KTDiM
Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i
grunnutdanningen i matematikk
Grunnutdanningen i matematikk og statistikk utgjør en viktig del av NTNUs største
profesjonsutdanning, master i teknologi (sivilingeniørutdanningen). Institutt for matematiske
fag (IMF) ønsker å gjennomføre en omfattende omlegging av grunnutdanningen. Det
overordnede målet er å utvikle et læringsmiljø der alle aktiviteter og tilbud tar utgangspunkt i
den kunnskap vi til enhver tid har om hva som best understøtter studentenes læring.
Kunnskapsgrunnlaget for den foreslåtte omleggingen er instituttets erfaring med eget
pilotprosjekt høsten 2013, funn fra IME-fakultetets utdanningsstrategiske prosjekt FRIKT og
internasjonal didaktisk forskning.
Didaktisk følgeforskning knyttet til prosjektet vil bidra til dynamisk utvikling av
kunnskapsgrunnlaget og i sin tur til utviklingen av læringsmiljøet. Omleggingen vil være
dyptgripende og berøre alle deler av undervisningen, dvs. forelesninger, øvinger og evaluering.
Omleggingen vil være basert dels på digital formidling og digital evaluering, og dels på en
omfordeling og kvalitetssikring av lærerressursene med økt fokus på én-til-én kontakt mellom
studenter og lærere. En viktig erkjennelse for prosjektet er at studenter har ulike preferanser og
ulik motivasjon for læring, og differensiering av undervisningstilbudet vil derfor stå sentralt.
Prosjektet vil i første omgang berøre emnet Matematikk 1, det første emnet i grunnutdanningen
og det emnet som har flest studenter1, men vil i løpet av prosjekttiden utvides til å omfatte flere
av grunnemnene i matematikk og statistikk. Et styrket Matematikk 1 vil gi et bedre grunnlag
for læring av matematikktunge fag senere i studiet, og som et sentralt emne i første studieår
danner det et viktig grunnlag for utvikling av læringsmiljøet i andre emner senere i studiet.

1. Overordnet motivasjon
Institutt for matematiske fag har ansvar for all grunnutdanning i matematikk og statistikk ved NTNU,
og dermed for viktige og grunnleggende komponenter innen både sivilingeniørutdanningen,
realfagstudiene og lektorutdanningen i realfag. I alle studieprogram i sivilingeniørutdanningen inngår
minst fem av våre emner. Volumet av grunnutdanningen i matematikk er derfor høyt. I studieåret
2012-2013 ble det avlagt rundt 7400 eksamener i emner som inngår i grunnutdanningen.
IMF har arbeidet kontinuerlig over lang tid med å utvikle grunnutdanningen, og i løpet av det siste
tiåret har det vært satt i gang en rekke tiltak for å legge om øvingsopplegget, bl.a. med auditorie- og
dybdeøvinger. Et annet tiltak har vært opprettelsen av Mattelab som et sted der studenter kan komme
for å få hjelp med faget. Av andre tiltak nevnes såkalt lørdagsverksted, samt oppfriskningskurs og
aktiviteter knyttet til Teknostart. Som ledd i kvalitetssikringssystemet har en siden 2003 benyttet seg
av referansegrupper. Både grupper og enkeltpersoner ved instituttet har flere ganger mottatt priser for
god undervisning2.
Det har likevel vært klare utfordringer, og både fagmiljø, studenter og undervisningsledelse ved
NTNUs institutter, programråd og utvalg har over lengre tid sett behovet for nytenkning rundt
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undervisningsformene som benyttes i grunnutdanningen i matematiske fag. Tidligere innovasjoner har
ofte vært knyttet til enkeltpersoner, og det har vært lagt for liten vekt på systematiske evalueringer av
tiltakene.
KTDiM-prosjektet representerer en ambisiøs og ressurskrevende videreutvikling av et opplegg som
ble igangsatt i Matematikk 1 høsten 2013. I det planlagte prosjektet vil alle komponenter av
undervisnings- og øvingsopplegget, og noen komponenter av evalueringsopplegget, gradvis fornyes. I
prosjektperioden vil fokus være på de emnene som inngår i sivilingeniørutdanningen, først
Matematikk 1 og så en gradvis innfasing av de andre grunnemnene i matematikk og statistikk. På
lengre sikt vil en også se på spredning til de andre utdanningsretningene instituttet er involvert i,
særlig lærerutdanning, og en vil også se på spredning til relevante miljøer utenfor NTNU. Det
planlegges en omfattende forskningsaktivitet i forbindelse med prosjektet.
Det overordnede motivet for prosjektet er å bidra til økt læringsutbytte i den forstand at studentene i
større grad utvikler en dypere forståelse for matematiske begreper og prosesser, noe som vil gjøre
dem bedre i stand til å bruke matematikk i anvendelser (Crawford et al., 1998; Hiebert & Lefevre,
1986; Marton & Säljö, 1976; Skemp, 1976). Med dette ønsker vi å bidra til økt opplevd kvalitet og
relevans i utdanningen, og dermed også til å forbedre gjennomstrømming og redusere frafall. Dette
ønsker vi å oppnå, gjennom:
H
H
H
H
H

å øke studentenes aktivitet og involvering i alle deler av undervisningen
å motivere og stimulere til økt og mer kontinuerlig egeninnsats i studiet
å skape tettere kontakt mellom studentene og høyt kvalifisert fagpersonale
å tilrettelegge for differensiering med tanke på å gjøre undervisningen bedre tilpasset til
studentgruppenes hovedprofil, og varierende forkunnskaper og interesse for faget
å stimulere til økt kontakt mellom faglærere i matematiske fag og faglærere i relevante emner
i sivilingeniørutdanningen

Prosjektet er godt forankret i strategiplaner både ved fakultet og instituttet. I IME-fakultetets
strategiplan står det at "IME skal vektlegge både faglig kvalitet og utvikling av læringsmiljøet i
rekruttering og personalutvikling, og i samarbeid med studentene og NTNU sentralt arbeide
systematisk for å sikre og videreutvikle høy kvalitet og nødvendig fornyelse i læringsmiljøet", og i
IMFs egen strategiplan at "IMF skal kontinuerlig arbeide for å videreutvikle grunnutdanningen i
matematikk, både når det gjelder bruk av nye undervisningsformer, øvingsopplegg og
vurderingsformer". Intensjonene i prosjektet er også i tråd med ”Fremtidens IKT-studier” (FRIKT)
som er et stort pågående utdanningsstrategisk prosjekt ved IME (Midtstraum et al., 2013). Dette vil bli
utdypet nærmere i seksjon 5.
Levekårsundersøkelsen fra 2010 (Statistisk sentralbyrå, 2011) viser at det mangler mye på å oppfylle
intensjonene i Kvalitetsreformen (KUF, 2001), selv 10 år etter at den ble innført. En del av de
tiltakene vi foreslår kan begrunnes ut fra et ønske om å oppnå bedre kontakt mellom student og lærer,
og også å utvikle læringsfremmende tilbakemeldinger. Dette er i tråd med Kvalitetsreformens
intensjoner.

