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Opprettelse av nye fagdidaktikkemner i lektorprogrammet og PPU 
heltid

Lektorprogrammet:
Lektorprogrammet fikk fra og med 2014 ny struktur som følge av ny rammeplan. Det innebar bl.a. at 
det måtte lages nye fagdidaktikkemner. 
I strukturen inngår det fagdidaktikkemner i 3., 5., 7. og 8. semester. Ny emner for 3. og 5. semester er 
allerede opprettet. Nå gjenstår det å få på plass emnebeskrivelser for fagdidaktikkemnene for 7. og 
8. semester. De skal undervises første gang studieåret 2017/18.

I tråd med sak 2013/11253 dreier det seg om disse emnene:
Emne Sp Sem Institutt Hvem tar?
MATDID220 15* 7+8 MI Lektorstudenter som har matematikk som fag
KJEMDID220 15* 7+8 KI Lektorstudenter som har kjemi som fag
BIODID220 15* 7+8 BIO Lektorstudenter som har biologi som fag
PHYSDID220 15* 7+8 IFT Lektorstudenter som har fysikk som fag
GEOVDID220 15* 7+8 GEOV Lektorstudenter som har geofag som fag
NATDID220 15* 7+8 Ikke fastsatt Lektorstudenter som har naturfag som fag 2

* Fordeling 10 om høsten og 5 om våren. 5 av sp om høsten skal dekke økt praksisomfang. Dvs. at emnet i seg 
selv i arbeidsmengde mer er 5+5 enn 10+5.

NB. Forslag til emnebeskrivelse for NATDID220 vil bli utarbeidet i løpet av høsten og sendt ut til de aktuelle 
instituttene sammen med forslag til instituttilhørighet. Etter avtale med fakultetet kan denne 
emnebeskrivelsen sendes inn til fristen 1. mars.

Fagdidaktikerne har utarbeidet forslag til emnebeskrivelser for disse emnene. De ble 9. september 
behandlet og godkjent av Lærerutdanningsutvalget. 

Referanse Dato

2016/9271-MAJE 12.09.2016



side 2 av 3

  
NB. Fagdidaktikerne vil jobbe videre med hva som skal være vurderingsformer i emnene og melde 
inn evt. endringer slik at de kan tas med i runden med små studieplanendringer til våren. Det vil også 
bli gjort en grundig språkvask.

Vedlagt er emnebeskrivelsene. 
Vi ber om at instituttene behandler den emnebeskrivelsen de har ansvar for og melder inn emnet og 
beskrivelsen til fakultetet innen fristen for store studieplanendringer 1. oktober. 

Innføringen av disse emnene innebærer at MATDID201, MATDID202, NATDID202, BIODID200, 
KJEMDID200 og PHYSDID200 kan legges ned fra og med høsten 2017.

PPU – heltid:
I flere år har fagdidaktikktilbudet ved fakultetet vært organisert slik at emner og undervisning 
samkjøres for lektorprogrammet og PPU. En hovedgrunn har vært at det har vært få studenter og at 
det dermed har vært lite hensiktsmessig å undervise dem separat (ressurshensyn, hensiktsmessig 
gruppestørrelse, …) Nå har antall studenter økt noe, men Lærerutdanningsutvalget vurderer det dit 
hen at det fortsatt er fornuftig å samkjøre dette. Se evt. 2015/9880. Med nye emner i 
lektorprogrammet, betyr det at det må lages nye parallelle emner i PPU. Det vil gi færrest 
overgangsproblemer å gå i gang med nye fagdidaktikkemner i PPU fra og med høsten 2017. 
Lærerutdanningsutvalget foreslår derfor å opprette følgende nye emner:

Emne Sp Sem Institutt Hvem tar? Første 
gang

Merknad

NATDID210-P 5 1 IFT Alle PPU-studenter 
med et eller flere 
naturfag

H17 Eneste forskjell fra 
NATDID210, ulik 
praksislengde/opplegg. NB. 
210 og 210-P bør undervises 
separat pga. mange studenter

MATDID210-P 5 1 MI Alle PPU-studenter 
som har matematikk 
som fag

H17 Eneste forskjell fra 
MATDID210, ulik 
praksislengde/opplegg. 210 og 
210-P bør evt. undervises 
separat pga. mange studenter

NATDID212-P 5 2 KI PPU-studenter med to 
naturfag

V18 Nytt emne

MATDID220-P 10** 2 MI PPU-studenter som 
har matematikk som 
fag

V18 Samme mål, innhold og lub 
som 220, men strukturert 
annerledes.

