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Det var 163 svar på emneevalueringen, hvorav 65.6% var menn, 32.5% var kvinner og 1.8% svarte blankt. 94.4%
av respondentene tok kurset for første gang, og 90.8% svarte at de hadde bakgrunn fra R2 fra videregående.

Organisering

Det var blandet oppfatning om kursets organisering. Responsen på svaralternativene mellom 1 og 4 lå jevnt
mellom 20% til 25%. Det var en undervekt av responser som syntes kurset var svært godt (5) organisert.
Tilbakemeldingene tyder på at flere er til dels misfornøyd med tilgjengelighet til informasjon om kurset. Spesielt
er mangel på oppdateringer på kurssiden kommentert.

Forelesninger

Oppmøte på forelesningene virker å være bra. Over 45% av respondentene melder at de deltok i mer enn 60% av
forelesningene. Dessverre har 79.5% av respondentene en negativ (1-2) oppfatning av forelesers presentasjon av
pensum. Dette kommer også frem i kommentarer til tilbakemeldingene.

Fremgangen på kurset ble også ansett for å være rask, til dels for rask. I tillegg har 76.7% av responden-
tene svart at helhetsintrykket av forelesningene er dårlig til svært dårlig. Tilbakemeldingene gjelder først og
fremst Risebro, og en oppfatning om mangel på entusiasme og motivasjon for å forelese i kurset. Tilbakemeldin-
gene om Hole er gode.

Fagutvalget anbefaler å ta disse tilbakemeldingene til oppfølging.

Gruppetimer og Plenumsregning

Oppmøte på gruppetimer var jevnt spredt. Svært få møter opp på plenumsregning, men har gode tilbakemeldinger
om plenumsregners evne til å formidle faget. Gruppelærerene fikk svært gode (til dels uforskammet gode)
tilbakemeldinger.

Ukesoppgaver

Flesteparten av respondentene mener ukesoppgavene var passe vanskelige, og arbeidsmengden virker å være
hovedsakelig god.



Matematisk fagutvalg

fagutvalg-liste@math.uio.no

Besøksadresse

UE16
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 OSLO

Postadresse

Postboks 1053 Blindern
0316 OSLO

Obligatoriske oppgaver

De fleste tilbakemeldingene omhandler vanskelighetsgraden på de obligatoriske oppgavene, som oppfattes som
for høy. Det er spredte meninger om relevans til pensum, samt spredte meninger om tilbakemeldinger på de
innleverte oppgavene. Mange av respondentene gir uttrykk for frustrasjon over tidsbruk og mangel på mestring
av de obligatoriske oppgavene.

Pensum

Flertallet av respondentene melder at de syntes pensumlitteraturen var god. Tilbakemelding om kurset generelt
gir inntrykk av at kurset både engasjerer og anses som et viktig fag blant respondentene. Blant noen av
kommentarene var forslag om en snublegruppe og en grublegruppe.

Eksamen

Tilbakemeldingene på evalueringen gir klare signaler om at eksamen hadde for høy vanskelighetsgrad, da over
50% av respondentene syntes vanskelighetsgraden var svært høy (5) og 90% av respondentene svarte at den var
høy til svært høy (4-5). I tillegg kom det tilbakemeldinger om at faglærer ikke var til stede under eksamen, og
spesielt mange tilbakemeldinger om at formuleringen av oppgavene var uvanlige og uvante for respondentene.

Podcast

Et flertall av respondentene melder at de benyttet seg av podcast fra forelesningene, og rundt halvparten av
disse svarer at de bruker dette som et supplement til forelesningene, den andre halvparten melder at de benytter
det som en erstatning.
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Emneevaluering av MAT2400 våren 2017

Matematisk fagutvalg

22. august 2017

Det var 28 studenter som svarte på nettskjemaet. 64% av respondentene var menn og 100% har bakgrunn fra R2.

Studentene opplever i stor grad kurset som faglig krevende, og over 60% beskriver det som veldig vanskelig.

Det er veldig indidivuelt hvor mye tid studentene oppgir å bruke på emnet ukentlig, men akkurat 50% av

studentene oppgir å bruke mellom 11 og 20 timer, inkludert organisert undervisning.

