
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet 
Telefon 55582062 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allégt. 41 
Bergen 

Sakshandsamar 
Stine Beate Balevik 
55582067 

side 1 av 2

 
 

Matematisk institutt 
Institutt for fysikk og teknologi 
Institutt for biologi 
Geofysisk institutt 
Kjemisk institutt 
Molekylærbiologisk institutt 
Institutt for geovitskap 
Institutt for informatikk 

 
  
  

 
 
Små studieplanendringar for haustsemesteret 2017 
Fristen for å melde inn små studieplanendringar for emne som skal undervisast neste 
semester er 1. mars. Dette er også fristen for å orientere om planar for større endringar. 
 
Langsiktige planar 
Studiestyret ber om at instituttet/programstyra gir ein kortfatta orientering om planar for 
endringar i studieprogramma. Dette er eit tiltak for å sikre informasjonsflyt mellom institutta 
og til medlemma av Studiestyret, ettersom endringar i emneporteføljen nesten alltid vil få 
ringverknad for fleire andre program. 
 
Studiestyret har ikkje myndigheit eller midlar til å vedta kva emne som i neste runde skal 
opprettast, men sjå på emnetilbodet til fakultet i heilskap og kome med tilråding ut i frå dette.  
 
Små endringar 
Små endringar i studieplanane omfattar endringar som emnenamn, mål og innhald, 
vurderingsform osv. Sjå oversikt her: 
https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ea/Store_og_sm%C3%A5_studieplanendringer.doc  
 
Studieløp ved UNIS 
Dei institutta som har tilrettelagt studieløp for studentar som ynskjer eit 
studieopphald på Universitetssenteret på Svalbard kan gi tilbakemelding om dette ved å 
oppdatere vedlagte tabellar.  
 
 
 

Referanse Dato 

2016/9271-STB 23.01.2017 
  

 

https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ea/Store_og_sm%25C3%25A5_studieplanendringer.doc
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Endringar i undervisningstilbodet haustsemesteret 2017 
Studiestyret ynskjer å bli informert om endringar i undervisningstilbodet haustsemesteret 
2017, der tilbodet vil avvike frå den vedtatte planen. 
 
Ressursar 
Mer informasjon om studieplaner fins på wikisiden: 
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner  
 
Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer 
 
 
Ta kontakt med underteikna om du har spørsmål 
 
 
Venleg helsing 
 
Eli Neshavn Høie 
studiesjef Stine Beate Balevik 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer


Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi

Bachelorprogram i biologi
Alternativ 1

6. V AB-201 AB-202

5. H Valg

4. V MOL100 BIO103 BIO104

3. H PHYS101 BIO102 Statistikk

2. V Ex.phil. BIO101 Kjemi

1. H BIO100 Matematikk Kjemi

Alternativ 2

6. V AB-201 AB-202

UNIS: AGF-211

 

UNIS: AGF-212

 

UNIS: AGF-213

 

UNIS: AGF-214

 

GEOF110 MAT131 EX.PHIL.

GEOF105 MAT212 PHYS112/113

MAT112 MAT121 PHYS111

MAT111 GEOF100 INF109



5. H AB-203 AB-204

4. V MOL100 BIO103 BIO104

3. H PHYS101 BIO102 Statistikk

2. V Ex.phil. BIO101 Kjemi

1. H BIO100 Matematikk Kjemi

Bachelorprogram i fysikk

6. V UNIS AGF212 + ?

5. H Ex.phil. PHYS116/119 PHYS117

4. V MAT121 PHYS118 PHYS114

3. H MAT212 PHYS112 PHYS113

2. V MAT112 PHYS111 MAT131

1. H Valg Matematikk PHYS109

Vi anbefaler bachelorstudenter i fysikk som ønsker å studere et semester på UNIS å velge følgende 
emner:

• AGF-304 Radar Diagnostics of Space Plasma (15 SP) OBS! – Kan nå kun tas av 
masterstudenter. Har ikke fått oppgitt et alternativt valg.

•    AGF-212 Snow and Ice Processes (15 SP)

Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi

6. 
V

AT-205 AT-211/AT-212

5. 
H

Valg KJEM210 PTEK202
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Retning geologi, alternativ 1

*Fra vår 2018

Retning geofysikk, fordjupning geologi, alternativ 2

4. 
V

PHYS111 PTEK203/GEOV260 * PTEK212

3. 
H

PHYS112 KJEM110 PTEK211

2. 
V

MAT131 Matematikk GEOV101

1. 
H

Ex.phil. Matematikk PTEK100

6.V AG209 AG222*

5.H GEOV108* GEOV107 Valg

4.V GEOV104 GEOV109* GEOV111

3.H GEOV103 Valg Valg

2.V GEOV101 GEOV102 MAT102

1.H Ex.phil. Matematikk Kjemi

6.V AG-209 AG-204*

5.H GEOV108*/

GEOV103*/

GEOV254*

GEOV107 GEOV272

4.V GEOV104 GEOV102 MAT131



* Går på våren siste gang vår 2017. Flyttes til høstsemesteret fra høst 2017

3.H GEOV112 GEOV113 Val/KJEM110/

MAT160

2.V GEOV101 GEOV111 MAT121

1.H Ex.phil. Matematikk PHYS101



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Geofysisk institutt

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Geofysisk institutt
Telefon 55582602

Postadresse 
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allégaten 70
Bergen

Saksbehandler
Elin Sletbakk
55582893
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

GFI - Små studieplanendringar for haustsemesteret 2017

Oversendelse av studieplanendringer ved Geofysisk institutt
Vår 2017

Mindre studieplanendringer for kommende haustsemester

Samandrag av saka
Dei mindre studieplanendringane vi melder inn i denne omgangen er i stor grad 
justeringar og endringar som følge av at bachelorprogrammet vårt endrar namn frå 
hausten 2017. Namnet er presisert under med engelsk tittel.

Oppdatert temaoversikt for Masterprogram i Energi er vedlagt.

Vi melder også inn to nye emne som er reviderte då desse skal gå til hausten. 
Vi planlegg også å starte opp eit nytt obligatorisk spesialiseringsemne for 
masterretning Klimadynamikk, GEOF3xx «Advanced Climate Dynamics». Det nye 
emnet vil vere på 10 sp og starte studieåret 2018/19. Før dette ønsker vi å tilby ein 
del av dette som eit seminar på 5 sp vår 2018.
Ein ønsker også å tilby seminaret «Modelling of climate and weather related hazards 
and risks» vår 2018 (5 sp).

Øvrige endringar i samband med revisjonsprosessen satsar vi på å ha klart til 15. 
april.

Referanse Dato

2016/9271-ELSL 02.03.2017
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Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

BAMN-
GEOF

☒ ☐ Haust 2017 Tekstendring 
grunna nytt namn 
på graden 

MAMN-
ENERG

☒ ☐ Haust 2017 Oppdatert 
temaoversikt 

ENERGI101 ☐ ☒ Haust 2017 Presisering av 
vurderingsform, 

GEOF100 ☒ ☐ Haust 2017 Nytt namn: 
Introduksjon til 
klima-, atmosfære- 
og havfysikk

GEOF213 ☒ ☒ Haust 2017 Obligatorisk 
midtvegseksamen 
bort frå 
oblig.und.akt.

GEOF301 ☒ ☐ Haust 2017 Endring i namn
GEOF321 ☒ ☐ Haust 2017 Endring i tekst 

under 
vurderingsform

GEOF301 ☐ ☒ Haust 2017 Endring i namn
GEOF328 ☒ ☐ Haust 2017 Retta tekst i oblig. 

und.akt.
GEOF346 ☒ ☐ Haust 2017 Oppdatert 

emnebeskrivelse
GEOF347 ☒ ☐ Haust 2017 Oppdatert 

emnebeskrivelse

BAMN-GEOF Bachelorgrad i klima-, atmosfære- og havfysikk
Dette er for å presisere skrivemåten for det nye namnet på bachelorgraden.
På norsk, med bindestrek etter klima: «Bachelorgrad i klima-, atmosfære- og havfysikk».
På engelsk: «Bachelor's degree in Climate, Atmosphere and Ocean Physics».

Temaoversikt for Masterprogram i energi
Temaoversikten for Masterprogram i energi er blitt oppdatert for temaet «Solceller» med 
Bodil Holst som fagleg kontaktperson. Under «Forkunnskaper» er «bachelorgrad i relevant 
ingeniørfag» lagt til. Det vil seie at ny formulering blir: «Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi, eller bachelorgrad i relevant ingeniørfag». Denne formuleringa er til fordel for 
søkerne ved at fleire kan søke til dette temaet, og vi ønsker difor at den skal gjelde frå og 
med våren 2017.
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ENERGI101
Under Vurderingsformer manglar timetal for skriftleg eksamen, her skal det stå:
Skriftleg eksamen, 4t. Resten som før.
Vurderingssemester, her skal standard tekst stå: Det er ordinær eksamen kvart semester.

GEOF100
Emnet får nytt namn i samband med endring av namnet på bachelorgraden vår. Namnet blir 
endra frå «Introduksjon til meteorologi og oseanografi» til «Introduksjon til klima-, atmosfære- 
og havfysikk».

GEOF213
under «Obligatorisk undervisningsaktivitet» utgår teksten «Dette høyrer til under 
vurderingsformer» der det allereie står.

GEOF301
Namnet blir endra frå «Introduksjonskurs til mastergrad» til «Introduksjon til master».

GEOF321
Under obligatorisk undervisningsaktivitet skal tekst som omhandlar skriftleg 
midtvegseksamen slettast, dette blir flytta til vurderingsformer.
Formulering under vurderingsform blir endra til «Skriftleg midtvegseksamen tel 20 % av 
sluttkarakteren og er gyldig i to semester. Du må ha deltatt på midtvegseksamen for å få gå 
opp til munnleg eksamen.».

GEOF328
Under Obligatorisk undervisningsaktivitet skal tekst det stå: Regelmessig oppmøte på 
rekneøvingar med presentasjon av eigne løysingar. Presentasjon av seminaroppgåve. 
Obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre påfølgjande semester.
Setninga om midtvegseksamen blir stroken, informasjonen høyrer til under vurderingsformar.

GEOF346
Oppdatert emnebeskrivelse er vedlagt for GEOF346 «Tidvassdynamikk og 
havnivåvariasjonar» frå hausten 2017. Emnet er oppdatert i forhold til pågåande revisjon.

GEOF347
Oppdatert emnebeskrivelse er vedlagt for GEOF347 «Seminar on «Earth System Science for 
Sustainablilty stydies» frå hausten 2017. Emnet er oppdatert i forhold til pågåande revisjon 
og særskilt læringsutbytte og vurderingsform er oppdatert.

Vennlig hilsen

Helge Drange
Programstyreleiar metos

Peter M. Haugan
Programstyreleiar energi        Elin Sletbakk

førstekonsulent
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Vedlegg
1 GEOF347 Emnebeskrivelse
2 GEOF346 Emnebeskrivelse
3 Temaoversikt for Masterprogram i energi



Emnekode: GEOF347

Emnebeskriving for GEOF347 Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling

Seminar om jordsystemet og bærekraftig utvikling

Seminar on «Earth system science for sustainability studies»

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  Oktober 2016 

Geofysisk Institutt:     september 2016

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  2.3.2017  av Programstyret

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     hausten 2017



Emnekode: GEOF347

Kategori Infotype Tekst - 
Emnekode
Course Code

GEOF347

Namn på emnet, nynorsk Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling

Namn på emnet, bokmål Seminar om jordsystemet og bærekraftig utvikling

Course Title, English Seminar on «Earth system science for sustainability studies»

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

5

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Master / ph.d.

Master/PhD

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk

Language of Instruction

Engelsk 

English

Undervisningssemester

Semester of Instruction

Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Place of Instruction
Mål og innhald

Objectives and Content

Mål:

Jordsystemvitskap går utover tradisjonell klimaforsking ved å inkludere biogeokjemiske syklusar i studiet av 
klima. Dette gjev viktige koplingar til bærekraftig utvikling, til dømes til energi- og matproduksjon. Studentane 



Emnekode: GEOF347

vil bli gjort kjende med samspelet mellom biogeokjemiske, fysiske og menneskeskapte prosessar i jordsystemet 
under påverknad av menneskapte utslepp og energiproduksjon. Emnet skal gjere studentane i stand til å retta 
eiga forsking til store samfunnsutfordringar og til å bidra til å takla desse.

Innhald:

Eit fokusert emne vil verta valt for kvart undervisningssemester (for eksempel målet om å avgrensa global 
oppvarming til 1,5 grader). Kvar student vil samanfatte og presentere ein sentral fagpublikasjon. Alle studentane 
vil deretter diskutera presentasjonen og gje presentøren tilbakemeldingar.

Generelt vil seminaret femne om problemstellingar som:

 Avklaring av omgrepa bærekraft og bærekraftig utvikling og avleia mål.
 Endring av dei globale elementsyklusane (C, N, P, Si, O) gjennom menneskeleg påverknad på land og av 

havet, og koplinga til bærekraftig utvikling (status for økosystema, demografisk utvikling og 
matproduksjon).

 Påverknad på økosystemer på land og i havet gjeven fleire, samstundes utsleppsreduserande mål.
 Oversikt over jordsystemmodellar som inkluderer biogeokjemiske vekselverknader og som simulerer 

tilbakekoplingar i jordsystemet (inkludert metodar for samanlikning med observasjonar og nye mål).
 Introduksjon til integrert vurderingsmodellering.
 Biogeokjemiske syklusar og sirkulær økonomi.
 Koplingar mellom forureining og klimaendringar.
 Verdien av at ulike interessentar engasjerer seg for å løysa globale endringsspørsmål.
 Døme på fleirdisiplinær forsking.
 Endring av biologisk mangfald som skuldast  klima- og miljøpåverknad.
 Interaktiv modellering av bruk av land.
 Biodrivstoff, karbonfangst og -lagring.
 Kritisk vurdering av klimastyrande tiltak.
 Verna soner i havet.
 Drivhusgassar, energiproduksjon og urban planlegging.
 Store utfordringar grunna bærekraftig samfunnsendring.
 Løysingsvegar.

Objectives: 
Earth system science goes beyond traditional climate research by including also biogeochemical cycles in climate 
studies and thus providing key links to sustainable development, e.g. in terms of energy and food production. 



Emnekode: GEOF347

Students will be made familiar with the interplay between biogeochemical, physical, and human-induced processes in 
the Earth system under human perturbations of matter and energy fluxes. The course should enable the students to 
embed their research into grand societal challenges and contribute to tackling these.
Content: 
Each semester a focused topic will be chosen (such as the obtainability of the 1.5 deg target for global warming). Each 
student will summarise one key publication in a presentation. All students will discuss with the presenter afterwards 
and give him/her feedback.

In general, the scope of the seminar includes:

 Clarification of the terms sustainability and sustainable development and its goals.
 Perturbation of global elemental cycles (C, N, P, Si, O) through human interaction on land and in the ocean 

and their relation to sustainable development (ecosystem health, demographic  evolution, and food 
production).

 Multiple climate mitigation targets including impact-thresholds on ecosystems (land and ocean). 
 Overview on Earth system models including biogeochemical interactions and the simulated Earth system 

feedbacks (including methods for evaluations with help of observations, such as emergent constraints).
 Introduction to integrated assessment modelling. 
 Biogeochemical cycles and circular economies.
 Links between pollution and climate change.
 The role of stakeholder engagement in solving global change issues.
 Examples for transdisciplinary research.
 Biodiversity changes under climate and environmental forcing.
 Interactive land-use change modelling.
 Biofuel, carbon capture, and storage.
 Critical appraisal of geo-engineering attempts.
 Ocean protected zones.
 Greenhous gases, energy production, and urban planning.
 Grand challenges of societal transformation towards sustainability.
 Solution pathways.