KJEMDID220-P 10* 1+2 KI PPU-studenter som 
har kjemi som fag

H17/
V18

I praksis helt lik 220.

BIODID220-P 10* 1+2 BIO PPU-studenter som 
har biologi som fag

H17/
V18

I praksis helt lik 220.

PHYSDID220-P 10* 1+2 IFT PPU-studenter som 
har fysikk som fag

H17/
V18

I praksis helt lik 220.

GEOVDID220-P 10* 1+2 GEOV PPU-studenter som 
har geofag som fag

H17/
V18

I praksis helt lik 220.

NATDID220-P 10* 1+2 Ikke 
fastsatt

PPU-studenter som 
har naturfag som fag 2

H17/
V18

I praksis helt lik 220.

* Fordeling 5 om høsten og 5 om våren i samsvar med variantene uten P. Lektorstudentene har mer praksis 
enn PPU-studentene. Dvs. at XXX220 i praksis er helt lik XXX220-P. 
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Et unntak er MATDID220**. Lektorstudentene tar dette over to semester, høst og vår. PPU-studentene tar det 
på et semester, vår.

For NATDID220-P gjelder samme kommentar som for NATDID220 ovenfor.
Vedlagt er øvrige emnebeskrivelser. 
Vi ber om at instituttene behandler de emnebeskrivelsene de har ansvar for og melder inn emnet og 
beskrivelsen til fakultetet innen fristen for store studieplanendringer 1. oktober.

Innføringen av disse emnene innebærer at MATDID201-P, NATDID201-P, NATDID202-P, MATDID202-
P, BIODID200-P, KJEMDID200-P, GEOVDID200-P og PHYSDID200-P kan legges ned fra og med høsten 
2017.

At det gjøres endringer i fagdidaktikkemner i PPU heltid er avklart med Det psykologiske fakultet som 
eier PPU.

Etter fullmakt

Mette Andresen
Leder for utvalget Marianne Jensen

seniorkonsulent

Vedlegg
1 MATDID220
2 BIODID220
3 KJEMDID220
4 PHYSDID200
5 GEOVDID220
6 NATDID210-P
7 NATDID212-P
8 MATDID220-P
9 PHYSDID220-P
10 BIODID220-P
11 GEOVDID220-P
12 KJEMDID220-P
13 MATDID210-P

Kopi
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode MATDID220
Namn, nynorsk Matematikkdidaktikk 2

Namn, bokmål Matematikkdidaktikk 2
Namn, engelsk Mathematics Education 2
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Haust og vår. Emnet går over to semester, med 10 sp haust og 5 sp vår
Undervisningsspråk Norsk/dansk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Matematisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Innhald Dei to hovudelementa er: 

o Profesjonsutøvinga til matematikklærarar i samspel mellom teori og praksis
o Dokumentasjon og evaluering av matematikkundervisning, matematikklæring og matematiske kompetansar. 
Fokus er fortrinnsvis på vidaregåande skole



Læringsutbytte Kunnskapar
Kandidaten skal utvikle sin matematikkdidaktiske innsikt i, og refleksjon over, kva som karakteriserer matematikk som vitskap og som 
skolefag, og kva konsekvensar dette har for matematikkundervisninga si praksis med omsyn til mål, innhald og metodar. Spesielt skal 
kandidaten utvikle kunnskapar om:
 samspelet mellom innhaldet og progresjonen i elevane sin kunnskap og kompetansar innanfor matematikk kopla til læraren si 

profesjonsutøving
 samspelet mellom innhaldet og progresjonen i elevane sin kunnskap og kompetansar innanfor matematikk kopla til forskingsbasert 

matematikkdidaktisk teori

Ferdigheiter
Kandidaten skal utvikle en teoretisk bakgrunn tett knytta til deira praktiske erfaring med tanke på at kunne:
 legge til rette for og gjennomføre variert og tilpassa undervisning som understøtter elevene si matematikklæring i forskjellige fasar  
 legge til rette for og gjennomføre undervisning som understøtter elevene si matematikklæring med omsyn til utvikling og fremadretta 

evaluering av undervisninga
 Dokumentere og evaluere matematikkundervisning, matematikklæring og matematiske kompetansar
 Dessutan utvikle deltakaranes kunnskapar og kommunikative kompetansar med tanke på at kunne gjennomføre faglege drøftingar av

