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Møtereferat  

Til stede: Studentrepresentanter: Erlend Redi Haga, Trond Evjen Hernes, Embla Kjellevold-Skallerud, 
Ronja Kræmer, Wanjing Li, Martin Buschmann Rustan, Audun Sørheim og Ine Daiwei Zhao 

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

Forfall: Studentrepresentanter: Julie Horni Bugten og Håkon Urdahl 

Kopi til: Referansegruppen i TMA4105 Matematikk 2 

Gjelder: Møte med referansegruppen i TMA4105 Matematikk 2 

Møtetid: 11.3.2021, kl. 15.00 – 16.00 Møtested: Zoom 

Signatur: Marius Thaule 

Oversiktsforelesninger 
Referansegruppen ga uttrykk for at flere studenter syns oversiktsforelesningen av og til har for høyt 

tempo. Flere studenter etterspør flere utregningseksempler. Referansegruppen ba også foreleser om 

å skrive litt større samt vente litt lenger før man bytter «ark» i presentasjonen. Referansegruppen 

tok også opp at lyden i forelesningene ikke alltid var den beste og ba foreleser om å vurdere et annet 

hodesett som gir bedre lyd og som tar bort annen støy som for eksempel pust. 

 

Faglærerteamet kommenterte at notatene og en video fra forelesningene ligger ute på hjemmesiden 

slik at det er mulig å se på dem dersom man ikke rakk å notere alt under selve forelesningen.  

Interaktive forelesninger 
Referansegruppen ga uttrykk for at studentene er jevnt over veldig fornøyd med å kunne delta på 

fysisk undervisning igjen. Referansegruppen ga også uttrykk for at det er positivt med flere 

tilnærminger der de forskjellige faglærerne har litt forskjellig opplegg, for eksempel med hyppig 

bruk av alternative fremgangsmåter og bruk av emojier. Noen studenter ønsker seg et alternativt 

tidspunkt til den ene Zoom-forelesningen som tilbys for de interaktive forelesningene. 

 

Faglærerteamet svarte at man skulle vurdere å konvertere en av de fysiske forelesningene på fredag 

til en Zoom-forelesning. Dette har man så gjort og kommet til at det ikke lar seg gjennomføre basert 

på antall oppmeldinger i de forskjellige forelesningene. 
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Faglærerteamet minnet også om viktigheten av å benytte Check-In for å registrere seg som 

møtt i auditoriet samt viktigheten av å benytte munnbind i områder der det kan oppstå 

trengsel. For at den fysiske undervisningen skal kunne fortsette må disse to punktene 

overholdes. 

Plenumsregning 
Referansegruppen ga klart uttrykk for at studentene er veldig fornøyde med plenumsregningene. 

Det ble kommentert at forelesers håndskrift av og til kunne være noe utydelig. 

Mattelab/Piazza/Whereby 
Referansegruppen ga uttrykk for at de fleste studentene opplever å få god hjelp gjennom å besøke 

Piazza-forumet for Matematikk 2. Det ble også kommentert at ganske få studenter besøker 

mattelaben, men at de som har gjort det har vært fornøyd med hjelpen de får der. 

Øvinger 
Ifølge referansegruppen var det bred enighet om at de skriftlige innleveringene og STACK-testene 

holder passe vanskelighetsnivå. Referansegruppen kommenterte at det er særlig til å hjelp å se 

tilsvarende oppgaver bli diskutert og gjennomgått i de interaktive forelesningene. Referansegruppen 

ga også uttrykk for at øvingene er godt strukturerte og lette å finne frem til, og at det er fint med 

anbefalte oppgaver med løsningsforslag. 

Temasider 
Faglærerteamet orienterte kort om at det vil bli laget temasider for de få temaene som mangler fra 

de nåværende temasidene, og at man har lagt ut lenker til den forrige versjonen av temasidene på 

hjemmesiden. 

 

Referansegruppen ga uttrykk for at flere studenter ønsker flere videoer som viser hvordan man løser 

ulike oppgaver. 

https://innsida.ntnu.no/checkin
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