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Møtet handlet primært om hvordan selve læringssystemet har vært, der blant annet 
innleveringsprosessen, og hvordan de frivillige oppgavene, blir gjennomført. Samt hvordan 
plenumsregningene vil foregå + forelesningsvideoene. 

 
Læringssystemet 
Det som kommer frem fra parallellene er en stor splittelse om det ønskes et læringssystem 
på lik linje med matematikk 1 og 2 (OF, IF PF) kontra om det ønskes at læringssystemet 
forblir slik den er nå. En av mange grunner til dette kan være det store mangfoldet av 
studenter som har dette faget.  
 
Det ble også diskutert om hvorvidt matematikk 3 er egnet seg til læringsstrukturen som 
matematikk 1 og 2 har, der Calculus er noe en kan «knuse seg gjennom», mens Lineær 
Algebra er noe mer abstrakt og tenkende. Vil det ha noe hensikt med en ny form? 
 
Øvingsopplegget 
Selve øvingsopplegget får noe kritikk grunnet lange og omfattende innleveringer, der det blir 
et stort kjør siste uken/dagene. Dette fordi mange venter til siste dagene med å gjøre 
innleveringene, selv om de har vert tilgjengelig i flere uker. 
 
Kunne det blitt informert om i forelesningene om at ‘Nå er det lurt å gjøre denne delen av 
innleveringen’, eller er dette studenten selv sitt ansvar? (oppgavene er merket) 
 
Skulle vi heller skulle ha hatt noen Maple + (mindre) innleveringer, der ¾ er obligatorisk? Det 
blir også stilt spørsmål om det hadde fungert med alt obligatorisk, men alt trenger ikke 
rettes.  
 
En annen tanke var å nærme seg mer mot formen i matematikk 1 og 2, men kanskje ikke helt 
der. Kunne kanskje lagt til ekstra bonuspoeng på karakteren ved å fullføre øvingssystemet 
helt, der motivasjonen til majoriteten til studentene ligger i eksamen. 
 
 
 



Forelesningene 
Folk flest er fornøyde med forelesningene. Det kunne ha vært flere eksempler i hver 
forelesning, men dette ville ført til at studentene må lese mer på egenhånd. Det har blitt 
diskutert hvor abstrakt lineær algebra kan være, der studenter ikke får helt anvendelsene til 
å stemme og motivere. Fagstaben sier at planen er å starte konkret med noen metoder, for 
så å bygge opp det abstrakte regelverket av teori, der det tilslutt skal anvendes sammen med 
differensialligninger mm. Det vil være vanskelig å treffe alle linjene med anvendelser, men 
ekstramateriell til forelesningsarkene kunne vært en mulighet. 
 
Plenumsforelesning 
Plenumsforelesningene vil foregå som en gjennomgang av innleveringene + 
eksamensrelevante oppgaver (den nest siste PF vil primært være eksamensrelevante 
oppgaver), der formålet er å sørge for at alle får med seg de viktigste tingene i faget, i tillegg 
til noen mer utfordrende oppgaver. Videoene av forelesningene vil komme, der alle PF vil bli 
filmet. Det jobbes for å få det publisert så fort som mulig.  
 
 
 

 

 
 