• mål med undervisninga
• kvalitet i undervisninga
• utvikling av undervisninga
• utfordringar knytta til undervisninga 

Generell kompetanse 
Kandidaten skal bli i stand til å:
 knytte matematikkdidaktisk teori saman med undervisningspraksis i forskjellige former
 gjennomføre kritiske refleksjonar over læraranes profesjonsutøving
 identifisere læringspotensialer hos så vel elevar som lærarar 
 anvise grunngitte retningslinjer for kvalitetsutvikling i forskjellige former for undervisningspraksis

Tilrådde forkunnskapar MATDID210
Krav til forkunnskapar 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 emne som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/pedagogikk.
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Førelesningar: 20 timer haust og 20 timer vår

3 samlingar à to dagar i haustsemesteret «GeoGebra for ungdomsskolen/vidaregåande skole». 

Obligatoriske arbeidskrav Ein presentasjon i haustsemesteret og to oppgåver/aktiviteter i vårsemesteret. I tillegg er det tre innleveringer i GeoGebradelen i 
haustsemesteret. Deltaking på GeoGebra- samlingane er obligatorisk. (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)



Vurderingsform Haust: Prosjektoppgåve. 
Vår: 30 minutt munnleg eksamen utan førebuing 
Kvar del teller 50%. Begge deler må være bestått.

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode BIODID220
Namn, nynorsk Innføring i biologididaktikk

Namn, bokmål Innføring i biologididaktikk
Namn, engelsk Biology Education
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 10 sp vår.
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Institutt for biologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Innhald Emnet har som mål å gje studentar eit didaktisk grunnlag for å utvikle kompetanse som lærarar i biologi. 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 inneheld tema som 
elevars bakgrunn, holdning til og motivasjon for biologi, faget sin utvikling og særtrekk, ulike arbeidsmåtar i faget, læring i eit biologisk 
perspektiv, analyse av fagplanar og omsetting av disse til undervisning, bruk av digitale verktøy og utvikling av digital kompetanse og 
korleis kommunikasjon kan vere eit aktivt verkemiddel for læring.



Læringsutbytte Kunnskapar
Kandidaten skal kunne

 Gjere greie for korleis ungdomskultur og elevanes holdning til naturvitskap kan påverke elevanes motivasjon og interesse for faget
 Gjere greie for kva kjenneteikn biologi har som skulefag og  vitskapsfag, og korleis biologi har utvikla seg  som fag 
 Gjere greie for ulike arbeidsmåtar i biologi, som omvendt undervisning, utforskande arbeid, praktisk arbeid,  feltarbeid og 

dramaaktivitetar og korleis desse kan bidra til læring
 gje ein grunnleggjande forklaring på korleis oppbygginga til hjernen og nevrofysiologiske prosessar påverkar læring, og sette læring 

inn i eit biologisk og evolusjonært perspektiv
 gjere greie for korleis modellar og systemtenking kan nyttast for å gje elevane forståing av komplekse strukturar og prosessar i biologi

Ferdigheiter
Kandidaten skal kunne

 analysere læreplanar i biologi og velje relevante arbeidsmåtar og vurderingsformar i høve til kompetansemåla i læreplanen 
 reflektere over etiske problemstillingar og korleis ein kan leggje opp undervisning i etisk utfordrande eller kontroversielle tema i 

biologi
 leggje til rette for varierte arbeidsmåtar som bidrar til læring og at elevane får erfaring med eit breitt spekter av biologifaget 
 nytte digitale verktøy som bidrar til god læring i biologi og utviklar elevanes digitale kompetanse
 utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar som verkemiddel for læring og formidling av kompetanse

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne

 motivere elevar og skape interesse for biologi
 nytte kunnskapar og erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i biologi 
 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
Tilrådde forkunnskapar NATDID210
Krav til forkunnskapar 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 emner som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/ pedagogikk.
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 4 seminar a 4 timar

16 førelesningar a 2 timar

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på seminar, 4 skriftlege oppgåver. (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)
Godkjent praksis



Vurderingsform 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%.  