Organisering

Studentene er veldig delt i sine tilbakemeldinger på organiseringen av kurset. Flertallet ser imidlertid ut til å

synes at kurset har vært greit, men ikke veldig godt organisert.

Forelesninger

Igjen er studentene delt i sine tilbakemeldinger, men over 50% oppgir å møte på mer enn 60% av forelesningene.

Flertallet synes at forelesningene gikk passe til litt raskt, og foretrekker at foreleser benytter smartboard istedenfor

vanlig tavle. Over 2/3 av studentene synes at foreleseren presenterer pensum på en dårlig eller mindre god måte,

men flertallet synes det er greit eller lett å stille spørsmål om sto�et til foreleser.

Generelt sitter brorparten av studentene igjen med en negativ oppfatning av forelesningene. I fritekstsvarene går

det igjen at det var vanskelig å følge forelesningene pga. mye hopping frem og tilbake. Det bemerkes også at

foreleser godt kunne vært flinkere til å motivere resultater og begrunne viktigheten av sto�et.

Plenumsregninger

Over 50% av studentene oppgir å møte på mindre enn 20% av forelesningene, men flere oppgir at dette skyldes

at det kolliderte med annen undervisning. Et stort flertall av studentene oppgir at plenumsregner oppleves som

dyktig til å forklare og flere fritekstsvar er av veldig positiv karakter.

Gruppetimer

Også her oppgir mange av studentene at de møter på færre enn 20% av timene. Det nevnes at dette skyldes

kollisjoner med annen undervisning og at det er vanskelig å arbeide i et auditorium. Over 60% av studentene

mener at gruppelærer er flink til å forklare og hjelpe til med oppgavene.
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Ukeoppgaver

Ingen av studentene mente at arbeidsmengden til ukesoppgavene var liten, og over 3/4 mente at det var enten

for stor eller stor arbeidsmengde. Oppgavene blir også beskrevet som vanskelige eller for vanskelige av over 60%

av studentene. Noen av studentene etterlyste at det hadde vært bedre med et utvalg av oppgavene istedenfor å

liste alle relevante oppgaver og la studentene selv velge hvilke de burde gjøre. Ca. 40% av studentene oppga at

de aldri brukte Piazza, men de som brukte det synes det var et nyttig verktøy.

Obligatoriske oppgaver

Ingen av studentene syntes at de obligatoriske oppgavene var enkle eller veldig enkle, og et flertall av studentene

beskriver de som vanskelige eller veldig vanskelige. Et flertall mener også at arbeidsmengden på oppgavene var

stor eller for stor med den tiden som var gitt. De fleste mener imidlertid at oppgavene var ganske relevante i

forhold til pensum i faget. Studentene er delt i forhold til tilbakemeldingene på oppgavene, men et flertall er

fornøyde eller veldig fornøyde.

Pensum

De fleste er passe fornøyd eller fornøyd med pensum i faget, men flere poengterer at det var noe uoversiktlig

fordi foreleser brukte tre forskjellige bøker. Kompendiet til Tom Lindstrøm får skryt i flere av fritekstsvarene.

Eksamen

Kun 4 studenter besvarte emneevalueringen etter avsluttende eksamen, og av disse mente 3 at det var dårlig

eller veldig dårlig samsvar med pensum. 3/4 rangerte allikevel eksamenen som passe eller lett.

Vedlagt er den fullstendige rapporten fra nettskjema.
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Emneevaluering av STK2130 våren 2017
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29. august 2017

Det var 9 studenter som svarte på nettskjemaet. 78% av respondentene var menn.

Organisering

De fleste synes organiseringen av kurset er bra og informasjonen om obligatoriske oppgaver og eksamen er
tilfredsstillende.

Forelesninger

Det er ikke særlig mange som møter opp på alle forelesninger, men en del møter opp en gang i blant. Mange
synes forelesningene går ganske fort frem, men de synes foreleseren er flink. Èn påpeker at foreleseren følger
boken veldig tett.

Gruppetimer

Svært få møter opp på gruppetimer. De fleste sier de ikke har tid eller at gruppetimene er samtidig som andre
fag.

Ukeoppgaver

Ukeoppgavenes arbeidsmengde er passe, men de er litt vanskelige.

Obligatorisk oppgave

Den obligatoriske oppgaven var passe vanskelig, og er svært relevant for pensum. Det er også passe arbeidsmengde,
men tilbakemeldingen var ikke helt på topp.

