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Plan for dagen

1. Hva kan du forvente av en forelesning?

2. Hva er hensikten med Maple T.A. og hvordan fungerer 

det?

3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

4. Hva er hensikten med anbefalte oppgaver, 

plenumsregninger og mattelab?

5. Innføring i bruk av temasidene

6. Den ukentlige fremdriften i Matematikk 1
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1. Hva kan du forvente av en forelesning?
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1. Hva kan du forvente av en forelesning?

• Oversiktsforelesninger
– Holdes på mandag/tirsdag med varighet 2 x 45 minutter.

– «Klassisk» forelesning med noe mer oversiktspreg.

• Interaktive forelesninger
– Holdes på onsdag/torsdag med varighet 2 x 45 minutter.

– Fokus på interaksjon, der vi legger ut oppgaver i dagene i forveien som så 
blir tema for de interaktive forelesningene.

• Oversiktsforelesningene og de interaktive forelesningene utgjør 
tilsammen en helhet, der formålet er å gjøre dere fortrolig med de 
tilhørende nøkkelbegrepene.
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2. Hva er hensikten med Maple T.A.?

• Maple T.A.-testene
– Du finner testene her: https://ntnu.mapleta.com/ntnu/login/login.do

– For å logge inn bruker du ditt NTNU-brukernavn og –passord.

– Første gang du logger inn må du registrere deg i klassen «TMA4100 Matematikk 1» 
(se «Ofte stilte spørsmål» på hjemmesiden for mer informasjon).

– Følg lenken «TMA4100 Matematikk 1» fra startsiden, og du vil finne en oversikt over 
alle tester lagt ut så langt i semesteret.

– Trykk på en test for å åpne den (testene kan bare åpnes før tidsfristen er gått ut).

• Om testene
– Ny test hver tirsdag med frist tirsdag kl. 16.00 to uker senere.

– Du har ubegrenset med forsøk på å klare testen før tidsfristen er gått ut.

– Hver test har 6 oppgaver, hvorav minst 4 må besvares riktig for å bestå testen.

https://ntnu.mapleta.com/ntnu/login/login.do
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2. Hva er hensikten med Maple T.A.?

• Hva er Maple T.A.?
– Maple T.A. er et nettleserbasert verktøy til bruk for øvinger i matematikk.

– Maple T.A. kjøres i nettleseren slik at du kan fra din egen PC eller på 
NTNUs datasaler åpne og besvare tester uten annen programvare enn en 
oppdatert nettleser.

• Noen fordeler med Maple T.A.
– Testene blir automatisk rettet og du får umiddelbart vite hvorvidt oppgavene 

er besvart korrekt.

– Ved å bruke Maple T.A. kan vi bruke mindre ressurser på retting, og mer 
ressurser på andre læringsressurser, som for eksempel mattelab.

– Du har i prinsippet konstant tilgang til et enkelt verktøy for å teste om du har 
forstått pensum.
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2. Hva er hensikten med Maple T.A.?

Hver oppgave skal ha en beskrivelse av hvilken form svaret skal være på, men her er noen 
generelle regler og tips:

• Maple T.A. godtar kvadratrot (sqrt), eksponenter (for eksempel 3^2) og vanlige funksjoner 
som for eksempel ln, sin, cos og tan.

• Maple T.A. godtar alle ekvivalente formuleringer av svaret, for eksempel 2*2, 4*cos(0) eller 
1 + 1 + 1 + 1 i stedet for 4.

• Om ikke annet er oppgitt godtar Maple T.A. bare eksakte svar.

• Vær nøye med bruken av parenteser i svaret. Maple T.A. vet ikke hva du tenker, bare hva 
du skriver.

• «Quit & Save» lagrer besvarelsen slik at du kan jobbe videre med den senere, mens 
«Submit Assignment» registrerer besvarelsen.

• For noen oppgaver finnes det en knapp i menyen til venstre som heter «How did I do?», 
som sier om svaret er galt eller rett. Svarene kan endres underveis i en test.

• Trykker du «Submit Assignment» vil de svarene som var rett være lagret og må ikke 
besvares neste gang testen åpnes.
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2. Hva er hensikten med Maple T.A.?