2. Utfordringer og tiltak
IMF er meget bevisst sitt store ansvar i forbindelse med grunnutdanningen og bruker store ressurser på
denne. Flertallet av våre fast ansatte faglærere er involvert i denne virksomheten, og det legges stor
vekt på pedagogiske kvalifikasjoner ved nytilsettinger. Også når det gjelder øvingslærere og
studentassistenter har man forsøkt å sikre god kvalitet, både i tilsettingsprosessen og ved å legge til
rette for god kommunikasjon mellom faglærer og assistenter. Det totale volumet i forhold til
tilgjengelige ressurser tilsier imidlertid at mye av undervisningen må foregå i store studentgrupper.
Opplegget har vært basert på en kombinasjon av forelesninger og øvinger med obligatoriske skriftlige
innleveringer. Øvingsopplegget har bidratt til å stimulere til egeninnsats, men det har vært klare
begrensninger, spesielt med tanke på mulighetene for tilbakemelding fra lærere med tilstrekkelig
kompetanse. Innholdet i undervisningen i sivilingeniørutdanningen har i liten grad vært tilpasset de
forskjellige studieprogrammene. Diversiteten i studentmassen, både i fagprofil, motivasjon for faget
og matematikkunnskaper fra videregående skole, representerer en betydelig utfordring. Dersom
universitetet beholder sin ensidige og klassiske måte å organisere undervisningen på, vil dette stå i
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sterk kontrast til hvordan formidling av kunnskap og informasjon nå gjøres i skolen og i samfunnet
ellers. KTDiM-prosjektet møter denne utfordringen, bl.a. gjennom å legge til rette for økt diversitet
ved bruk av moderne teknologi. Tiltakene innenfor prosjektet innebærer både en økt satsing på
digitalisering og en økt grad av kontakt mellom student og lærer. I de følgende avsnittene beskriver vi
hvordan dette vil bli realisert
2.1 Utvikling av digitale ressurser av høy kvalitet. Studenter er forskjellige og tilegner seg
kunnskap på forskjellige måter. Vi ønsker derfor å tilby ulike ressurser slik at studentene selv kan
velge hva de vil benytte seg av og hvordan de vil tilrettelegge læringen sin. I dette inngår en stor
satsing på å utvikle digitale læringsressurser (videoer, pencasts, og gjennomarbeidede eksempler i
elektronisk format) og å integrere disse i undervisningen i de ulike emnene. Stikkord er økt
dybdeforståelse, flere eksempler på forskjellig nivå, og eksempler og vinklinger som er tilpasset
studentenes hovedprofil (studieprogram). Dette utdypes i seksjon 3 og 5. Utviklede læringsressurser
vil i stor grad kunne gjenbrukes, både innenfor og utenfor NTNU.
Instituttet har siden 2010, i samarbeid med Multimediasenteret, produsert videoer av ulik lengde og
ulik karakter for deler av fagstoffet i grunnundervisningen. Som en følge av dette arbeidet er IMF
aktiv i prosjektet Video for kvalitet og fleksibilitet, startet i 2013. Et fortsatt og intensivt samarbeid
mellom KTDiM- og Video for kvalitet-prosjektet er avtalt med prosjektleder Jonas Persson.
2.2 Endring av undervisningsstrukturen for å oppnå økt studentaktivitet. Alle IMF sine
grunnemner er i dag organisert med fire forelesningstimer per uke, forelest i auditorier med opptil 500
studenter. Normalt blir alle vesentlige deler av pensum behandlet i forelesningene, som typisk er
preget av liten interaksjon mellom foreleser og studenter. For å øke graden av aktiv læring, planlegger
vi en endring av denne strukturen for å oppnå økt én-til-én-interaksjon mellom faglærer og studenter,
der denne interaksjonen også gir input til undervisningstiden. Endringen, som er nærmere beskrevet i
seksjon 5.3, baseres på det store utvalg av nettbaserte ressurser som vil bli laget i løpet av
prosjekttiden. Dette er også en av de primære kostnadene i prosjektet.
2.3. Fornyelse av øvingsopplegget i emnene. Inntil nylig har alle grunnemner hatt et øvingsopplegg
basert på ukentlige øvinger. I øvingstimene har studentassistenter hatt ansvar for hver sin gruppe på
opptil 25 studenter. Assistentene har også vært ansvarlig for godkjenning av innleverte øvinger.
Tilgangen på studentassistenter med tilstrekkelig kompetanse er begrenset, og studenter har ofte gitt
tilbakemelding på at de ikke har fått adekvat hjelp eller tilbakemelding på øvingene. Det har i flere fag
vært lavt oppmøte på øvingene, og det er velkjent at en stor andel av de innleverte øvingene har vært
preget av avskrift. Dessuten er dette opplegget svært ressurskrevende.
Behovet for en endring av øvingsopplegget var noe av bakgrunnen for revisjonen av Matematikk 1
som ble iverksatt fra høsten 2013. IMF har investert betydelige ressurser i det nye opplegget, og
satsningen har fått stor oppmerksomhet. Spesielt mottok Matematikk 1-teamet IME-fakultetets pris for
”beste læringsmiljø” i 2013. I KTDiM-prosjektet blir dette arbeidet videreutviklet, og i tillegg utvidet
til å omfatte flere emner. Hovedideene i denne videreutviklingen er:
I.

En digitalisering av øvingsopplegget som gir muligheter for
a. differensiering av øvingsoppgavene
b. overgang fra manuell til automatisert godkjenning av øvinger
II.
Økt satsing på kvalitet
a. færre assistenter, men med bedre og mer relevant bakgrunn
b. fokus på kvalitet ved tilbakemeldinger på skriftlige øvinger, færre innleveringer, men
utfyllende skriftlig tilbakemelding til hver besvarelse
c. fokus på kvalitet i interaksjon mellom assistenter og studenter
Punktene over vil til sammen bidra til å øke studentenes egeninnsats og frigjøre lærertid som kan
brukes der den gir større effekt (én-til-én-kommunikasjon). Tiltakene krever midler til avlønning av
høyt kvalifiserte øvingslærere, samt midler til utviklingsarbeid i prosjektgruppen.

