
TMA4100'Matema,kk'1 
Strategier(og(hjelpemidler,(rubrikk(4–6:((
1.  Anbefalte(oppgaver,(øvingsgjennomganger(og(ma@elab(
2.  Temasider(og(digitale(læringsressurser(
3.  Hjemmesiden(og(den(ukentlige(fremdriFen. 
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Rubrikk 4: Hva er hensikten med 
anbefalte oppgaver, øvings-
gjennomganger og mattelab? 
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Anbefalte'øvingsoppgaver'

Hva(er(anbefalte(øvingsoppgaver?(
• De@e(er(forslag(Jl(oppgaver(dere(kan(gjøre.(
• Oppgavene(blir(gi@(hver(uke.(
• Du(skal(ikke(levere(disse(oppgavene.(

Hvordan(bruke(anbefalte(øvingsoppgaver?(
• Oppgavene(er(valgt(ut(for(å(gi(deg(en(innføring(av(
stoffet(som(gjennomgås(i(forelesning.(
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Øvingsgjennomganger'

Hva(er(øvingsgjennomganger?(
•  Noen(av(øvingsoppgavene(er(merket(med(at(de(gjennomgås(i(
plenum.(

•  Disse(oppgavene(har(ikke(et(skriFlig(løsningsforslag,(men(de(
gjennomgås(i(auditorium((på(gi@e(Jdspunkt(hver(uke).(

•  Løsningene(Jl(disse(oppgavene(finnes(også(som(video((lages(
hver(uke).(

Hvordan(bruke(øvingsgjennomganger?(
•  Øvingsoppgavene(som(brukes(her(er(plukket(ut(for(at(du(skal(
forstå(sentrale(deler(av(læreboken.(

•  De@e(er(din(mulighet(Jl(å(få(en(skikkelig(gjennomgang(av(
oppgaver((gjennomgangene(er(ment(Jl(å(komple@ere(
forelesningene(på(de@e(punktet).(
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Ma<elab'

Hva(er(ma@elab?(
• På(gi@e(Jdspunkt(hver(uke,(vil(en(del(studentassistenter(
(studasser)(være(Jlgjengelige(for(spørsmål.(

•  Foregår(i(to(auditorium.(E@(er(sJlle,(og(det(andre(er(
ment(for(gruppearbeid(i(små(grupper.(

Hvordan(bruke(ma@elab?(
• Du(kommer(Jl(et(Jdspunkt(som(passer(deg,(og(sJller(de(
faglige(spørsmålene(du(må@e(ha.(

• Bruk(gjerne(sjansen(Jl(å(samarbeide(med(
klassekamerater((men(hold(støynivået(lavt).(



Rubrikk 5: Temasider. Hva er 
digitale læringsressurser og 
hvordan bruke dem? 
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Hvilke ressurser har vi ? 

•  Tekst: Norsk oversettelse av mange definisjoner 
og teoremer fra pensum. 

•  Videoer: Introduksjonsvideoer, videoer som 
forklarer viktige begreper, samt gjennomganger av 
gamle eksamensoppgaver.  

•  Pencaster: Forklarer viktige begreper eller går 
gjennom oppgaver fra boka. 

•  Mapleark: Veiledningsark for bruk av 
programvaren Maple. 

•  Eksempler: Gjennomarbeidede eksempler i 
elektronisk format 
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Hvordan bruke ressursene? 

•  Er ment som et supplement til boka, 
forelesningene og øvingsopplegget. 

•  Hver student trenger ikke å gå gjennom/
bruke alle ressursene, plukk de som passer 
deg best! 
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Eksempel på bruk: 

•  Vanskelig/uvant at boka er på engelsk? Bruk 
tekstressursene med norske teoremer, definisjoner 
og eksempler. 

•  Har boka for få eksempler? Bruk ressursene med 
teksteksempler, videoer med eksamensoppgaver 
og pencast med oppgaver/eksempler. 

•  Hvordan skal denne oppgave føres? Se videoene 
med eksamensoppgaver for å få tips til føring. 

.(
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Hvordan finne ressursene? 

•  Følg lenke til Temasider fra fagets nettside ! 

•  Denne lenken finnes i menyen øverst til venstre 
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Inndeling–hvordan'finne'aktuelle'
ressurser'
Pensum(er(delt(inn(i(9(tema((som(hver(Jlsvarer(et(kapi@el(i(
boken):(
1.  Grenser(og(konJnuitet(
2.  Derivasjon(
3.  Transcendentale(funksjoner(
4.  Flere(anvendelser(av(derivasjon(
5.  Integrasjon(
6.  Integrasjonsteknikker(
7.  Anvendelser(av(integrasjon(
8.  Differensialligninger(
9.  Følger,(rekker(og(potensrekker(

Under(hvert(tema(finner(du(en(kort(innføring(i(de(vikJgste(
begrepene(og(lenker(Jl(diverse(læringsmateriale((videoer,(
eksempler(og(oppgaver).(
(



Rubrikk 6: Den ukentlige 
fremdriften i Matematikk 1. Hva 
finner jeg hvor på hjemmesiden?(



Forsiden(

l Nye,(vikJge(beskjeder(

l Lenker(Jl(den(aktuelle(ukes(temasider,(Maple(T.A.btest,(
anbefalte(øvingsoppgaver,(øvingsgjennomgangsvideoer,(
og(videoforelesninger.(
l Denne(vil(bli(oppdatert(i(forkant(av(hver(uke.(

(

Gul(boks((midt)(

Blå(boks((venstre(side)(



Sidemeny'1(

Paralleller(
l Her(finnes(oversikt(over(alle(parallellene,(og(lenker(Jl(
parallellspesifikke(sider(med(informasjon(om(foreleser,(
forelesningsJderb(og(rom,(prioriterte(ma@elabJder(og(
referansegruppen.(

FremdriFsplan(

l Oversikt(over(hva(som(foreleses(for(hver(uke,(med(
lenker(Jl(Jlhørende(anbefalte(øvingsoppgaver(og(LF,(
videoforelesninger,((øvingsgjennomgangsvideoer,(og(
obligatoriske(innleveringer.(



Temasider(

Sidemeny'2(

l Her(finnes(Jdspunkter(for(forelesningene(Jl(alle(
parallellene,(øvingsgjennomgang(og(ma@elab.(
l Merk(at(Jdene(for(ma@elab(kun(er(prioriterte(Jder,(altså(
at(alle(kan(møte(opp(Jl(alle(oppsa@e(Jder(for(
ma@elaben.(

(

l Bruk(av(disse(gjengås(i(rubrikk(5.(

Timeplan(



KontakJnformasjon(

OFe(sJlte(spørsmål(

Sidemeny'3(

l Her(finner(du(svar(på(endel(essensielle(spørsmål(rundt(
fag,(slik(som(hvilke(akJviteter(som(er(obligatoriske(og(
hvordan(en(bruker(Maple(T.A.btestsystemet.(

l Her(finner(du(informasjon(om(epostlistene(som(skal(
brukes(for(å(kontakte(fagkollegiet(ved(forskjellige(
forespørsler.(