 

Læringsutbyte
(endret standardoppsett 

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



Emnekode: GEOF347

og introsetning)

Learning Outcomes

Kunnskapar
Studenten

• har grundig innsikt i minst ein av dei store samfunnsutfordringane og kjenner verkty for å meistre desse

• har oversikt om de ulike greinene av forsking på globale endringar

• har opparbeidd avansert kunnskap om globale biogeokjemiske elementsyklusar og menneskeskapte endringar av 
desse

Ferdigheiter
Studenten

• er i stand til å delta i tverrfaglige diskusjonar om bærekraft/samfunnsmessige omleggingar

• er i stand til å justere hans/hennar masteroppgåve mot eit bidrag til å løysa store samfunnsutfordringar

• er i stand til å delta i tverr- og fleirdisiplinære forskingsprosjekter

• kan lese og forstå tverrfaglig vitskaplege tekstar som omhandlar bærekraftig vitskap

Generell kompetanse
Studenten

• opparbeider seg erfaring med å presentere ny kunnskap til andre på ein forståeleg måte

• forstår, kritisk evaluerer og samanfattar eit tverrfagleg arbeid fagfellevurdert litteratur

• kan vurdere vitskapelege artiklar i forhold til etiske, vitskapelege og tekniske synspunkt

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 an in-depth insight into at least one of the grand challenges for society and some tools to help tackling it
 has an overview about the various branches of global change research 
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 has obtained advanced knowledge about global biogeochemical elemental cycles and their anthropogenic 
perturbations

Skills
The student

 is able to participate in interdisciplinary discussions on sustainability/societal transformations
 is able to adjust her/his master thesis work towards a contribution to solving grand challenges of societal 

relevance
 is able to participate in cross- and transdisciplinary research projects
 is able reading and understanding cross-disciplinary scientific texts within sustainability science

General competence
The student

 gathers experience in presenting new findings to others in an understandable form
 understands, critically evaluates, and summarises an interdisciplinary paper from the peer-reviewed literature
 can evaluate scientific papers with respect to ethical, scientific, and technical aspects

Krav til forkunnskapar

Required Previous 
Knowledge

EB_KRAV Masterstudent på Masterprogram i meteorologi og oseanografi, eller tilsvarande masterprogram

Master student at the Master’s Programme in Meteorology and Oceanography or equivalent programmes. 

Tilrådde forkunnskapar

Recommended previous 
Knowledge
Studiepoengsreduksjon

Credit Reduction due to 
Course Overlap
Krav til Studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-

naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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Access to the Course Access to the course requires admission to a master’s programme at The Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences.

 (Erstattar 
EB_UNDMET
O)

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

Seminar (introduksjon til emne gjeven av forelesar etterfulgt av studentpresentasjonar, 2 timar per 
veke).

Seminar (introduction of topics by teachers, students prepare presentations, 2 hours per week).

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments 
and Attendance

Vere til stades under forelesningane. Førebu og presentere ein nøkkelpublikasjon til dei andre som følgjer 
emnet. Gyldig det semesteret aktiviteten blir godkjent.

Attending the teaching activities. Preparation and presentation summarising one key publication to the 
course participants. Valid only in the Semester it is approved.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

Deltaking I forelesingar og diskusjonar. Førebuing og presentasjon av ein publikasjon der presentasjonsmaterialet 
skal leverast inn.

Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support 
Material

Ingen.
None.

Karakterskala 

Grading Scale

Bestått/Ikkje bestått 

Pass/ fail

Vurderingssemester

Assessment Semester

Det er eksamen kun i semester med undervisning.

Examination only in semesteres when the course is taught.

Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.
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Reading List The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester.

Emneevaluering

Course Evaluation

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the 
department.

Programansvarleg

Programme Committee

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og 
alle emna der.

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and 
courses. 

Emneansvarleg

Course Coordinator

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no

Administrativt 
ansvarleg

Course Administrator

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk. institutt har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

Studierettleiar kan kontaktast her:
studieveileder@gfi.uib.no
 Tlf 55 58 26 04

mailto:studieveileder@gfi.uib.no
mailto:studieveileder@gfi.uib.no
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Emnebeskriving for Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar 

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner 

Tidal dynamics and sea level variations 

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 
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 Kategori  
Emnekode
Course Code

GEOF346

Namn på emnet, 
nynorsk

 Tidvassdynamikk og havnivåvariasjonar

Namn på emnet, 
bokmål

 Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner

Course Title, English  Tidal dynamics and sea level variations

Studiepoeng, 
omfang

ECTS Credits

10

Studienivå 
(studiesyklus)

Level of Study

Master/Ph.d. 

Master/Ph.d.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid 

Full-time

Undervisningsspråk

Language of 
Instruction

Norsk. Emnet vert undervist på engelsk dersom engelskspråklege studentar melder seg til emnet. 

Norwegian. The course will be given in English in case of non-Norwegian speaking students.

 
Undervisningssemest
er

Haust 

Autumn



Emnekode: GEOF346

Semester of 
Instruction
Undervisningsstad

Place of Instruction

 Mål og innhald

Objectives and 
Content

Mål:
Emnet har som mål å gje ei grunnleggjande innføring i tidvassdynamikk og analyse av observerte endringar i vasshøgda og tidvasstraumar, 
talfesting av storleiken og gjennomgåing av prosessar knytt til tilførsel og uthenting av energi frå tidevatn, og analyse av variasjonar og endring av 
globalt og regionalt havnivå.

Emnet skal gje forståing for dei underliggjande årsakene til tidevatn og variasjonar i havnivå, og såleis leggja kunnskapsgrunnlaget for korleis 
tidevatn og havnivå påverkar kystnære områder og infrastruktur.

Innhald: 
Emnet tek opp tema som klassisk tidvassmekanikk, analyse og framskriving av tidvatn, tidvassdynamikk generelt og for kystnære områder 
spesielt, tilførsel og uttak av tidvassenergi, fysiske prosessar knytt til tidevatn, stormflo, tsunami, og variasjonar og endring av globalt og regionalt 
havnivå.

Objectives:
The course aims to give a basic introduction to tidal dynamics and analysis of observed variations in sea surface height and tidal currents, 
quantification of the magnitude of and dissemination of processes related to sources and sinks of tidal energy, and analysis of variations and 
changes in global and regional sea level.

The course provides an understanding of the underlying causes for ocean tides and variations in sea level, and by that providing the knowledge 
basis for how tides and sea level changes affects coastal areas and infrastructures. 

Content:
The course covers topics such as classical ocean tidal mechanics, analysis and prediction of tides, tidal dynamics in general and for coastal areas 
in particular, input and extraction of tidal energy, physical processes related to tidal variations, storm surge, tsunami, and variations and changes 
in global and regional sea level.



Emnekode: GEOF346

Læringsutbyte
(endret 
standardoppsett og 
introsetning)

Learning Outcomes

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

Kunnskapar

Studenten 

 har inngåande kunnskap om årsakene og eigenskapane til tidevatn
 kan drøfte og rekne på tidvatn i opne hav, i tronge og opne bukter og i randhav
 kan analysera stormflo og tsunami 
 kan drøfta rollen til tideassblanding og energidissipasjon i opne hav og i randhav
 kan greia ut om den historiske kunnskapsutviklinga knytt til tidevatn og variasjonar i havnivå
 kan grunnleggjande teori for uthenting av tidenergi
 kan greia ut om variasjonar og endringar i havnivå i rom (globalt, regionalt og lokalt) og i tid

Ferdigheiter

Studenten 
 kan utleia og nytta dei leiande, harmoniske komponentane til å rekne ut, analysere og framskriva tidevatn
 kan nytta likeveksteori til å talfesta endringar i havoverflata og tilhøyrande tidevassrørsle for ulike samanstillingar av dei orbitale 

parametrane
 kan greia ut om dei ulike faktorane som påverkar lokalt og globalt havnivå på ulike tidsskala, og årsakene til desse variasjonane
 kan forklara og diskutera sentrale omgrep i tidvassteori og om variasjonar av havnivå som ikkje er knytt til tidevatn

Generell kompetanse

Studenten 

 kan forklara matematiske omgrep og anvende matematisk formalisme på ulike, geofysiske problem 
 kan gjennomføra og formidla analyse av havobservasjonar
 kan skrive og presentera oppgåveløysing i tråd med god vitskapleg praksis
 kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar innan fagområda oseanografi, klima og fornybar energi

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

The student 

 has a thorough knowledge about the causes and properties of the tides
 can discuss and compute tidal elevations in the open sea, in narrow and open bays and in marginal seas
 can analyse storm surge and tsunami
 can discuss the role of tidal mixing and energy dissipation in open and (semi)closed ocean basins 
 can describe the development of the historical knowledge related to ocean tides and variations in sea level
 can basic theory for extraction of tidal energy
 can discuss variations and changes in sea level geographically (global, regional and local) and in time

Skills

The student 

 can derive and apply the leading, harmonic components to calculate, analyse and predict ocean tides
 can use the equilibrium theory to quantify changes in the sea surface height and the associated ocean currents for different 

configurations of the orbital parameters 
 can explain and discuss the factors influencing local and global sea level on different time scales, and the underlying causes for these 

variations
 can explain and discuss key concepts for ocean tides and non-tidal variations in the sea level 

General competence

The student

 can explain mathematical concepts and apply mathematical formalism on different geophysical problems
 can conduct and present analysis of ocean observations
 can write and present an assignment in accordance with good scientific practice
 can reflect on central ethical and scientific issues in the fields of oceanography, climate and renewable energy

Krav til 
forkunnskapar

Required Previous 
Knowledge

Ingen

None

Tilrådde GEOF110 samt GEOF130 eller GEOF105
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forkunnskapar         

Recommended 
previous Knowledge                              

 
 GEOF110 in addition to either GEOF130 or GEOF105

Studiepoengsreduksj
on

Credit Reduction due 
to Course Overlap

GEOF331: 5 ECTS

Krav til Studierett

Access to the Course

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller 
ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Access to the course requires admission to a master’s programme at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences 

Undervisningsformer 
og 
omfang av organisert 
undervisning 

Teaching Methods 
and Extent of 
Organized Teaching

Undervisninga gis i form av forelesningar.

Forelesingar / 4 timar pr. veke i 13 veker

The main form of teaching will be lectures

4 hours a week for 13 weeks

Obligatorisk 
undervisningsaktivit
et

Compulsory 
Assignments and 
Attendance

Det vert gjeven oppgåver, inkludert programmeringsoppgåver, gjennom semesteret. Kvar student, eventuelt studentar i små grupper, skal levera 
inn ei skriftleg løysing av ei av oppgåvene og skal presentera minst ei av oppgåvene i plenum, begge med godkjent resultat, for å kunna gå opp til 
eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgjande semestre etter godkjenninga.

Assignements, including programming tasks, will be given. Each student, eventually a students in samll groups, have to submit a written report 
and present at least one assignment in plenary, with approved result, in order to enter the final exam.

Approved mandatory activity is valid 3 following semesters after approval.

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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Vurderingsformer

Forms of Assessment

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 Avsluttande, munnleg eksamen, inkludert spørsmål om gjevne oppgåver, utgjer 100% av karakteren.

The forms of assessment are:

 Final, oral exam, including questions relted to some of the assignments, counts 100% of the grade

Hjelpemiddel til 
eksamen

Examination Support 
Material

Ingen 

None

Karakterskala 

Grading Scale

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

 The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.

Vurderingssemester
 
  Assessment Semester

Det er ordinær eksamen kvart haustsemester. 

Examination in the autumn semester.

Litteraturliste

Reading List

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester.
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Emneevaluering

 Course Evaluation

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department.

Programansvarleg

  Programme 
Committee

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses. 

Emneansvarleg

Course Coordinator

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no

Administrativt 
ansvarleg

 Course Administrator

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

 Contact Information

Studierettleiar kan kontaktast her:
studieveileder@gfi.uib.no 
Tlf 55 58 26 04

Emnebeskriving for Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar (Namn på emnet, nynorsk)

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner (Navn på emnet, bokmål)

Tidal dynamics and sea level variations (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 
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Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



1

Masterprogrammet i energi gjeldande frå og med våren 2017 for søkjarar som 

søker opptak innan 15. april 2017 .

NB! I tillegg til spesifikke krav til forkunnskapar for kvart tema i lista nedanfor er det felles krav for alle studentar om 
matematikk tilsvarande MAT111 og termodynamikk tilsvarande PHYS113 eller KJEM210.  Søkjarar med bachelorgrad i 
elkraftteknikk kan vurderast utan PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller 
tilsvarande. Sjå elles dei særskilte opptakskrava som gjeld for Masterprogrammet i energi for meir informasjon. 

Studieretning Fornybar energi:

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar
Vindkraft Joachim Reuder

Joachim.Reuder@uib.no

Finn Gunnar Nielsen
Finn.Nielsen@uib.no

Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 
bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag

Hav-energi: Finn Gunnar Nielsen 
(Bølgjeenergi)
Finn.Nielsen@uib.no

Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 
bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag

Hav-energi Jarle Berntsen (Tidevassenergi)
jarleb@uib.no 

Henrik Kalisch (Bølgjeenergi)
Henrik.Kalisch@uib.no

Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar

MAT252 Kontinuumsmekanikk (v).
http://www.uib.no/emne/MAT252

MAT253 Fluidmekanikk (h)
http://www.uib.no/emne/MAT253

GEOF213 Atmosfærens og havets 

Bachelorgrad i matematikk, fysikk, geofysikk 
eller tilsvarande.

mailto:Joachim.Reuder@uib.no
mailto:Finn.Nielsen@uib.no
mailto:Finn.Nielsen@uib.no
mailto:jarleb@uib.no
mailto:Henrik.Kalisch@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT253
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dynamikk (h).
http://www.uib.no/emne/GEOF213

Geotermisk energi
/lagring

Inga Berre
Inga.Berre@uib.no 

MAT254 Strøyming i porøse media (h)
http://www.uib.no/emne/MAT254 

Val i samråd med rettleiar

MAT252Kontinuumsmekanikk (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT252

MAT260 Reknealgoritmar 2 (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT260 

MAT264 Laboratoriekurs i 
reknevitskap (v)
http://www.uib.no/emne/MAT264

Bachelorgrad i matematikk eller fysikk

Geotermisk energi Henk Keers
Henk.Keers@uib.no

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i geovitskap

Global energi- og 
klimautvikling

Helge Drange 
Helge.Drange@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i realfag eller ingeniørfag med 
vekt på matematikk, fysikk eller 
berekningsvitskap

Miljøkonsekvensar 
av fornybar energi

Peter M. Haugan
Peter.Haugan@uib.no  

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi , oseanografi 
eller tilsvarande.

Nedbør, 
snøsmelting og 
vasskraft

Asgeir Sorteberg

Asgeir.Sorteberg@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande

Solenergi Jan Asle Olseth
Jan.Olseth@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande.

Energianalyse og 
optimering

Dag Haugland
Dag.Haugland@uib.no 

INF270 Lineær programmering (h) 
http://www.uib.no/emne/INF270 

og enten:

Val i samråd med rettleiar

ECON316 Natural Resource and 
Environmental Economics 

Enten
Bachelorgrad i matematikk, eller
Bachelorgrad i informatikk med min. 20 SP 
matematikk, eller

http://www.uib.no/emne/GEOF213
mailto:Inga.Berre@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT254
http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT260
http://www.uib.no/emne/MAT264
mailto:Henk.Keers@uib.no
mailto:Helge.Drange@uib.no
mailto:Peter.Haugan@uib.no
mailto:Asgeir.Sorteberg@uib.no
mailto:Jan.Olseth@uib.no
mailto:Dag.Haugland@uib.no
http://www.uib.no/emne/INF270
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INF271 Kombinatorisk optimering 
(uregelmessig)
http://www.uib.no/emne/INF271 

eller

INF272 Ikkje-lineær optimering 
(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/INF272 

(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/ECON316

Bachelorgrad i ingeniørfag med min. 20 SP 
matematikk

Bioenergi Tanja Barth
Tanja.Barth@uib.no 

KJEM203 Petroleumskjemi (h)
http://www.uib.no/emne/KJEM203 

KJEM230 Analytisk organisk kjemi (h)
http://www.uib.no/emne/KJEM230

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i miljø- og 
ressursfag (spes. Kjemi) eller Bachelorgrad i 
nanoteknologi

Bioenergi Erwan Le Roux
Erwan.leRoux@uib.no

KJEM243 Metallorganisk katalyse
http://www.uib.no/emne/KJEM243

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i miljø- og 
ressursfag (spes. Kjemi) eller  Bachelorgrad i 
nanoteknologi

Solceller Bodil Holst 
Bodil.Holst@uib.no

PHYS205 Elektromagnetisme (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS205 

PHYS208 Fast-stoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208
 

Val i samråd med rettleiar/ 

PHYS201 Kvantemekanikk (v)
http://www.uib.no/emne/PHYS201 

Bachelorgrad i fysikk eller nanoteknologi, 
eller bachelorgrad i relevant ingeniørfag

Solceller Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no

NANO244 Material- og nanokjemi (h)
http://www.uib.no/emne/NANO244

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi

Energimateriale Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no 

NANO244 Material- og nanokjemi (h)
http://www.uib.no/emne/NANO244

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi

http://www.uib.no/emne/INF271
http://www.uib.no/emne/INF272
http://www.uib.no/emne/ECON316
mailto:Tanja.Barth@uib.no
http://www.uib.no/emne/KJEM203
http://www.uib.no/emne/KJEM230
mailto:Erwan.leRoux@uib.no
http://www.uib.no/emne/KJEM243
mailto:Bodil.Holst@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS205
http://www.uib.no/emne/PHYS208
http://www.uib.no/emne/PHYS201
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
http://www.uib.no/emne/NANO244
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
http://www.uib.no/emne/NANO244
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2. Studieretning Energiteknologi 

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar
Termiske 
maskiner

Lars M. Nerheim 
Lars.Magne.Nerheim@hib.no

Haust 1. semester:
PTEK202: Fluidmekanikk og varmeoverføring
http://www.uib.no/emne/PTEK202
og
MOB250: Structural modelling (HiB)

Vår 2. semester:
MOE250: Brennstoff, smøremidler og tribologi (HiB)
MOE220:Instrumentering og datanett (HiB)

Haust 3. semester:
MOE252: Thermal Machines-Selected topics (HiB)
MOE251: Risk and reliabilty engineering (HiB)

Vår 4. semester:
Masteroppgåve på 30 studiepoeng (UiB)

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i ingeniørfag – 
studieprogram for allmenn 
maskinteknikk, marinteknikk, 
produksjonsteknikk, 
energiteknologi, 
undervannsteknologi eller 
kjemi  prosessteknologi

Elkraftteknikk Emil Cimpan
Emil.Cimpan@hib.no Haust 1. Semester:

MET201: Høyspenningsanlegg (10 stp.) (HiB)

MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer (10 stp.) (HiB)

Vår 2. Semester:

MOE220 Instrumentering og datanett (10 stp.) (HiB)* 

MET204: Vannkraftsystemer (10 stp.) (HiB)

Haust 3. semester og vår 4. semester:

60 studiepoengs masteroppgåve (UiB) *MOE220 kan byttes ut med annet 
emne i samråd med veileder. 

