
1. Møte med referansegruppe TMA4115 
Dato: 30.01.19 

Tid: 13:15 

Sted: Rom 822, Sentralbygg 2 

 

Tilstede: 
Fra referansegruppen: Alle medlemmer av referansegruppen var til stede. 

Fra fagstaben: Tjerand Silde, Morten Andreas Nome, Aslak Bakke Buan, Gereon Quick. 

 

1. Øvingsopplegget: 
Møtet omhandlet i stor grad øvingsopplegget i emnet, da dette har blitt drastisk 

endret fra i fjor. Det var derfor viktig for fagstaben å få tilbakemelding på hvordan 

opplegget har fungert så langt.  

 

Fra alle tre paralleller ble det forespurt at løsningsforslag til øvinger (altså frivillige 

oppgaver som ikke er Maple T.A-oppgaver) blir lagt ut tidligere. Fagstaben ser på å 

få lagt ut disse rundt mandag i uken etter at relevant stoff har blitt forelest. 

 

Det kom kommentarer fra studentene om at innlevering 1 var lang. Fagstaben 

påpeker at det i fjor var 12 øvinger, én per uke, og at sammenlagt er stoffet i 

innlevering 1 mest sannsynlig kortere enn innleveringer over samme tidsrom i det 

tidligere øvingsopplegget. Det blir også påpekt at oppgavene er markert med 

tilknyttede kapitler i boken, slik at det skal være mulig å arbeide seg gjennom 

innleveringen etter hvert som stoffet blir forelest. 

 

Studentene gir tilbakemelding om at vanskelighetsgrad på innleveringen var ok, men 

at noen oppgaver var vage. Fagstaben svarer med at dette vil endre seg etter hvert 

som vi beveger oss bort fra grunnleggende definisjoner og konsepter. 

Referansegruppen forteller om at deres inntrykk er at få gjør de frivillige oppgavene, 

og at studentene generelt bruker mindre tid på matematikk 3 enn på matematikk 2.  

 

En viktig sak under møtet var spørsmålet om hvorvidt faget trenger mer obligatorisk 

arbeid. Mer oblig. “tvinger” studentene til å jobbe mer med faget, men restrikterer 

frihet til å ha fleksibel arbeidsmengde. Etter at fordelene og ulempene blir veid opp, 

samt at medlemmene av referansegruppen kommer med sine erfaringer, ender det 



med at forsamlingen ikke når en konklusjon om hvorvidt innføring av mer oblig. er 

bedre. 

 

Det blir diskutert å introdusere interaktiv forelesning og/eller plenumsregning, likt 

opplegget i matte 1 og 2. Dette ville betydd at 2 timer som nå går til OF blir omgjort til 

IF, og at PR kommer på toppen av det igjen (dvs. ikke erstatter noen andre 

forelesninger). Forsamlingen tenderte mot å ikke innføre IF, samtidig som flertallet 

var enige om at PR på toppen av nåværende forelesninger hadde vært en 

forbedring. Fagstaben mener at det vil være mulig å innføre PR, muligens allerede i 

løpet av dette semesteret. 

 

Studentene kommenterer at mattelab har veldig varierende trafikk. Til tider er det for 

få studasser og ventelisten er lang, andre ganger har studass ingenting å gjøre. 

Referansegruppen skal til neste møte finne ut hvilke dager det er for travelt og hvilke 

dager det er motsatt. 

 

2. Andre saker: 
Det blir forespurt om at frister til innleveringer skal komme ut på blackboard, da i form 

av en “kunngjøring” på nettsiden. Fagstaben ser på å ordne dette. 

 

Studentene er generelt fornøyde med tempoet i forelesningene, og liker det at 

oppgaver blir gjort underveis. 

 

Fagstaben forteller om at i en stund vil det bli byttet slik at Gereon foreleser for Aslak 

og at Tjerand foreleser for Nome. 


