
Ma1101 – Referansegruppemøte 25/10 
 
Tilstede: Foreleser Kari.  

Assistenter Per, Marco, Steffen, Jon, Tea, Johan og Jan-Fredrik. 
Referansegruppemedlemmer Martin, Anne Lise, Eivind og Øyvind. 

 
Referat ved Jan-Fredrik 
 
Øvingene:  

Plassmangel på onsdager er ikke lenger det problemet som det brukte å være. 
Likevel, det skal henges opp lapper på dørene om at rommene er reserverte. 
Rent generelt syntes studentene at øvingene er bra både med tanke på 
arbeidsmengde, variasjon og relevans i forhold til eksamen. Det kom til og med 
en kommentar til den effekt at mange så fram til å jobbe med analyseøvingene. 
 
Assistentene hadde ingen spesielle kommentarer. 

 
Midtsemesterprøven: 

Studentene var enige om at prøven var i minste laget, mange ble ferdige på 30 
minutter. Angående flervalgsoppgaver som eksamensform var det delte 
meninger. De fleste kommentarene gikk på at man blir mer usikker, og det 
hender seg at man i en stresset situasjon rett og slett krysser av feil. Det ble 
trukket fram at i oppgave 2 var det mange som bommet på grunn av det som 
ble karakterisert som forvirrende svaralternativer. 
 
 Det ble og kommentert at å ha både flervalgsoppgaver, formelhefte og 
kalkulator gjør eksamen for «enkel». Studentene mente at to av tre bør holde. 
 
Kari orienterte om samtale med tilsynssensor i faget, Tom Lindstrøm. Han 
hadde noen få kommentarer om hvordan en kunne endre litt på sammensettinga 
på oppgavene slik at man unngikk å få det som blir kalt en «pæreformet» 
karakterfordeling. Det vil si, at man er flink til å inkludere noen lettere 
oppgaver. 

 
Eksamen: 

Som følge av den siste kommentaren ovenfor velger Kari å kjøre samme 
opplegg på eksamen som i fjor (høst 2005), det vil si ingen flervalgsoppgaver.  
 
 Studentene gav utrykk for at de håper at eksamen kommer til å bli en positiv 
opplevelse for alle, noe som foreleser dessverre ikke kunne garantere. 

 
Forelesningene: 

Tidligere har det kommet tilbakemelding via spørreskjema som var delt ut om 
en del støy under forelesningene. Dette har bedret seg. Ifølge studentene kunne 
det være en fordel med klarere signaler på når det er greit å pakke sammen 
sakene på slutten av forelesningene. 
 
Det ble rapportert om at enkelte studenter mener forelesningene ligger alt for 
tett opp mot bokens tekst. De tilstedeværende studenter mente selv at de som 
forfekter et slikt syn ikke kan ha deltatt på mange forelesninger. 



 
Nye tiltak: 

Det ble etterlyst et tilbud for de som har «falt av lasset». Kari var positivt 
innstilt til en slik «snublegruppe». I samråd med studentene ble tidspunktet 
onsdag 12-14 vurdert som det mest praktiske. Det ble også kommentert at det 
er mulig å sende epost til Marco og Jon om å få privatundervisning utenom det 
vanlige øvingsopplegget. 