Bachelorgrad i elkraftteknikk.

Søkjarar med bachelorgrad i 
elkraftteknikk kan vurderast 
utan PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk eller 
KJEM210 Kjemisk 
termodynamikk eller 
tilsvarande.

mailto:Lars.Magne.Nerheim@hib.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
mailto:Emil.Cimpan@hib.no
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Regnceller 
(elektrisk energi 
frå regndropar)

Lars E. Helseth
Lars.Helseth@uib.no 

PHYS208 Faststoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi

Batteri Lars E. Helseth
Lars.Helseth@uib.no 

PHYS208 Faststoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi

Sikkerheit i 
energiproduksjon

Bjørn Johan Arntzen
Bjorn.Arntzen@uib.no 

 PTEK202 Fluidmekanikk og varmeoverføring (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK202 

PTEK252 Forbrenningsfysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK252

Val i samråd med rettleiar/

PTEK250 Eksplosjonsfarar i 
prosessindustrien (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK250

Bachelorgrad i fysikk, kjemi, 
matematikk, petroleum- og 
prosessteknologi eller 
relevante ingeniørfag

mailto:Lars.Helseth@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS208
mailto:Lars.Helseth@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS208
mailto:Bjorn.Arntzen@uib.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
http://www.uib.no/emne/PTEK252
http://www.uib.no/emne/PTEK250
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Ettersending av små studieplanendringer fra Geofysisk institutt for 
høsten 2017 
 
Emnekode Redaksjonelle 

endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.) 

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.) 

Endret 
fargekode 
(fra-til) 

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad  

ENERGI101 ☒ ☒  Høsten 2017  
ENERGI200 ☒ ☒  Høsten 2017  
Temaoversikt ☐ ☐   Gjeldende 

fra og 
med 
våren 
2017 

 ☐ ☐    
 
Endringer i undervisningstilbudet kommende høstsemester 
   
Det er gjort endringer i emnebeskrivelsen for ENERGI101 «Introduksjon til 
energikjelder og forbruk» under følgende kategorier: 
 

i) Under «Tilrådde forkunnskaper» er «Realfagskrav» lagt til. 
 

ii) Under «Arbeids- og undervisningsformer» stod det tidligere: «4 forelesningar, 1 øving 
per veke. Øvingene inkluderer rekneoppgåver knytt til forelesningane og diskusjon av 
aktuelle tema. I tillegg vil det vere ekskursjonar til energi-bedrifter og anlegg. Ny tekst er: 
«4 forelesningar, 1 øving per veke. Øvingene inkluderer rekneoppgåver knytt til 
forelesningane og 1- 2 prosjektarbeid med diskusjon av aktuelle tema. Noko av 
forelesningstida vil bli nytta til rettleiing i prosjektarbeid.»  

Referanse Dato 

2016/9271-ELSÆ 28.03.2017 
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iii) Under «obligatorisk undervisningsaktivitet» stod det tidligere: «2/3 av øvingane må vere 

levert og godkjent for å ta eksamen. Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske 
arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester. Ny tekst er: «Godkjent 
prosjektarbeid. Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir 
godkjent + tre etterfølgjande semester.»  
 

iv) Under «vurderingsformer» stod det tidligere: «Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre 
enn 10 kandidatar kan muntleg eksamen avholdast.» Ny tekst er: «Prosjektarbeid vil telle 
20% av endeleg karakter og må være gjennomført. Skriftleg eksamen, vil telle 80% av 
endeleg karakter og må være bestått. Ved mindre enn 10 kandidatar kan muntleg 
eksamen avholdast. Muntleg eksamen vil telle 80% av endeleg karakter og må være 
bestått».  

 
v) Teksten under kategorien «Vurderingssemester» er oppdatert i tråd med 

standardteksten for denne kategorien.  
 

Det er gjort endringer i emnebeskrivelsen for ENERGI200 «Energiressurar og -forbruk» 
under følgende kategorier:  

i) Det er gjort endring under «Mål og innhald». 
 

ii) Det er gjort endringer under «Læringsutbytte». 

  
iii) Under «Tilrådde forkunnskaper» stod det tidligere: «PHYS113 Mekanikk 2 og 

termodynamikk/KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande. Gode kunnskapar i 
fysikk, geofysikk, kjemi eller matematikk er ein føremon.» Dette er nå endret til: 
«KJEM110 Kjemi og energi». 

 
iv) Under «Studiepoengsreduksjon»: Det er 10 stp. overlapp med ENERGI101.  

 
v) Under «Krav til studierett» er setningen: «samt at du oppfyller ev.opptakskrav» tatt vekk. 

 
vi) Under «Arbeids- og undervisningsfomer» stod det tidligere: «Førelesingar 4 t per veke 

Rekneøvingar 1 t per veke. Ekskursjon totalt opptil 3 dagar». Ny tekst er: «4 
forelesningar, 1 øvingstime per veke. Øvingene inkluderer rekneoppgåver knytt til 
forelesningane og 1-2 prosjektarbeider med diskusjon av aktuelle tema.  Det vil bli 
arrangert ekskursjonar til energi-bedrifter og anlegg.» 
 

vii) Under «Obligatorisk undervisningsaktivitet» stod det tidligere: «Deltaking på 
ekskursjon.». Dette er nå endret til: «2/3 av øvingane må vere levert og godkjent for å ta 
eksamen. Prosjektarbeidene må vere leverte og godkjente for å ta eksamen. Gyldig i fire 
semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande 
semester.»  
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Temaoversikt for Masterprogram i energi gjeldende fra og med 
våren 2017 
 
Temaoversikten for Masterprogram i energi er blitt oppdatert for temaet «Solceller» med 
Bodil Holst som faglig kontaktperson. Under «Forkunnskaper» er «bachelorgrad i relevant 
ingeniørfag» lagt til. Det vil si at ny formulering blir: «Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi, eller bachelorgrad i relevant ingeniørfag».  
 
For temaet «Solceller» og «Energimateriale» med Pascal Dietzel som faglig kontaktperson 
er også «Bachelorgrad i relevant ingeniørfag» blitt lagt til. På disse to temaene står det 
dermed under «Forkunnskaper»: «Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag.  
 
På temaet «Miljøkonsekvenser av fornybar energi» med Peter M. Haugan som faglig 
kontaktperson vil en endre «Forkunnskaper» til: «Bachelorgrad i relevant ingeniørfag, eller 
bachelorgrad i naturvitenskap». Tidligere stod det: «Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi, 
eller tilsvarende».  
 
Disse endringene under «Forkunnskaper» er til fordel for søkerne ved at flere kan søke til 
dette temaet, og vi ønsker derfor at den skal gjelde fra og med våren 2017. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Peter M. Haugan 
Programstyreleder  
for Masterprogram i energi 
 Elisabeth Aase Sæther 
 førstekonsulent 
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Masterprogrammet i energi gjeldande frå og med våren 2017 for søkjarar som  

søker opptak innan 15. april 2017 . 

NB! I tillegg til spesifikke krav til forkunnskapar for kvart tema i lista nedanfor er det felles krav for alle studentar om 

matematikk tilsvarande MAT111 og termodynamikk tilsvarande PHYS113 eller KJEM210.  Søkjarar med bachelorgrad i 

elkraftteknikk kan vurderast utan PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller 

tilsvarande. Sjå elles dei særskilte opptakskrava som gjeld for Masterprogrammet i energi for meir informasjon.  

Studieretning Fornybar energi: 

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar 

Vindkraft Joachim Reuder 
Joachim.Reuder@uib.no 
 
Finn Gunnar Nielsen 
Finn.Nielsen@uib.no 
 

Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 
bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag 

Hav-energi: 
 
 

Finn Gunnar Nielsen 
(Bølgjeenergi) 
Finn.Nielsen@uib.no 
 

Val i samråd med rettleiar 
 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 
bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag 

Hav-energi Jarle Berntsen (Tidevassenergi) 
jarleb@uib.no  
 
 
Henrik Kalisch (Bølgjeenergi) 
Henrik.Kalisch@uib.no 
 
 

Val i samråd med rettleiar 
 
 

Val i samråd med rettleiar 
 
MAT252 Kontinuumsmekanikk (v). 
http://www.uib.no/emne/MAT252 
 
MAT253 Fluidmekanikk (h) 
http://www.uib.no/emne/MAT253 
 
 

Bachelorgrad i matematikk, fysikk, geofysikk 
eller tilsvarande. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Joachim.Reuder@uib.no
mailto:Finn.Nielsen@uib.no
mailto:Finn.Nielsen@uib.no
mailto:jarleb@uib.no
mailto:Henrik.Kalisch@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT253
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GEOF213 Atmosfærens og havets 
dynamikk (h). 
http://www.uib.no/emne/GEOF213 
 
 
 

Geotermisk energi 
/lagring 

Inga Berre 
Inga.Berre@uib.no  
 
 
 

MAT254 Strøyming i porøse media (h) 
http://www.uib.no/emne/MAT254  
 
 
 

Val i samråd med rettleiar 
 
MAT252Kontinuumsmekanikk (v)  
http://www.uib.no/emne/MAT252 
 
MAT260 Reknealgoritmar 2 (v)  
http://www.uib.no/emne/MAT260  
 
MAT264 Laboratoriekurs i 
reknevitskap (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT264 
 

Bachelorgrad i matematikk eller fysikk 

Geotermisk energi Henk Keers 
Henk.Keers@uib.no 
 

 Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i geovitskap 

Global energi- og 
klimautvikling 

Helge Drange  
Helge.Drange@uib.no  

 Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i realfag eller ingeniørfag med 
vekt på matematikk, fysikk eller 
berekningsvitskap 

Miljøkonsekvensar 
av fornybar energi 

Peter M. Haugan 
Peter.Haugan@uib.no   
 

 Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i relevant ingeniørfag eller 
Bachelorgrad i naturvitenskap 

Nedbør, 
snøsmelting og 
vasskraft 

Asgeir Sorteberg 

Asgeir.Sorteberg@uib.no  

 Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande 

Solenergi Jan Asle Olseth 
Jan.Olseth@uib.no  

 Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande. 

Energianalyse og 
optimering 

Dag Haugland 
Dag.Haugland@uib.no  
 

INF270 Lineær programmering (h)  
http://www.uib.no/emne/INF270  
 

Val i samråd med rettleiar 
 

Enten 
Bachelorgrad i matematikk, eller 

http://www.uib.no/emne/GEOF213
mailto:Inga.Berre@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT254
http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT260
http://www.uib.no/emne/MAT264
mailto:Henk.Keers@uib.no
mailto:Helge.Drange@uib.no
mailto:Peter.Haugan@uib.no
mailto:Asgeir.Sorteberg@uib.no
mailto:Jan.Olseth@uib.no
mailto:Dag.Haugland@uib.no
http://www.uib.no/emne/INF270
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og enten: 
 
INF271 Kombinatorisk optimering 
(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/INF271  
 
eller 
 
INF272 Ikkje-lineær optimering 
(uregelmessig)  
http://www.uib.no/emne/INF272  
 
 

ECON316 Natural Resource and 
Environmental Economics 
(uregelmessig)  
http://www.uib.no/emne/ECON316 

Bachelorgrad i informatikk med min. 20 SP 
matematikk, eller 
Bachelorgrad i ingeniørfag med min. 20 SP 
matematikk 

Bioenergi Tanja Barth 
Tanja.Barth@uib.no  

KJEM203 Petroleumskjemi (h) 
http://www.uib.no/emne/KJEM203  
 
KJEM230 Analytisk organisk kjemi (h) 
http://www.uib.no/emne/KJEM230 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i miljø- og 
ressursfag (spes. Kjemi) eller Bachelorgrad i 
nanoteknologi 
 

Bioenergi Erwan Le Roux 
Erwan.leRoux@uib.no 
 

KJEM243 Metallorganisk katalyse 
http://www.uib.no/emne/KJEM243 
 
 
 
 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i miljø- og 
ressursfag (spes. Kjemi) eller  Bachelorgrad i 
nanoteknologi 
 

Solceller Bodil Holst  
Bodil.Holst@uib.no 
 
 

PHYS205 Elektromagnetisme (h) 
http://www.uib.no/emne/PHYS205  
 
PHYS208 Fast-stoff fysikk (h) 
http://www.uib.no/emne/PHYS208 
  
 

Val i samråd med rettleiar/  
 
PHYS201 Kvantemekanikk (v) 
http://www.uib.no/emne/PHYS201  
 
 

Bachelorgrad i fysikk eller nanoteknologi, 
eller bachelorgrad i relevant ingeniørfag 

Solceller  Pascal Dietzel 
Pascal.Dietzel@uib.no 

NANO244 Material- og nanokjemi (h) 
http://www.uib.no/emne/NANO244 

Val i samråd med rettleiar  
 

Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag 

Energimateriale Pascal Dietzel 
Pascal.Dietzel@uib.no  

NANO244 Material- og nanokjemi (h) 
http://www.uib.no/emne/NANO244 
 

Val i samråd med rettleiar  
 

Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag 

http://www.uib.no/emne/INF271
http://www.uib.no/emne/INF272
http://www.uib.no/emne/ECON316
mailto:Tanja.Barth@uib.no
http://www.uib.no/emne/KJEM203
http://www.uib.no/emne/KJEM230
mailto:Erwan.leRoux@uib.no
http://www.uib.no/emne/KJEM243
mailto:Bodil.Holst@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS205
http://www.uib.no/emne/PHYS208
http://www.uib.no/emne/PHYS201
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
http://www.uib.no/emne/NANO244
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
http://www.uib.no/emne/NANO244
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2. Studieretning Energiteknologi  

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar 

Termiske 
maskiner 

Lars M. Nerheim  
Lars.Magne.Nerheim@hvl.no 
 
 
 

Haust 1. semester: 
PTEK202: Fluidmekanikk og varmeoverføring (UiB) 
http://www.uib.no/emne/PTEK202 
og 
MOB250: Structural modelling (HVL) 
 
Vår 2. semester: 
MOE250: Brennstoff, smøremidler og tribologi (HVL) 
MOE220:Instrumentering og datanett (HVL) 
 
Haust 3. semester: 
MOE252: Thermal Machines-Selected topics (HVL) 
MOE251: Risk and reliabilty engineering (HVL) 
 
Vår 4. semester: 
Masteroppgåve på 30 studiepoeng (UiB) 
 
 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i ingeniørfag – 
studieprogram for allmenn 
maskinteknikk, marinteknikk, 
produksjonsteknikk, 
energiteknologi, 
undervannsteknologi eller 
kjemi  prosessteknologi 

Elkraftteknikk  Emil Cimpan 
Emil.Cimpan@hvl.no 

 
 
 
 

Haust 1. Semester: 

MET201: Høyspenningsanlegg (10 stp.) (HVL) 

MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer (10 stp.) (HVL) 

Vår 2. Semester: 

MOE220 Instrumentering og datanett (10 stp.) (HVL)*  

MET204: Vannkraftsystemer (10 stp.) (HVL) 

Haust 3. semester og vår 4. semester: 

60 studiepoengs masteroppgåve (UiB) 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelorgrad i elkraftteknikk. 
 
Søkjarar med bachelorgrad i 
elkraftteknikk kan vurderast 
utan PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk eller 
KJEM210 Kjemisk 
termodynamikk eller 
tilsvarande. 
 

mailto:Lars.Magne.Nerheim@hvl.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
mailto:Emil.Cimpan@hvl.no
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 *MOE220 kan byttes ut med annet 
emne i samråd med veileder.  

