
Referansegruppemøte i TMA4110 Matematikk 3

22.10.2020

Til stede

Fra referansegruppen: Amanda Lindholm, Mughilan Selvarajah, Anders
Oust, Simone Solstrand

Fra fagstaben: Aslak Bakke Buan, Gereon Quick, Morten Solberg

Spørreundersøkelsen

Aslak orienterer om spørreundersøkelsen som ble sendt ut tidligere i høst.
Oppsummering:

– Først og fremst: det er en del spredning i svarene
– Hovedinntrykk: flesteparten er generelt positive
– De fleste har stor glede av notatene
– De fleste ville hatt vanlige fysiske forelesninger (det g̊ar dessverre ikke slik

situasjonen er n̊a)
– De fleste foretrekker asynkron undervisning kontra “live” digitale fore-

lesninger
– Mange syns innlevering 3 er krevende. Det er nok fordi fagstoffet er mye

mer abstrakt enn i de to første innleveringene
– Jevnt over syns studentene at øvingsopplegget er ok i omfang og vanske-

lighetsgrad
– Flertallet syns videoer, notater, Piazza og mattelab gir tilstrekkelig grunnlag

for å jobbe med innleveringene

Tilbakemelding fra referansegruppen

– Det er ønske om flere eksempler knyttet til fagstoffet. Studentene liker
veldig godt eksempelvideoene der Jacob regner p̊a tavla.

– Flertallet er fornøyd med opplegget generelt. Noen syns det er litt krevende
å bytte mellom undervisningsformene til Aslak og Gereon.

– Dette skyldes nok at fagstoffet Gereon har g̊att gjennom generelt er
mer abstrakt og krevende å forst̊a sammenlignet med det Aslak har
g̊att gjennom. De siste ukene blir det mer konkret, da det blir mer
anvendelser av det som er gjennomg̊att s̊a langt.

– Noen synes innleveringene er litt lange, og vil heller ha litt kortere innlev-
eringer, men obligatorisk STACK slik som i Matematikk 1 og 2.

– Dette tas med videre i planleggingen av neste semester.
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– Studentene liker godt 3Blue1Brown-videoene.
– Det er mange spørsm̊al om eksamensform.

– Det er enda ikke bestemt hvilken eksamensform det blir. Beslutnin-
gen vil bli tatt s̊a fort som mulig.

– De færreste av studentene ønsker fysisk eksamen. Terskelen for å si
at man er syk er veldig høy p̊a eksamen, og mange frykter å havne i
karantene til jul eller til andre eksamener.

– Én ulempe med hjemmeeksamen er at det sannsynligvis blir best̊att/ikke
best̊att. Referansegruppen mener at studentene forbereder seg uansett
like mye til eksamen som om det hadde vært karakter, og har inntrykk
av at studentene syns best̊att/ikke best̊att er helt greit.

– Enkelte etterlyser fysisk mattelab torsdager og fredager, men vi har ikke
tilgang p̊a rom, og s̊a lenge vi har Piazza, og trykket p̊a mattelab er s̊apass
lavt s̊a beholder vi ordningen slik den er i dag.
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