benyttet blant annet for å illustrere at 

numerikk kan (og bør) gjøres på en datamaskin. Jupyter Notebook vil bli benyttet ved en senere 

anledning knyttet til numerisk løsning av differensialligninger. 

Plenumsregning 
Referansegruppen ga uttrykk for at de fleste studentene var godt fornøyd med plenumsregningen. 

Det ble bedt om at foreleser tok det litt mer med ro under noen av mellomregningene. 

Referansegruppen ba også om at det ble laget en fasit knyttet til de ulike oppgavene som skal 

gjennomgås i plenumsregningen, blant annet for å ha en fasit å se på dersom faglærer ikke rakk å 

løse alle de oppsatte oppgavene. 

Mattelab 
Referansegruppen ga klart uttrykk for at det tidvis er for få læringsassistenter på mattelaben, særlig i 

samme uke som en innlevering skal leveres inn. Noen få studenter hadde opplevd å bli dårlig 

behandlet av en bestemt læringsassistent. 

 

Faglærerteamet vil undersøke om det er mulig å gjøre om på bemanningen på mattelaben slik at det 

er høyere bemanning i samme uke som innlevering 4 skal leveres inn. Faglærerteamet vil også ta 

opp klagene som var kommet inn med læringsassistenten det angår. 

Øvinger 
Referansegruppen ga klart uttrykk for at innlevering 3 inneholdt for mye stoff fra samme uke som 

når innleveringen skulle leveres inn. Flere studenter opplevde oppgave 3, innlevering 3, som for 

krevende. Det ble også spurt om man kunne forskyve innleveringsfristen fra kl. 16.00 til kl. 23.59. 

 

Referansegruppen ga også uttrykk for Möbius Assessment-testene var passe vanskelige. 

 

Faglærerteamet ga uttrykk for at innleveringsfristen må være innenfor arbeidstid for at man på den 

måten kan bistå med hjelp dersom noen har tekniske problemer knyttet til selve 

innleveringsprosessen. 

Digitale læringsressurser 
Flere studenter har påpekt at en del av lenkene på temasidene ikke virker. 

 

Faglærerteamet opplyste om at det har blitt gjort et arbeid med å legge inn nye og korrekte lenker 

for mesteparten av videoene på temasidene. Det er et fåtalls videoer som ikke har fått nye lenker 

enda. 
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