
Referansegruppemøte i TMA4115 Matematikk 3 
Dato: Mandag 30.03.20. Tid: 13:00-13:30. Via Zoom. 

Tilstede 
Fagstaben: Tjerand Silde, Gereon Quick, Morten Solberg, Aslak Buan 
Studenter: Ole Johan Ellingsen Walderhaug, Kathinka Kruse-Jensen, Joachim Maksim, 
Vegard Storeng Fjeldstad, Henrik Døvle Andrews, August Arnstad, Kristoffer Arlind, Erik 
Martinsen 

Oppsummering 
● Eksamen blir digital hjemmeeksamen i Inspera den 20. mai kl 9-13. 
● Eksamen blir vurdert godkjent / ikke-godkjent istedenfor bokstavkarakterer. 
● Vi skal lage en prøveeksamen som er klar senest 1. mai. 
● Vi har erstattet mattelab med Piazza-forum og 1-1 videosamtaler (fra idag). 
● Forelesninger er erstattet av pencasts og opptak fra Matematikk 3 våren 2012. 
● Vi har produsert videoer om Markovkjeder og skal gjøre det samme for diffligninger. 

Møtesaker 

Digital eksamen  
Oppgaver, pensum og vanskelighetsgrad vil være så nært tidligere eksamener som mulig. 
Det blir publisert en prøveeksamen som vil ha samme struktur og ha tilsvarende oppgaver 
som på selve eksamen, og denne vil gi et godt inntrykk av hva som forventes. 
 
Svarene på eksamen vil måtte føres inn på en annen måte enn ved skriftlig penn-og-papir 
eksamen, for eksempel ved at vektorer og matriser fylles inn element for element inn i 
bokser og lignende. Dette kommer vi tilbake til senere. 
 
De som tar opp Matematikk 3 fra tidligere semestre og får bestått vil få “Godkjent” på 
vitnemålet, uavhengig hvilken bokstavkarakter de hadde fra tidligere. Dersom dere ønsker 
en bokstavkarakter så må dere ta eksamen på nytt et senere semester. 
 
Det er ikke avklart enda om det vil være mulig å laste opp håndskrevne filer / pdf-er som en 
del av eksamensbesvarelsen. 
 
I utgangspunktet vil vanskelighetsgraden på eksamen bli som tidligere år, og man trenger 
tilsvarende en E eller bedre for å bestå i vår. 
 
Det vil bli arrangert konteeksamen i år, selv om faget er godkjent / ikke-godkjent. Dette er et 
unntak fra de vanlige reglene. 



Piazza 
Studentene er fornøyde med hjelpen de får via Piazza (se @139). Gode og raske svar. 

Erstatting av forelesninger 
Studentene ønsker flere videoressurser, men er veldig fornøyde med notatene (se @139). 
 
Har fått positiv tilbakemelding om markovkjede-serien. God tilbakemelding på at videoene er 
mange og korte heller enn få og lange, og at python brukes. 
 
God informasjon om ressursene, det virker som de fleste har fått med seg at videoene / 
pencastene finnes. Mange har sett opptakene om Markovkjeder, og noen har sett de andre. 

Øvingsopplegget 
 
Innlevering 3 virket ganske mye vanskeligere enn de andre, mens innlevering 6 var et lite 
“friskt pust” siden den var litt kortere. 
 
Det er flere som har gitt tilbakemelding om at innleveringene er “i lengste laget”. Derimot 
nevnes det også at de er veldig lærerike. 
 
Både møbius og de anbefalte oppgavene regnes som gode læremidler. 
 
Det kan være ideelt å i fremtiden kutte lengden på innleveringene og integrere møbius (eller 
tilsvarende) som en del av det obligatoriske øvingsopplegget (ala M2). 
 
Svært gode notater til hvert tema. De benyttes mye. 

Tilbakemeldinger  
Studentene føler matte 3 sin styrke kommer frem i coronatiden, i at det er veldig mange 
forskjellige måter man kan lære seg stoffet på, og kan skreddersy det man gjør for å lære. 
Studenten er imponert over hvordan fastaben har lagt til rette for læring. 


