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Evalueringsskjemaet ble besvart av 104 personer, derav 73 menn og 31 kvinner. Studieprogrammene som var

mest representert var FAM, MIT, MAEC og årsenhet. Hele 91.3% hadde R2-bakgrunn fra videregående, mens

de resterende hadde R1-bakgrunn. Studentene oppfattet kurset som passe vanskelig til ganske vanskelig, og de

fleste bruker mellom 6 og 15 timer på faget hver uke. Når det gjelder organisering av kurset og informasjon gitt,

var studentene jevnt over veldig fornøyde.

Studentene har et veldig bra inntrykk av begge foreleserene, og mener at de presenterer pensum på en bra

måte, og finner det greit å stille spørsmål til begge to. Når det gjelder plenumsregningene, var det ikke så mange

som var på disse regelmessig. Grunnene som blir gitt for å ikke komme går mye på at studentene har andre

prioriteter, at tidspunktet passer dårlig eller at studentene mener at de ikke får så mye ut av plenumsregningen.

Studentene hadde et greit inntrykk av plenumsregner, der de fleste rangerte han fra 3-4 på en 5-punkts skala. Det

som ble kommentert, var at plenumsregner kunne virke noe uforberedt. Når det gjelder gruppeundervisningen

var det høyere oppmøte enn på plenumsregningen, og grunnene til at studentene ikke var på gruppetimene var

igjen ofte tidsproblemer av ulike slag. Det er varierende kommentarer til gruppelærerene, der noen får veldig

gode kommentarer, mens andre blir beskrevet som noe dårlig forberedt. Når det gjelder ukeoppgavene, mente

studentene at det var en passe arbeidsmengde og vanskelighetsgrad på disse.

Når det gjelder podkast, benyttet 74% av studentene seg av tilbudet med podkast, og av disse brukte 63%

det som et supplement til forelesningen, og de resterende 37% brukte det som en erstatning for forelesningen.

Angående obligatoriske oppgaver, mente studentene at disse var av passe vanskelighetsgrad og arbeidsmengde

og var relevant for pensum, men mente at de fikk noe varierende tilbakemelding på oppgavene, der noen var

rimelig misfornøyde.

Studentene hadde litt blandede kommentarer til plenumslitteraturen. Helhetsinntrykket var nokså greit, men

74% fra 3-4 på skalaen, men i kommentarene påpeker en del at de liker Kalkulus veldig godt, men at de hadde en

del problemer med kompendiet. Det blir kommentert at kompendiet er litt lite oversiktlig og kan være vanskelig

å forstå.

Studentene var jevnt over ganske fornøyd med både vanskelighetsgrad og samsvar med pensum på både

midtveiseksamen og avsluttende eksamen, der det var en del som ikke syntes at det var veldig godt samsvar med

pensum på midtveiseksamen.



Emneevaluering i MAT-INF1100L Høst 2016
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Emneevalueringen ble besvart av 37 personer, derav 23 menn og 14 kvinner. Av disse gikk 19 på bachel-

orprogrammet MENA, og 18 på Lektorprogrammet. Litt over 80% av respondentene har R2 som høyeste

matematikkurs fra videregående skole, mens 13,5% har S2. Resten har R1 som høyeste matematikkurs. Kurset

ble oppfattet som passe vanskelig til veldig vanskelig, med hovedvekt på ganske vanskelig, og de fleste brukte

11-15 timer i uken på kurset.

Organisering
Studentene var generelt fornøyde med informasjonen de fikk i kurset, men noen kommenterer at overgangen til

andre halvdel av kurset var tung av flere grunner. Ting som blir nevnt er at det var uoversiktlig hva som var

pensum i andre halvdel, spesielt med tanke på at de byttet frem og tilbake mellom kompendiet og Kalkulus, og

at det var tungt å sette seg inn i “et nytt fag”.

Forelesningene
60-70% av studentene gikk på nesten alle forelesningene, og mens det var stor variasjon på om de synes fremdriften

i første halvdel av kurset var passe eller rask, mente de fleste at fremdriften i andre halvdel av kurset var litt rask.

Det ser ut til at studentene var litt misfornøyde med Joakim Sundnes som foreleser i første halvdel. Studentene

kommenterer på at de syntes han virker uengasjert og at han er kjedelig å høre på. Studente var betraktelig mer

fornøyde med foreleserene i andre halvdel, da spesielt Knut Mørken, som også får mye skryt i kommentarene.

Martin Reimers får kommentarer på at han noen ganger kan være litt mer tydelig. Noen kommenterer generelt

at håndskriften til foreleserne kunne være vanskelig å tyde. De fleste synes det var greit eller veldig greit å stille

spørsmål til forelesere.