 

Regnceller 
(elektrisk energi 
frå regndropar) 

Lars E. Helseth 
Lars.Helseth@uib.no  
 

PHYS208 Faststoff fysikk (h) 
http://www.uib.no/emne/PHYS208 
 
 

Val i samråd med rettleiar 
 
 

Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi 

Batteri Lars E. Helseth 
Lars.Helseth@uib.no  
 

PHYS208 Faststoff fysikk (h) 
http://www.uib.no/emne/PHYS208 
 
 
 
 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi 

Sikkerheit i 
energiproduksjon 

Bjørn Johan Arntzen 
Bjorn.Arntzen@uib.no  

 PTEK202 Fluidmekanikk og varmeoverføring (h) 
http://www.uib.no/emne/PTEK202  
 
PTEK252 Forbrenningsfysikk (h) 
http://www.uib.no/emne/PTEK252 

Val i samråd med rettleiar/ 
 
PTEK250 Eksplosjonsfarar i 
prosessindustrien (h) 
http://www.uib.no/emne/PTEK250 

Bachelorgrad i fysikk, kjemi, 
matematikk, petroleum- og 
prosessteknologi eller 
relevante ingeniørfag 

 

mailto:Lars.Helseth@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS208
mailto:Lars.Helseth@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS208
mailto:Bjorn.Arntzen@uib.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
http://www.uib.no/emne/PTEK252
http://www.uib.no/emne/PTEK250
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Emnebeskriving for Energiressurser og -forbruk    
                                  Energiressurser og -forbruk  
         Energy Resources and Use  
Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen 
praksis.):  
Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  
  
Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 
………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 
 
Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av 
………………………………………………………………. 
 
Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: Hausten 2017 
Neste planlagde evaluering: Hausten 2018 
 
 
 

Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak   
Emnekode  ENERGI200 



Emnekode: ENERGI200

 

Course Code 
Namn på emnet, nynorsk  Energiressursar og -forbruk 

Namn på emnet, bokmål  Energiressurser og -forbruk 

Course Title, English  Energy Resources and Use 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid  

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK Engelsk  

English 

 
Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust 
Autumn 

 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Mål:  

Emnet har som mål å gje studenten ein oversikt over ulike energiressursar, med hovudvekt på fornybare ressursar. Emnet skal 
også gi ei oversikt over nasjonalt og internasjonalt energiforbruk og energiproduksjon, og projeksjonar framover i tid. Sentrale 
omgrep som livssyklusanalyse, bærekraft og energikostnader skal beherskast. 

Innhald:  

Emnet gir en oversikt over fornybare energiressursar som solenergi, vindenergi, vasskraft, energi frå tidevatn og bølgjer, 
bioenergi og geotermisk energi. I tillegg tar ein kort for seg kjernekraft og fossile energikjelder saman med CO2 fangst og lagring. 
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Prinsippa for utnytting av dei ulike ressursane vert diskutert. Dagens energiproduksjon og bruk, både nasjonalt og globalt 
diskuterast, saman med projeksjonar framover i tid. Omgrep som livssyklusanalyse, bærekraft og energikostnader introduserast 
og diskuteres. 

Aim:  

The course aims at giving the students an overview over various energy resources with emphasis on renewable resources. The 
course shall also provide an overview over national and international energy use and production, including projections forward 
in time. Key terms as life cycle analysis, sustainability and cost of energy should be mastered.  

Content:  

The course gives an overview over renewable energy resources such as solar energy, wind energy, hydropower, tidal and wave 
energy, bioenergy and geothermal energy. Further, nuclear power and fossil energy resources are briefly discussed together 
with CO2 capture and storage. The key principles for utilization of the various energy resources will be discussed. Present energy 
production and usage, nationally as well as internationally is discussed together with projections forward in time. The concept of 
life cycle analysis, sustainability and cost of energy are introduced and discussed. 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
Kunnskapar 
Studenten 
 kan gjere greie for ulike energiressursar og deiras relative rolle i den nasjonale og globale energiforsyning 
 kan gjere greie for kordan energi brukast og tilhøyrande krav til energiforsyninga 
 kan vurdere mogleg framtidig bruk av ulike energikjelder 
 

 
Ferdigheiter 
Studenten 
 kan gjere overslag på tilgjengeleg energi frå ulike ressursar. 
 kan gjere overslag på energikostnad 
 

 
Generell kompetanse 
Studenten 
 kan gjere greie for grunnleggjande utfordringar knytta til utviklinga av global energibruk 
 kan gjere greie for omgrep som bærekraft og livsyklus vurderingar i samband med energiomforming og – bruk. 
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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 
 is able to explain the various energy resources and their relative importance in the national and global energy supply. 
 is able to explain how energy is applied and the corresponding requirements to the energy supply. 
 is able to evaluate possible future use of various energy resources. 

 
Skills 
The student 
 can make estimates on available energy from various resources 
 can do estimates on cost of energy 

 
General competence 
The student 
 can discuss basic challenges related to the global energy consumption.  
 can discuss concepts as sustainability and life cycle analysis in relation to energy conversion and use. 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV MAT111 Grunnkurs i matematikk eller tilsvarande 
MAT111 Calculus I, or similar. 

 
 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV KJEM110, Kjemi og energi. 
KJEM110, Chemistry and energy. 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK ENERGI101 10 studiepoeng 

ENERGI101 10 ECTS  

 

Krav til Studierett EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
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Access to the Course 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
  
 

B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

4 forelesningar, 1 øvingstime per veke. Øvingene inkluderer rekneoppgåver knytt til forelesningane og diskusjon av aktuelle 
tema.  

Det vil bli arrangert ekskursjonar til energi-bedrifter og anlegg.   

 

4 lectures, 1 hour exercise per week. The exercises will include practice in calculations and discussions of topics addressed in the 
lectures.  

Excursions to energy companies and installations will be arranged. 

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT 2/3 av øvingane må vere levert og godkjent for å ta eksamen. 

Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester. 

2/3 of the assignments must be handed in and approved to be admitted to final exam. 

Valid for four semesters: The semester the compulsory assignments were approved and the three following semesters.  

 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre enn 10 kandidatar kan muntleg eksamen avholdast. 

Written exam, 4 hours. In case of less than 10 students, oral examination may be applied 

 

          

 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  
Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets 
regler. 

 
Non-programmable calculator, according to the faculty regulations, 
 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.  

The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at 
the beginning of the semester. 
 

  
 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
 

The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

I utgangspunktet vil referansegrupper bli brukt årlig.  

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department. 
 
Normally, referents groups will be used each year.  

 
 

Programansvarleg 
 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  
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Programme Committee 
Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 

studieveileder@gfi.uib.no 

 Tlf 55 58 26 04 

                Mal sist oppdatert: 12.1.17 
MN/BIG 

mailto:studieveileder@gfi.uib.no
mailto:studieveileder@gfi.uib.no
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Emnebeskriving for Introduksjon til energikjelder og forbruk  
                                    Introduksjon til energikilder og forbruk 
                  Introduction to Energy Resources and Consumption 
 
 
Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  
Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  
  
Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 
………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 
 
Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 
 
Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak   
Emnekode 
Course Code 

 ENERGI101 

Namn på emnet, nynorsk  Introduksjon til energikjelder og forbruk 

Namn på emnet, bokmål  Introduksjon til energikilder og forbruk 

Course Title, English  Introduction to Energy Resources and Consumption 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK Norsk 

Norwegian 

 
Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust 
Autumn 

 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Mål:  

Emnet har som mål å gi studentane ein introduksjon til og oversikt over ulike energiressursar, og deiras bruk.  

Emnet skal formidle forståing for bidraget frå ulike energikjelder til nasjonal og global energiforsyning og korleis energien brukast.  
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Innhald:  

Emnet diskuterer sentrale fornybare energikjelder som solenergi, vindenergi, vannkraft, energi frå tidevann og bølgjer, bioenergi 
og geotermisk energi. I tillegg vil ein diskutere kjernekraft og fossile energikjelder saman med CO2-fangst og lagring.  Dei ulike 
energikjeldene vil bli satt inn eit bærekraft og økonomi-perspektiv. Prinsippet for livssyklusanalyse vil bli introdusert. Emnet vil gje 
ein oversikt over nasjonal og global energiproduksjon og forbruk og projeksjonar fram i tid. 

Aim:  

The course gives the students an introduction to and overview over various energy resources, and their applications. 

The course shall convey understanding of how various energy resources contribute to the energy supply nationally and globally 
and how the energy is used. 

Content:  

Important renewable energy resources such as solar energy, wind energy, hydropower, tidal and wave energy, bioenergy and 
geothermal energy are to be discussed. Further, nuclear power and fossil energy resources together with CO2 capture and storage 
will be discussed. The various energy resources will be discussed in a sustainability and economic perspective. The concept of life 
cycle analysis will be introduced.  The course will give an overview over national and global energy production and consumption as 
well as projections forward in time. 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

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

 kan gjere greie for ulike energiressursar og deiras relative rolle i den globale energiforsyning 
 kan gjere greie for kordan energi brukast og tilhøyrande krav til energiforsyninga 

 
Ferdigheiter 
Studenten 

 kan gjere enkle overslag på tilgjengeleg energi frå ulike ressursar 
 kan gjere overslag på energikostnad 

 
Generell kompetanse 
Studenten 

 kan gjere greie for grunnleggjande utfordringar knytta til utviklinga av global energibruk 
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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 

 can explain the various energy resources and their relative importance in the global energy supply 
 can explain how energy is applied and the corresponding requirements to the energy supply 

 
Skills 
The student 

 can make simple estimates on available energy from various resources 
 can do estimates on cost of energy 

 
General competence 
The student 

 can discuss basic challenges related to the global energy consumption. 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV Ingen  

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV Realfagskrav.  

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK ENERGI200 10 studiepoeng 

ENERGI200 10 ECTS 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences]  
  

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

4 forelesningar, 1 øving per veke. Øvingene inkluderer rekneoppgåver knytt til forelesningane og 1- 2 prosjektarbeid med 
diskusjon av aktuelle tema. Noko av forelesningstida vil bli nytta til rettleiing i prosjektarbeid.   

 

4 lectures, 1 exercise per week. The exercises will include practice in calculations and 1-2 project assignments with discussions of 
topics addressed in the lectures. Some of the lecturing time will be allocated to guidance in the project work. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT Godkjent prosjektarbeid. 

Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester. 

Approved mandatory project assignments. 

Valid for four semesters: The semester the compulsory assignments were approved and the three following semesters. 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Prosjektarbeid vil telle 20% av endeleg karakter og må være gjennomført.   

Skriftleg eksamen, vil telle 80% av endeleg karakter og må være bestått. Ved mindre enn 10 kandidatar kan muntleg eksamen 
avholdast. Muntleg eksamen vil telle 80% av endeleg karakter og må være bestått».  

Mandatory project assignments will count 20% of the final grade and must be approved.  

Written exam will count 80% of final grade and must be passed. In case of less than 10 students, oral exam may be applied. Oral 
exam will then count 80% of the final grade and must passed.  

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_HJELPEM 

 

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i reglane ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  
 

Simple calculator according to the regulations at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
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Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. 

The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. 

 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the 
beginning of the semester. 

 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

I utgangspunktet vil referansegruppe bli brukt årlig. 

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department. 

Normally, referents groups will be used each year. 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  

Emneansvarleg 
 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no 

mailto:studieveileder@gfi.uib.no
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Course Coordinator 
Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
studieveileder@gfi.uib.no 
Tlf 55 58 26 04 

                Mal sist oppdatert: 12.1.17 
MN/BIG 

mailto:studieveileder@gfi.uib.no
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Små studieplanendringer for høstsemesteret 2017 - Institutt for 
biologi

Institutt for biologi har følgende mindre studieplanendringer for høstsemestert 2017: 

 BIO233 Insekters diversitet og biologi
Under «Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning»
Endres fra 3 dager feltarbeid til «2 dager feltarbeid med 2 hele etterfølgende 
labdager á 8 timer».

 BIO298 Yrkespraksis i biologi
Det ønskes en presisering om hvilke studieretter som har tilgang til emnet, og 
hvordan plassene fordeles. I tillegg er det ønskelig med en liten endring i antall 
timer i praksis, fra minimum 140 t til om lag 160 t.

Under «Krav til studierett»
«Emnet er primært for bachelorstudenter i biologi, men andre søkere vil 
vurderes etter kapasitet, og basert på studierett, emnekombinasjon og 
resultater».

Under «Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning»
Omlag 160 timar skal vere arbeid hos praksisverten. Studentane skal også 
skrive fire bloggar, eit refleksjonsnotat, møte til to samlingar og gje ein kort 
presentasjon av praksisopphaldet sitt.

 BIO316 Utvalgde emne i miljøtoksikologi
Endre undervisningssemester «Uregelmessig - haust. Blir undervist ved 
behov», til «Uregelmessig. Blir undervist ved behov». 
Dette gjøres pga mulighet for at den konferansen vi pleier å inkorporere i 
emnet kanskje blir flyttet til våren 2018, vil vi gjerne ha muligheten til å flytte 
høstens kurs til vårsemesteret 2018.

 BIO325 Havforskning

Referanse Dato
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Det er foreslått å legge til en del informasjon knyttet til feltarbeid på 
Marinbiologisk stasjon samt tokt på G.O. Sars. Vi vurderer det slik at disse 
endringene er av redaksjonell karakter, og sender dem ikke inn i denne 
omgangen. I tillegg er det kommet en presisering av obligatorisk aktivitet:

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Omfang av arbeid tilsvarar om lag 540 arbeidstimar for studentane.
Introduksjon til kurset skjer i veke  33 og  kurset varer til og med veke 50.

Praktiske modular som inngår i mappevurderinga:
1. Marin fauna: feltundervisning i veke 34 og 35 på biologisk stasjon.
2. Innføring i marinøkologiske feltmetodar: feltkurs på forskingsfartøyet G.O. 
Sars i Nordsjøen og i ein fjord på Vestlandet føregår 2-17 oktober 2017.

Instituttet ønsker også å bidra til en enhetlig utforming av informasjon om studenters 
egenandel for å dekke kost ifm. felt- og tokt. Dette mener vi ikke inngår i 
studieplanendringene, og vi avventer en avklaring fra sentralt hold før vi går videre.

I tillegg vil vi gjøre en del redaksjonelle endringer der vi ikke har enhetlig omtale av emnene 
vår.

Vennlig hilsen

Ørjan Totland
Undervisningsleder/instituttleder Kristin Kalvik

seniorkonsulent
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag om opprettelse av emner i naturfagdidaktikk i 
lærerutdanningen
Institutt for biologi ber med dette om at emnene NATDID220 og NATDID220-P opprettes ved 
instituttet, slik Lærerutdanningsutvalget ved fakultetet anbefaler.

Emnebeskrivelsene er levert fra Lærerutdanningsutvalget i JP 37 i denne saken.

Vennlig hilsen

Ørjan Totland
Undervisningsleder/instituttleder Kristin Kalvik

seniorkonsulent

Kopi
Marianne Jensen

Referanse Dato
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From: Kristin Kalvik  
Sent: Tuesday, March 28, 2017 3:35 PM 
To: Stine Beate Balevik <Stine.Balevik@uib.no> 
Cc: Ørjan Totland <Orjan.Totland@uib.no> 

Ledelsen ved Institutt for biologi (BIO) har besluttet å trekke Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 
(BATF-MIRE) fra Samordna opptak i 2017. Bakgrunnen for beslutningen er sammensatt; vi har ikke lenger 
et dedikert fagmiljø som står bak programmet, konklusjonene fra en ekstern evaluering (2016) er svært 
negative, frafallstallene er høye og valg av masterprogram for videre studier er problematisk.
BIO vil derfor foreslå at Bachelorprogram i miljø- og ressursfag slås sammen med Bachelorprogram i 
biologi ved fristen for store studieplanendringer 1. oktober 2017. Vi ønsker å etablere et nytt emne på 
100-tallsnivå som omhandler miljø, naturforvaltning og globale utfordringer som vi ønsker å tilby alle 
studenter ved UiB. Videre vil vi bygge opp et nytt emne på 200-tallsnivå, som går i dybden på de mest 
aktuelle problemstillingene globale miljøutfordringer. 
Programstyret for Bachelorprogram i miljø- og ressursfag vil få forslaget til behandling i inneværende 
semester.