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode KJEMDID220
Namn, nynorsk Kjemididaktikk

Namn, bokmål Kjemididaktikk
Namn, engelsk Chemistry Education
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår.
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Kjemisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Innhald Emnet tek opp kjemien sin eigenart samanlikna med dei andre realfaga og kva konsekvensar han medføra for elevane sin læring. Vi ser 

på eksemplar for korleis kjemisk tenking har utvikla seg og korleis dette kan brukast i undervisninga. Emnet drøftar ulike arbeidsformar 
som til dømes presentasjon av fagstoff, forsøk, diskusjonar i heilklasse eller i gruppa, bruk av modeller og modellering og 
oppgåveløysing. Bruk av læreplanen og læremidlar for planlegging av undervisninga og ulike vurderingsformar blir diskutert.

Læringsutbytte Kunnskapar
Kandidaten kan

 greie ut om korleis tenking i kjemi har utvikla seg
 drøfte ulike måtar å fremje elevaktiv læring 

Ferdigheiter
Kandidaten kan

 analysere kompetansemål i læreplanen og omsetje læreplanmål til undervisningsopplegg
 anvende sentrale taksonomiar og prinsipp for summativ vurdering tilpassa kompetansemål og elevgruppa 

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 drøfte sentrale utfordringar i kjemiundervisninga med kollegaer og bidra til fagdidaktisk utvikling
 analysere egen og andres undervisning og grunngi val av ulike metodar

Tilrådde forkunnskapar PEDA 120, PEDA121, PEDA122 og NATDID211 og minst 40 sp i kjemiemnar



Krav til forkunnskapar 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 emner som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/ pedagogikk.

Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 40 timar (forelesing og seminar) 

Obligatoriske arbeidskrav Fire obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema
(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsform Mappe
Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode PHYSDID220
Namn, nynorsk Tilrettelegging for læring i fysikk

Namn, bokmål Tilrettelegging for læring i fysikk
Namn, engelsk Teaching and learning in Physics
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Haust og vår.  Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår.
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Institutt for fysikk og teknologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Innhald Mål:

Emnet har som mål å dyktiggjera studenten til å kunne undervise i fysikk og naturfag på fagleg engasjerande og lærerike måtar. 
Emnet skal formidle forståing for viktigheten av å ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og læringsstrategiar og at vidareutvikling av 
disse krev tilrettelegging for observasjon, refleksjon, språksetting og fagleg dialog knytt til ulike former for problemløysing
Innhald: 
Studiet tar opp tema som planlegging av engasjerande undervisning, læringsteori, fagsyn, arbeidsmåtar, IKT, underveis- og sluttvurdering 
samt refleksjon over eigen undervisningspraksis.



Læringsutbytte Kunnskapar
Studenten kan
 greie ut om overordna målsetningar for skulefaga naturfag og fysikk og planlegga ut frå slik innsikt.
 drøfte ulike moglegheiter for å utvikle elevers læringsstrategiar
 drøfte skriving og lesing i faget i lys av omgrepa representasjonsformer, fundamental scientific literacy og kunnskapstransformering
 drøfte bruk av ulike arbeidsmåtar, læremiddel og verktøy i fysikk og naturfag, deriblant bruk av IKT, praktiske arbeid, utforskande 

arbeidsmåtar og modellering i fysikk 
 identifisere sentrale faglege idear i lærestoff som skal undervisast og forklare og eksemplifisere fagstoff på et nivå tilgjengeleg for 

ulike elevar 
 greie ut om prinsipp og metodar for å rettleie og vurdere skulearbeid 
 nytta innsikt i naturvetenskaplege tenke- og arbeidsmåtar til å legga til rette for opplæring i utforskande arbeidsmåtar og kritisk 

tenking.

Ferdigheiter 
Studenten kan
 analysere og vurdere læreplanen i fysikk 
 grunngje korleis valte aktiviteter fremmar fagleg engasjement, deltaking og erfaring av fagleg mestring. 
 lage planar for undervisning med eiga formulering av læringsmål og påpeiking av korleis ulike aktivitetar kan fremme kognitiv og 

språkleg aktivitet hos elevane. 
 undersøke og reflektere innsiktsfult over eiga undervisning og elevers responsar på denne 

Generell kompetanse 
Studenten kan
 søke opp relevant fag- og forskingslitteratur i fysikk og fagdidaktikk og bruke denne i argumentasjon for egne og andre sine didaktiske 

val og vurderingar
 samarbeide med kollegaer/medstudentar for å undersøkje korleis elevane lærer.

