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Møtereferat 

Til stede: Studentrepresentanter: Jonas Trovåg Amundsen, Jonas Bjørlo, Thea Birgitte Berge, Sander Nesse 

Hansen, Nora Hundseid, Hallvard Relling, Johan Sæbø, Jasper Haug Vanderhove, Andreas von Brandis 

og Endre Urheim,  

Matematikk 2-teamet: Mathias N. Arnesen, Eirik Berge, Ole Fredrik Brevig, Frode Rønning, Marius 

Thaule, Vegard Topphol og Dag Wessel-Berg 

Forfall: Studentrepresentanter: Trine Tveten Berge 

Kopi til: Studentrepresentanter i referansegruppen 

Gjelder: TMA4105 Matematikk 2 

Møtetid: 22.03.2019, 14.15–15.00 Møtested: Rom 738, Sentralbygg 2 

Signatur:  Marius Thaule 

Oversiktsforelesninger 
Referansegruppen ga uttrykk for at de fleste studentene er hovedsakelig fornøyd med 

oversiktsforelesningene, og at det er fint at de ulike begrepene blir forklart grundig underveis i 

forelesningene. Det er ønskelig at det skrives noe større på tavlen. 

 

Faglærer skal forsøke å skrive større heretter, og ber samtidig om at studenter som syns skriften er for liten 

sier fra underveis i forelesningen. 

Interaktive forelesninger 
Referansegruppen ga uttrykk for at studentene er gjennomgående fornøyd med de interaktive forelesningene. 

Det ble nevnt at det kan være ønskelig å forklare hva svaret på en oppgave forteller oss om problemet som 

studeres. Referansegruppen ga også uttrykk for at det kan være aktuelt å delegere enklere utregninger relatert 

til Matematikk 1 på en av de to projektorene slik at de studentene som ønsker det kan se hele utregningen. 

 

Faglærerteamet bemerket at oppmøtet i forelesningene er litt mindre enn det har pleid å være, og vil gjerne 

oppfordre alle studenter til å benytte seg av de forskjellige forelesningene.  
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Plenumsregning 
Referansegruppen ga uttrykk for at studentene er godt fornøyd med plenumsregningen. Det var litt delte 

meninger om tidsbruken; noen ønsker mer tid brukt på de mer grunnleggende oppgavene, mens andre ønsker 

mer tid til de mer avanserte oppgavene. 

Mattelab 
Referansegruppen ga uttrykk for at mattelaben fungerer greit, men at det er tidvis mye kø og da særlig i de 

ukene der skriftlig innleveringer skal leveres inn. Det ble diskuterte ulike løsninger for å sørge for bedre 

utnyttelse av mattelaben, blant annet å lage egne køordninger for bestemte oppgaver knyttet til 

innleveringene. Referansegruppen kommenterte også at det var liten forskjell i hvor lang ventetid det er for 

de som tilhører prioritert gruppe kontra de som tilhører ikke-prioritert gruppe. 

Øvingsoppgaver 
Skriftlig innleveringer 

Referansegruppen ga uttrykk for at flere studenter opplevde å få konstruktive tilbakemeldinger på de 

skriftlige innleveringene. Det ble også kommentert at innleveringsrutinene fremstår noe firkantede. 

 

Faglærerteamet har forståelse for at innleveringsrutinene kan oppleves som firkantede, men påpekte samtidig 

nødvendigheten av å ha klare retningslinjer med en så stor gruppe studenter. 

 

Maple T.A. 

Ifølge referansegruppen fremstod Maple T.A.-testene som mer omfattende enn Maple T.A.-testene i 

Matematikk 1. Faglærerteamet kommenterte at Matematikk 2 er et mer sammensatt emne hvor det kan være 

mer omfattende mellomregning enn i for eksempel Matematikk 1. 

 

Anbefalte oppgaver 

Referansegruppen ga uttrykk for at studentene var fornøyd med tidspunktet løsningsforslaget til de anbefalte 

oppgavene legges ut på. 

Digitale læringsressurser 
Referansegruppen påpekte at enkelte videoer under temasidene kommer med en advarsel om at videoserien 

vil bli fjernet 31. mars. Faglærerteamet har fått Multimediasenteret til å flytte videoseriene til Mediasite og 

nye lenker vil bli lagt ut på temasidene. 

Annet 
Faglærerteamet minnet om beskjeden på hjemmesiden angående gjennomføringen av digital eksamen. Det 

vil bli laget en form for prøveeksamen som blir avholdt i de interaktive forelesningene siste 

undervisningsuke (uke 15). Faglærerteamet vil legge ut mer informasjon om dette i tiden som kommer. 
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