Vennlig hilsen

Ørjan Totland
instituttleder                                                                                                Kristin Kalvik
                                                                                                                           leder, studieseksjonen BIO
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Mindre studieplanendringer 2017 - Institutt for fysikk og teknologi

Forslagene til mindre studeplanendringer under har vært behandlet i de respektive 
programstyrene, IFT vi videre fremme følgende forslag: 

Petroleums- og prosessteknologi

PTEK311 – Endring av undervisningsspråk
Vi ønsker å endre undervisningsspråket i emnet for å gjøre det mer tilgjengelig også for 
studenter som ikke forstår norsk.
Gammel tekst: Norsk
Ny tekst: Engelsk, norsk dersom kun norskspråkelege studentar

PTEK312 – Endring av undervisningsspråk
Vi ønsker å endre undervisningsspråket i emnet for å gjøre det mer tilgjengelig også for 
studenter som ikke forstår norsk.
Gammel tekst: Norsk
Ny tekst: Engelsk, norsk dersom kun norskspråkelege studentar

Fysikk

PHYS112 – Reduksjon av pensum, endring av emnenavn og emnebesrivelse
Pensum i emnet PHYS112 oppleves både av emneansvarlig og studenter som for 
omfattende, det foreslås derfor en reduksjon i pensum. Vi foreslår at hele optikkdelen tas ut 
av pensum i PHYS112, emnet vil da ha et omfang som tilsvarer andre 100-tallsemner. Dette 
medfører følgende naturlige endringer i kursnavn og emnebeskrivelse:

Referanse Dato
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Forslag til endringer
1) Emnenavn endres fra Elektromagnetisme og optikk til Elektromagnetisme

2) Forslag til endring i Mål og innhald: 
Emnet gir ei innføring i elektromagnetisme og optikk med spesiell vekt på følgjande tema: 
Elektriske felt og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske 
kretsar, Maxwell sine likningar og elektromagnetiske bølgjer, geometrisk optikk, fysikalsk 
optikk, interferens og diffraksjon.

3) Forslag til endring i Læringsutbyte:
Ved fullført emne PHYS112 skal studenten kunne

 forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan elektrisitetslære og 
elektromagnetisme og optikk 

 bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan 
elektrisitetslære og elektromagnetisme og optikk

 teikne skisser som systematiserer problemstillingen i slike oppgåver.

Endringer er streket over/under i pkt. (2) og (3) over.

Didaktikk

NATDID210:
Krav til forkunnskaper:
Gammel tekst: Ingen, men NATDID210 må normalt tas parallelt med praksisemnet 
KOPRA102.
Ny tekst: NATDID210 må normalt tas parallelt med praksisemnet KOPRA102.
Undervisning og omfang:
Gammel tekst:Forelesing: 18 timer, Seminar: 10 timer, Skulepraksis: 7 dagar
Ny tekst: Undervisninga gis i form av 16 timar førelesningar og 10 timar seminar
Obligatoriske krav:
Fjerne «Deltaking på 7 dagar skulepraksis»
Endre gyldighet frå 3 til 4 semestre, dvs. til «Gyldig i fire semester; inneverande og tre 
påfølgjande»
Legge til: For å kunne ta eksamen i NATDID210 må normalt KOPRA102 være bestått.
Vurderingsformer: 
Gammel tekst: Mappeeksamen med tre arbeid
Ny tekst: «Mappeeksamen med tre arbeid på tilsammen 3500 +/- 300 ord. Hvert av 
arbeidene må være på minimum 700 ord. De tre tekstene bygger tematisk på de tre 
obligatoriske oppgavene i menet. Alle mappetekstene skrives individuelt og levers samlet 
mot slutten av emnet. Karakter fastsettes på grunnlag av de tre tekstene. Det gis en halv 
time individuell veiledning på skriving av tekster.»

http://www.uib.no/nb/emne/PHYS112
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NATDID210-P:
Studienivå:
Gammel tekst: Bachelor/master
Ny tekst: Bachelor
Krav til forkunnskaper: 
Gammel tekst: «Ingen» 
Ny teks: «NATDID210-P må normalt tas parallelt med praksisemnet PPUPRA1».
Undervisning og omfang:
Gammel tekst:Forelesing: 18 timer Seminar: 10 timer Skulepraksis
Ny tekst:«Undervisninga gis i form av 16 timar førelesningar og 10 timar seminar»

PHYSDID200:
Undervisning og omfang: 
Gammel tekst:16 timer forelesing kvart semester (32 timer totalt) 6 timer seminar kvart 
semester (12 timer totalt)
Ny tekst:14 timar forelesingar kvart semester (28 timer totalt)
6 timar seminar kvart semester (12 timer totalt)
Vurderingsform:
Gammel tekst: Semesteroppgave (Drøftende rapport fra utforskning av egen praksis)
Ny tekst: Skriftlig oppgåve knytt til praksis, utgjer 35% av karakteren (første semester)
Munnleg eksamen (andre semester).

PHYSDID200-P:
Tilrådde forkunskaper:
Endre til «Physdid220-P må normalt tas parallelt med praksisemna PPUPRA101 og 
PPUPRA102.»
Undervisning og omfang:
Gammel tekst:16 timer forelesing kvart semester (32 timer totalt) 6 timer seminar kvart 
semester (12 timer totalt)
Ny tekst:14 timar forelesingar kvart semester (28 timer totalt)
6 timar seminar kvart semester (12 timer totalt)
Vurderingsform:
Gammel tekst: Semesteroppgave (Drøftende rapport fra utforskning av egen praksis) 
Ny tekst: Skriftlig oppgåve knytt til praksis, utgjer 35% av karakteren (første semester)
Munnleg eksamen (andre semester).
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Emnekode Redaksjonel
le endringer 
(F.eks. 
endret 
læringsutbyt
te, mål og 
innhold etc.)

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

PTEK311 ☒ ☐ Høst 2017
PTEK312 ☒ ☐ Høst 2017
PHYS112 ☒ ☐ Høst 2017
NATDID210 ☒ ☒ Høst 2017
NATDID210-P ☐ ☒ Høst 2017
PHYSDID200-P ☐ ☒ Høst 2017

Vennlig hilsen 

Kari Halland Endre Ivar Sæ Hanne Israelsen
Studiekonsulent Studiekonsulent Studieleder

Øyvind Frette
instituttleder Grete Kvamme Ersland

administrasjonssjef
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Små studieplanendringer for høstsemesteret 2017 - svar fra Institutt 
for geovitenskap
Institutt for geovitenskap ønsker å melde inn små studieplanendringer for høstsemesteret 
2017. Se vedlegg detaljerte beskrivelser av disse. 

Vennlig hilsen

Anders B. Kulseng
studiekonsulent

Kopi
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse Dato
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Store studieplanendringer. Mal for oversendelsesbrev til fakultetet 

Oversendelse av studieplanendringer studieår 17/18 - Institutt for 
geovitenskap

Mindre studieplanendringer for kommende høstsemester
Sammendrag av saken

 

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

Realitetsendringer (F.eks. 
endret vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Me
rk
na
d 

Alle emner 
ved institutt 
for 
geovitenskap

Endret 
varigheten av 
gyldigheten for 
obligatoriske 
arbeidskrav

Ny tekst på alle emner: 

Godkjente obligatoriske 
aktiviteter er gyldige i tre 
semester, inkludert det 
semesteret kor aktivitetane 
vart godkjende.

Høst 2017

GEOV105 1) Deltagelse på øvelser og 
innlevering av oppgaver 
2) Deltagelse på seminar og 
innlevering av tekster 
3) Deltagelse på ekskursjon og 
innlevering av 
ekskursjonsrapport 

Høst 2017

GEOV105 I emnet benyttes følgende 
vurderingsformer: 

 Underveisvurdering av 
øvelsesinnleveringer 
utgjør 60 % av 
karakteren 

 Underveisvurdering av 
seminarinnleveringer 
utgjør 20 % av 
karakteren

 Underveisvurdering av 
ekskursjonsrapport 
utgjør 20 % av 
karakteren

Høst 2017

GEOV228 I emnet nyttast følgjande 
vurderingsformer: 

 Underveisvurdering av 
øvingar med 
innleveringar utgjer 40 
% av karakteren 

 Avsluttande munnleg 
eksamen utgjer 60 % 
av karakteren 

Høst 2017



Store studieplanendringer. Mal for oversendelsesbrev til fakultetet 

GEOV110 Obligatorisk 
undervisningsaktivitet: 2 timer 
øving per
veke over 10 veke.

Høst 2017

GEOV113 I emnet nyttast følgjande 
vurderingsformer: 

 Underveisvurdering av 
øvingar med 
innleveringar utgjer 40 
% av karakteren 

 Avsluttande munnleg 
eksamen utgjer 60 % 
av karakteren 

 Det vil verte nytta 
munnleg eksamen i 
staden for skriftleg, 
dersom det er mindre 
enn 10 studentar som 
melder seg opp til 
eksamen. 

Høst 2017

GEOV230 Fagleg overlapp: 4 sp 
overlapp med AG204 frå 
UNIS

Med 
tilbakevirkende 
kraft

Store studieplanendringer

Endring eller oppretting av emner

Eksisterende emner som endres

Alle tillegg i teksten markeres med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte
, mål og 
innhold etc.)

Realitetsendringe
r (F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskra
v etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e
)

Merknad

Nedlegging av emner

Emnekode
Siste 
undervisningssemester 
for emnet: 

Ved nedlegging av 
emner må det normalt 

Dersom emnet er et 
spesialiseringsemne, 
hvilke emner skal 
tilbys studentene 
som erstatning for 
emnet som legges 

Andre 
program som 
benytter 
emnet er 
informert om 



Store studieplanendringer. Mal for oversendelsesbrev til fakultetet 

tilbys eksamen/vurdering 
i emnet i to semester 
etter nedlegging.

ned? at emnet 
legges ned. 
Bruk rapport 
226.003 i FS

Oppretting av nye emner

Emnekode
Første 
undervisningssemester 
for emnet

Er det overlapp 
med eksisterende 
emner eller emner 
som legges ned?

Hvis ja, angi hvilke 
emner dette gjelder 
og grad av 
overlapp. Dette må 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes.

Emnebeskrivelse 
vedlagt

Alle tillegg i teksten 
markeres med 
rødt, slettede deler 
er markert med 
rødt og 
gjennomstryking. 

☐



From: Anders Bjørnsen Kulseng
To: Stine Beate Balevik
Cc: studieveileder@geo.uib.no
Subject: Varsel om mulige store studieplanendringer
Date: 30. mars 2017 14:24:18

Hei Stine, jeg refererer til samtale tidligere i dag, og ønsker å varsle om følgende mulige
endringer i studieplanen, med frist 1. oktober:
 

·         Fagmiljøet her ved Institutt for geovitenskap forventes å opprette et nytt emne på ti
studiepoeng, og som vil bli tilbudt første gang våren 2018. Dette emnet vil til en viss grad
erstatte GEOV215 Signalteori, som ble lagt avviklet i 2015. Det er ikke bestemt noe navn
eller emnekode på det nye emnet, men det vil sannsynligvis bli tilbudt til
geofysikkstudenter på sjette semester (vår), samt masterstudenter.

 
·         GEOV301 er et fempoengsemne i geostatistikk, som avholdes annethvert vårsemester, i

oddetallsår. Fagmiljøet kommer mest sannsynlig til å melde inn nedlegging av dette
emnet, fra og med studieåret 2018/19. Som erstatning for dette ønsker man å opprette
et nytt statistikkemne, på 10 studiepoeng, og som kommer til å avholdes hvert år,
fortrinnsvis om høsten.

 
 
Mvh Anders
 
 

mailto:Anders.Kulseng@uib.no
mailto:Stine.Balevik@uib.no
mailto:studieveileder@geo.uib.no


From: Anders Bjørnsen Kulseng
To: Stine Beate Balevik
Cc: studieveileder@geo.uib.no
Subject: Innmelding av forkunnskapskrav for GEOV230
Date: 30. mars 2017 14:26:35

Hei Stine, jeg refererer til samtale tidligere i dag, og ønsker å melde inn en liten studieplanendring, med
implementering fra og med høst 2017.

GEOV230 har i dag følgende forkunnskapskrav: GEOV101, GEOV102 og GEOV110.

Vi ønsker å tilføye "eller GEOV108" etter GEOV110.

Mvh Anders

mailto:Anders.Kulseng@uib.no
mailto:Stine.Balevik@uib.no
mailto:studieveileder@geo.uib.no
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Svar fra institutt for informatikk - Små studieplanendringar for 
haustsemesteret 2017

Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for informatikk

Mindre studieplanendringer for kommende høstsemester

Sammendrag av saken

INF143 Vurderingsformer: 

Gammel tekst: 
Evaluering av rapport og munnleg eksamen. Dersom det er mange deltakarar på 
kurset, kan det bli skriftleg eksamen (tre timar). Ingen lovlege hjelpemiddel.

Ny: 
Skriftleg eksamen (3 timar), utgjør 80% av karakteren.
Obligatorisk oppgåve utgjer 20% av karakteren.
Ingen lovlege hjelpemiddel.

INF210 Vurderingsformer:

Gammel tekst: 
3 timar skriftleg eksamen. Eksamen kan føregå digitalt (på datamaskin). Se meir 
informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen. Dersom det er færre enn 20 deltakarar 
kan det bli munnleg eksamen.

Ny tekst: 
Munnleg eksamen. Dersom det er mange deltakarar kan det bli skriftleg eksamen.

Referanse Dato

2016/9271-PÅG 01.03.2017
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INF250 Forkunnskapskrav:

Gammel tekst: 
Ingen tekst.

Ny tekst:
INF100, INF101 og MAT111/MAT101.

INF271 Vurderingsformer:

Gammel tekst: 
3 timar skriftleg eksamen. Eksamen kan føregå digitalt (på datamaskin). Se meir 
informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen. Dersom det er færre enn 20 deltakarar 
kan det bli munnleg eksamen.

Ny tekst:  
Munnleg eksamen.

DIDAIT1 Vurderingsformer:

Gammel tekst:
Mappevaluering. Se egne retningslinjer gitt av faglærer.

Ny tekst:
Hjemmeksamen

DIDAIT1 Vurderingssemester:

Gammel tekst:
Høst

Ny tekst:
Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

INF143 ☐ ☒ Høst 2017
INF210 ☐ ☒ Vår 2018
INF250 ☐ ☒ Vår 2018 Disse 

kravene 
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har 
allerede 
blitt 
vedtatt, 
kun 
inforad i 
FS 
mangler

INF271 ☐ ☒ Høst 2017
DIDAIT1 ☐ ☒ Høst 2017

Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester

Nytt emne høst 2017: INF214

Vennlig hilsen

Pål Magnus Gunnestad
førstekonsulent
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Små studieplanendringar for haustsemesteret 2017 - svar frå 
Kjemisk institutt

Programstyret ved Kjemisk institutt har handsama små studieplanendringar og har vedteke 
følgjande endringar:

Kjemiemne:
KJEM131: Laboratorieøvingane blir no ein obligatorisk aktivitet og inngår ikkje i 
vurderingsgrunnlaget. Skriftleg eksamen vil telle 100% av samla karakter.

FARM131: Laboratorieøvingane blir no ein obligatorisk aktivitet og inngår ikkje i 
vurderingsgrunnlaget. Skriftleg eksamen vil telle 100% av samla karakter.

KJEM221: Endre fargekode i høve til timeplanlegging, frå gul til raud fargekode. Emnet er 
obligatorisk for bachelorstudentar i nanoteknologi i sitt 3. semester, og raud fargekode har 
synt seg å vere best for å unngå kollisjon med emne frå andre fargekodar som studentane 
skal kunne velje.

KJEM232: Fjerne skriftleg eksamen som del av vurderingsformen og fordele samla karakter 
på dei to gjenståande delane:
- praktisk laboratorie-arbeid (45%) 
- skriftlege journalar, rapportar og munnlege presentasjonar: (55%)

Emne innan fagdidaktikk som er lokalisert på Kjemisk institutt:

NATDID211:
Læringsutbytte: noen tilpasninger under «kunnskaper» slik at de samsvarer med NKR og 
bytte av et utbyttemoment under «generell kompetanse»
Den nye teksten under kunnskaper:

Referanse Dato

2016/9271-UNLA 28.02.2017
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 har brei kunnskap om kvalitetskriterium for ulike undervisningsformar og deira 

forankring i forskinga
 har omfattande innsikt i vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- og 

sluttvurdering
 kan gi døme på korleis undervisnings- og arbeidsformar kan utformast etter 

kvalitetskriteria

Under generell kompetanse utgår: greie ut om utfordringar knytt til mangfald i klasserom
Nytt er: finne frem informasjon til utvalde naturfaglege emne og vurdere relevansen
Obligatorisk undervisningsaktivitet: tilføye: For å kunne ta eksamen i NATDID211 må normalt 
emnet KOPRA103 være bestått.
Undervisningsomfang blir 24 timar (forelesing og seminar)

NATDID212-P
Læringsutbytte: samme endringer som ved NATDID211
Obligatorisk undervisningsaktivitet: tilføye: For å kunne ta eksamen i NATDID212-P må 
normalt emnet PPUPRA være bestått.