Pensum

Det virker som mange synes pensumboka ikke var veldig bra, noen påpeker at den var lite pedagogisk og ganske
uryddig.
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Eksamen

De fleste synes eksamen var litt vanskelig, og noen synes studentene burde ha mer erfaring med sannsynlighets-
regning før de tar kurset.
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Emneevaluering av STK2100 våren 2017
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25. august 2017

Det var 14 studenter som svarte på nettskjemaet. 78.6% av respondentene var menn. (100% har bakgrunn fra

R2. )

De fleste studentene oppgir å bruke mellom 6 og 15 timer ukentlig, inkludert organisert undervisning.

Organisering

Alle som har svart på skjemaet gir score 3-5 til organiseringen av kurset, informasjon om obliger og eksamen.

Blant kommentarer nevnes at det var vanskelig å vite hva av innholdet i kurset det var meningen at man skulle

lære seg/kunne til eksamen, at noen (eksamen og oblig) oppgaver baserte seg på forkunnskaper som ikke ble

undervist i kurset. En student ønsker at man kan få epostvarsel når foreleser poster på kurssiden.

Forelesninger

3 Av studentene som svarte gikk på færre enn 1 av 5 forelesninger, de resterende 11 gikk på 61 ≠ 100% av

forelesningene.

8 av 11 svar gir fremdriften på forelesningene en score på 4 av 5, der 1 er treg og 5 er rask.

Plenumsregninger

Flertallet av studentene svarte at de ikke gikk på mer enn 1 av fem plenumsregninger. De som har svart er stort

sett fornøyd med plenumsregners evne til å forklare oppgavene, av kommentarer nevnes at det med fordel kunne

bli brukt mer tid per oppgave og en mer detaljert forklaring.

Ukeoppgaver

8 scoret arbeidsmengden 4 av 5 på en skala fra 1 (for lett) til 5 (for vanskelig), 5 gav arbeidsmengden en score

på 3 av 5.

Flertallet opplevde vanskelighetsgraden som 3 eller 4 av 5, der 5 er for vanskelig. 1 student opplevde oppgavene

som for vanskelige.
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Obligatorisk(e) oppgave(r)

Vanskelighetsgraden er som for ukeoppgavene.

Halvparten av de som svarte opplevde obligene som veldig relevante for pensum, resten opplevde oppgavene som

3 eller 4 av 5, der 5 er veldig relevante.

Arbeidsmendgen i forhold til avsatt tid ble vurdert som passelig (3 av 5) av 10 av 14 som svarte.

Enkelte studenter nevner at det de fikk mindre/dårligere tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene enn de

hadde ønsket.

Eksamen

Svært spredte svar på hvor godt arbeidsinnsats samsvarte med karakter, og hvor godt eksamensoppgaven

samsvarte med gjennomgått pensum.



Emneevalueringsrapport for MAT2200, vår 2017

Matematisk fagutvalg
24. august 2017

Skjemaet fikk 15 svar. 80% hadde R2-bakgrunn. Studentene er spredt på forskjellige linjer, med flest (4) fra

MIT-programmet og 4 enkeltemnestudenter.

Vanskelighetsgrad

80% (12) av studentene mente at kurset var litt eller svært vanskelig. Til gjengjeld var det kun tre som opplyste

at de brukte mer enn 15 timer om uken på kurset (og disse tre mente alle å bruke mer enn 20 timer om uken).

Organisering

De fleste studentene mener at kurset var greit organisert. Spesielt etterlyses det bedre informasjon om eksamen.

Undervisning

Et flertall skriver at de gikk på alle forelesninger, som for de fleste gikk i et greit tempo. Vurderingene av

foreleserens evne til å presentere sto�et har stort sprik, men med hovedvekten på den gode siden. Det har vært

enkelt å stille spørsmål til foreleseren, og de fleste er fornøyde med forelesningene.

Omtrent halvparten av studentene pleide å gå på plenumsregninger, og plenumsregningene blir vurdert til å

være gode.

Oppgaver

Kun 35,7% av studentene skrev at de fulgte de anbefalte ukesoppgavene. Arbeidsmengden av ukesoppgavene var

passende for de fleste.