3. Kvalitet og relevans for studentenes læringsutbytte
En av de mest grunnleggende faktorene for all læring er studenters ulike forutsetninger, motivasjon og
interesser (Midtstraum et al., 2013). I et klassisk undervisningsdesign vil det være tilnærmet umulig å
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legge til rette for nødvendig differensiering slik at dette kan tas hensyn til. Dagens teknologi gir nye
muligheter for en slik differensiering. Dette innebærer at ulike ressurser, spesielt nettbaserte, stilles til
rådighet for studentene. Heri finnes både en komponent av relevans og en av kvalitet.
3.1. Relevans. Gjennom å lage et stort antall eksempler og tematiske innføringer kan disse rettes mot
de forskjellige studentgruppene. Dette innebærer et tilbud av en mengde ulike ressurser – som video-,
pencast- og Maple-eksempler – rettet mot de forskjellige studentgruppene. Ettersom hvert enkelt
eksempel ikke kan og heller ikke er tenkt å benyttes av alle, finnes her en helt annen mulighet enn i
den klassiske undervisningsstrukturen til å lage anvendte eller teoretiske eksempler tilpasset de
forskjellige programmene.
3.2. Kvalitet. NTNU utdanner 80 % av alle sivilingeniører i Norge. Dette medfører at vi ta hensyn til
ulike studentgrupper, også når det gjelder faglig nivå. På den ene siden er det IMF sin oppgave å sørge
for god nok gjennomstrømming i NTNUs studieprogrammer innenfor MNT-fag, og på den andre
siden må man gi Norges flinkeste mulighet til å nå høy standard i sine respektive fag. Gjennom den
differensieringen som prosjektet legger opp til, vil denne tosidigheten kunne adresseres på en god
måte. Gjennom å skape varierte eksempler, oppgaver og teoriavsnitt gis både de flinkeste og mest
interesserte, og de som sliter muligheten til å utvikle seg.
Vi ser også muligheter for at den timeplanfestede undervisningen kan organiseres på en annen måte
enn dagens seks programbaserte paralleller, der så vel en redusering av antallet paralleller som en
større grad av tematisering, som ’grunnleggende metoder’, ’anvendt og eksempelbasert forelesning’
og ’teoretiske prinsipper’ er tenkelig. En annen mulighet er programuavhengig gradering av
forelesninger, noe som gjøres ved flere andre store tekniske universiteter. Gjennom videofilming kan
slike graderte eller tematiserte forelesninger også gjøres tilgjengelig for samtlige studenter.

4. Forskning og forskningsforankring i prosjektet
Det legges opp til en omfattende følgeforskning og evaluering av prosjektet. I de følgende seksjonene
vil vi beskrive hvilke effekter vi tar sikte på å se, hvordan forskningen vil bli gjennomført, og til slutt
vil vi plassere den planlagte forskningen inn i en internasjonal kontekst.
4.1 Målbare effekter. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre kvaliteten i læringen, noe som vil bidra
til økt læringsutbytte og gjennomstrømming. Det er generelt utfordrende å måle læringsutbyttet,
spesielt langtidsvirkningene av tiltakene. Vi vil fokusere på følgende:
H
H
H
H
H

Å undersøke studentenes opplevde kvalitet i læringen.
Å kartlegge utviklingen i studentenes dybdekunnskap.
Å måle studentenes egeninnsats og deltagelse i emnene som inngår i prosjektet, sammenlignet
med tilsvarende emner som ikke inngår i prosjektet.
Å måle gjennomstrømmingen i de relevante studieprogrammene..
Å følge utviklingen i studentenes eksamensresultater, både i emner som inngår i prosjektet, og i
emner som bygger på disse.

4.2 Forskning. Utformingen av det nye prosjektet baseres på erfaringer som er gjort med
pilotprosjektet som ble startet høsten 2013. For å få kunnskap om studentenes erfaringer med dette
opplegget er det allerede satt i gang et forskningsprosjekt som har to hovedkomponenter. Komponent
1 består av semistrukturerte fokusgruppeintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) med studenter.
Komponent 2 vil være en web-basert spørreskjemaundersøkelse som blir distribuert til alle studenter
på Matematikk 1 i slutten av semestret. Resultatene fra dette vil være sentrale i utformingen av det
endelige designet av KTDiM.
Forskningen innenfor prosjektet vil være preget av både kvalitative og kvantitative metoder. Siden
endringene er initiert av de som selv driver utdanningen som er gjenstand for forskning, og
forskningen også delvis utføres av dem som driver utdanningen, har forskningsdesignet et klart preg
av aksjonsforskning (Carr & Kemmis, 1986). Vi vil samle inn data som svarer på i hvilken grad ulike
læringsressurser, både digitale og andre, blir brukt og hvilke erfaringer studentene gjør med dem.
Dette kan dokumenteres ved ulike former for survey-baserte undersøkelser, ved logging av besøk på
ulike nettsteder og ved å registrere frammøte til fysiske møtesteder. Både survey-undersøkelser og
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kvalitative metoder kan brukes for å få innsikt i hvorvidt studentenes læring er preget av
dybdekunnskap eller overflatekunnskap (Biggs et al., 2001; Hiebert & Lefevre, 1986). Vi vil følge
grupper av studenter gjennom observasjon og intervju for å få innsikt i deres læringsprosesser og
kunnskapsutvikling, samt samle mer direkte målbare data om gjennomstrømming og
eksamensresultater.
I
tillegg
kommer
jevnlig
evaluering
gjennom
det
ordinære
kvalitetssikringssystemet, slik som dagens system med referansegrupper.
Følgeforskningen vil gjennomføres i nært samarbeid mellom personer med forskningskompetanse i
matematikkdidaktikk og andre fagpersoner innenfor prosjektet. Leder vil være professor Frode
Rønning. Det er også etablert kontakt med professor Vidar Gynnild ved NTNUs Seksjon for
universitetspedagogikk som, i samarbeid med tilsatte ved IMF, er interessert i å gå inn i forskning på
prosjektet. Som en del av prosjektet vil det blir tilsatt en PhD-stipendiat eller postdoc-stipendiat, og en
vesentlig del av prosjektmidlene vil benyttes til avlønning av denne, og også til delvis frikjøp av
medlemmer i prosjektgruppen til å kunne bidra aktivt til følgeforskningen.
4.3 Forankring i tidligere forskning. Både innenfor matematikkfaget og for matematikk i
anvendelser er en begrepsbasert kunnskap (Hiebert & Lefevre, 1986) viktig for å kunne gjøre
velfunderte vurderinger av hvordan problemer skal kunne løses. Arbeid med oppgaver er sentralt for å
lære matematikk, men det er ikke oppgavene i seg selv som gir læring, men studentenes oversettelse
av disse oppgavene til aktiviteter (Ellis et al., 2008). I erkjennelsen av at ikke all aktivitet fører til
læring (Säljö et al., 2001) er en viktig del av prosjektet at det legges opp til økt kommunikasjon
mellom lærer og student der læreren kan tilby faglige begreper og notasjon som gjør studenten i stand
til å utvikle sin forståelse gjennom aktiviteten.
Til grunn for prosjektet ligger et syn på kunnskap som noe som må konstrueres av den enkelte (von
Glasersfeld, 1995) og kan utvikles gjennom sosial deltakelse og interaksjon (Lerman, 2000), noe som
også inkluderer aktivt engasjement i formidlingssituasjoner, både i møte med mennesker og digitale
ressurser. Dette innebærer at vektleggingen i utdanningen flyttes fra undervisning til læring
(Engelbrecht & Harding, 2005). Et slikt skifte i vektleggingen innebærer at utdanning, i stedet for å
kun handle om hvordan et lærestoff kan presenteres på best mulig måte, fokuserer på hvordan
presentasjonen legger til rette for at studenter lærer best mulig (Chang, 2011). Dette innebærer videre
en erkjennelse av at studenter er ulike. De kommer til studiet med ulik bakgrunn, ulike forutsetninger
og ulik motivasjon. En undervisningsform med én måte å presentere lærestoffet på vil ha
vanskeligheter med å gi en adekvat utdanning til en stadig mer variert studentgruppe (Henderson &
Broadbridge, 2007).
Studenter som kommer til universitetet vil ha med seg oppfatninger om undervisning og læring fra
tidligere skolegang, og også oppfatninger om det enkelte fag, som preger deres måte å nærme seg
faget og studiet ved universitetet på. Studier (bl.a. Crawford et al., 1998) viser at en stor del av
studenter som kommer til universitetet ser på matematikkfaget som fragmentert og at læring av
matematikk handler om å kunne bruke rutinemessige framgangsmåter på standardiserte oppgaver. Den
pågående intervjustudien blant Matematikk 1-studenter gir indikasjoner om at dette kan være tilfelle
også blant våre studenter. Det synes derfor å være behov for tiltak som retter læringen av matematikk
mer inn mot begrepsstrukturer og dyp, relasjonell, forståelse.
Det er i tråd med allmenne teorier for læring (f.eks. Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2006) og studier
rettet mot læring av matematikk på universitetsnivå (f.eks. Chang, 2011; Jaworski & Matthews, 2011;
Mokhtar et al., 2010; Roddick, 2001) at læring gjennom deltakelse, kommunikasjon og samhandling
er fordelaktig for å oppnå dyp læring. Det syn på kunnskap og læring som prosjektet bygger på,
anerkjenner at studentenes engasjement er essensielt for godt læringsutbytte. I dette ligger både et
affektivt, atferdsmessig og kognitivt engasjement (Fielding-Wells & Makar, 2008). Både interesse og
motivasjon, arbeidsinnsats, og vilje til engasjement for å oppnå dyp læring er viktig for et godt
læringsutbytte.
Dette er grunnlaget for et hovedpunkt i prosjektet – å tilby et variert undervisningstilbud og varierte
læringsressurser. Læringsressurser innebærer her læringsressurser av alle slag. Begrepet omfatter altså
tradisjonelle forelesninger, lærebok og andre papirbaserte kilder, men også kortere og lengre
videopresentasjoner, pencasts, nettsider med teori og eksempel, tradisjonelle spørretimer og digitale
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diskusjonsfora, alt som kan stilles til studentenes disposisjon for å hjelpe dem i deres læring. Når det
gjelder det tekniske, så er presentasjons- og formidlingsteknologi sentralt i å kunne tilby varierte
muligheter for læring, mens mer fagspesifikk teknologi gir muligheter for en dreining av det faglige
innholdet fra vektlegging av rutinemessige utregninger til vektlegging av begrepsforståelse (Wolfram,
2010). Bruk av datamaskiner i matematikkundervisningen har en lang historie både ved IMF/NTNU
(Rønning, 1987) og ellers (Schoenfeld, 1988), men bl.a. utfordringer knyttet til det matematiske
symbolspråket har gjort at utviklingen har tatt lang tid. Gjennom dagens raske utvikling, spesielt av
Internett, ser ut til at det nå er i ferd med å skje et paradigmeskifte når det gjelder undervisning og
læring ved hjelp av teknologi (Engelbrecht & Harding, 2005). Utnyttet riktig kan dette bidra til å
styrke NTNU sin rolle i nasjonal og internasjonal matematikkutdanning.

