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Møtereferat – TMA4100 Matematikk 1 

Til stede: Studentrepresentanter: Elin Bartnes, Naglius Brandal, Mari Hetlesæter, Embla Kjellevold-Skallerud, 

Lena Dehli Krebs, Sivert Sakariassen og Ingeborg Trøite Aarnes 

Faglærerteamet: Sondre Tesdal Galtung, Eiolf Kaspersen, Helge Knutsen, Frode Rønning, Marius 

Thaule, Paul André Dillon Trygsland og Dag Wessel-Berg 

Forfall: Studentrepresentanter: Jon Fagertun, Ole Morstad, Jakob Ravnestad og Martin Buschmann Rustan 

Faglærerteamet: Susanne Solem 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: Referansegruppemøte i TMA4100 Matematikk 1, 25.9.2020 

Møtetid: 25.9, 14.30 – 15.30 Møtested: Rom 1329, Sentralbygg 2 

Signatur:  Marius Thaule 

 

Faglærerteamet orienterte kort om hvilke valg som er blitt gjort angående de ulike undervisningsformene, der man blant 

annet har valgt å bruke mest mulig ressurser på den undervisningsformen som antas å ha størst utbytte av å være fysisk, 

det vil si, de interaktive forelesningene. Videre opplyste faglærerteamet om at på grunn av Matematikk 1 sin størrelse 

(omtrent 1850 studenter) er det ikke teknisk mulig å holde en oversiktsforelesning i uken ved hjelp av Zoom (i sanntid). 

Skulle man ha holdt Zoom-forelesninger for oversiktsforelesningene måtte man ha holdt minst fire i uken og det anses 

som lite hensiktsmessig av faglærerteamet. Faglærerteamet informerte også om at man har valgt å gjenbruke fjorårets 

plenumsregning for å frigjøre ressurser til interaktiv forelesning og fysisk undervisning. 

Oversiktsforelesningene 

Referansegruppen ga uttrykk for at studentene i all hovedsak er fornøyd med oversiktsforelesningene slik de blir gitt i 

år, der videoene fremstod som oversiktlig og at teksten var godt leselig. 

 

Det var delte meninger om teksten burde være, som nå, forhåndsskrevet, eller om den skulle skrives samtidig som 

foreleser forklarte hva som skjer, det vil si, tilsvarende en vanlig forelesning. Dersom teksten skal skrives parallelt med 

at foreleser forklarer hva som skjer vil videoene bli vesentlig lengre. 

 

Referansegruppen ga uttrykk for at de fleste studentene var fornøyd med stemmebruken i videoene. Det var litt delte 

meninger om hvorvidt foreleser skulle lese opp også symboler som var nedskrevet. Noen foretrakk det, mens andre 

mente at det ikke alltid var nødvendig. 

 

Det ble gitt uttrykk for at det gjerne kunne være flere (gjerne korte) eksempler og man kunne brukt flere virkemidler for 

å vise hva som ble diskutert (for eksempel sette ring rundt ledd og uttrykk) fremfor bare å peke på dem med en grønn 

pil. Referansegruppen meldte også fra om noen studenter syns det går for raskt og det kunne med fordel være mer fokus 

på at fremstillingen i den videregående skolen er vesentlig annerledes enn hva den er på universitetet. 
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Faglærerteamet orienterte kort om at oversiktsforelesningene blir sett av majoriteten av studentene, og at de foreløpige 

resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at læringsutbyttet er rimelig godt. Det er en relativt stor gruppe av 

studentene i Matematikk 1 som sjeldent eller aldri ser på oversiktsforelesningene. Faglærerteamet ser gjerne at flest 

mulig ser på oversiktsforelesningene og særlig før man møter på interaktiv forelesning. 

Interaktive forelesninger 

Referansegruppen ga klart uttrykk for at det var veldig positivt med fysisk undervisning for de interaktive 

forelesningene. Referansegruppen kommenterte også det at de interaktive forelesningene var plassert mot slutten av 

uken fungerte veldig godt. Det ble også nevnt at det er positivt med mange forskjellige forelesere. 

 

Flere studenter ga uttrykk for at det er sterkt ønskelig at foreleser kommer gjennom samtlige oppgaver i løpet av den 

interaktive forelesningen. Noen studenter opplever at tempoet går tidvis for fort. Referansegruppen foreslo at dersom 

foreleser ønsket flere spørsmål underveis i en interaktiv forelesning kunne man benytte en tjeneste gjennom for 

eksempel nettstedet mentimeter.com som tillater studenter å stille spørsmål anonymt. Referansegruppen ba også om 

faglærerne gjerne forklarte i litt mer detalj dersom man gjorde antagelser underveis i en utledning eller beregning. 

 

Referansegruppen ba om at det ble opplyst om hvilken faglærer hadde de forskjellige forelesningene i 

påmeldingssystemet. 

 

Noen studenter etterspurte et løsningsforslag (eller skisse av løsningsforslag) for oppgavene diskutert i de interaktive 

forelesningene. Faglærerteamet opplyste om at det ikke er aktuelt å lage løsningsforslag for disse oppgavene og minnet 

om at det er mulig å stille spørsmål også om disse oppgavene på mattelaben eller i Piazza. 

 

Faglærerteamet minnet om viktigheten av å melde seg på undervisningen før man møtte til undervisning. 

Faglærerteamet opplyste også om at man mest sannsynlig vil fortsette å bruke det samme påmeldingssystemet for 

interaktive forelesninger gjennom hele semesteret. 

Plenumsregningene 

Referansegruppen ga uttrykk for at det gikk greit å gjenbruke fjorårets plenumsregning. Det var fint at lysarkene som 

ble brukt i forelesningene ble gjort tilgjengelig samtidig med videoen. 

Mattelab 

Mattelaben oppleves som et godt tilbud, men der påmeldingssystemet kunne oppfattes litt kronglete ifølge 

referansegruppen. Det ble diskutert om man skulle gjøre om på påmeldingssystemet der hver påmelding fikk varighet to 

undervisningstimer kontra en undervisningstime slik det er nå, der man også kunne ha kortere varighet i ukene med 

innlevering av skriftlig innleveringer. 

 

Referansegruppen oppmuntret faglærerteamet til å reklamere mer for mattelaben. 

Piazza 

Referansegruppen ga klart uttrykk for at Piazza-forumet var et godt tilbud, der man stort sett fikk raskt svar på det man 

måtte spørre om og det var mulig å se på andre spørsmål med tilhørende svar. Det at man kan stille spørsmål anonymt 

ble spesielt trukket frem som positivt. Referansegruppen ga uttrykk for nettsiden kunne bli mer oversiktlig. 

https://www.mentimeter.com/
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Øvinger 

Referansegruppen ga uttrykk for at øvingene (skriftlig innleveringer, STACK og anbefalte oppgaver) var på et passe 

nivå og av en passe størrelse og omfang. 

Digitale læringsressurser 

Ifølge referansegruppen fremstår temasidene som en verdifull ressurs med blant annet mange eksempler. 

Referansegruppen oppmuntret faglærerteamet til å reklamere mer for temasidene. 

Eksamen 

Faglærerteamet informerte kort om at per nå ligger det an til en skriftlig 4-timers skoleeksamen i Matematikk 1 (8. 

desember) med bokstavkarakter. Faglærerteamet vil holde referansegruppen orientert dersom det blir endring i 

eksamensform på grunn av situasjonen knyttet til SARS-CoV-2 («koronaviruset»). 
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