KJEMDID220
Læringsutbytte (justere formuleringer under kunnskaper):

 har brei kunnskap om korleis tenking i kjemi har utvikla seg
 kan drøfte har avansert innsikt i ulike måtar å fremje elevaktiv læring på

Obligatorisk undervisningsaktivitet: tilføye: For å kunne ta eksamen i KJEMDID220 må 
normalt emnet ILPRA være bestått.
Undervisningsomfang blir 28 timar forelesing og 12 timar seminar.
Vurderingsform (opplysninger etter nytt reglement om mappe):
Tilføye: justerande munnleg eksamen

a)  I mappen inngår det 6 deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til 
sammen vurderingsgrunnlaget.
b)
1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3 ganger, 0,5-1 side hver)
2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver)
3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til 

timen og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider)
4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere elevrapport) (2-3 

sider)
5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider)
6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med 

pedagogikk, opp til 4000 ord)
c) Det er ønskelig at mappen inneholder ulike versjoner av de enkelte tekstene for å vise 

hvordan kunnskapene og innsikt i kjemididaktikk har utviklet seg gjennom kurset og 
ved hjelp av tilbakemeldinger. Progresjon skal tydeliggjøres gjennom å referere tilbake 
til tidligere arbeider hvis de har en tematisk tilknytning.

d) Studentene får velge rekkefølgen av innleveringene selv, men det blir gitt anbefalinger. 
Dette tar hensyn til at emnet går over to semestre og at noen av innleveringene er 
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knyttet til praksis, mens andre kan utføres uavhengig av undervisningen og/eller 
praksis.

Siden emnet er nytt og en del av et endret studieprogram er det mulig at omfang av mappen 
og innhold i de enkelte delene justeres underveis for å sikre at vurderingen er 
gjennomførbar.

KJEMDID220-P
Læringsutbytte, undervisningsomfang og vurderingsform: samme endringer som ved 
KJEMDID220
Obligatorisk undervisningsaktivitet: tilføye: For å kunne ta eksamen i KJEMDID220-P må 
normalt emnet PPUPRA være bestått.

Liten studieplanendring for NANO161 - Innføring i nanoteknologi og –instrumentering

Programstyret for nanoVT behandlet forslaget i møte 17.2.17 (sak 4/17 c).

Vedtak: Programstyret for nanoVT godkjenner mindre studieplanendringer for obligatorisk 
undervisningsaktivitet og vurderingsform for NANO161. 

Laboratorieøvelsene til NANO161 er nå en obligatorisk aktivitet og inngår ikke i 
vurderingsgrunnlaget. 

Gammel Ny

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Skriftlege svar på utvalde 
kollokvieoppgåver. Desse obligatoriske 
arbeidskrav tel ikkje med i 
sluttkarakteren.

Laboratoriekurs med rapport. Rapportane 
inngår i vurderingsgrunnlaget

Obligatorisk oppmøte på 
laboratorieøvingar samt godkjent 
laboratorie rapporter for hver laboratorie 
del (3 av 3) 

Laboratorierapporter skal være godkjent 
minst 2 uker før eksamen.

Laboratorierapport. Godkjent obligatorisk 
aktivitet er gyldig i (1) påfølgande 
semester etter godkjenninga. 

[Compulsory attendance in laboratory 
exercises in addition approved laboratory 
report for each laboratory exercise (3 out 
of 3)]

Laboratory report must be approved at 
least 2 weeks in advance of the exam.

[Lab report. Compulsory assignments are 
valid in 1 subsequent semesters].

Vurderingsformer 1. Føring av labjournalar (25 %).
Journalane blir  vurdert på 
karakterskalaen A-F etter kvar øving. Om 

I emnet nyttar ein følgjande 
vurderingsform:
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ein journal ikkje blir godkjent (vurdert til 
F), kan han leverast inn igjen etter 
omarbeiding. Delkarakteren for 
laboratoriejournalen vert rekna som 
gjennomsnittet av karakterane for dei fire 
delrapportane.

2. 4t skriftleg eksamen (tel 75% av 
karakteren). Tilletne hjelpemiddel ved 
eksamen: Enkel kalkulator. 

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 
påfølgjande semester etter godkjenninga.

I semester utan undervisning og for 
studentar som har gyldige obligatoriske 
aktiviteter vert det gjennomført skriftleg 
skuleeksamen (4 t). Karakteren frå 
skriftleg eksamen tel 75 % av 
sluttkarakteren og karakteren frå 
laboratoriejournalane inngår i 
karaktergrunnlaget og tel 
25 % av sluttkarakteren.

 Skriftleg eksamen (4 timar), 
utgjør 100% av karakteren.

The forms of assessment is:
 Written examination (4 hours), 

100% of total grade.

Venleg helsing

John Georg Seland
Leiar, Programstyret i kjemi Unni Lange Buanes

Studiekonsulent
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Endringer knyttet til MNF201

Endring av undervisningssemester
MNF201 inngår i lektorprogrammet og ble opprettet i 2009 med tanke på det. 
Lektorprogrammet fikk rammeplan i 2013, noe som medførte ny studieplan og ny struktur på 
studieløpene. I den nye strukturen ligger MNF201 i høstsemesteret i 4. studieår. Dette 
fremgår av studieplanen som ble vedtatt av fakultetet i 2014. Studieåret 2017/18 skal 4. 
studieår i ny struktur gå for første gang. Dvs. at MNF201 flyttes fra vår til høst i 2017 (NB. i 
2017 må emnet undervises både vår og høst pga. strukturbyttet).

Emnet tas primært av lektorstudenter og er tilpasset lektorprogrammets behov, men emnet 
er også åpent for andre MN-studenter.

Endring av eierskap
Pr. nå er det Institutt for biologi som har administrativt ansvar for emnet. Bakgrunnen for 
dette er at det tidligere var ansatte på instituttet som stod for undervisningen. Nå leies det inn 
undervisningskrefter fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 

Institutt for biologi har lenge ønsket at det administrative ansvaret overtas av noen andre, 
siden de hverken står for undervisningen i emnet eller emnet i særlig grad tas av egne 
studenter. 
Lærerutdanningsmiljøet ønsker å ha mer eierskap til emnet og foreslår at Matematisk institutt 
som er administrativt ansvarlig for lærerutdanningen overtar det administrative ansvaret for 
MNF201 fra og med høsten 2017. Matematisk institutt er positive til dette.

Vi ber derfor om at det administrative ansvaret for MNF201 og tilhørende økonomisk støtte 
flyttes fra Institutt for biologi til Matematisk institutt fra og med høsten 2017.

Økonomisk støtte ved bytte av semester
Pga. bytte av semester må MNF201 undervises både vår og høst i 2017. Det innebærer 
ekstrautgifter. Vi ber ved dette om at fakultetet kan dekke de reelle ekstrautgiftene i 2017.

Referanse Dato

2016/9271-MAJE 21.02.2017
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Endringer i emnebeskrivelse for MNF201
På bakgrunn av endringene ovenfor må følgende endres:

Undervisningssemester: Endres fra vår til høst
Administrativt ansvarlig: Endres fra Institutt for biologi til Matematisk institutt

I tillegg er det ønske om en liten endring under Obligatorisk undervisningsaktivitet:
«Seminar (deltaking på 12 timer seminar inkludert eigen presentasjon)» – her økes krav til 
deltaking til 16 timer

Vennlig hilsen

Stein Dankert Kolstø
Leder for lærerutdanningsutvalget

Marie Skorpa Nilsen
Adm. sjef, Matematisk institutt

Synnøve Myhre
Adm. Sjef, Institutt for biologi
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Små studieplanendringer for haustsemesteret 2017 - Fra 
Matematisk institutt

Programstyret ved Matematisk institutt har behandlet små studieplanendringer og har vedtatt 
følgende endringer:

MAT232: legge til MAT211 som anbefalt forkunnskap.

MAT234: legge til MAT211 som anbefalt forkunnskap.

MAT252: endre vurderingsform fra muntlig til skriftlig/muntlig (kan bli skriftlig hvis mer enn 20 
studenter oppmeldt). 

MAT253: endre vurderingsform fra muntlig til skriftlig/muntlig (kan bli skriftlig hvis mer enn 20 
studenter oppmeldt).

STAT210: Endre obligatoriske arbeidskrav fra «3 obligatoriske øvingar» til «Obligatoriske 
innleveringar», uten å spesifisere antallet. 

STAT220: Endre obligatoriske arbeidskrav fra «Ingen» til «Obligatoriske innleveringar», uten 
å spesifisere antallet.

MATDID210: endre undervisningsspråk fra «norsk/dansk» til «norsk». Også endre gyldighet 
på obligatoriske innleveringer frå 3 til 4 semestre. 

MATDID210-P: endre undervisningsspråk fra «norsk/dansk» til «norsk».

MATDID220 og MATDID220-P: endre undervisningsspråk fra «norsk/dansk» til «norsk». 
Obligatoriske aktiviteter: endre frå 4 til 3 oppgaver/aktiviteter.
Fargekoder: fjerne fargekoden frå MAT213, MAT252, MAT261, MAT254, STAT200 og 
STAT210.

Referanse Dato

2016/9271-KRL 27.02.2017



side 2 av 2

  
Planer om store studieplanendringer:
Det er planlagt å legge ned emnet MAT256 Plasmadynamikk. Det har ikke vært undervist på 
veldig lenge og vi har heller ikke forelesere til dette emnet. 

Vennlig hilsen

Henrik Kalisch
Programstyreleder Kristine Lysnes

studiekonsulent
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Ettersending av plan for stor studieplanendring - Matematisk 
institutt 
 
 
Programstyret ved Matematisk institutt vil ved neste frist for store studieplaner melde inn at 
Skoleretta matematikk skal legges ned som masterretning, både under Matematikk og 
Anvendt og beregningsorientert matematikk.  
 
Nedleggingen ble opprinnelig bestemt på Programstyremøte i februar 2016, da regjeringen 
hadde bestemt at det fra høsten 2017 var krav om en mastergrad for å komme inn på PPU: 
http://www.uib.no/utdanning/laerer/49375/opptakskrav-ppu 
 
Ettersom PPU er integrert i Skoleretta matematikk, kan heller ikke studenter tas opp til denne 
masterretningen uten å allerede ha en mastergrad.  
 
Senere snudde regjeringen og utsatte kravet om master, og dermed rapporterte vi ikke 
denne endringen inn sammen med studieplanendringer i 2016. 
 
Kravet om mastergrad før PPU har regjeringen nå bestemt at trår i kraft fra høst 2019. Vi vil 
allikevel legge ned masterretningene fra og med høst 2018 for å unngå potensielle 
problemer med studenter som blir tatt opp til denne retningen, men ikke har mulighet til å ta 
PPU-delen første semesteret.  
 
Vi har også besluttet å ikke lyse ut Skoleretta matematikk ved masteropptaket høst 2017. 
Studieretningen har uansett ikke fungert etter hensikten; det har alltid vært svært få 
kvalifiserte søkere til dette programmet og søkerne misforstår programmet. Nesten alle som 
søker har kun bakgrunn fra lærerhøgskole og har ingen av emnene som kreves i 
opptakskravet. Vi har kun uteksaminert en eneste i studieretningens levetid.  
Vi vil i fremtiden heller anbefale studenter å ta en master i matematikk og et helt år med PPU 
etterpå.  
 

Referanse Dato 

2016/9271-KRL 29.03.2017 
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Vennlig hilsen 
 
Henrik Kalisch 
Programstyreleder Kristine Lysnes 
 studiekonsulent 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Små studieplanendringer for høstsemesteret 2017 - svar 
Molekylærbiologisk institutt

Viser til brev sendt 23. januar om studieplanendringer. Vi melder inn endringer for to emner 
der alle endringer vil tre i kraft fra høsten 2017.

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester
Sammendrag av saken

Emnekode Redaksjonelle 
endringer (F.eks. 
endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

Endret 
fargekod 
e (fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen

Merknad

MOL213  x Høst 2017 Overlapp
med BIO370

 
reduksjon 
mot 

MOL215  x Høst 2017 Overlapp 
med 
BMED331

Endringer i kommende høstsemester

MOL213 Utviklingsgenetikk
Emneansvarlig har vurdert emnet MOL213 Utviklingsgenetikk til å ha et faglig overlapp med 
emnet BIO370 Celle- og Utviklingsbiologi. Programstyret ved MBI har behandlet saken og 
foreslår 5 studiepoengs reduksjon mellom emnene.

Referanse Dato

2016/9271-LIKN 23.02.2017
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MOL215 Tumorbiologi
Programstyret har vurdert emnet MOL215 Tumorbiologi til å ha et faglig overlapp med emnet 
BMED331 Tumorbiologi. Programstyret ved MBI har behandlet saken og foreslår 10 
studiepoengs reduksjon mellom emnene.

Vennlig hilsen

Rune Male
Programstyreleder Lill K. Knudsen

Studieveileder



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Matematisk institutt
Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Matematisk institutt
Telefon 55582838
post@math.uib.no

Postadresse 
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allégt. 41, Realfagbygget
Bergen

Saksbehandler
Marianne Jensen
55582841
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Kjemisk institutt
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for informatikk
Institutt for biologi

Studieplanendringer - innspill fra lærerutdanningen

Små studieplanendringer i fagdidaktikkemnene:
I forbindelse med revisjonsprosessen har fagdidaktikerne foreslått noen studieplanendringer. 
En oversikt over disse er vedlagt. Vi ber om at instituttene behandler disse og sender til 
fakultetet innen 1. mars. Lærerutdanningsutvalget (LU) skal ha møte 20. februar. Det kan 
være det dukker opp noen endringer til i forbindelse med dette møtet. Så snart møtet er over 
vil vi sende dere ev. tilleggsendringer. Vi håper at slike ev. tilleggsendringer ved behov kan 
godkjennes på fullmakt siden tiden er knapp.

I forbindelse med revisjonsprosessen har Marianne Jensen levert inn de reviderte 
fagdidaktikkemnene til fakultetet i forbindelse med fristen 3. februar (IFT la inn emnene selv). 
Her er de foreslåtte studieplanendringene med i tillegg til at det er gjort 
språklige/redaksjonelle endringer slik revisjonsprosessen legger opp til.
Det er så langt ikke gjort revisjon av GEOVDID220/220-P.

NATDID220 og NATDID220-P:
Lektorprogrammet fikk rammeplan i 2013, noe som medførte ny studieplan, ny struktur på 
studieløpene og nye fagdidaktikkemner. For å få til fortsatt samkjøring av undervisning på 
lektorprogrammet og på PPU heltid, ble det også opprettet nye tilsvarende 
fagdidaktikkemner for PPU. Se ev. sak 2016/9271-2.

Alle fagdidaktikkemner i lektorprogrammet og på PPU heltid har emnebeskrivelser som er 
godkjent av fakultetet, med et unntak: NATDID220 (lektor) og NATDID220-P (PPU).
Fakultetet åpnet for at emnebeskrivelser for disse emnene kunne sende inn innen 1. mars-
fristen. Emnene skal undervises første gang H17.
Hvilket institutt disse to emnene skal tilhøre har ikke vært avklart.

Referanse Dato

2016/9271-MAJE 13.02.2017
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I brevet (2016/9271-2) står det at: «…Forslag til emnebeskrivelse for NATDID220 vil bli utarbeidet i 
løpet av høsten og sendt ut til de aktuelle instituttene sammen med forslag til instituttilhørighet.…»

I samråd med Tom Klepaker foreslår LU at disse to emnene skal tilhøre Institutt for biologi. 
Bakgrunnen for forslaget er følgende:

Naturfaget har i tråd med hva som er hovedelementene i skolefaget og hva man krever for 
opptak til PPU vært et fellesansvar for fagdidaktikerne i fysikk, kjemi og biologi. I 
lektorprogrammet og på PPU heltid vil det nå være tre naturfagdidaktikkemner, NATDID210 
(NATDID210-P), NATDID211 (NATDID212-P) og NATDID220 (NATDID220-P). Jfr. tabellen i 
sak 2016/9271-2 er NATDID210 (NATDID210-P) lagt til Institutt for fysikk og teknologi og 
NATDID211 (NATDID212-P) til Kjemisk institutt. Med tanke på jevn arbeidsfordeling og 
fordeling av studiepoengproduksjon, kan det være rimelig at NATDID220 (NATDID220-P) 
plasseres på Institutt for biologi. NATDID220/220-P er et større emne enn de andre, men det 
vil ha færre studenter enn f.eks. NATDID210/210-P og fra og med mars 2017 vil Institutt for 
biologi ha to fagdidaktikere tilsatt i motsetning til Institutt for fysikk og teknologi og Kjemisk 
institutt.

Vedlagt er forslag til emnebeskrivelser for NATDID220 (lektor) og NATDID220-P (PPU). Vi 
ber om at Institutt for biologi behandler emnebeskrivelsene og melder inn til fakultetet innen 
1. mars. Lærerutdanningsutvalget (LU) skal ha møte 20. februar. Det kan være det dukker 
opp noen endringsforslag i forbindelse med dette møtet. Vi vil i så fall gi beskjed rett etter 
møtet. 

