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Overgang fra matematikk i videregående 
skole til matematikk på universitetet 



Fra skole til universitet 

• Hva vet vi om denne overgangen på nasjonal basis? 
• Studenters erfaringer med overgangen 
• En universitetslærers erfaringer med å ta imot nye studenter 
• Oppgaver 



Data fra Norge  

Undersøkelse gjennomført av Universitets- og høgskolerådet 
høsten 2013: 
• Studenter innenfor matematikk-krevende studier 
• ca 3000 studenter fra 19 institusjoner svarte 
• Av disse har ca 60 % tatt R2 eller tilsvarende 

 



UHR-undersøkelsen – bakgrunnsinformasjon 

Alder 
Kjønn 

21-25 F 40 % 
M 60 % 



Hvor studerer du? NTNU utgjør ca 40 % 



Hva studerer du? Semester 
 

Ingeniør (BA og MA), ca 70 % 
1., 2. og 3. år 



Karakterfordeling 

I høyeste matematikkurs på vgs I første matematikkurs på U/H 

5-6, ca 50 % 
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Hvordan tror studentene at overgangen 
kommer til å bli? 
 
Hvordan opplevde de overgangen? 



I forhold til videregående, forventet du at det ved start på U/H ville bli.. 

mer frihet?                                  vanskeligere faglig?     vanskeligere å motivere seg?        bedre lærere? 
                                                                                              for å jobbe med fag? 

Ca 80 % forventer at det  
blir vanskeligere faglig 



Hvordan opplevde du overgangen med tanke på det faglige nivået i matematikk?  

Stor 
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• De fleste opplever overgangen som stor, både 
når det gjelder faglig nivå og arbeidsmengde 
– og de forventer at den skal være stor 

• Ingen særlig forskjell på gutter og jenter 
• Men er overgangen for stor? 



Hva synes studentene om 
matematikk i høyere utdanning? 



Hva synes du om størrelsen på pensum? 

Lite Stort 
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Hva synes du om vanskelighetsgraden på pensum? 

Vanskelig Lett 
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• Mer enn halvparten av studentene opplever 
størrelse og vanskegrad på pensum som passe 

• Denne opplevelsen er ikke særlig avhengig av 
inntakskarakter (bortsett fra de som har 6 fra 
vgs) 
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• Tre hovedpunkter som gjør overgangen vanskelig  
– Matematikken i U/H er mer teoretisk preget enn i skolen, der den er 

mer prosedyrepreget 
• ” Elevene lærer å regne, de lærer ikke matematikk” 
• ” Man kunne hatt litt bevis på videregående slik at man kom inn i tankegangen” 

– Manglende sammenheng i språk og notasjon 
– Videregående skole forbereder ikke godt nok til høyere utdanning i 

matematikk 
• ”På videregående var det nok å bla litt i boken og gjøre oppgavene (som man gjerne 

fikk til med kanskje et eksempel som mal)” 

(Basert på fritekstsvar i undersøkelsen) 



Overgangen fra vgs til 
NTNU 
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Om oss 
 
Maiken Berthelsen 
2. året på Marin teknikk  
 
Margret Osk Vidisdottir 
5. året på Lektorutdanning i realfag 
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Muntlige ferdigheter  
• Lite erfaring med å uttrykke meg gjennom et presist matematisk språk  
• Undervisning kunne utfordret elevenes muntlige ferdigheter i større grad 

– Etablere en samarbeidskultur og oppfordre til muntlig aktivitet 
– Nyttig hvis lærere bruker begreper aktivt og forklarer disse godt  

• Muntlig eksamen som vurderingsform, men hvor ofte blir disse 
ferdighetene satt i fokus ellers?  

– Kunne med fordel vært brukt som vurderingsform ved flere anledninger 
• Innså ikke hvor mangelfullt språk jeg hadde før jeg kom på NTNU 



24 

Bevis 
● Ikke tilstrekkelig forkunnskaper fra vgs om hva som er et matematisk bevis.  

○ Hva er et bevis? 
○ Hva er et teorem? Aksiom? Korollar?  

● Lite meningsfullt  
○ Mange forstår ikke verdien av det 
○ Ordet “bevis” virker avskrekkende  

● Induksjonsbevis 
○ Pugging av metode  

● Visuelle bevis, noe man kunne brukt mer 
○ Få gode opplevelser med bevis, kan øke motivasjonen 
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Arbeidsmåter 
• Mindre oppfølging på universitetet 

– Må bli vant til å være en av veldig mange  
• Vanskelig å vite hvilke tilbud man bør benytte seg av.  

– Forelesninger, øvingstimer, plenumsregning, interaktive timer, videoforelesninger osv.  
• Øvingene for vanskelig → koking 

– Kunne differensiert leksene i større grad og anbefalt oppgaver også til de som har mål 
om å stå eller få en grei karakter, ikke bare de som jobber mot toppkarakter.  