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar 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 emne som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/pedagogikk.
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 16 timer forelesing kvart semester (32 timer totalt)

6 timer seminar kvart semester (12 timer totalt)

Obligatoriske arbeidskrav Tre obligatoriske skriftlige innleveringer inkludert innleveringer underveis og deltaking i responsgrupper.
Tre munnlege oppgåver med framlegging på seminar. (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)



Vurderingsform Semesteroppgave (Drøftende rapport fra utforskning av egen praksis)
Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode GEOVDID220
Namn, nynorsk Geodidaktikk

Namn, bokmål Geodidaktikk
Namn, engelsk Geology Education
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Haust og vår.  Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår.
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master/phd
Institutt Institutt for geovitenskap
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Innhald Kurset inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag i den 

videregående skolen.  Kurset drøfter i seminarform geofagets egenart, og samfunnsmessige relevans, og fokusere på hvordan geofaglige 
problemstillinger kan belyses gjennom ulike realfaglige arbeidsmetoder. Det legges vekt på samspillet mellom feltobservasjoner, geofaglige 
verktøy, digitale hjelpemidler og teori for å formidle helhetlig geofaglig kunnskap og forståelse. 
Studentene skal jobbe i grupper med fagdidaktiske tema som bruk av feltarbeid i undervisningen, om argumentasjon og rollespill, om 
underveis- og sluttvurdering i geofag og grunnleggende læringsteori knyttet til eksempler fra undervisning i geofaglige emner. Videre 
diskuteres strategier og utfordringer knyttet til kompetansemålene for geofaget i videregående skole.



Læringsutbytte Kandidaten skal kunne

Kunnskapar

 Greie ut om utviklingen av geofag som vitenskap, om geofagets egenart og formidle hva som skiller realfaget geofag fra geografi
 Gjøre rede for grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk
 Skissere og klassifisere geofaglige verktøy til bruk i geotoparbeid
 Presentere hovedtrekkene i geologisk tid, geoprosesser, platetektonikk, meteorologi og hydrologi og å bruke kunnskapen til å diskutere 

utvalgte tilfeller av naturkatastrofer
 Gjøre rede for utnyttelse av georessurser i Norge og drøfte miljøproblemer mht utnyttelse av georessurser
 Beskrive hovedtrekkene i klimaendringer, oppsummere teorier om årsaker til klimaendringer og eksemplifisere spor av klimaendringer 

i felt
 Gjøre rede for gangen i vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering i geofagene, herunder kritisk lesning, kildekritikk og 

referering.
 Drøfte, eksemplifisere og anvende begreper fra utvalgte emner i realfagsdidaktikk på skolefaget geofag. Disse emnene omfatter blant 

annet vurdering og læringsstrategier.

Ferdigheter

 Planlegge feltundervisning som bidrar til at elevene lærer å observere og tolke spor etter geofaglige prosesser i felt. Organisere 
læringsaktiviteter som bidrar til elevers forståelse.

 Utvikle undervisningsopplegg i geofag ved å bruke en geotop i nærområdet og reflektere over erfaringer i å bruke dette med 
medstudenter

 Reflektere over fagdidaktiske utfordringer i tilknytning til geoprosesser og diskutere sammendrag av ulike mediers presentasjon av 
naturkatastrofer

 Bruke argumentasjon og rollespill for å gi elever erfaring med å debattere geofag
 Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og miljøutfordringer knyttet til utnyttelse av dem
 Ta i bruk ulike type underveisvurderinger som redskap i elevenes læreprosess, og se underveis- og sluttvurderinger i en sammenheng 
 Skrive en populærvitenskapelig artikkel, samt kunne gi, motta og bearbeide tilbakemeldinger på egen og andres tekster

Generell kompetanse/holdinger

 Vurdere og anvende ulike områder som geotoper til geofaglige undersøkelser i skolen
 Vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene i medienes omtale av naturkatastrofer
 Være bevisst på hva gode vitenskapelig argumenter er
 Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av georessurser
 Være bevisst på hvilke utfordringer elever har i sin forståelse av geoprosesser som foregår over store tidsrom



Tilrådde forkunnskapar Geov 101 eller tilsvarende
Krav til forkunnskapar 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 emne som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/pedagogikk.
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Kurset består av forelesninger, seminarsamlinger, gruppearbeid og feltarbeid.

