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Emnebeskriving for MAT101 Brukarkurs i matematikk I 

Kategori   

 Mål og innhald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives and Content 

Mål: 

Emnet gir studentane ei elementær innføring i funksjonar av ein variabel med hovudvekt på trigonometriske og 

eksponensialfunksjonar, grenseverdiar, derivasjon, integrasjon og enkle differensiallikningar. Vidare inneheld emnet 

grunnleggjande vektoralgebra, og ekstremalpunkt for funksjonar av to variable. Ein lærer å nytte dette til enkel modellering innan 

biologi, naturvitskap og samfunnsfag. 

 

Innhald:  

Emnet inneheld elementær innføring i funksjonar av ein variabel med hovudvekt på trigonometriske og eksponensialfunksjonar, 

grenseverdiar, derivasjon, integrasjon og enkle differensiallikningar. Vidare inneheld emnet grunnleggjande  vektoralgebra, og 

ekstremalpunkt for funksjonar av to variable. 

 

Objectives:  

The course aims to give the students an elementary introduction to functions of one variable, exponential and trigonometric 

functions, differentiation and integration, vectors, simple differential equations, extremal points for functions of two variables. 

 

Content:  
The course contains an elementary introduction to functions of one variable, exponential and trigonometric functions, 

differentiation and integration, vectors, simple differential equations, extremal points for functions of two variables. 

Læringsutbyte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   

 

Kunnskapar 

Studenten:   

• kan eigenskaper til grunnleggjande funksjonar som polynomfunksjonar, eksponenesialfunksjonar og trigonometriske funksjonar,  

derivere funksjonar bygd opp av desse, og  nokre standardteknikkar til å rekne ut enkle bestemte og ubestemte integral som 

involverer desse funksjonane.  

• kan gjennomføre drøfting av grafar til funksjonar av ein variabel,  grunnleggjande vektorregning, og nytte dette på enkle 

geometriske situasjonar. 

• kan lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt for funksjonar av to variable. 
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Learning Outcomes 

• kan gjennomføre enkel modellering som involverer eksponentialfunksjonar og enkle differensiallikningar, og finne løysingar for 

desse modellikningane. 

 

Ferdigheiter 

Studenten:   

• meistrar å rekne med  grunnleggjande funksjonar som polynomfunksjonar, eksponensialfunksjonar og trigonometriske 

funksjonar,  derivere funksjonar bygd opp av desse. 

• meistrar nokre standardteknikkar til å rekne ut enkle bestemte og ubestemte integral som involverer desse funksjonane.  

Studenten meistrar  drøfting av grafar til funksjonar av ein variabel,  grunnleggjande vektorrekning, og bruk av dette på enkle 

geometriske situasjonar. 

• meistrar lokalisering og karakterisering av ekstremalpunkt for funksjonar av to variable. 

• meistrar  enkel modellering som involverer eksponensialfunksjonar og enkle differensiallikningar og  å finne løysingar for desse 

modellikningane. 

 

Generell kompetanse 

Studenten:  

• kan grunnleggjande matematiske metodar og dei kan nytta dei til å modellere og finne løysingar på enkle praktiske problem. 

 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and 

general competence: 

 

Knowledge 

The student: 

• has insight in the properties of basic functions such as polynomial functions, exponential functions, and trigonometric functions.      

• can differentiate functions formed by the basic functions, and they know basic techniques for evaluating indefinite and definite 

integrals involving these functions. 

• can discuss the graphs of functions of one variable, basic vector algebra with simple geometrical applications. 

• can find and classify critical points for functions of two variables.  

• can model simple situations involving exponential functions and simple differential equations, and find solutions for the model 

equations. 

 

Skills 

The student: 
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• is able to solve problems involving basic functions such as polynomial functions, exponential functions, and trigonometric 

functions.  

• is able to differentiate functions formed by the basic functions, and the student can apply basic techniques for evaluating 

indefinite and definite integrals involving these functions. 

• is able discuss the graphs of functions of one variable, and is able to apply basic vector algebra on simple geometrical 

applications. 

• is able to find and classify critical points for functions of two variables.  

• is able to model simple situations involving exponential functions and simple differential equations, and is able to find solutions 

for the model equations. 

 

General competence 

The student: 

• can basic mathematical methods and the student can apply them to solve simple practical problems. 

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 
 
 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Undervisninga gis i form av førelesningar,.seminar, rekneøvingar og orakeltilbod 

Førelesningar / 4 timer pr. veke 

Seminar / 1-2 timer pr. veke 

Rekneøvingar / 2 timer pr. veke 

Orakel / 2 timer pr. veke 

 

Teaching in the form of lectures, seminars, exercises and orakel 

Lectures / 4 hours pr. week 

Seminars / 1-2 hours pr. week 

Exercises / 2 hours pr. week 

Oracle / 2 hours pr. Week 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldige i to semester: inneverande semester + våren etter). 

Compulsory assignments need to be passed. (Valid in two semesters:  the semester of the class + the following spring) 

Vurderingsformer 
Forms of Assessment 

Skriftleg eksamen: 5 timar. 

Written examination: 5 hours 

 


