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Strukturen til kurset

1. Les før forelesninger
2. Under foresninger
3. Øvinger
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Før forelesninger

1. Få sider å lese hver uke.
2. Les før forelesninger. Det hjelper også med å løse forebererende

oppgaver.
3. Inneholder definisjoner, kanskje et viktig teorem, enkle eksempel.
4. Se læreboka og videoer for mer informasjon.
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Under forelesninger

1. Varierende innehold.
2. Gruppearbeid. Vi bruker Blackboard collaborate på digitale

forelesninger, som hjelper med dette. På fysiske forelesninger vi prøver
å arbeide i rammene sett på nåværende smittervernsråd.

3. Spørsmål og svar.
4. Intuisjon og visualisering av matematiske begrep og teorem.
5. Eksempler.
6. Kanskje noe forelesning òg.
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Øvinger

1. Tre deler: forbererende oppgaver, innleveringsoppgaver og anbefalte
øvinger.

2. De forbererende forbeder dere til neste ukes forelesninger. De er enkle,
korte og bygger på oppsummering.

3. Forbererende oppgaver er en del av innlevering, men det sjekkes bare
om dere har gjort dem eller ei.

4. Innleveringsoppgaver likner på eksamensoppgaver.
5. Anbefalte oppgaver er ekstra; noen ganger har de mer øvelse til noe

dere burde øve så mye dere mestrer enkle oppgaver (disse er merka),
noen ganger er de fordypende eller mer krevende.

6. Anbefalte øvinger leveres ikke, men gjerne stille spørsmål til meg eller
andre i fagstab om dem.
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Innhold

De store måla: Integralet og den deriverte.
For å forstå dem og å være i stand til å regne dem ut, ser vi på en rekke
andre ting:
1. Repetisjon eller «repetisjon»: Reelle tall, intervall, funksjonsbegrep,

funksjoner, litt geometri, absoluttverdi
2. Tallrekker og kontinuitet: Hva er en tallrekke og når tilnærmer den

seg noen grenseverdi? Hva slags funksjoner er kontinuerlig eller
ukontinuerlig og hvilke egenskaper har de?

3. Den deriverte: Det har noe med gjøre om hvor fort noe øker eller
minsker. Vi lærer oss å forstå den og regne den.

4. Integralet: Når vi veit hvor fort noe øker, hvor mye av det blir til
slutt? Hvor stor er arealet under grafen til en funksjon?
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