5. Bidrag til fornying av NTNUs undervisnings-, lærings- og vurderingsmetoder
I prosjektet finnes tre momenter som i særlig grad kan tenkes å bidra til fornying: det elektroniske og
selvadministrerende evalueringssystemet (Maple T.A.), skifte av fokus fra dagens
studentassistentsystem til et mindre antall kvalitetssikrete Master- og PhD-studenter, samt et system
for tilbakemelding, som medfører at studentene får hjelp og gjennomgang med akkurat det de sliter
med. Disse momentene er i tråd med konklusjonene i FRIKT sin rapport angående
utdanningskvaliteten ved de IKT-relaterte sivilingeniørprogrammene (Midtstraum et al., 2013), der
begrepet aktiv læring er sentralt. Opplæring av studentassistenter gjennom LAOS-kurs er et viktig
element for sikre kvaliteten på assistenter på hele NTNU. I vårt opplegg, med et lavere antall
studentassistenter enn før, kan et mål være at LAOS-opplæringen blir gjort obligatorisk.
5.1. Elektronisk evaluering med bruk av Maple T.A. En av de største enkeltutfordringene med
eksamensbasert undervisning er at mange studenter forsøker å lære seg fagstoffet gjennom intensivt
arbeid kort tid før eksamen. Dette vil lede til en instrumentell forståelse av fagstoffet (overflatelæring)
mens det som er ønskelig er en relasjonell forståelse (dybdelæring) (Biggs et al., Kember, & Leung,
2001; Skemp, 1976). Relasjonell forståelse innebærer å kunne se sammenhenger og strukturer i
fagstoffet og krever aktivt arbeid over lenger tid (Skemp, 1976). Det klassiske øvingssystemet ved
NTNU er ment å fremme innsats gjennom hele semestret, men det har vist seg å være svært utsatt for
såkalt ”koking” (Midstraum et al. 2013), og er dessuten svært ressurskrevende.3 Derfor, og på basis av
at igangværende evaluering av opplegget i Matematikk 1 høsten 2013 viser at det elektroniske
evalueringssystemet Maple T.A. fungerer bra, vil IMF fortsette utviklingen av dette systemet. Noen
av dette systemets fordeler er:
H Individuell tilpasning: Maple T.A. bruker både Maples symbolske og numeriske kapasitet, og
kan derfor gjenkjenne riktige svar, også innenfor et angitt intervall ut fra individuelt genererte
parametere. Studenter kan få hint og nye oppgaver basert på de feil de har gjort.
H Klar og umiddelbar tilbakemelding til studenten: Studenten kan direkte se hva han/hun har
klart på en test, og kan gis muligheten til å gjøre om eller komplettere testen.
H Ressursbruk: Kostnaden for Maple T.A. i Matematikk 1 høsten 2013 beregnes til 20
timer/uke. De ressurser som dermed spares, vil brukes til arbeid som i større grad fokuserer på
kvalitet i utdanningen, bl.a. gjennom utvidet kontakttid mellom student og faglærer, samt ennå
bedre kvalifiserte øvingslærere.
H Enklere administrasjon: Systemet holder kontroll på hvem som har levert og fått godkjent
øvinger, og reduserer praktiske problemer med bortkomne løsninger.
5.2. Mattelab og øvingsassistentsystem. Det tradisjonelle øvingsopplegget i grunnundervisingen har
bestått av et stort antall mindre grupper med 25–30 studenter, der hver gruppe får veiledning én gang i
uken av én studentassistent. Mens dette systemet i utgangspunktet har mange positive sider – studenter
får veiledning i små grupper, de trenes i føring, og de må holde tritt med progresjonen i emnet –
forutsetter det imidlertid at studentassistene klarer veiledningen, at studentene møter opp, og at de i det
minste prøver å løse oppgavene. Erfaring viser at mange grupper har svært lavt oppmøte, at arbeidet i
for stor grad konsentrerer seg om å finne én eneste løsningsmåte, samt at studentene slutter å levere
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inn når de har oppnådd tilstrekkelig antall godkjente øvinger. Disse konklusjoner støttes også av
FRIKT sine erfaringer (Midtstraum et al., 2013, s. 13–14).
Vår måte å møte denne problematikken på består for det første i å gjennomføre den ukentlige prøven
med individualiserte Maple T.A.-tester, for det andre å erstatte ukentlige innleveringer med et mindre
antall, skriftlige eller muntlige, presentasjoner (som gis skikkelig tilbakemelding), og for det tredje i å
gjennomføre oppgaveveiledning i større klasserom, men med kvalifiserte lærekrefter (typisk mastereller PhD-studenter). Maple T.A. er beskrevet ovenfor, så vi vil nå beskrive de to andre momentene.
5.2.1. Mattelab – et åpent rom for matematikk. Ideen bak den såkalte Mattelaben er å skape et
miljø der det arbeides med matematikk, der ressurser i emnet er samlet, og der man kan få hjelp av
kvalifiserte veiledere. Antall studenter per øvingslærer i mattelaben er planlagt å være omtrent likt de
tradisjonelle øvingsgruppene (ca 25:1), men med mulighet til å tilpasse ressursene etter behov.
En mulighet til utbygging er å ha ett eller flere rom i nærheten av hovedrommet. Hovedrommet kan da
benyttes til korte gjennomganger av oppgaver eller fagstoff som studentene sliter med, mens de
nærliggende rommene kan brukes som ”stillerom” der studenter kan sitte og arbeide og øvingslærer
går rundt og hjelper. Gjennom denne virksomheten vil øvingslærer avdekke spesielle oppgaver eller
fagtema som faller vanskelig og kan forberede korte gjennomganger av dette i hovedrommet. Dette
annonseres både i stillerommene og på Internett, slik at de studenter som ønsker kan møte opp. Dette
kan karakteriseres som en student- og problemdrevet form for undervisning som ivaretar behovet for
differensiering.
5.2.2. Presentasjoner. Vi vil arbeide med presentasjoner på en måte der studentenes tekster, bevis
eller presentasjoner på tavle eller datamaskin gis grundig tilbakemelding, både på føring og korrekthet.
Innleveringer har hittil ofte bare blitt gitt et godkjent eller ikke godkjent. En grundigere tilbakemelding
vil gi studentene bedre muligheter til å utvikle sin egen evne til å presentere matematikk for andre. For
å muliggjøre dette ønsker vi et mindre antall innleverings- og presentasjonsoppgaver, både skriftlige
og muntlige, som evalueres av høyt kvalifiserte lærere. Hovedpoenget her er dels individualiserte
tilbakemeldinger, dels en bredere forståelse for alternative løsninger.
5.3. Forelesninger og faglærers tid med studentene. Forelesningen som undervisningsform har sitt
utspring i én persons presentasjon av materiale som typisk fantes i en bok eller et manuskript som ikke
var tilgjengelig for alle. Formen har holdt stand selv om forholdene for lengst har endret seg. Men med
den særdeles raske endringen som skjer i dag når det gjelder tilgjengelighet av læringsressurser, må
forelesningens rolle revurderes og utvikles. Dette gjelder ikke minst i store fag, der identiske
forelesninger gis i flere paralleller. Samtidig har forelesningen en svært lang tradisjon som en bærende
struktur i universitetsutdanningen, og den igangværende evalueringen av Matematikk 1 viser at også
dagens studenter ser på forelesningen som et viktig element i utdanningen. Den foreslåtte endringen
må derfor skje gradvis. Primært innebærer den at deler av forelesningstiden brukes til å ta opp
tema/problemer som kommer fra studentene selv. Dette har visse elementer av peer instruction eller
flipped classroom (Mazur, 2012), noe som i sine mest utviklete former krever at studentene forbereder
seg til forelesningen. Metoden er utviklet i USA, og erfaringer viser at den må innføres med en viss
moderasjon mot studenter som ikke er vant med å møte opp forberedt (Sopasakis, 2013).
Som et første skritt ønsker vi derfor å omprioritere bruken av forelesningstiden med det formål å
oppnå tid for faglærer til å interagere med studentene. Vi opprettholder strukturen med fire timer per
uke som ”forelesningstid”, men med et noe annet innhold enn nå. En forelesningstime i uken brukes til
utstrakt toveiskommunikasjon mellom studenter og faglærer, der studentene kommer med innspill til
tema de vil ha nærmere diskutert i klassen. Det som kommer opp her, vil danne utgangspunkt for én
av forelesningstimene i den påfølgende uken. De to andre timene vil i det første prosjektåret bli
gjennomført som ordinære forelesninger, men får naturlig nok noe mer preg av
oversiktspresentasjoner enn det som er vanlig i dag. Basert på utfallet av et slikt opplegg, kan
utformingen av forelesningstiden komme til å endre seg ytterligere i løpet av prosjekttiden. Vi
understreker at dette opplegget, og en eventuell reduksjon av antall klassiske forelesningstimer, er
basert på og nært knyttet til det utvalg av nettressurser som vil bli produsert i løpet av prosjekttiden (se
seksjon 2 og 3).
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En annen mulighet til interaksjon mellom faglærer og studenter er gjennom såkalt voting eller clickers,
interaktive verktøy for umiddelbare tilbakemeldinger fra studenter til faglærer. Ved IME har det i
2013 blitt gjennomført et pilotprosjekt i bruk av slik web-basert elektronisk avstemming. Voting kan
brukes i en klasseromssituasjon ved at foreleser stiller et spørsmål, studentene arbeider med
spørsmålet og svarer deretter på spørsmålet via sin laptop e.l. Resultatet av votingen blir umiddelbart
tilgjengelig for faglærer og studenter. Svarene kan så danne grunnlag for den videre faglige
fremdriften i forelesningen.

