
Ekstern rapport MAEC 2020 
 
To tema nevnes eksplisitt i mandatet for ekstern programrådgiver.   
 

• Gjennomføring/frafall 
• Undervisningsformer 

 
Disse temaene ble også gjennomgått i rapporten jeg skrev i 2018, men denne gangen 
begrenser diskusjonen seg til MAEC studentene.  
 
Strykprosenter/frafall MAEC siste 7 år 
 
En kunne i utgangspunktet tro at MAEC skulle rekruttere studenter som er over 
gjennomsnittlig interesserte i matematikk og dermed gjennomførte oftere enn andre 
studentgrupper. Selv om det fins enkelte antydninger til slike tendenser i 2013 og 
2018 kohortene, har det generelle bildet for mange unntak til at en kan trekke noen 
konklusjoner, og spesielt 2019 kullet fremstår som sårbart.  
 
MAT1100 - strykprosenter MAEC siste 7 år 
Kalkulus 4,00 24,32 16,67 20,00 6,67 4,00 28,57 
 
MAT1110 - strykprosenter MAEC siste 7 år 
Kalkulus og lineær algebra 13,04 0 22,22 19,35 50 23,81 11,11 
 
MAT1120 - strykprosenter MAEC siste 7 år 
Lineær algebra 9,09 22,22 20 24 17,24 17,14 9,09 
 
MAT2400 - strykprosenter MAEC siste 7 år 
Reell analyse 57,14 28,57 72,73 47,83 54,55 30 33,33 
 
Strykprosentene ligger bare unntaksvis på samme nivå som for UiO generelt: 
 
Universitetet i Oslo  6,44 6,68 6,21 6,18 5,60 5,64 5,23 
 
Kohorter 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
4 24,32 16,67 20 6,67 4,0 
0 22,22 19,35 50 23,81 11,11 
20 24 17,24 17,14 9,09  
47,83 54,55 30 33,33   
 
 
Strykprosenten i MAT1100 2019 er ikke lovende, og hinter i retning av et problem i 
emning. Dette synet forsterkes når en sammenlikner med oppmøtetall og frafall i 
studiet. Tallene fra møte 1, v2020 i bachelorutvalget var: 
 
MAEC MAT1100: Oppmeldt 42, eksamensklare 28, møtt 25, bestått 20. 
MAEC MAT-IN1105: Oppmeldt 39, eksamensklare 24, møtt, 23, bestått 19.  
 



Det er naturligvis ikke bra at studieprogrammet har en av de høyeste strykprosentene 
når eksamen brytes ned på program, men hovedproblemet er at kullet halveres fram til 
andre semester. Selv en moderat videre svekking av rekrutteringen, vil kunne føre 
programmet under kritisk masse.   
 
Trolig har samfunnsdebatten i etterdønningene av finanskrisen i 2008 negativ 
innvirkning på rekrutteringen, men sett fra en annen synsvinkel er behovet for 
spesialister som forstår betydningen av risiko i økonomiske modeller og analyser 
ikke mindre enn før.  
 
Frafall i løpet av studiet 
 
Et sitat fra forrige rapport er spesielt relevant her: «De studentene som slutter 
oppleves som «usynlige» i miljøet der de gradvis over tid forsvinner. De møter noen 
ganger i starten og blir raskt fraværende.» 
 
Hvis dette er riktig, er det spesielt viktig å ta tak i begynnelsen av studiet der første 
semester framstår som det viktigste. Jeg tror det er viktig at studiet starter ut med noen 
obligatoriske aktiviteter der nivået bevisst holdes lavt slik at alle kan henge med.  
 
Så langt jeg har kjennskap til oppstarten av studiet blir det gjort godt arbeid med 
fadderordninger og sosiale aktiviteter. Dette bør selvfølgelig fortsette, men det virker 
klart at frivillige tiltak av denne typen ikke er nok. Frafallet i løpet av første semester 
er urovekkende høyt, og det taler for et økt fokus på disse studentene.  
 
Samsvar mellom obligatoriske oppgaver og eksamen 
Obligatoriske oppgaver skal sikre at studentene holder et forsvarlig faglig nivå når de 
skal ta eksamen, og gir samtidig en tilbakemelding til studentene om hvor de står. 
Siden første semester fremstår som spesielt kritisk har jeg gått igjennom de 
obligatoriske øvingene i 2018 og 2019 og sammenliknet dem med 
eksamensoppgavene i de samme årene.  
 