• Viktig å ha en pedagogisk foreleser i de første kursene på universitetet 
– Innsikt i forkunnskapene fra vgs 
– Fagene i seg selv er mye mer krevende enn på vgs, det at foreleser i det minste har 

forståelse for at noe er vanskelig er til stor hjelp og foreslår prioritering 
– Krav om at stud.asser har evne til å lære bort 



In collaboration with: 

Morten Brekke 
Institutt for ingeniørvitenskap 
Undervist i matematikk og fysikk i 23 år. 
 

Koordinator for MatRIC’s 
- Video nettverk 
- Digital assessment nettverk 
 

https://video.uia.no/media/t/0_831newz6


Overgang fra matematikk i videregående skole til matematikk på 
universitetet - Sett med mine øyne.  





Overgang fra matematikk i videregående skole til matematikk på 
universitetet. 

Nøkkelpunkter: 
 

1. Typiske spørsmål jeg får om matematikk. 
2. Typiske oppgaver studentene mine sliter med. 
3. Ny strategi for min undervisning. 



Typiske spørsmål jeg får om matematikk. 
 
Må vi lære dette? 
 
Er dette relevant for eksamen? 
 
Får vi bruk for dette senere? 
 
Må vi kunne denne bevisførselen? 



Typiske oppgaver studentene  
mine sliter med. 

Det å lese matematisk tekst. 
 
Om det så er engelsk eller norsk  
spiller mindre rolle. 



Typiske oppgaver studentene  
mine sliter med. 

Det å lese matematisk tekst. 
 
Om det så er engelsk eller norsk  
spiller mindre rolle. 



Kommunikasjon 
En del studentener har vanskelig med å 
kommunisere hva de ikke skjønner.  
Og vi har kanskje vanskelig for å  
kommunisere rett tilbake? 
 



Typiske oppgaver studentene  
mine sliter med. 



Ny strategi i det å undervise matematikk 
Jeg mener tiden er moden for å tenke nytt i måten 
vi underviser matematikk på universitetsnivå: 
 

Very happy about the new 
videos from the last 
Chapters. They are simple 
and thorough. Easy to 
rewind if you need to get 
things explained more 
times. 

Video-teaching is a great opportunity. It is just fantastic 
to use videos as repetition before exam and just not 
textbook and notes.  

The subject is relevant 
and can be connected 
to the course in 
electronics and the 
course in Physics. 

The course requires that you work a lot with exercises, 
using CAA works really nice getting immediate feedback 
if you done something wrong. 

• Vi har et ansvar for å utdanne gode kandidater i den 
profesjonen de utdanner seg til. 

• Bygg opp studentenes selvtillit. Det er utrolig hvor 
mye studentene er villig til å arbeide dersom du gir 
dem mulighet til det. 

• Ikke si at noe er enkelt. 
• Prat med studentene – la dem uttrykke seg 

matematisk – ikke gi dem en “quick-fix”. 
• Vi har et ansvar for å utdanne gode kandidater i den 

profesjonen de utdanner seg til. 
• La oss da gi studentene de beste arbeidsverktøyene 

profesjonen tillater. 
• Bruk IKT. 
• Bruk ulike undervisningsmetoder. 

Gode evalueringer = fornøyde studenter 
 



Endringer jeg  har gjort i min undervisning de siste årene: 
 • Følger rammeplanen for ingeniørutdanning 

‘læringsutbytte – problembasert løsning’ 
• Sitter på MatRIC’s Drop-In                                          

‘viser ikke løsning, men jobber gjennom 
oppgaven’ 

• Holder seminar i stedet for forelesninger          
‘prater med og ikke til studenter’ 

• Bruker videoforelesninger                                
‘MatRIC TV og egenproduserte’ 

• Computer Aided Assessments verktøy           
med ‘Help me solve this’ funksjoner 

• Beregningsorientert matematikk                           
‘Bruk av programmering til å løse oppgaver’ 



Let us see what it says about Mathematics: 

MA-154/MA-158/MA-155 MA-169/MA-170/MA-171 

Old (2013):                                               New: 

Varied forms of teaching and 
assessment 

Varied forms teaching and 
assessment 

Computational Mathematics Computational Mathematics 

Algorithmic techniques Algorithmic techniques 

Connections between maths 
and engineering 

Connections between maths 
and engineering 

Modelling to solve 
Engineering problems 

Modelling to solve 
Engineering problems 

Use math-tools relevant 
for electronics 

Use math-tools relevant 
for electronics 

Problem based learning using 
computers 

Problem based learning using 
computers 

Exams, tests and project 
work 

Exams, tests and project 
work 

Changes made  in my teaching the last 5 years: 
Checklist from “rammeplanen” “National framework for engineering” 



Videos: 

Recording in «selvstudio» in Grimstad. 
Using document-cam and PC. Published «directly» online to 

students at each course 

Changes made  in my teaching the last 5 years: 



MatRIC is a learning community working for 
excellence in teaching mathematics in Norwegian 
universities and university colleges.  

MatRIC seeks the creation and dissemination of 
knowledge and experience that will guarantee 
world class learning opportunities in mathematics 
for Norwegian students. 
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