6. Spredning i og utenfor fagmiljøet
KTDiM vil starte med emnet Matematikk 1 i høstsemestret 2014 og med videreføring til Matematikk
2 i vårsemestret 2015. Senere i prosjektperioden vil også det store grunnemnet i statistikk inkluderes,
og eventuelt Matematikk 3 (se seksjon 7 for nærmere detaljer). Dette er i seg selv et storskalaprosjekt,
da disse emnene omfatter nesten alle sivilingeniørstudenter ved NTNU og en lang rekke lærere ved
IMF. Det vil derfor være en viktig oppgave å sørge for god forankring i hele fagmiljøet ved IMF.
Dette vil i første rekke skje gjennom instituttets faglærermøter, og ved å involvere berørte faglærere
allerede i utviklingsprosessen av prosjektets forskjellige deler. I et lengre perspektiv kan et dedikert
fagdidaktisk seminar (som involverer alle faglærere) bli til et bærekraftig moment i instituttets
aktiviteter. Omfanget av KTDiM-prosjektet tilsier at flesteparten av instituttets faglærere vil komme i
direkte kontakt det nye opplegget.
I tillegg til dette vil ressursene, som i mange tilfeller er engangsinvesteringer, også kunne brukes i
grunnemner innen lektor- og realfagsutdanningen. Spesielt gjelder dette videreutdanningsemner i
matematikk for lærere som ofte er basert på fjernundervisning, og som allerede er tatt opp i
prosjektbeskrivelsen til prosjektet Video for kvalitet og fleksibilitet. I en slik situasjon har videoer og
andre digitale ressurser åpenbare styrker. I et langsiktig perspektiv vil det spesielt være interessant å
høste erfaringer med alternative måter å organisere undervisningen på. Som berørt i seksjon 5.3, er det
naturlig å tenke seg en videre utvikling i retning av mindre vekt på klassiske forelesninger, til fordel
for mer aktiviserende og differensierte undervisningsformer.
Spredning utenfor IMF, men ved NTNU, vil naturlig inngå i fagdidaktiske seminarer ved IMEfakultetet. Flere serier av slike har blitt avholdt de siste årene, der også det nåværende pilotprosjektet i
Matematikk 1 har blitt diskutert.
Hva gjelder spredning utenfor NTNU, vil den dedikerte forskningsaktiviteten i KTDiM-prosjektet gi
spredning gjennom tradisjonelle vitenskapelige kanaler (tidsskrift og konferanser). Det noteres her at
Universitetet i Agder nettopp har blitt utvalgt til å opprette Senter for fremragende utdanning basert på
matematikkutdanning for brukere av faget (ingeniører, lærere og andre). I programplanen for dette
senteret er det eksplisitt skrevet inn samarbeid med NTNU, og KTDiM-prosjektet vil passe godt inn i
et slikt samarbeid og kunne bidra positivt til at dette senteret får en nasjonal forankring.
Universitets- og høgskolerådet etablerte i 2012 et prosjekt om samarbeid, arbeidsdeling og
konsentrasjon i MNT-fag. Prosjektet ledes av professor Bjørn Hafskjold ved NTNU, og til grunn for
prosjektet lå et ønske om å etablere et undervisningssamarbeid innenfor MNT-fagene. NTNU, UiB,
UiO, UiT og flere høgskoler deltar i dette samarbeidet. Matematikkdelen i dette prosjektet har spesielt
fokus på å forbedre og modernisere grunnutdanningen. KTDiM vil benytte seg av dette nettverket i
arbeidet med spredning av resultater på nasjonalt plan.
Internasjonalt vil en gjøre bruk av allerede eksisterende forbindelser på nordisk nivå (f.eks. DTU,
Chalmers, Lunds universitet), og på internasjonalt nivå bl.a. gjennom den gode kontakten med
University of Loughborough, UK. For internasjonal kontakt vil også The SEFI4 Mathematics Working
Group bli en naturlig arena.