Plenumsregninger
De fleste var på plenumsregning mellom 0-40% av gangene. Begrunnelsene for lite oppmøte er veldig varierende.

Noen oppgir at de lå bak i pensum, noen at de hadde kollokvie eller andre forelesninger, og noen at de ikke følte

de trengte det i og med at løsningene lå ute på nett. Ellers er det litt varierende oppfatninger av plenumsregners

evne til å forklare oppgavene, men hovedvekten ligger på bra.

Ukeoppgaver og gruppeundervisning
Majoriteten av studentene benyttet seg av gruppeundervisning hver uke eller nesten hver uke, noen av de som

sjelden eller aldri møtte opp kommenterte at tidspunktet 08.15 på mandag ikke passet for dem. Det var i stor

grad enighet om at ukeoppgavenes arbeidsmengde var passe mot litt stor, og at vanskelighetsgraden var passe

mot litt vanskelig. Gruppelærerne får stort sett mye skryt.

Snublegruppa
De fleste benyttet seg ikke av snublegruppa, men de som gjorde det var veldig fornøyde.



Podcasts
70% oppgir at de benytter seg av podcasts, og blant de er det halvparten som bruker det som supplement til

forelesningene og halvparten som bruker det som en erstatning.

Obligatoriske oppgaver
Hovedparten av studentene synes de obligatoriske oppgavene er passe vanskelige, og at de er relevante for pensum.

Stort sett synes studentene også at det er passe arbeidsmengde i forhold til avsatt tid. Ca. 80% av studentene

oppgir at de fikk bra eller svært bra tilbakemelding på oppgavene.

Pensumlitteratur
Ca. 80% av studentene er passe eller litt fornøyd med pensumlitteraturen. Kommentarer tyder på at de er veldig

fornøyde med litteraturen i første halvdel av kurset, mens det er noen kommentarer på at kompendiet kan være

litt uoversiktelig.

Eksamen
Målingene tyder på at studentene synes det er god samsvar med antall poeng de fikk på midtveis og arbeidsinn-

satsen i kurset, og at eksamensoppgavens samsvar med pensum var veldig god både på midtveis og avsluttende.

Vanskelighetsgraden var passe.
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Det var totalt 227 leverte svar, derav 136 menn og 87 kvinner. Over 80% av elevene har bakgrunn fra R2.

Mer enn halvparten av studentene syntes kurset var litt vanskelig, og ca. en tredel av studentene syntes det var

passe vanskelighetsgrad.

Organisering

De fleste studentene er svært godt fornøyd med kursets organisering. De er enige om at de har fått god informasjon

om alt.

Forelesninger

Nesten halvparten av studentene går alltid på forelesninger. De fleste har et godt eller svært godt helhetsinntrykk

av forelesningene, men mange mener at de går litt raskt. I tillegg mener de aller fleste at det er greit å stille

spørsmål.

Plenumsregninger

Plenumsregningene hadde lavt oppmøte, 70 % av studentene gikk aldri eller nesten aldri på dem. De som kommer

er middels fornøyd. En del mener at plenumsregneren er ustrukturert, og noen klager over dårlig håndskrift.

Gruppetimer

Gruppetimene hadde større oppmøte enn plenumsregningene, med 8,4% av studentene som skriver at de aldri

gikk på gruppetimer. 28.8 % gikk hver uke. Utifra fritekstsvarene er mange veldig fornøyde med gruppetimene.

Rundt en tredel av studentene mener at det er litt for mange og litt vanskelige ukesoppgaver.

Podcast

83% av studentene bruker podcast, og de som gjør det virker fornøyde med dem.

Obligatoriske oppgaver

De fleste mener at de obligatoriske oppgavene hadde en passende vanskelighetsgrad, og at oppgavene var relevante

for pensum. Arbeidsmengden var også passende. I tillegg mener nesten 80 % at den muntlige obligen ble bra

gjennomført, og en like stor del er fornøyde med gruppelærers tilbakemelding.

Midtveiseksamen og avsluttende eksamen

De fleste mente at oppgavene til midtveiseksamen passet bra med pensum, men over halvparten mente at de var

vanskelige.

Nesten nøyaktig halvparten av studentene svarte på skjemaet før avsluttende eksamen. Meningene om

eksamen er omtrent som de om midtveiseksamen.



Noen av fritekstsvarene klager på en dårlig formulert oppgave 13c), hvor det har vært uklart om f var samme

funksjon som i den forrige oppgaven.