Vennlig hilsen

Stein Dankert Kolstø
Leder for utvalget Marianne Jensen

seniorkonsulent

Kopi
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for geovitenskap



Forslag til små studieplanendringer i fagdidaktikkemner fra Lærerutdanningsutvalget

(Det kan være dere har fått inn noen av disse endringene direkte fra fagdidaktikerne.)

Matematisk institutt:

MATDID210:
Undervisningsspråk: Endre fra "Norsk/dansk" til "Norsk"
Obliger: Endre gyldighet fra 3 til 4 semestre dvs. til " Gyldig i fire semester; inneverande og tre 
påfølgjande".

MATDID210-P:
Undervisningsspråk: Endre fra "Norsk/dansk" til "Norsk"

MATDID220:
Undervisningsspråk: Endre fra "Norsk/dansk" til "Norsk"
Obliger: Endre fra 2 oppgaver/aktiviteter til 1.

MATDID220-P:
Undervisningsspråk: Endre fra "Norsk/dansk" til "Norsk"
Obliger: Endre fra 4 til 3 oppgaver/aktiviteter.

Kjemisk institutt:

NATDID212-P:
Obliger: Føye til «For å kunne ta eksamen i NATDID212-P må normalt emnet PPUPRA101 og 102 være 
bestått.»

KJEMDID200:
Obliger: Føye til For å kunne ta eksamen i KJEMDID220 må normalt emnet praksis være bestått.
 

Vurderingsformer: 

Endre «Mappe med innleveringar i begge semester» til

 Mappe med innleveringar i begge semester
 Justerande munnleg eksamen

a) I mappen inngår det 5 (6) deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til sammen 
vurderingsgrunnlaget.

b)
1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3-4 ganger, 0,5-1 side hver)

2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver)

3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og drøfting av 
ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider)

4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider)

5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider)



6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, opp til 4000 
ord)

c) Det er ønskelig at mappen inneholder ulike versjoner av de enkelte tekstene for å vise hvordan 
kunnskapene og innsikt i kjemididaktikk har utviklet seg gjennom kurset og ved hjelp av tilbakemeldinger. 
Progresjon skal tydeliggjøres gjennom å referere tilbake til tidligere arbeider hvis de har en tematisk 
tilknytning.

d) Studentene får velge rekkefølgen av innleveringene selv, men det blir gitt anbefalinger. Dette tar 
hensyn til at emnet går over to semestre og at noen av innleveringene er knyttet til praksis, mens andre kan 
utføres uavhengig av undervisningen og/eller praksis.

KJEMDID220-P:

Obliger: 

Føye til «For å kunne ta eksamen i KJEMDID220-P må normalt emnet PPUPRA101 og 102 være 
bestått.»

Vurderingsformer: 
Endre «Mappe med innleveringar i begge semester» til

 Mappe med innleveringar i begge semester
 Justerande munnleg eksamen

a) I mappen inngår det 5 (6) deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til sammen 
vurderingsgrunnlaget.

b)
1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3-4 ganger, 0,5-1 side hver)

2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver)

3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og drøfting av 
ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider)

4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider)

5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider)

6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, opp til 4000 
ord)

c) Det er ønskelig at mappen inneholder ulike versjoner av de enkelte tekstene for å vise hvordan 
kunnskapene og innsikt i kjemididaktikk har utviklet seg gjennom kurset og ved hjelp av tilbakemeldinger. 
Progresjon skal tydeliggjøres gjennom å referere tilbake til tidligere arbeider hvis de har en tematisk 
tilknytning.

d) Studentene får velge rekkefølgen av innleveringene selv, men det blir gitt anbefalinger. Dette tar 
hensyn til at emnet går over to semestre og at noen av innleveringene er knyttet til praksis, mens andre kan 
utføres uavhengig av undervisningen og/eller praksis.

Institutt for fysikk og teknologi:

NATDID210:



Krav til forkunnskaper: 
Endre til NATDID210 må normalt tas parallelt med praksisemnet KOPRA102.

Undervisning og omfang: 
Endre fra 

«Forelesing: 18 timer
Seminar: 10 timer
Skulepraksis: 7 dagar»

til 

«Undervisninga gis i form av 16 timar førelesningar og  10 timar seminar»

Obligatoriske krav: 
Fjerne «Deltaking på 7 dagar skulepraksis»

Endre gyldighet frå 3 til 4 semestre, dvs. til «Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande»

Legge til: For å kunne ta eksamen i NATDID210 må normalt KOPRA102 være bestått.

Vurderingsformer: Endre til 
«Mappeeksamen med tre arbeid på tilsammen 3500 +/- 300 ord. Hvert av arbeidene må være på minimum 
700 ord. De tre tekstene bygger tematisk på de tre obligatoriske oppgavene i menet. Alle mappetekstene 
skrives individuelt og levers samlet mot slutten av emnet. Karakter fastsettes på grunnlag av de tre 
tekstene. Det gis en halv time individuell veiledning på skriving av tekster.»

NATDID210-P:

Studienivå: 
Endre fra Bachelor/master til Bachelor

Krav til forkunnskaper: Endre fra «Ingen» til «NATDID210-P må normalt tas parallelt med 
praksisemnet PPUPRA1».

Undervisning og omfang: 
Endre fra

Forelesing: 18 timer 
Seminar: 10 timer 
Skulepraksis

til 
«Undervisninga gis i form av 16 timar førelesningar og  10 timar seminar»

PHYSDID200:

Undervisning og omfang: Endre
«16 timer forelesing kvart semester (32 timer totalt) 6 timer seminar kvart semester (12 
timer totalt)»

til
«14 timar forelesingar kvart semester (28 timer totalt) 
6 timar seminar kvart semester (12 timer totalt)»



Vurderingsform:
Endre 
«Semesteroppgave (Drøftende rapport fra utforskning av egen praksis)» 
til
«Skriftlig oppgåve knytt til praksis, utgjer 35% av karakteren (første semester)
Munnleg eksamen (andre semester)»

PHYSDID200-P:
Tilrådde forkunskaper: 
Endre til «Physdid220-P må normalt tas parallelt med praksisemna PPUPRA101 og PPUPRA102.»

Undervisning og omfang: 
Endre 

«16 timer forelesing kvart semester (32 timer totalt) 6 timer seminar kvart semester (12 
timer totalt)» 

til 
«14 timar forelesingar kvart semester (28 timer totalt) 
6 timar seminar kvart semester (12 timer totalt)»

Vurderingsform:

Endre «Semesteroppgave (Drøftende rapport fra utforskning av egen praksis)» til
«Skriftlig oppgåve knytt til praksis, utgjer 35% av karakteren (første semester)
Munnleg eksamen (andre semester)»

Institutt for biologi:

BIODID220:

Vurderingsformer:

«Ein skriftleg oppgåve knytt til praksis (haust) og munnleg eksamen utan hjelpemiddel (vår). Begge 
med gradert karakter (A-F). Det gis ein samla karakter, begge må vere bestått og vekting mellom dei 
er skrifteleg oppgåve 35%, munnleg eksamen 65%.»

endres til

«Munnleg eksamen utan  hjelpemiddel»

BIODID220-P:

Tilrådde forkunnskaper: Fjerne NATDID210-P

Vurderingsformer:

«Ein skriftleg oppgåve knytt til praksis (haust) og munnleg eksamen utan hjelpemiddel (vår). Begge 
med gradert karakter (A-F). Det gis ein samla karakter, begge må vere bestått og vekting mellom dei 
er skrifteleg oppgåve 35%, munnleg eksamen 65%.»

endres til

«Munnleg eksamen utan  hjelpemiddel»

http://www.uib.no/nb/emne/NATDID210
http://www.uib.no/nb/emne/KOPRA102


Emnekode: NATDID220

Kategori Infotype Tekst 
Emnekode
Course Code

NATDID220

Namn på emnet, nynorsk Naturfagdidaktikk

Namn på emnet, bokmål Naturfagdidaktikk

Course Title, English Science Education

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG 15

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

EB_NIVA Bachelor/master

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time]

Undervisningsspråk

Language of Instruction

EB_SPRAK Norsk [Norwegian]

Undervisningssemester

Semester of Instruction

EB_UNDSEM Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår. Oppstart kun om hausten.

Undervisningsstad

Place of Instruction

EB_UNDSTED

Mål og innhald

Objectives and Content

EB_INNHOLD Emnet har som mål å gje studentar eit fagdidaktisk og forskingsbasert grunnlag for å utvikle kompetanse som 
lærarar i skulens naturfag. Dei vil  også bli utfordra til å prøve ut denne kompetansen i praksis, og hauste 
eigne erfaringar som dei tek med seg tilbake i diskusjonar i emnet. Emnet tek opp naturfagdidaktikk som 
forskingsfelt og relevansen av forskinga for undervisning og læring, skulefaget sine særtrekk og utfordringar, 
ulike arbeidsmåtar i faget, analyse av fagplanar og omsetting av disse til undervisning og vurdering, kva 



Emnekode: NATDID220

elevars bakgrunn, holdning til og motivasjon for naturfag har å si for deira læring og korleis kommunikasjon 
kan vere eit aktivt verkemiddel for læring. 

Læringsutbyte
(endret standardoppsett 
og introsetning)

Learning Outcomes

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell 
kompetanse:  
Kunnskapar
Studenten…
 Er kjent med naturfagfagdidaktikk som forskingsfelt og eit utval av fagdidaktisk forsking  
 Skal ha kunnskap om kva som kan påverke elevanes motivasjon og interesse for faget
 Gjere greie for kva kjenneteikn naturfag har som skulefag og  samanhengen mellom skulefaget og vitskapsfaget 
 Skal kjenne til ulike arbeidsmåtar som kan nyttast i naturfag, og korleis desse kan bidra til læring

Ferdigheiter
Studenten
 Kan analysere læreplanar i naturfag og velje relevante arbeidsmåtar og vurderingsformar i høve til 

kompetansemåla i læreplanen 
 Kan leggje til rette for varierte arbeidsmåtar som bidrar til læring og at elevane får erfaring med eit breitt 

spekter av naturfaget 
 Kan utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar som verkemiddel for læring og formidling av 

kompetanse
 Kan nytte innsikt i naturvitskaplege tenke- og arbeidsmåtar til å legga til rette for opplæring i utforskande 

arbeidsmåtar og kritisk tenking.

Generell kompetanse
Studenten
 motivere elevar og skape interesse for naturfag
 kan nytte forskingsbasert  kunnskap saman med eigne erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i 

naturfag
 kan definere tydlege læringsmål for elevane , velje arbeidsmåtar som er veleigna for at elevane skal nå 

læringsmåla og i etterkant kunne evaluere i kva grad desse ble nådd



Emnekode: NATDID220

Krav til forkunnskapar

Required Previous 
Knowledge

EB_KRAV Emnet skal normalt tas parallelt med langpraksis i lektorprogrammet i 7. og 8. semester. For å kunne starte 
langpraksis må man ha bestått minimum 150 sp blant emnar som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være 
fagdidaktikk/ pedagogikk.

Tilrådde forkunnskapar

Recommended previous 
Knowledge

EB_ANBKRAV NATDID210 

Studiepoengsreduksjon

Credit Reduction due to 
Course Overlap

EB_SPREDUK

Krav til Studierett

Access to the Course

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

B_ARBUND

(Erstattar 
EB_UNDMET
O)

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

4 seminar a 4 timar

16 førelesningar a 2 timar

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments 
and Attendance

EB_OBLIGAT Deltaking på seminar, 4 skriftlege oppgåver
(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Godkjent praksis 

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI Munnleg eksamen



Emnekode: NATDID220

Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support 
Material

EB_HJELPEM Ingen hjelpemiddel

Karakterskala 

Grading Scale

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in 
the grading scale, grade F is a fail.]

Vurderingssemester

Assessment Semester

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Reading List

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester]

Emneevaluering

Course Evaluation

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the 
department]

Programansvarleg

Programme Committee

EB_PROGANS Lærarutdanningsutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet.

The Teacher Education Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme.
Emneansvarleg

Course Coordinator

EB_EMNANS
V

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB.

Administrativt 
ansvarleg

Course Administrator

EB_ADMANS
V

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Institutt for biologi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her:
 Studierettleiar@bio.uib.no

Tlf 55 58 xx xx

mailto:Studierettleiar@bio.uib.no


Emnekode: NATDID220

Emnebeskriving for Naturfagdidaktikk (Namn på emnet, nynorsk)

Naturfagdidaktikk (Navn på emnet, bokmål)

Science education (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

MN-fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  ……………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………………

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



Emnekode: NATDID220-P

Kategori Infotype Tekst 
Emnekode
Course Code

NATDID220-P

Namn på emnet, nynorsk Naturfagdidaktikk

Namn på emnet, bokmål Naturfagdidaktikk

Course Title, English Science education

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG 10

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

EB_NIVA Bachelor/master

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time]

Undervisningsspråk

Language of Instruction

EB_SPRAK     Norsk [Norwegian]

Undervisningssemester

Semester of Instruction

EB_UNDSEM Haust og vår. Emnet går over to semester, 5 sp haust og 5 sp vår, med oppstart kun om hausten.

Undervisningsstad

Place of Instruction

EB_UNDSTED

Mål og innhald

Objectives and Content

EB_INNHOLD Emnet har som mål å gje studentar eit fagdidaktisk og forskingsbasert grunnlag for å utvikle kompetanse som 
lærarar i skulens naturfag. Dei vil  også bli utfordra til å prøve ut denne kompetansen i praksis, og hauste eigne 
erfaringar som dei tek med seg tilbake i diskusjonar i emnet. Emnet tek opp naturfagdidaktikk som forskingsfelt og 
relevansen av forskinga for undervisning og læring, skulefaget sine særtrekk og utfordringar, ulike arbeidsmåtar i 
faget, analyse av fagplanar og omsetting av disse til undervisning og vurdering, kva elevars bakgrunn, holdning til og 



Emnekode: NATDID220-P

motivasjon for naturfag har å si for deira læring og korleis kommunikasjon kan vere eit aktivt verkemiddel for læring.

Læringsutbyte
(endret standardoppsett 
og introsetning)

Learning Outcomes

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell 
kompetanse:  
Kunnskapar
Studenten…
 Er kjent med naturfagfagdidaktikk som forskingsfelt og eit utval av fagdidaktisk forsking  
 Skal ha kunnskap om kva som kan påverke elevanes motivasjon og interesse for faget
 Gjere greie for kva kjenneteikn naturfag har som skulefag og  samanhengen mellom skulefaget og 

vitskapsfaget 
 Skal kjenne til ulike arbeidsmåtar som kan nyttast i naturfag, og korleis desse kan bidra til læring

Ferdigheiter
Studenten
 Kan analysere læreplanar i naturfag og velje relevante arbeidsmåtar og vurderingsformar i høve til 

kompetansemåla i læreplanen 
 Kan leggje til rette for varierte arbeidsmåtar som bidrar til læring og at elevane får erfaring med eit breitt 

spekter av naturfaget 
 Kan utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar som verkemiddel for læring og formidling av 

kompetanse
 Kan nytte innsikt i naturvitskaplege tenke- og arbeidsmåtar til å legga til rette for opplæring i utforskande 

arbeidsmåtar og kritisk tenking.

Generell kompetanse
Studenten
 motivere elevar og skape interesse for naturfag
 kan nytte forskingsbasert  kunnskap saman med eigne erfaringar frå praksis til å grunngje val av 

arbeidsmåtar i naturfag
 kan definere tydlege læringsmål for elevane , velje arbeidsmåtar som er veleigna for at elevane skal nå 

læringsmåla og i etterkant kunne evaluere i kva grad desse ble nådd



Emnekode: NATDID220-P

Krav til forkunnskapar

Required Previous 
Knowledge

EB_KRAV Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Recommended previous 
Knowledge

EB_ANBKRAV

Studiepoengsreduksjon

Credit Reduction due to 
Course Overlap

EB_SPREDUK

Krav til Studierett

Access to the Course

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.

B_ARBUND

(Erstattar 
EB_UNDMET
O)

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

4 seminar a 4 timar

16 førelesningar a 2 timar

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments 
and Attendance

EB_OBLIGAT Deltaking på seminar, 4 skriftlege oppgåver. (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Godkjent praksis 

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI Munnleg eksamen 



Emnekode: NATDID220-P

Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support 
Material

EB_HJELPEM Ingen

Karakterskala 

Grading Scale

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade 
in the grading scale, grade F is a fail.]

Vurderingssemester

Assessment Semester

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. 

Litteraturliste

Reading List

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring 
semester]

Emneevaluering

Course Evaluation

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the 
department]

Programansvarleg

Programme Committee

EB_PROGANS Det psykologiske fakultet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet.

The Faculty of Psychology is responsible for the content, structure and quality of the study programme.
Emneansvarleg

Course Coordinator

EB_EMNANS
V

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB.