7. Organisering av prosjektet, tidsplan og budsjett
7.1. Prosjekt- og referansegruppe. Prosjektet organiseres med en prosjektgruppe som ledes av
førsteamanuensis Mats Ehrnstrøm (koordinering, planlegging, produksjon og implementering).
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Prosjektgruppen består videre av førsteamanuensis Mette Langaas (produksjon, planlegging og
implementering, primært statistikk), førsteamanuensis Andrew Stacey (produksjon, planlegging og
implementering, primært videreføring til Matematikk 2 og 3), professor Kristian Seip (planlegging og
noe implementering, overordnede strategiske spørsmål) og professor Frode Rønning (planlegging,
evaluering, fagdidaktisk forskning). Som støtte i evaluerings- og forskningsdelen tilkommer en
stipendiat/postdoc-stilling. Prosjektgruppen forankres i instituttledelsen gjennom instituttets nestleder,
professor Aslak Bakke Buan (planlegging, evaluering, overordnede strategiske spørsmål).
Prosjektgruppen vil arbeide nært med de faglærere som til enhver tid er tilknyttet de emner som inngår
i prosjektet, og vil også kunne bruke eksterne ressurser (faglærere og stipendiater) til hjelp i
multimediaproduksjonen.
Det vil i tillegg opprettes en referansegruppe bestående av personer med kompetanse innen
matematikk og læring av matematikk, studentrepresentanter, samt en eller flere representanter fra
andre studieprogram ved NTNU, og eventuelt også ekstern representasjon. Prosjektledelsen vil også
sørge for å innhente tilbakemeldinger fra alle studieprogram som inneholder de grunnleggende
emnene i matematikk og statistikk. Det er dessuten viktig at arbeidet i prosjektet er godt forankret i
FUS, som øverste ansvarlige organ for kvalitetssikringen av sivilingeniørutdanningen.
7.2. Tidsplan og budsjett. Hvert emne i prosjektet gjennomføres etter en planleggingsfase, hvor
utvikling og integrering av de nettbaserte læringsressursene er sentralt, og følges av evaluering og
forskning. Evalueringen begynner samtidig med gjennomføringen av de respektive emner, mens det i
den påfølgende forskningen inngår grundigere og dypere undersøkelser av evalueringens utfall og
data. Kolonnen ’Følgeforskning’ i Tabell 1 omfatter her også planlegging av evaluering og
følgeforskning, basert på at evalueringsrelevante momenter tidlig må bli integrert i opplegget.
Utvikling og integrering
av læringsressurser

Gjennomføring
evaluering

og

Følgeforskning

2014V

Mat1 (fase 1)

-

FR + stip. + Uniped

2014H

Mat2 (fase 1)

Mat1

FR + stip. + Uniped

2015V

Mat1 (fase 2)

Mat2

FR + stip. + Uniped

2015H

Stat (fase 1) ,Mat2 (fase 2)

Mat1

FR + stip. + Uniped

2016V

Stat (fase 2) + (Mat3)

Mat2 + Stat

FR + stip. + Uniped

2016H

-

Mat1 + Stat + (Mat3)

FR + stip. + Uniped

Tabell 1: Tidsplan
2014

2015

2016

Adm. støtte prosjektledelse (40 %)

260

270

280

Frikjøp prosjektdeltagere (120 %)

780

810

840

Øvingslærere (60 %)

240

250

260

Stipendiat/PostDoc

650

675

700

Driftsmidler stipendiat/PostDoc

40

40

40

Driftsmidler prosjektgruppe

100

100

100

50

100

Konferanse og workshop
Beløp i 1000 NOK

6585
Tabell 2: Budsjett
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Kostnaden for hele KTDiM er beregnet til 6 585 000 NOK. De forskjellige postene fremgår av Tabell
2, men det bemerkes at de to primære kostnadene er utviklingen av læringsressurser (’Frikjøp
prosjektdeltakere’) samt følgeforskning. Disse er også de to postene søkerne anser som viktigst for
prosjektet.
!
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Curriculum Vitae
Personal data
Mats Ehrnstrøm, born a Swedish citizen on August 2, 1976. Married to Birgitta Ehrnstrøm, MD, St
Olav University hospital. Children: Noah, born 2007, and Aron, born 2011.
!