Vedlagt følger samtlige svar i rapportform med fritekstsvar.
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Emneevaluering av MAT1120 høsten 2016

Matematisk fagutvalg

29. januar 2017

Det var 68 studenter som svarte på nettskjemaet. Litt over halvparten var menn. Over 80% har bakgrunn fra R2.

Organisering

Noen studenter mislikte at pensum ble forelest i en rekkefølge som førte til hopp frem og tilbake i læreboken for

å kunne ha morsomme obliger. De mente det ble rotete. Ellers er studentene meget fornøyd med organiseringen

av kurset.

Forelesninger og plenumsregninger

Rundt 30% av studentene gikk i mindre enn 20% av forelesningene mens nesten 60% av studentene gikk i over

60% av forelesningene.

Respondentene er misfornøyde med at det ikke var sitteplass til alle studentene i auditoriet, slik at noen måtte stå

eller i sitte i trappen de første ukene. Enkelte nevner dette som en årsak til at de sluttet å komme til forelesning.

I tillegg nevnes det at Geir Dahl på første forelesning bagatelliserte disse problemene og gav uttrykk for at det

egentlig ikke var nødvendig å komme på forelesning siden læreboken var så god.

Respondentene ble spurt om de foretrakk 6 timer forelesning med integrert plenumsregning eller 4 timer

forelesning med 2 timer plenumsregning separat. Omtrent 2 av 3 foretrakk sistnevnte løsning.

Noen studenter synes Geir Dahl skriver for lite, og noen synes Erik Bédos tidvis snakker for fort.

Enkelte mener Geir Dahl noen ganger virket litt nedlatende når han besvarte spørsmål fra salen.

En del av respondentene etterspør podcast fra forelesningene og at notater som gjøres på PCen blir lagt ut.

Gruppetimer

55% av studentene gikk aldri i gruppetimer. Begrunnelse for dette var blant annet at de heller ville jobbe alene

eller i kolokvier eller at de ikke prioriterte å gjøre ukesoppgaver.

2 av gruppetimene gikk samtidig. Noen studenter ønsket at gruppetimene skulle være spredt bedre utover hele

uken.
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Ukeoppgaver

Flertallet av studentene synes mengden ukesoppgaver er grei mens ca. en fjerdedel mener den er noe høy.

Vanskelighetsgraden vurderes som passe.

Obligatoriske oppgaver

Respondentene mener de obligatoriske oppgavene var noe enkle, men opplevdes som relevante. Noen studenter

vil dog ha obliger som er mer eksamensrelevante (med mindre programmering).

Eksamen

Studentene mener eksamenssettet samsvarte godt med gjennomgått pensum, men at det var litt i overkant

vanskelig.
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Emneevaluering MAT2410
Matematisk fagutvalg
February 2, 2017

Vi mottok 25 svar, der de fleste som svarte var MIT-studenter. De fleste deltagerene var mellom 20 og 25 år,
og 68 % av dem var menn.

Tilbakemeldingene var greie. Mange går på forelesninger, men det er også en del som ikke gjør det. Noen
synes foreleserene er mindre gode.

Ukesoppgavene og arbeidsmengdene er passe og det samme var obligene, men mange synes de fikk lite
tilbakemelding på obligene.

Mange synes boken var dårlig, og noen savner pensumboken som ble brukt før.
Vedlagt er alle resultetene med fritekstsvar.
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Emneevaluering av MAT4510 høsten 2016
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1. februar 2017

Det var 5 stykker som svarte på denne evalueringen.

1 Forelesningene

Alle som har besvart gikk jevnlig i forelesningene. Fremdriften opplevdes litt treg og studentene rangerer kvaliteten

på forelesningene til middels. Over halvparten kommenterer på at foreleser virket lite forberedt, spesielt på

oppgavegjennomgangene. Flere er misfornøyd med at så mange forelesninger ble avlyst på grunn av sykdom.

2 Ukeoppgavene

Studentene rangerer ukeoppgavene som middels vanskelige. Flere er misfornøyde med at ukeoppgavene ble lagt

ut sjeldent og kun en uke før gjennomgangen.

3 Obligatoriske oppgaven

Alle som har besvart evalueringen mente at den obligatoriske oppgaven var ganske lett. Noen var misfornøyde

med tilbakemeldingen, i form av at den var for knapp.

