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Møtereferat 

Til stede: 
Studentrepresentanter: Julie Horni Bugten, Erlend Redi Haga, Trond Evjen Hernes, Embla Kjellevold-Skallerud, Ronja 
Kræmer, Wanjing Li, Audun Sørheim, Håkon Urdahl og Ine Daiwei Zhao 

Faglærerteamet: Sigrid Grepstad, Sondre Galtung, Rune Haugseng, Eiolf Kaspersen, Abigail Linton, Frode Rønning, 
Marius Thaule og Kristoffer Varholm 

Forfall: Studentrepresentanter: Martin Buschmann Rustan 

Kopi til: Referansegruppen i TMA4105 Matematikk 2 

Gjelder: Møte med referansegruppen i TMA4105 Matematikk 2 

Møtetid: 11.2.2021, kl. 14.30 – 15.30 Møtested: Zoom 

Signatur:  Marius Thaule 

Oversiktsforelesningene 

Referansegruppen ga uttrykk for at studentene er hovedsakelig fornøyd med oversiktsforelesningene, og at disse gis via 

Zoom. Det ble nevnt at foreleserne kan bli flinkere til å angi overskrifter for hvert tema, og at man kan med fordel ha 

tidvis et noe lavere tempo samt skrive litt større. Referansegruppen foreslo også at det ble gitt eksempler etter at man 

har gått gjennom ny teori. Avslutningsvis ba de om at eventuelle lysark ble gjort tilgjengelig før forelesningene. 

 

Faglærerteamet informerte referansegruppen om at oppmøtet på oversiktsforelesningene er avtagende og at det er særlig 

få som deltar på forelesningene på tirsdager. Videre opplyste faglærerteamet om at det kan være aktuelt å fjerne 

tirsdagsforelesningen slik at man kan frigjøre ressurser til å utarbeide temasider for en del av pensum som ikke har 

tilhørende temasider per i dag. 

Interaktive forelesninger 

Referansegruppen ga uttrykk for at studentene er for det meste fornøyd med de interaktive forelesningene. Det ble 
kommentert at det oppleves som mindre variasjon i måten de interaktive forelesningene undervises på enn hva tilfellet 

var i Matematikk 1. Faglærerteamet tilskriver dette hovedsakelig formen de interaktive forelesningene har fått i 

Matematikk 2 der alle gis digitalt via Zoom. Flere studenter opplever at det er forholdsvis liten forskjell mellom de 

interaktive forelesningene og plenumsregningene. Referansegruppen nevnte også at det tidvis brukes mye tid på de par 

første oppgavene med det som konsekvens at det kan bli dårlig med tid til de siste oppgavene og at det er 

gjennomgående ønskelig å se alle oppgavene løst av foreleser. Det ble også nevnt at det er ønskelig at foreleser gir en 

kort gjennomgang av metoden som ble brukt etter å ha løst en oppgave og at foreleser lager en kort liste over hva man 

kan gjøre for å løse en bestemt oppgave. Noen studenter ønsker også et tilbud om interaktiv forelesning torsdag 8.15–

10.00. 

 

Det ble diskuterte ulike løsninger for å svare på spørsmål som måtte dukke opp i «chatten» i løpet av en interaktiv 

forelesning. Noen studenter foretrekker at spørsmål blir besvart på slutten av en forelesning eller i pausen, mens andre 

igjen ønsker spørsmålene besvart så fort som mulig. Flere studenter er positive til bruken av emojier som et redskap for 
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å få tilbakemeldinger fra studentene. Det ble også diskutert om man benytte «rekke opp hånden»-funksjonen i Zoom når 

man ønsker å stille et spørsmål. Faglærerteamet kommenterte at det kan være veldig vanskelig å se om studenter har 

«rukket opp hånden» i Zoom når det er såpass mange pålogget. Det ble også foreslått at studenter kan stille spørsmål 

direkte til foreleser (via mikrofonen) slik at alle som deltar på en interaktiv forelesning hører spørsmålet. 

 

Referansegruppen fremmet også et forslag om å gjøre opptak av de interaktive forelesningene. Dette ble avvist av 

faglærerteamet med begrunnelse om personvern og det faktum at de interaktive forelesningene er noe som lever i 

øyeblikket og at læringsutbyttet av disse er knyttet til at man er aktiv deltager «mens de lever». Videre finnes det også 

en stor mengde lignende oppgaver tilgjengelig med løsninger, både skriftlig og på video. 

 

Faglærerteamet informerte referansegruppen om at oppmøtet på de interaktive forelesningene er avtagende. 

Faglærerteamet vil generelt oppfordre studentene til å delta så mye som mulig i de ulike undervisningstilbudene. 

Plenumsregningene 

Referansegruppen ga uttrykk for at plenumsregningene fungerer godt, og man foretrekker å ha disse direkte via Zoom 

enn å se gamle videoer fra i fjor. Det ble også kommentert at foreleser gjør god bruk av grafikk under forelesningene. 

Noen studenter opplever at foreleser kan skrive litt for fort innimellom. 

 

Faglærerteamet informerte referansegruppen om at oppmøtet i plenumsregningene er stabilt. 

Mattelab/Piazza/Whereby 

Ifølge referansegruppen fungerte Whereby-løsningen veldig bra i starten av semesteret med blant annet kort ventetid, 

men at det er nå lengre ventetid for å få hjelp. Piazza-forumet ser også ut til å fungere rimelig bra med gode svar fra 

læringsassistenter og faglærere. 

 

Faglærerteamet informerte om at man ønsker å gjenåpne mattelaben så fort som mulig, men at man per i dag ikke vet 

når man kan gjenåpne mattelaben. 

Øvingsoppgaver 

Ifølge referansegruppen fremstod den første skriftlige innleveringen som overkommelig med passe vanskelighetsgrad. 

Det ble også kommentert at det er til hjelp at man gjennomgår oppgaver som ligner veldig mye på oppgavene i 

STACK-testene i de interaktive forelesningene. Referansegruppen oppfordret faglærerteamet til å reklamere mer for de 

anbefalte oppgave for eksempel gjennom temasidene. 

Digitale læringsressurser 

Referansegruppen ga klart uttrykk for at de nye temasidene i Matematikk 2 blir tatt godt i mot. Det ble særlig fremhevet 

at man oppfatter de nye temasidene som bedre strukturert og som lettere å bruke enn temasidene i for eksempel 

Matematikk 1. 

Eksamen 

Referansegruppen oppfordret faglærerteamet til å gjøre tilgjengelig tilsvarende prøveeksamen som man hadde i 

Matematikk 1 i forbindelse med den digitale hjemmeeksamenen som man skal ha i Matematikk 2 våren 2021. 

Faglærerteamet påpekte at eksamensoppgavene fra våren 2020 med tilhørende kontinuasjonseksamen er særlig 

relevante i denne sammenheng. 
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