Den obligatoriske oppgaven var passende eller litt vanskelig, og med en for de fleste passende arbeidsmengde.

Mange mener at tilbakemeldingen på oppgaven kunne vært bedre.

Pensumlitteratur

Studentene er for det meste fornøyde med læreboken.

Eksamen

Kun fire besvarelser kom inn etter at eksamen ble avlagt, men disse fire mener alle at eksamen var for vanskelig.

Ellers

Noen studenter etterlyser gruppetimer eller en annen plattform for å stille spørsmål.

Vedlagt følger en rapport av alle svarene.
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Emneevaluering av STK1100 våren 2017

Matematisk fagutvalg

27. august 2017

Det var 43 studenter som svarte på nettskjemaet. 56% av respondentene var menn, og 44% var kvinner. 88% har

bakgrunn fra R2.

De fleste studentene oppgir å bruke mindre enn 10 timer ukentlig på kurset, inkludert organisert undervisning.

Organisering

Studentene var jevnt over fornøyd med informasjon om obliger og eksamen og med organiseringen av kurset.

Forelesninger

Det var noe begrenset oppmøte på forelesningene, der nesten halvparten rapporterte at de ikke gikk på noen

forelesninger, men tilbakemeldingene om forelesningene var ganske gode.

Plenumsregninger

Her var det rappportert veldig dårlig oppmøte, med bare 10% av de besvarende møtende på mer enn 40% av

plenumsregningene. Blant oppgitte grunner til å ikke dra på plenumsregningene er mangel på tid, et dårlig

tidspunkt og muligheten for å følge via podkast. Tilbakemeldingene til plenumsregner var ganske gode.

Gruppetimer

Det var noe bedre rapportert oppmøte på gruppetimene, men fortsatt 57% av de besvarende som gikk på mindre

enn 20% av gruppetimene.

Ukeoppgaver

Studentene synes at det var en ganske passende mengde ukesoppgaver med en passende vanskelighetsgrad.

Podcasts

Av de besvarende sa 74% at de benyttet seg av podkast, og blant disse benyttet 56% podkastene som en

erstatning, og resten som supplement til forelesning eller/og plenumsregning.
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Obligatoriske oppgaver

Studentene mente at de obligatoriske oppgavene var av passende vanskelighetsgrad, relevante for pensum, med

en passe mengde avsatt tid, og at de fikk ganske god tilbakemelding på besvarelsene.

Midtveiseksamen

Studentene synes at det var et godt samsvar med midtveiseksamen og gjennomgått pensum, og at midtveiseksamen

var av passende vanskelighetsgrad.

Eksamen

Studentene mente at det ikke var et veldig godt samsvar med avsluttende eksamen og gjennomgått pensum.

Studentene mente også at avsluttende eksamen var vanskelig.
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Emneevaluering av MAT1012 våren 2017
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29. august 2017

Det var 18 studenter som svarte på nettskjemaet. 61% av respondentene var menn. 71% har bakgrunn fra R2.
De fleste studentene oppgir å bruke mellom 0 og 15 + 4 timer ukentlig, inkludert organisert undervisning.

Organisering

Informasjon om obligatoriske oppgaver og eksamen var bra, og oganiseringen av kurset var tilfredsstillende.

Forelesninger

De fleste går på forelesninger, selv om det også er noen som blir hjemme. Mange synes forelesningene går for
fort, men de synes foreleseren er flink.
Det virker som studentene setter pris på podcast, og håper på færre tekniske problemer i fremtiden.

Plenumsregninger

Svært få møter opp på plenum, noen nevner dårlig tidspunkt (8.15 på mandag), andre sier de ikke får mye ut av
det.

Gruppetimer

Det er en del som ikke går på gruppetimer, men de som gjør det sier gruppelærerene er flinke.

Ukeoppgaver

De fleste mener ukesoppgavene er passe vanskelige og passe arbeidsmengde.

Podcasts

83% bruker podcasts.
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Obligatorisk(e) oppgave(r)

Den obligatoriske oppgaven var passe vanskelig, og ganske relevant for pensum, men noen klager på at det var
dårlig tilbakemelding på oppgaven.

Pensum

Det virker ikke som studentene var særlig fornøyd med pensum, de synes kompendiumet var vanskelig å lese og
burde ha mer fordypning.