4 Eksamen

Nesten alle syntes at eksamensoppgavene stod godt i samsvar med gjennomgått pensum. Oppgave 1a på eksamen

var feil, og flere har kommentert at foreleseren ble informert om dette uten å gi beskjed til resten av kandidatene,

dette oppleves som svært problematisk. Ellers er det noen som irriterer seg over at eksamenslokalet ble flyttet

på kort varsel.
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Rapport for STK-1000
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1 Organisering av kurset

Flere trekker fram at organiseringen av kurset var uoversiktlig og rotete, at det var vanskelig å få med seg hva
pensumet bestod av, og at rekkefølgen ikke var logisk. Det var også noen klager over at det var fort kort frist på
oblig 2, samt at det ble brukt mye tid på de første ’lette’ delene av pensum, mens de litt vanskeligere delene
senere i kurset kunne trengt litt mer tid. Flere skryter av foreleser, og særlig facebook-diskusjonsgruppen ser ut
til å ha slått an.

2 Forelesninger

Det blir sagt mye forskjellig, men det later til at flere mener foreleser er engasjert og flink til å motivere. Flere
trekker fram at forelesers notater er vanskelige å tyde. Det blir også nevnt her at det var en noe treg fremdrift på
pensum i starten av kurset. En student etterspør at det teoretiske pensumet burde bli presentert med illustrative
eksempler underveis - slik at man enklere kan forstå hvordan man skal gjøre ukesoppgavene - på en lignende
måte som blir gjort i MAT1001. To studenter hevder at foreleser har nektet å svare på spørsmål.

3 Plenumsregninger

De fleste som oppgir at de ikke går på plenumsregning, oppgir som årsak at de av diverse grunner ikke har tid,
anledning eller ønske om å møte opp. Av nevneverdige kommentarer til plenumsregningene er det at det er bra
at notater blir lagt ut, og at foreleser kan bruke for mye tid på få oppgaver, og ikke rekke å gå igjennom alt.

4 Ukeoppgaver og gruppeundervisning

De som ikke møtte opp på gruppeundervisningen nevner stort sett at de ikke hadde tid eller anledning til å
komme. Enkelte klager på at det var plassmangel, og at de derfor ikke møtte opp. Flinke gruppelærere. Fulle
gruppetimer, slik at gruppelærer ikke får tid til å hjelpe alle.

5 Obligatoriske oppgaver

Sprikende tilbakemeldinger. Ting som blir nevnt er at obligene tok lang tid, at det kunne vært mer utfyllende
tilbakemeldinger i rettingen, flere klager over å måtte lage plakat, noen stiller seg uforstående til å måtte
løse oppgaver med R på obligene når dette ikke blir spurt om på eksamen. Mange klager over liten tid til å
gjennomføre oblig 2.

6 Pensumlitteratur

En del klager over boka, men noen mener også at boka er helt grei. Det blir blandt annet nevnt at boka er stor,
dyr, har en ulogisk/lite pedagogisk oppbygning, og at den er vanskelig.
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7 Midtveiseksamen/Eksamen

Flere later til å oppfatte eksamensspørsmålene som litt for uklare i formulering. Enkelte er negative til flervalgs-
prøver.



Emneevalueringsrapport for STK4021/9021, høst 2016
Matematisk fagutvalg
2. februar 2017

Det var 14 studenter som besvarte emneevalueringen, av de som svarte var 78.6% menn og 21.4% kvinner.
Kun 4 av de som svarte på evalueringen hadde ikke de anbefalte forkunnskapene for kurset, men dette utgjør
allikevel nesten 30% av respondantene. 71.4% syntes faget var litt vanskelig og 28.6% syntes det var passe
vanskelig.

Organisering
De fleste studentene var svært fornøyde eller fornøyde med den generelle organiseringen av kurset, og mener de
har fått tilfredsstillende informasjon om eksamen. Fra fritekstsvar etterlyses det at det skal legges ut fasit på
hjemmeeksamen, samt at det brukes lenger tid på de siste kapitlene enn de første.

Forelesningene
42.6% av de som svarte på evalueringen gikk alltid i forelesning. Over halvparten var tilfreds med farten foreleseren
gikk igjennom pensum på. Over 70% syntes det var lett å stille spørsmål i forelesningene. Flertallet mener at
forelesningene som ble holdt av PhD-studenter var middels til under middels. Av egenskrevete kommentarer ble
det sagt at de var varierende og at noen virket uforberedt. Helhetsinntrykket for forelesningene er svært variert.

Ukesoppgaver
De fleste som fulgte kurset gjorde ukentlige oppgaver og var tilfreds med mengden og vanskelighetsgraden på
oppgavene, de mente de var relevante for pensum.

Hjemmeeksamen
50% var tilfreds med vanskelighetsgraden på hjemmeeksamen, mens de resterende mente den var vanskelig eller
veldig vanskelig. Alle mente den hadde god relevans til pensum, og mente det var passelig arbeidsmengde.

Pensum
Ca. 70% har godt eller svært godt inntrykk inntrykk av pensum.