• Hvis du har problemer med å få Maple T.A. til å godta svaret 
ditt, sjekk om du har regnet riktig og sjekk at du har skrevet 
inn svaret korrekt (se spesielt på parenteser og lignende).

• Du kan få hjelp til å løse Maple T.A.-tester på mattelaben.

• Hvis du etter å ha sjekket nøye fremdeles mener at svaret ditt 
er korrekt, og at Maple T.A. tar feil, så kan du se under 
«Kontaktinformasjon» på hjemmesidene for hvordan du kan 
kontakte Maple T.A.-teamet.
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3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

• Studentutsagn om overgangen fra videregående skole (VGS) til NTNU:
– «Jeg tror det er viktig at det blir tydelig informert om at arbeidsmengden er kvantitativt 

forskjellig fra VGS nivå tidlig.»

– «Jeg syns at nivået på vårt første mattefag på universitetet var bra. Det la et godt grunnlag 
for videre pensum i andre fag.»

– «Gå mer i dybden på hva som er opphavet bak matematikken, og hvorfor ting blir som de 
blir. F.eks. på VGS lærte vi at 𝑑𝑥/𝑑𝑡 bare var noe man for ordens skyld skulle legge på 
uttrykket man skulle derivere. Det stemmer jo overhodet ikke!»

– Mange opplever manglende samsvar i språk og notasjon.

(Utdrag fra spørreundersøkelse høsten 2013.)

• De fleste studenter opplever overgangen som stor, både når det gjelder faglig 
nivå og arbeidsmengde. De forventer også at den skal være stor.
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3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

• Studenters opplevelse av overgangen fra VGS til NTNU med tanke 
på det faglige nivået i matematikk:

• Mer enn 80% forventer at overgangen skal bli stor.

• Om lag halvparten av studentene opplever omfang og 
vanskelighetsgrad på pensum som passe.

• Denne opplevelsen avhenger lite av inntakskarakter.
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3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

Karakter Jeg håper jeg får Jeg tror jeg får

A 20,0 % 4,1 %

B 30,4 % 14,1 %

C 34,8 % 29,1 %

D 9,6 % 26,9%

E 4,2 % 18,1%

F 0,0 % 6,5%

(Resultater fra spørreundersøkelse høsten 2014.)
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3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

Karakter Jeg fikk følgende karakter i Matematikk 1 Jeg tror jeg får følgende karakter i Matematikk 2

A 12,0 % 8,8 %

B 20,2 % 23,2 %

C 21,7 % 35,7 %

D 20,4 % 22,1 %

E 13,3 % 7,6 %

F 7,6 % 1,5 %

(Resultater fra spørreundersøkelse våren 2015.)
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3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

Hvor mye tid bruker du til sammen på Matematikk 1 på en vanlig uke?

< 3 timer 3,5 %

3 – 6 timer 18,0 %

6 – 9 timer 33,3 %

9 – 12 timer 30,0 %

12 – 15 timer 11,8 %

> 15 timer 3,4 %

(Resultater fra spørreundersøkelse høsten 2015.)



14

3. Forventninger og strategier for å lykkes i Matematikk 1

Hva kan jeg gjøre?

1. Studere den tiden som er avsatt. Et heltidsstudium er 
beregnet til 48 timer per uke utenfor feriene.

2. Arbeide aktivt med stoffet. Spør. Prøv å forstå. Spør igjen.

3. Følg øvingsopplegget gjennom hele semesteret. Skriv 
løsningene skikkelig for deg selv, som om de skal leses om 
ti år. Angi hvorfor utregninger fungerer.

4. Repeter grunnleggende regneferdigheter. Universitetet 
legger vekt på forståelse, men regning er et håndverk som 
må trenes.
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4. Hva er hensikten med anbefalte 

oppgaver, plenumsregning og mattelab?

• Hva er anbefalte oppgaver?

– Dette er forslag til oppgaver dere kan gjøre.

– Oppgavene blir gitt hver uke.

– Du skal ikke levere disse oppgavene.

• Hvordan bruker jeg de anbefalte oppgavene?

– Oppgavene er valgt ut for å gi deg en innføring i stoffet som 

gjennomgås i forelesningene (være seg oversiktsforelesningene 

eller de interaktive forelesningene).
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4. Hva er hensikten med anbefalte 

oppgaver, plenumsregning og mattelab?

