
Rapport fra andre og tredje møte i

referansegruppen i TMA4123/TMA4125

22. februar og 15. april 2013

Referansegruppen i TMA4123/TMA4125∗

Følgende representanter var tilstede:

Alexander Lundervold Foreleser
Anna Guan MTPETR

Asbjørn Hognestad MTMT
Karin Jusnes MTKJ

Carl-Ivar Klovning MTPETR
Magnus Nystad MTPETR

Gjennomføringen av møtet

Studenter og foreleser presenterte sine tilbakemeldinger/tanker. Disse finner du
(noe kondensert) nedenfor

Forslag og kommentarer

Dette er forslag og kommentarer fra studenter og foreleser. Rekkefølgen gjen-
speiler rekkefølgen de dukket opp under møtene.

“Øvingenes omfang har blitt bedre etter øving 2 og 3 (som var veldig
store)”’ Forelesers kommentarer: Fint. Jeg er enig i at øving 2 og 3 var litt for
omfattende.

“Gruppeøvingene fungerer bra.”’

“Boken er generelt ganske d̊arlig. Spesielt oppgavene.”’ Forelesers kom-
mentarer: Enig. Det er (som dere har merket) flere steder boken er tynn og mangelfull.
Oppgavene er ogs̊a ganske d̊arlige (det er derfor ingen av øvingsoppgavene er hentet
derfra). Man bør nok undersøke muligheten for å bytte lærebok i Matte 4. Jeg skal
bringe beskjeden videre.

∗Skrevet av foreleser. Godkjent som referat av medlemmene i gruppen.
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“Repetisjonsforelesningene før eksamen bør fokusere p̊a fourieranalyse-
delen av kurset.”’ Forelesers kommentarer: Skal bli!

“Det er bra at øvingene inkluderer oppgaver merket som ’frivillige”’
Forelesers kommentarer: Fint at dette har fungert.

“MATLAB-delen av kurset (for 4M) virket noe løsrevet. Laplacedelen
(4N) fungerte bra.”’ Forelesers kommentarer: Enig. Det er vanskelig å legge opp
et MATLAB-kurs midt inni Matte 4 uten at det skal virke løsrevet. Stoffet som egner
seg best for MATLAB-snakk kommer ikke før p̊a slutten av kurset (numerikk-delen).
Jeg forsøkte å vise dere hvordan fourieranalyse (som var det vi hadde dekket før
MATLAB-kurset) kan være nyttig i praksis, men det kan godt hende det fortsatt var
for løsrevet. Jeg skal foresl̊a at man justerer noe p̊a denne delen av Matte 4M (uten
at jeg vet hvordan dette best kan gjøres. Kanskje den kunne vært lagt til slutten av
semesteret?)

“Kursets omfang har vært greit.”’

Annet

P̊a møte 2 fikk medlemmene utdelt rapportene skrevet av fjor̊arets referansegruppe.
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