Midtveiseksamen

De fleste var førnøyd med midtveiseksamen, men noen synes det var for avanserte oppgaver, og at det var for
liten tid.
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Emneevaluering av MEK3230 våren 2017
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24. august 2017

Det var 14 studenter som svarte på nettskjemaet. 57% av respondentene var menn.

De fleste studentene oppgir å bruke mellom 11 og 15 timer ukentlig, inkludert organisert undervisning. Enkelte
skriver i fritekstsvarene at emnet tok for mye tid.

Studentene mener emnet var litt vanskelig (57%) eller veldig vanskelig (43%).

Organisering

Informasjonen som ble gitt om obligatoriske oppgaver var god, men det kunne vært gitt bedre informasjon om
avsluttende eksamen.

Forelesninger

De aller fleste studentene går i forelesningene. Forelesers presentasjon av pensum er grei, men 85% mener de går
for fort frem.

Se også fritekstsvarene i den fullstendige rapporten for kommentarer til foreleser.

Plenumsregninger

Under halvparten av studentene går i plenumsregningene. De fleste er fornøyde med plenumsregners evne til å
forklare oppgavene.

Gruppetimer

Litt over 40% går i gruppetimene.

Ukeoppgaver

Ukeoppgavense arbeidsmengde oppgis til å være passe, men vanskelighetsgraden var noe høy.
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Obligatoriske oppgaver

Studentene mener de obligatoriske oppgavene var litt vanskelige (21%) eller veldig vanskelige (79%). Obligene
oppleves som relevante, men arbeidsmengden er for stor i forhold til avsatt tid. De fleste er fornøyd med
tilbakemeldingene på obligene.

Pensumlitteratur

Enkelte studenter er misfornøyd med pensumlitteraturen.

Læringsutbytte

Se hvordan studentene oppgir at læringsutbyttet fordeler seg mellom ulike aktiviteter i figur 1.
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Emneevaluering av MAT-INF3360 våren 2017

Matematisk fagutvalg

24. august 2017

Det var 16 studenter som svarte på nettskjemaet, hvorav 81.2% av dem var menn. Det var 14 respondenter som
har bakgrunn fra 3MX/R2.
De fleste studententene svarte at de brukte mellom 6 og 10 timer ukentlig på emnet, inkludert organisert
undervisning.

Organisering

Mange har svart at det har vært bra informasjon om obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen. Majoriteten
av respondantene har også svart at de satt igjen med et bra helhetsinntrykk av organiseringen av kurset. Alle
syntes at pensumlitteraturen var ok eller bedre. 11 av respondantene svarte at boken var bra.

Forelesninger

Det var godt oppmøte blant respondantene, hvorav 9 skrev de møtte opp til 81-100% av forelesningene. Dette
utgjorde 56.2% av de som svarte.
Ni respondanter syntes framdriften på forelesningene var passe. Disse utgjør 64.3 av de som har svart angånde
dette. Det var også fire som mente framdriften var litt rask.
Alle respondantene syntes forelesers presentasjon av pensum var enten bra eller svært bra. Det var mange som
syntes det var enten greit eller veldig greit å stille spørsmål til foreleseren. Det var ingen som svarte at de hadde
et dårlig eller svært dårlig helhetsinntrykk av forelesningene.

Plenumsregninger

81.2% skrev at de fikk på 0-20% av plenumsregningene. Mange oppgir at plenumsregning kl. 08:15 var alt for
tidlig.
Mange svarte derimot at plenumregnerens evne til å forklare oppgavene var bra.

Ukeoppgaver

De fleste svarte at arbeidsmengden var mellom passe og litt stor. 69.2% svarte at ukeoppgavene var litt vanskelige.
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Obligatoriske oppgaver

Syv resondanter (46.7%) mente oppgavene var litt vanskelige, mens seks (40%) mente de var av passe vanskelig-
hetsgrad.
Alle, utenom èn, av respondantene mente av oppgavene var relevante. 73.3% svarte at arbeidsmengden var
akkurat passe til avsatt tid. Mange av respondantene svarte at tilbakemeldingene på oppgavene var ok.

Læringsutbytte

Se figur 1.
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Figur 1: Graf over hvilke aktiviteter respondantene svarte ga størst læringsutbytte.