Eksamen
Kun 35.7% (5 stk.) av de spurte evaluerte etter eksamen. Av dem mente alle at den hadde relevans, god eller
veldig god relevans til pensum. To stykker mente den var veldig lett, mens de andre mente det var svært vanskelig
eller vanskelig.

Vedlagt følger samtlige svar i nettskjemaet med fritekstsvar.
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Emneevaluering av STK1110 høsten 2016

Matematisk fagutvalg
1. februar 2017

Det var 16 stykker som svarte på denne evalueringen.

1 Organisering av kurset

De fleste er svært fornøyd med organiseringen av kurset og de fleste mener at de har fått god informasjon om
avsluttende eksamen.

2 Forelesningene

Det er varierende om studentene går i forelesning, kun 30 prosent sier at de har vært på mer enn 80 prosent
av forelesningene. Flere mener at fremdriften på forelesningene er rask og studentene er middels fornøyde med
foreleserens presentasjon av pensum. Helhetsintrykket av forelesningene er middels.

3 Plenumsregningene

Det virker som at få studenter benytter seg av plenumsregningene. Over 60 prosent svarer at de har vært på
mindre enn 20 prosent av plenumsregningene. Plenumsregnerens evne til å forklare oppgavene rangeres som
middels, men noen studenter var svært fornøyde.

4 Ukeoppgaver og gruppeundervisning

Litt flere går på gruppeundervisningen enn på plenumsregningen, likevel er det nesten 50 prosent som svarer at
de aldri har vært i gruppetime. Studentene mener at ukeoppgavenes arbeidsmengde er passe stor og de fleste er
fornøyde med vanskelighetsgraden på ukeoppgavene.

5 Obligatoriske oppgaver

De fleste mener at de obligatoriske oppgavene var vanskelige, men relevante for pensum. Studentene er fornøyde
med tilbakemeldingene. Det kommer flere kommentarer på at oblig 2 var for lang.

6 Eksamen

De fleste mener at eksamen var veldig vanskelig og flere kommenterer at den var for lang.
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Emneevaluering STK3405
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February 2, 2017

Vi mottok 4 svar, så det er vanskelig å si noe om resultatene fra undersøkelsen.
Det virker som kurset har vært middels til litt vanskelig, og mange har brukt mellom 10 og 15 timer i uka.
Alle synes at foreleren er bra, og det er lett å stille spørsmål i forelesning.
Boka får også god kritikk, og alt i alt virker alle fornøyde.
Vedlagt er alle resultetene med fritekstsvar.



Emneevaluering - STK3505/4505 Det var 5 stykker som svarte i denne evaluering; fire som var oppmeldt til

bachelor-varianten og en som tok master-varianten. Respondantene var med på 80 ≠ 100% av forelesningene.

Emnets opplegg
Det virker som at er generelt fornøyde med emnets opplegg. Det ble gitt god informasjon om den obligatoriske

oppgaven. Mange mente at det var også grei informasjon om hva som var forventet av dem på eksamen. Alle

synes at det ble lagt ut nok av undervisningsressurser på emnesiden. Helhetsintrykket av pensumlitteraturen var

også meget god.

Forelesningene
Respondantene synes det var greit å stille spørsmål til foreleser og hadde et godt helhetsintrykk av forelesningene.

Vanskelighetsgrad
Det var tre stykker som mente at kurset hadde en grei vanskelighetsgrad, en som mente emnet var noe lett og en

som mente emnet var litt vanskelig. Majoriteten av respondentene brukte dog noe mindre antall timer på emnet

som ellers er vanlig; en brukte 0-5 timer og to 6-10 timer.

Den obligatoriske oppgaven
Alle respondentene svarte at det var grei eller bedre informasjon rundt den obligatoriske oppgaven. Majoriteten

synes oppgaven var hverken for vanskelig eller lett, og brukte heller ikke alt for mye eller liten tid på å løse den.

Alle var fornøyde med tilbakemeldingene på oppgaven.

Ukeoppgaver
Majoriteten mente at ukesoppgavene krevde hverken for stor eller for liten arbeidsmengde og svarte at oppgavene

var hverken for vanskelige eller for lette. Alle synes gjennomgangene av ukesoppgavene var ok eller bedre. Det

var dog et ønske om flere eksamensrelevante ukesoppgaver.

Eksamen
Det ble påpekt at reserven for faglærer under eksamen, Bølviken, ikke hadde sett gjennom oppgavene og kunne

ikke gi utfyllende svar angående en mulig feil i eksamenssettet.

Respondantene var enige om at eksamen var hverken for lett eller vanskelig og at eksamensoppgavene stod i god

samsvar med gjennomgått pensum.