Positions
[2012–] Associate Professor (Førsteamanuensis), Department of Mathematical Sciences, Norwegian
University of Science and Technology.
[2008–2012] Assistant Professor (Akademischer Rat a.Z.), Department of Applied Mathematics,
Leibniz Universität Hannover.
[2007–2008 (part time)] Teacher and University representative for the Mathematical profile, Lund
Cathedral School.
[2005–2008] PhD-position, Department of Mathematics, Lund University.
[2004] Assistant teacher, Department of Mathematics, Lund University.
!

Education
[2008] Doctor of Philosophy, Mathematics, Lund University.
[2006] Licentiate of Philosophy, Mathematics, Lund University.
[2004] Master of Science, Mathematics, Lund University.
[2003] Teacher of Mathematics and Psychology, Malmö/Lund University.
!

Publications
30 publications in peer-reviewed scientfic journals. 2003 Thesis: On Differences Between Students
and Teachers in Their Perception of Mathematics (in Swedish).
!

Conferences and talks
Since 2009: 15 invited talks in conferences (one as main speaker), 4 organised minisymposia and 1
organised workshop; group coordinator for Karlsruhe Technical University 16th Seminar on Evolution
Equations; 10 additional research visits and seminar talks. 4 popular talks, including the Autumn
Academy for Teachers 2009, Hannover.
!

Teaching and supervision
Complete classes on undergraduate and graduate level since 2009 (part of Prüfungskollegium before
Habilitation), with course design and lecture notes. Supervised 6 completed bachelor and master
thesis (Germany and Norway), currently supervising 1 PhD and 4 master students.
!

Grants and projects
9 grants as PhD student, one conference grant from the Royal Physiographical Society, one 3 000 000
NOK grant from NTNU (for the evaluation excellent from NRC). 150 000 NOK internal grant for
pilot project ‘Faglig bruk av IKT i sivilingeniørutdanningen’ (Math 1-project), 50 000 NOK internal
grant for pilot project on Maple T.A. (spring 2014).
!

Rewards and nominations
Årets læringsmiljø 2013 (as part of the Math 1-team).
!

Honorary appointments
3 editorial appointments since 2011, reviewing assignments for ZentralBlatt, MathSciNet, and more
than 25 different journals since 2007.
!

Other relevant information
Leader for the project group in the current Math 1-project. Participant in the voting project at the same
department, and upcoming Maple T.A-project in Math 2.

Curriculum Vitae
Personal data
Mette Langaas, born a Norwegian citizen on June 18, 1967.
!

Positions and past professional experience
[2004–] Associate Professor (Førsteamanuensis), Department of Mathematical Sciences (IMF),
Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
[2009-2010] Associate Professor, Department of Molecular Biology and Cancer Research, NTNU.
[2008-2009] Visiting researcher at Walter and Eliza Hall Institute for Medical Research,
Bioinformatics Group headed by Professor Terry Speed.
[2007-2008] Associate Professor II, Department of Mathematics, University of Oslo.
[2002-2004] Post doc, IMF, NTNU.
[1995-2001] (Senior) Research Scientist, Norwegian Computing Centre, Oslo.
[1991-1995] Phd student, IMF, NTNU.
!

Education
[1995] Doctor Ingeniør, IMF, NTNU.
[1993] Pedagogical education for Siv.Ing.'s (PUFS),
[1991] Sivilingeniør (Siv.Ing.) in Industrial Mathematics, NTNU.
!

Publications
29 publications in peer-reviewed scientific journals. 4 publications under evaluation for publication.
Current indecies: h-index is 10 (ISI), and 14 (Google Scholar), g-index is 18 (ISI), and g-index 23
(Google Scholar), i10 index is 20 (Google Scholar).
!

Conferences and talks
Invited plenary talk at the 24th Nordic Conference on Mathematical Statistics in Umeå (2012).
Member of programme and arrangement committee for the Abel symposium on "Statistical analysis of
high dimensional data" in Lofoten, May 2014. Chairing and arranging sessions on multiple testing and
bioinformatics at SPMGD2013 in Amsterdam, 22nd Nordic conference on mathematical statistics in
Vilnius (2008).
Committee work
Served on 9 PhD-committees (one first opponent, four second opponent).
!

Teaching and supervision
Taught statistics courses (2004-2013) at bachelor and master level at NTNU, including
TMA4240/TMA4245 Statistics. Supervised one PhD student (2009) and one post doc (2007) at IMF,
co-supervised 4 PhD students at other NTNU departments. Supervised 16 Master and Diploma
students (2003-2013) and 16 5th year project students (2003-2013) at IMF. Currently supervising one
PhD student, co-supervising one PhD student (outside IMF), one Master student and one 5th year
project student at IMF.

!
Grants and projects
Head of the NTNU (2003-2006) cross-disciplinary project BIOEMIT with 40 participants. Head of the
IME pilot project on www-based voting for increased interactivity in lectures. PhD grant for current
PhD student at IMF from the Liaison Committee between the Central Norway Regional Health
Authority and NTNU.

Curriculum Vitae
Personal data
Frode Rønning, born 1957, Norwegian citizen. http://www.ntnu.no/ansatte/froderon/
!

Position and other professional experience
[2013–] Professor of Mathematics and Mathematics Education, Department of Mathematical Sciences,
Norwegian University of Science and Technology.
[2000–2013] Professor of Mathematics at Sør-Trøndelag University College, Faculty of Teacher and
Interpreter Education (HiST ALT).
[1990–2000] Associate Professor (førsteamanuensis) of Mathematics at Sør-Trøndelag University
College, Faculty of Teacher and Interpreter Education (HiST ALT).
Vice Dean, Faculty of Teacher Education, HiST, 1997-2000
Visiting scholar at University of Colorado (1993), State University of New York at Albany (1994),
University of Würzburg (1999 and 2012) and University of Cambridge (2005).
Chair of Nordic Society for Research in Mathematics Education (2008-2011).
Member of board for SFU “under construction” at University of Agder.
!

Education
[1989] Dr. Scient. in Mathematics, University of Trondheim, College of Arts and Science.
[1982] Certificate of Teacher Education, University of Trondheim, College of Arts and Science.
[1982] Cand. Scient. in Mathematics, University of Trondheim, College of Arts and Science.
!

Publications
More than 40 peer-reviewed publications in mathematics and mathematics education and more than 40
publications in other professional outlets (journals, book chapters).
!