Administrativt 
ansvarleg

Course Administrator

EB_ADMANS
V

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Institutt for biologi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her:
 Studierettleiar@bio.uib.no

mailto:Studierettleiar@bio.uib.no


Emnekode: NATDID220-P

Contact Information Tlf 55 58 xx xx



Emnekode: NATDID220-P

Emnebeskriving for Naturfagdidaktikk (Namn på emnet, nynorsk)

Naturfagdidaktikk (Navn på emnet, bokmål)

Science education (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

MN-fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  ……………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………………

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Skolelaboratoriet i realfag

side 1 av 1

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
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Oversender ny emnebeskrivelse for vidareutdanningskursa i naturfag.

Vennleg helsing

Olaug Vetti Kvamm
seniorkonsulent

Vedlegg
1 Emnebeskrivelse_NAT621
2 Emnebeskrivelse NAT622
3 Emnebeskrivelse NAT623
4 Emnebeskrivelse NAT624

Referanse Dato

2016/9271-OLKV 28.02.2017



NAT 621 – Naturfag 1 haust

 Kategori Infotype  Tekst  
Emnekode NAT 621
Namn på emnet, nynorsk Naturfag 1 haust

Namn på emnet, bokmål Naturfag 1 høst
Namn på emnet, engelsk Science education 1 autumn
Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG 15

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

EB_NIVA Laveregradsstudier

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

EB_FULLDEL Deltidsstudium med 50% studieprogresjon

Undervisningsspråk EB_SPRAK Norsk

 Undervisningssemester

Semester of Instruction

EB_UNDSEM Haust

Undervisningsstad

Place of Instruction

EB_UNDSTED Bergen

 Mål og innhald

Objectives and Content

EB_INNHOLD Faglege og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket. Det blir tatt 
omsyn til læreplan for ungdomsskule og Vg1. 
Tema for samlingar på kurset: 
1 Biologi.
2 Teknologi.
3 Organisk kjemi.

Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legg stor vekt på å engasjere eleven i eiga læring. Gjennom 
utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til 
grunn for dybdeforståing og tilpassa opplæring. Undervisninga får grunnfeste i elevens eigne førestillingar 
og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I studiet vil det bli lagt vekt på at 
studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis. 

Hovudelement i pensum: 
- Boka ”Naturfag som allmenndannelse”, Svein Sjøberg 
- Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produserte av gruppene i løpet av kurset
- Foredrag og artiklar som blir lagt fram på kursdagane
- Læreplanar og føringsdokument for skuleverket



Læringsutbytte

Learning Outcomes

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 

Kunnskapar
Studenten

- har kunnskap om korleis feltarbeid kan understøtte læring om artsmangfald, systematikk 
og tilpasningar.

- har kunnskap om korleis konstruksjons- og designprosess understøtter teknologilæring.
- har kunnskapar om organisk kjemien, petroleumskjemi, og korleis bruk av kjemiøvingar 

kan brukast i naturfagundervisninga.
- Kjenner naturfagdidaktisk teori generelt og om de tre tema spesielt.

              Ferdigheiter
- viser korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til 

læreplanen
- bruker IKT aktivt både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
- presenterer eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir 

undervist i på kurset
- formidlar fagglede

Generell kompetanse
- kombinerer fagspesifikke tema med moderne læringsteori
- drøfter fagfeltas relevans og plass i skulen
- deltek aktivt i ein delings- og utviklingskultur i skulen
- tek i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for 

tilpassa opplæring og for dybdeforståing i faget

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Godkjend pedagogisk utdanning.

Tilrådde forkunnskapar                                       EB_ANBKRAV Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK

Krav til studierett EB_STUDRET

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

EB_ARBUND

(Erstattar  
EB_UNDMETO)

Studiet har tre samlingar, kvar på to dagar. Kvar samling inneheld forelesingar, øvingar eller feltarbeid, 
drøfting og erfaringsdeling. 

Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset. Kvar studentgruppe legg fram sitt arbeid for dei 
andre kursdeltakarane. Arbeid gjennomført mellom samlingane er også tema på eksamen. Studiet skal vere 
knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på skulen. Den 
tredje oppgåva har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. 



Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Studentane skal 
vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, og gje tilbakemeldingar på andre sitt arbeid.

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

EB_OBLIGAT Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Studenten må ha tre 
godkjende arbeid før eksamen. 

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. 

 Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

EB_HJELPEM Alle hjelpemiddel

Karakterskala

Grading Scale

EB_K-SKALA Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Assessment Semester

EB_EKSSEM Haust

Litteraturliste

Reading List

EB_LEREM
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Course Evaluation

EB_EVALUER

Programansvarleg

Course Coordinator

EB_PROGANS

Emneansvarleg EB_EMNANSV
Administrativt ansvarleg

Course Administrator

EB_ADMANSV Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Skolelaboratoriet i realfag har det administrative ansvaret 
for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

EB_KONTAKT Skolelaboratoriet i realfag
post@skolelab.uib.no
Tlf 55 58 22 27

mailto:post@skolelab.uib.no


Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk)

………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål)

………………………………………………………………. (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)



NAT 622 – Naturfag 1 vår

 Kategori Infotype  Tekst  
Emnekode NAT 622
Namn på emnet, nynorsk Naturfag 1 vår

Namn på emnet, bokmål Naturfag 1 vår
Namn på emnet, engelsk Science education 1 spring
Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG 15

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

EB_NIVA Laveregradsstudier

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

EB_FULLDEL Deltidsstudium med 50% studieprogresjon

Undervisningsspråk EB_SPRAK Norsk

 Undervisningssemester

Semester of Instruction

EB_UNDSEM Vår

Undervisningsstad

Place of Instruction

EB_UNDSTED Bergen

 Mål og innhald

Objectives and Content

EB_INNHOLD Faglege og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket. Det blir tatt 
omsyn til læreplan for ungdomsskule og Vg1. 
Tema for samlingar på kurset: 
1 Arv og evolusjon. 
2 Kropp, helse og livsstil. 
3 Fysikk.
Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legger stor vekt på å engasjere eleven i eigen læring. Gjennom 
utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til 
grunn for lærarens undervisning, vidare utforsking og dybdeforståing. Undervisninga får grunnfeste i 
elevens eigne førestillingar og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I 
studiet vil det bli lagt vekt på at studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis. 

Hovudelement i pensum: 
- Fagdidaktisk litteratur: Forskingsartiklar frå naturfagdidaktiske tidsskrift, i hovudsak 'Nordina'
- Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produserte av gruppene i løpet av kurset
- Foredrag og artiklar som blir lagt fram på kursdagane
- Læreplanar og føringsdokument for skuleverket



Læringsutbytte

Learning Outcomes

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 

Kunnskapar
Studenten 

- har kunnskap om evolusjonsteori, artsomgrepet og utviklinga av livet på jorda
- kjenner teorien om utviklinga av verdsrommet
- kjenner til faktorar som påverkar ungdommars helse og livsstil
- kjenner prinsippa i energilære, elektrisitetslære og mekanikk
- har kunnskap om naturfagdidaktisk teori

Ferdigheter
Studenten

- viser korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til 
læreplanen

- bruker IKT aktivt både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
- Presenterer eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir 

undervist i på kurset
- formidlar fagglede

Kompetanse
Studenten

- kombinerer fagspesifikke tema med moderne læringsteori
- drøfter fagfeltas relevans og plass i skulen
- deltek aktivt i ein delings- og utviklingskultur i skulen
- tek i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for 

tilpassa opplæring og for dybdeforståing i faget

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Godkjend pedagogisk utdanning.

Tilrådde forkunnskapar                                       EB_ANBKRAV Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK

Krav til studierett EB_STUDRET



EB_ARBUND

(Erstattar  
EB_UNDMETO)

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

Studiet har tre samlingar, kvar på to dagar. Kvar samling inneheld forelesingar, øvingar eller feltarbeid, 
drøfting og erfaringsdeling. 

Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset. Kvar studentgruppe legg fram sitt arbeid for dei 
andre kursdeltakarane. Arbeid gjennomført mellom samlingane er også tema på eksamen. Studiet skal vere 
knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på skulen. Den 
tredje oppgåva har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. 
Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Studentane skal 
vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, og gje tilbakemeldingar på andre sitt arbeid.

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

EB_OBLIGAT Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Studenten må ha tre 
godkjende arbeid før eksamen. 

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. 

 Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

EB_HJELPEM Alle hjelpemiddel

Karakterskala

Grading Scale

EB_K-SKALA Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Assessment Semester

EB_EKSSEM Haust

Litteraturliste

Reading List

EB_LEREM
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Course Evaluation

EB_EVALUER

Programansvarleg

Course Coordinator

EB_PROGANS

Emneansvarleg EB_EMNANSV
Administrativt ansvarleg

Course Administrator

EB_ADMANSV Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Skolelaboratoriet i realfag har det administrative ansvaret 
for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

EB_KONTAKT Skolelaboratoriet i realfag
post@skolelab.uib.no
Tlf 55 58 22 27

mailto:post@skolelab.uib.no


Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk)

………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål)

………………………………………………………………. (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)



NAT 623 – Naturfag 2 haust

 Kategori Infotype  Tekst  
Emnekode NAT 623
Namn på emnet, nynorsk Naturfag 2 haust

Namn på emnet, bokmål Naturfag 2 høst
Namn på emnet, engelsk Science education 2 autumn
Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG 15

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

EB_NIVA Laveregradsstudier

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

EB_FULLDEL Deltidsstudium med 50% studieprogresjon

Undervisningsspråk EB_SPRAK Norsk

 Undervisningssemester

Semester of Instruction

EB_UNDSEM Haust

Undervisningsstad

Place of Instruction

EB_UNDSTED Bergen

 Mål og innhald

Objectives and Content

EB_INNHOLD Fagleg og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket. 
Tema for samlingar på kurset: 

- Biologi
- Bærekraftig utvikling
- Molekylærbiologi

Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legg stor vekt på å engasjere eleven i eigen læring. Gjennom 
utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til 
grunn for lærarens undervisning, vidare utforsking og dybdeforståing. Undervisninga får grunnfeste i 
elevens eigne førestillingar og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I 
studiet vil det bli lagt vekt på at studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis. 

Det er fire hovudelement i pensum: 
- Foredrag, artiklar og fagtekstar elles frå kvar samling, innan fagfeltet
- Fagdidaktisk litteratur, forskningsartiklar frå naturfagdidaktiske tidsskrift
- Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produsert av gruppene i løpet av kurset.
- Læreplan, rettleiingar og føringsdokument frå Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.



Læringsutbytte

Learning Outcomes

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 

Kunnskapar
Studenten
- har kunnskap om korleis marint feltarbeid og forsking kan brukast til undervisning om biologisk 
mangfald
- har kunnskap om prinsippa for berekraftig utvikling og korleis desse kan undervisast i skulen
- kjenner prinsippa for og etiske utfordringar knytt til molekylærbiologisk forsking og genteknologi 

Ferdigheiter
Studenten

- viser korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til 
læreplanen

- gjer aktiv bruk av IKT både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
- presenterer eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir undervist i på 

kurset
- kombinerer fagspesifikke tema med moderne læringsteori
- formidlar fagglede

Kompetanse
Studenten

- deltar aktivt i delings- og utviklingskultur i skulen
- tar i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for tilpassa 

opplæring og for dybdeforståing i faget
- meistrer dei fagspesifikke tema  
- drøfter fagfelta sin relevans og plass i skulen
- meistrar fagtema som er underviste, på nivå med læreplan og lærebøker for trinn 8.-11.

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Godkjend pedagogisk utdanning.

Tilrådde forkunnskapar                                       EB_ANBKRAV Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK

Krav til studierett EB_STUDRET



EB_ARBUND

(Erstattar  
EB_UNDMETO)

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

Studiet har tre samlingar, kvar på to dagar. Kvar samling inneheld forelesingar, øvingar eller feltarbeid, 
drøfting og erfaringsdeling. 

Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset. Kvar studentgruppe legg fram sitt arbeid for dei 
andre kursdeltakarane. Arbeid gjennomført mellom samlingane er også tema på eksamen. Studiet skal vere 
knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på skulen. Den 
tredje oppgåva har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. 
Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Studentane skal 
vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, og gje tilbakemeldingar på andre sitt arbeid.

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

EB_OBLIGAT Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Studenten må ha tre 
godkjende arbeid før eksamen. 

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. 

 Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

EB_HJELPEM Alle hjelpemiddel

Karakterskala

Grading Scale

EB_K-SKALA Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Assessment Semester

EB_EKSSEM Haust

Litteraturliste

Reading List

EB_LEREM
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Course Evaluation

EB_EVALUER

Programansvarleg

Course Coordinator

EB_PROGANS

Emneansvarleg EB_EMNANSV
Administrativt ansvarleg

Course Administrator

EB_ADMANSV Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Skolelaboratoriet i realfag har det administrative ansvaret 
for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

EB_KONTAKT Skolelaboratoriet i realfag
post@skolelab.uib.no
Tlf 55 58 22 27

mailto:post@skolelab.uib.no


Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk)

………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål)

………………………………………………………………. (Name of the course,  English)

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)



NAT 624 – Naturfag 2 vår

 Kategori Infotype  Tekst  
Emnekode NAT 624
Namn på emnet, nynorsk Naturfag 2 vår

Namn på emnet, bokmål Naturfag 2 vår
Namn på emnet, engelsk Science education 1 spring
Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG 15

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

EB_NIVA Laveregradsstudier

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

EB_FULLDEL Deltidsstudium med 50% studieprogresjon

Undervisningsspråk EB_SPRAK Norsk

 Undervisningssemester

Semester of Instruction

EB_UNDSEM Vår

Undervisningsstad

Place of Instruction

EB_UNDSTED Bergen

 Mål og innhald

Objectives and Content

EB_INNHOLD Faglege og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket. 
Tema for dei tre samlingane på kurset: 

 Fysikk 
 Geofysikk
 Kjemi

Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legg stor vekt på å engasjere eleven i eigen læring. Gjennom 
utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til 
grunn for lærarens undervisning, vidare utforsking og dybdeforståing. Undervisninga får grunnfeste i 
elevens eigne førestillingar og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I 
studiet vil det bli lagt vekt på at studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis. 

Det er fire hovudelement i pensum: 
- Foredrag, artiklar og fagtekstar elles frå kvar samling, innan fagfeltet
- Fagdidaktisk litteratur, forskningsartiklar frå naturfagdidaktiske tidsskrift
- Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produsert av gruppene i løpet av kurset.
- Læreplan, rettleiingar og føringsdokument frå Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.



Læringsutbytte

Learning Outcomes

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om ulike energiformer og energiovergonger og stråling frå verdsrommet 
- har kunnskap om hovudtrekk i versystem, klimamodellar og klimaforsking
- har kunnskap om kjemi og analysemetodar
- kjenner didaktisk teori om emna

Ferdigheiter
Studenten

- viser korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til 
læreplanen

- bruker IKT aktivt både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
- presenterer eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir undervist i på 

kurset
- kombinerer fagspesifikke tema med moderne læringsteori

Kompetanse
Studenten

- drøfter fagfeltas relevans og plass i skulen
- deltar aktivt i delings- og utviklingskultur i skulen
- tar i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for tilpassa 

opplæring og for dybdeforståing i faget
- meistrer dei fagspesifikke tema som er underviste, på nivå med læreplan og lærebøker for trinn 8.-

11.

Krav til forkunnskapar EB_KRAV Godkjend pedagogisk utdanning.

Tilrådde forkunnskapar                                       EB_ANBKRAV Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDUK

Krav til studierett EB_STUDRET



EB_ARBUND

(Erstattar  
EB_UNDMETO)

Arbeids- og 
undervisningsformer

Teaching and Learning 
Methods

Studiet har tre samlingar, kvar på to dagar. Kvar samling inneheld forelesingar, øvingar eller feltarbeid, 
drøfting og erfaringsdeling. 

Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset. Kvar studentgruppe legg fram sitt arbeid for dei 
andre kursdeltakarane. Arbeid gjennomført mellom samlingane er også tema på eksamen. Studiet skal vere 
knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på skulen. Den 
tredje oppgåva har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. 
Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Studentane skal 
vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, og gje tilbakemeldingar på andre sitt arbeid.

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

EB_OBLIGAT Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Studenten må ha tre 
godkjende arbeid før eksamen. 

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. 

 Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

EB_HJELPEM Alle hjelpemiddel

Karakterskala

Grading Scale

EB_K-SKALA Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Assessment Semester

EB_EKSSEM Haust

Litteraturliste

Reading List

EB_LEREM
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Course Evaluation

EB_EVALUER

Programansvarleg

Course Coordinator

EB_PROGANS

Emneansvarleg EB_EMNANSV
Administrativt ansvarleg

Course Administrator

EB_ADMANSV Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Skolelaboratoriet i realfag har det administrative ansvaret 
for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

EB_KONTAKT Skolelaboratoriet i realfag
post@skolelab.uib.no
Tlf 55 58 22 27

mailto:post@skolelab.uib.no
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