Obligatorisk øving I 
Selv om design og ordlyd er svært ulike i 2018 og 2019, er det faglige innholdet 
omtrent likt. To emner står spesielt i fokus: Regning med komplekse tall og teknikker 
for analysering av grenser.  
 
Obligatorisk øving II 
Et fellestrekk i de to øvingene er en oppgave der en tester om studentene har oppnådd 
en modning i forståelse av integrasjon, der de er istand til å tolke praktiske 
anvendelser av begrepet i relativt avanserte situasjoner. Modning i generell forstand 
virker også å være tema i de andre oppgavene.  
 
Kommentarer  
Sett utenfra virker dette å være et opplegg som treffer studenter på nivå A-B svært 
godt, og som støtter godt opp omkring progresjon for disse studentene. Jeg er 
imidlertid usikker på om dette opplegget treffer de svakeste studentene D-E (F), som 
etter min erfaring aldri oppnår det modningsnivået en stiler mot i øving II. Det er 
mulig at opplegget fungerer studenter på nivå C, men spesielt øving II virker i 
overkant ambisiøs for den jevne student.  



 
Sammenlikning av obligatoriske øvinger med eksamen 
Eksamen MAT1100 Høst 2018 
Oppgave 1: Volum av omdreiningslegeme.  
Oppgave 2: Gradienter. 
Oppgave 3: Kurvedrøfting i dimensjon 1 og 2.  
Oppgave 4: Matriseregning. 
Oppgave 5: Integrasjon. 
Oppgave 6: Linearisering i dimensjon 2.  
 
Eksamen MAT1100 Høst 2019 
Oppgave 1: Partiell derivasjon. 
Oppgave 2: Gradienter. 
Oppgave 3: Vektorregning 
Oppgave 4: Matriseregning. 
Oppgave 5. Konvergens for integraler. 
Oppgave 6: Derivasjon av integraler. 
Oppgave 7: Komplekse tall på standardform og polarform. 
 
Kommentarer 
Med unntak av Oppgave 7 H2019, er det vanskelig å se noen idé eller kobling mellom 
de obligatoriske oppgavene og oppgavene til eksamen; korrelasjonen mellom disse 
oppgavesettene er så godt som fraværende. Som nevnt over, vil jeg ikke tro dette er et 
problem for de beste studentene. Gode studenter vil være istand til å forstå 
progresjonen det her legges opp til, og vil ikke ha noe stort behov for føringer utover 
dette nivået.  
 
Designet som her er brukt er etter min erfaring ikke like godt egnet for middels til 
svake studenter. Et relevant spørsmål en student kan stille seg selv er følgende: Hvis 
jeg legger ned mye arbeid i de obligatoriske øvingene, vil jeg da uten problemer bestå 
eksamen? Slik de obligatoriske oppgavene nå er organisert, er det ikke opplagt at 
svaret er ja.  
 
Hvis en har som målsetting å bedre gjennomstrømmingen, har opplegget tildels 
betydelig forbedringspotensiale. Det krever at en tenker ut enkelte oppgaver som er 
gjennomgående i den forstand at de blir gitt både på de obligatoriske innleveringene 
og på eksamen. Slike oppgaver må velges med omhu; de må ha tema som anses så 
viktige at de er nær 100% relevante for læringsutbyttet i kurset. Det er naturligvis ikke 
meningen at alle oppgavene skal være slik, men et sted mellom 25-50% av oppgavene 
kan gjerne være av denne typen.   
 
Etter min mening er god korrelasjon mellom obligatoriske øvinger og eksamen et 
bedre pedagogisk design. Det gir en klarere bestilling til studentene, som i klartekst 
sier at jobber du mye med disse oppgavene, skal du ha mye igjen for det til eksamen.  
Min erfaring er at dette motiverer de svakeste studentene, slik at en unngår at de 
bukker under for opplegg som de ikke forstår og som de kanskje ikke ser betydningen 
av.  
 
Bergen 20 Mai, 2020 
Jan Ubøe 