Conferences and talks
Since 2009: Around 25 talks in conferences and as guest lectures or seminar talks.
!

Teaching and supervision
Supervision of around 25 master students (including on-going) and 3 PhD students (one recently
submitted his thesis). Taught courses in Mathematics and Mathematics Education on all levels.
!

Leadership of research projects
• 2002-2004, 2005-2006: ICT-based in-service education in mathematics for teachers (SOFF/NUV),
member of steering board
• 2006-2010: Teaching Better Mathematics (RCN), member of steering board and project leader at
HiST ALT.
• Skriving i kunnskaps- og profesjonsutvikling – et utviklingsområde for lærere og lærende i alle fag
(HiST), vice chair
!

Editorial work
Nordic Studies in Mathematics Education (2010–present), Tidsskriftet FoU i praksis (2007–2012),
Proceedings from Continued Fractions and Geometric Function Theory (1997), Proceedings from 4th
Nordic Conference on Mathematics Education (2005), Proceedings from Konferansen FoU i praksis
(2006, 2007, 2008, 2011)
Peer and scientific review work
" Evaluation of applicants for positions at førsteamanuensis and professor level, as well as
promotions, for Norwegian and Swedish universities and university colleges.
" External examiner of PhD theses in Mathematics at NTNU and in Mathematics Education at
University of Agder and University of Cambridge, UK.
" Reviewer for international journals in Mathematics and Mathematics Education

CV for Kristian Seip (www.math.ntnu.no/~seip)
Personal data: Born 1962 in Oslo (Norway), Norwegian citizen
Ph.D. (1988), Norwegian Institute of Technology
Position: Professor of Mathematics at NTNU since 1994 (employed since 1993)
Past professional experience:
• Vice Dean for Education, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering, NTNU,
2006–2012 (6 years), including leadership of FRIKT (2011–2012)
• Chair, Department of Mathematical Sciences, NTNU, 1997–2001 (5 years).
•
•
•
•
•
•
•

Visiting Professor, Université de Provence (Aix-Marseille I), one month 2009/2010
Fred and Lois Gehring Professor of Mathematics, Univ. of Michigan, 2003 (Winter)
Visiting Professor, Université Bordeaux I, 2001 (June–July)
Visiting Scholar, Centre de Recerca Matemàtica, Barcelona, 1997 (September), 1999 (June – July), 2000 (June
– July), 2011 (June – July)
Visiting Scholar, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, 1995 (Autumn)
Postdoctoral fellow, Mittag–Leffler Institute, Sweden, 1990–1991
Postdoctoral fellow, Centre de Physique Théorique, CNRS, Luminy, Marseille, 1988–1989.

• President of the Norwegian Mathematical Society, 2003–2007
• Chairman of the Abel Committee for the Abel Prize, 2006–2010
• On Scientific Advisory Board for Centre de Recerca Matemàtica, Barcelona, 2007–2011.
Teaching and supervision: Supervised roughly 30 master theses, 9 PhD students (5 so far to completion), 9
postdoctoral fellows. Taught mathematics courses at all levels at NTNU, including Calculus 1 (TMA4100) 2003–
2005 and 2013. Awarded Tekna’s stipend for “pedagogisk nybrottsarbeid” in 2005 as Coordinator of TMA4100.
Leadership of research projects with external funding:
• PI of “Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs” (2013–2018), funded with NOK 11.5 million by the Research
Council of Norway (RCN) for ERC Advanced Grant application fully meeting ERC’s excellence criterion)
• Responsible (with Yurii Lyubarskii) for a one year program 2012–2013 “Operator-Related .Function Theory and
Time-Frequency Analysis”, Centre for Advanced Study, Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo
• PI of several past projects funded by RCN, including “Nonlinear Problems in Mathematical Analysis” (2008–2013)
• Node Coordinator of EU Research Training Network 2000–2004.
Honors and awards:
• European Mathematical Society Lecturer 2012
• Invited Speaker (45 minutes), International Congress of Mathematicians, Berlin, 1998.
• Inaugural Fellow of the American Mathematical Society, 2012
• The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA), elected member 2005
• The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS), elected member 2001
• Norwegian Academy of the Technological Sciences (NTVA), elected member 1999.
Editorial work:
Acta Mathematica (2003–2012), Expositiones Mathematicae (2003–present), Annales des sciences mathématiques du
Québec (2008–2013), Analysis and Mathematical Physics (2010–present), Functiones et Approximatio (2005–present),
Collectanea Mathematica (2006–present), Encyclopedia of Mathematics (2011–present), Bulletin des Sciences
Mathématiques (2012–present)
Peer and scientific review work:
• Evaluation of research in mathematics at University of Jyväskylä (2011), Aalborg (2012); served on evaluation
panels for research councils in Finland, Denmark, Ireland; written evaluation reports for research councils in
Sweden, France, Israel, Canada, U.S., Chile
• Review for tenure in the U.S., on committees for habilitation in France (Lyon and Marseille) and Austria
(Vienna), and on PhD committees in Canada (Laval), Spain (Universitat de Barcelona), and Sweden (Chalmers
University of Technology and Royal Institute of Technology).

Curriculum Vitae
Personal data
Andrew Stacey, 22nd September 1975, British subject.

!

Positions
[2007-] Associate Professor (Førsteamanuensis), Department of Mathematical Sciences (IMF),
Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
[2005-2007] Research Associate in Algebraic Topology, University of Sheffield.
[2004-2005] Postdoctoral Researcher in Mathematics, NTNU.
[2001-2004] Szegö Assistant Professor, Department of Mathematics, Stanford University.

!
Education
[2001] PhD, Mathematics Institute, Warwick University.
[1998] M.Math, Oxford University.

!
Publications
7 publications in peer-reviewed scientific journals, 5 publications under evaluation for publication.
Conferences and talks
18 invited talks at workshops and conferences in Europe, the USA, and China; including at the
KOMIN conference for Norwegian mathematics students in 2009.

!
Teaching and supervision
[2007-] Teaching at NTNU: taught courses at all levels, including 1st year calculus and linear algebra
(TMA4110/5) and advanced geometry and analysis (MA3402 and TMA4230).
[2001-2004] Teaching at Stanford: taught courses at all levels, including multivariable calculus and
differential geometry.
[1998-2001] Teaching at Warwick University: undergraduate supervisor and classroom instructor.
Also supervised five Masters students (1 current) and currently supervising one doctoral student.

!
Grants and projects
One of the Principal Investigators on the ”Topology in Norway” RCN Project 213458

!
Rewards and nominations
”Lecturer of the Year”, IME NTNU, 2011
Gibbs Prize for first position in final year, Oxford University
Other relevant information
Developer of online teaching resources including MathML-enabled Wiki and Forum for students at
NTNU enrolled in mathematical courses.
Developer of iPad application ”Simply Complex” to enable students to visualise operations on
complex numbers.
System administrator for and contributor to the online mathematical wiki ”the nLab”.

