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Møtereferat 
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Forfall: Bjarne Ådnanes Bergtun  
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Foreleser startet med å lese opp spørsmål fra en liste: 
 

• Er læringsmålene for emnet tilgjengelige og forståelige? 
Refgrp.: Ja 

• Oppleves læringsmålene som relevante og oppnåelige? 
Refgrp.: Vanskelig å si så tidlig i kurset. Må komme tilbake til dette når det nærmer seg  
slutten av semesteret. 

• Har studentene de nødvendige forkunnskapene? 
Refgrp.: Ja 

• Hvordan arbeider studentene med emnet? 
Her kom ulike svar. Noen benytter seg av øvingsgruppene, mens andre foretrekker å arbeide 
mer på egenhånd. 

• Opplever studentene at elementene i undervisningen er satt sammen slik at de støtter 
læringsarbeidet? 
Refgrp.: Ja 

• Erfarer studentene at det er områder som er spesielt utfordrende? 
Invers Laplace-transform ble nevnt. 

• Oppleves emnet som relevant i forhold til studieprogram det inngår i? 
«Ja, veldig!» 

Fra diskusjonen ellers: 
• En av øvingene var i største laget. Men også: «Bra om øvingene inneholder mye regnearbeid 

slik at man får det inn i fingrene.» 
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• Ønske fra studentene: Bli ferdig med pensum såpass tidlig at de to siste ukene kan brukes til 
repetisjon og gjennomgåelse av oppgaver, spesielt eksamensoppgaver. 

• Foreleser ble bedt om å gjøre tilgjengelig formellisten som pleier å legges ved til eksamen. 
• Foreleser fikk ros for å skape interesse for faget gjennom forelesningene. «Matematikk 4K er 

favorittemnet dette semesteret.» 