• Hva er plenumsregning?
– Plenumsregning er en forelesning der det blir regnet oppgaver 

knyttet til relevante nøkkelbegrep.

– Spesielt vil noen av de anbefalte oppgavene bli gjennomgått.

– Plenumsregningen vil bli filmet på fredager (10.15 – 12.00).

• Hvordan bruke plenumsregningen?
– Dette er din mulighet til å få en detaljert gjennomgang av 

oppgaver, som er ment til å komplementere 
oversiktsforelesningene og de interaktive forelesningene.
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4. Hva er hensikten med anbefalte 

oppgaver, plenumsregning og mattelab?
• Hva er mattelab?

– Mattelab er et sted du kan gå for å 
få hjelp med Maple T.A.-tester, 
skriftlige innleveringer og anbefalte 
oppgaver.

– Mattelaben foregår i to auditorier: ett 
stille og ett for gruppearbeid.

• Hvordan bruke mattelab?
– Du kan gå på mattelaben når det 

passer deg for å stille de faglige 
spørsmålene du måtte ha.

– Dere må gjerne samarbeide på 
mattelaben (men hold støynivået 
nede).
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5. Innføring i bruk av temasidene

Hva finner du på temasidene?

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

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

• Pencaster: Videoer som forklarer viktige begreper eller som går 
gjennom ulike oppgaver.

• Mapleark: Veiledningsark for bruk av programvaren Maple.

• Eksempler: Gjennomarbeidede eksempler i elektronisk format.
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5. Innføring i bruk av temasidene

• Disse ressursene er ment som et supplement til den 

øvrige undervisningen og læringsmateriellet.

• Du trenger ikke gå gjennom og bruke alle ressursene. 

Plukk de som passer best for deg.

• For å gå til temasidene trykk på lenken «Temasider» på 

hjemmesidene (se i menyen til venstre på skjermen).
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5. Innføring i bruk av temasidene

Hvordan kan jeg bruke temasidene?

• Er det vanskelig eller uvant å lese matematikk på engelsk? Bruk 
tekstressursene med norske teoremer, definisjoner og eksempler.

• Har du behov for flere eksempler? Bruk ressursene med 
teksteksempler, videoer med eksamensoppgaver eller pencaster
med oppgaver eller eksempler.

• Hvordan skal denne oppgaven føres? Se videoene med 
eksamensoppgaver for å få tips til føring.
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6. Den ukentlige fremdriften i Matematikk 1

Hva står på startsiden?

• Gul boks (i midten)
– Viktige beskjeder

• Blå boks (høyre side)
– Lenker til den aktuelle ukens temasider, Maple T.A—test, 

anbefalte øvingsoppgaver og videoforelesninger

– Dette blir oppdatert i forkant av hver undervisningsuke.
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6. Den ukentlige fremdriften i Matematikk 1

• Paralleller
– Her finner du en oversikt over alle 

parallellene, og informasjon om 
undervisningstidspunkter.

• Fremdriftsplan
– Her finner du en oversikt over hva 

som foreleses for de ulike ukene, 
med lenker til tilhørende oppgaver 
og videoforelesninger
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6. Den ukentlige fremdriften i Matematikk 1

• Timeplan
– Her finner du en oversikt over alle 

undervisningstidspunktene.

– Merk at tidene for mattelaben kun er 
prioriterte tidspunkter, og at alle kan 
møte opp til alle oppsatte tider for 
mattelaben.

• Temasider
– Her finner du de ulike temasidene med 

digitale læringsressurser og mye mer.
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6. Den ukentlige fremdriften i Matematikk 1

• Ofte stilte spørsmål
– Her finner du svar på ofte stilte spørsmål 

knyttet til emnet, blant annet om hvilke 
aktiviteter som er obligatoriske og hvordan du 
bruker Maple T.A.-systemet.

• Kontaktinformasjon
– Her finner du informasjon om epostlistene 

som skal brukes for å kontakte fagkollegiet 
ved forskjellige forespørsler.

– Sjekk «Ofte stilte spørsmål» før du sender 
epost til fagkollegiet. Svaret på det du lurer 
på kan stå der.