Samlet: 28 timers skoleundervisning, 6 timers feltundervisning.

Obligatoriske arbeidskrav Bestå rettleia praksis i skolen. 

Godkjent deltagelse på feltaktivitet.
Godkjent seminarpresentasjon.
Oppgave/tekst hentet fra praksis eller forelesningene 
(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsform Skriftlig populærvitenskapelig artikkel (teller 25% av samlet karakter) Må være bestått for å bestå emnet.
Muntlig eksamen ved enn 10 eller færre deltagere, ellers skriftlig skoleeksamen. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** UiB og feltturer i Bergen kommune og omegnskommuner
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Emnekode NATDID210-P

Namn, nynorsk Læring i naturfaga
Namn, bokmål Læring i naturfagene
Namn, engelsk Learning in science
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Haust
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Institutt for fysikk og teknologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Emnet handlar om sentrale utfordringar i læring av naturfag og strategiar for å møte desse. Emnet tek opp bruk av dialogbaserte 

arbeidsformer og diskuterer bruk av praktisk arbeid og vurdering for læring basert på læringssyn som legg vekt på erfaringar og 
språkbruk. Gjennom skulepraksis og obligatoriske arbeidskrav vil emnet utvikla studentane sine evner til å observera og diskutera 
undervisningspraksis i lys av læringsteori. Emnet diskuterer elevaktive arbeidsmåtar, kompetanseomgrepet, læreplanen i naturfag og 
formålet med opplæring i naturfaga med vekt på omgrepa fagleg argumentering, deltaking,  allmenndanning og grunnleggjande 
dugleikar. 

Læringsutbytte Studentane skal kunne:

Kunnskapar
- gjera reie for kompetansetenking og sentrale funn ifrå kjente undersøkingar av læring og undervisning i naturfaga
- greie ut om elevar sine læringsprosessar basert på omgrep sentrale i læringsteoriar.
- gje døme på korleis forsøk og samtale kan fremma læring
Dugleikar
- identifisere faglege grunnidear og planlegge korte undervisningsøkter som fremmer  kognitiv og språkleg aktivitet hos elevane
- undersøkje korleis ulike undervisningsmetodar verkar inn på elevane si deltaking og praktisering av grunnleggjande dugleikar
- diskutere konkrete undervisningsaktiviteter i lys av  kompetansetenking og omgrep frå sentrale læringsteoretikarar
Generell kompetanse
- samarbeide med kollegaer/medstudentar for å undersøkje korleis elevane lærer.
- diskutere korleis elevar responderer på ulike oppgåver og aktivitetstypar, både basert på eigne erfaringar og andre sine innspel.
- formidla fagstoff, erfaringar og refleksjonar på ein oversikteleg måte og med klare døme

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp 



Undervisning og omfang Forelesing: 18 timer
Seminar: 10 timer
Skulepraksis

Obligatoriske arbeidskrav Skulepraksis
Tre obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til dagane med skulepraksis
(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsform Mappeeksamen med tre arbeid 
Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode NATDID212-P
Namn, nynorsk Naturfagdidaktikk – undervisningskvalitet i teori og praksis

Namn, bokmål Naturfagdidaktikk – undervisningskvalitet i teori og praksis
Namn, engelsk Science education – teaching quality in theory and practice
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Vår
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Kjemisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Emnet tek for seg kriterium for  kvalitet i undervisninga og korleis de kan brukast til å  leggje til rette for læring i naturfaga. Emnet 

tek opp  ulike undervisningsformar i naturfag og korleis dei påverkar elevanes aktivitetar i klasserommet. Her leggjast det særlig 
vekt på korleis kombinasjonar av metodane støttar opp mot læring. Emnet tek vidare opp rammekår for undervisninga som til dømes 
læreplanar, lærebøkar og andre resursar.

Læringsutbytte Kunnskapar
Studenten kan

 greie ut om kvalitetskriterium for  ulike undervisningsformar og deira forankring i forskinga
 gje reie for vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- og sluttvurdering
 gi døme på korleis undervisnings- og arbeidsformar kan utformast etter kvalitetskriteria

Ferdigheiter
Studenten kan

 identifisere passande undervisningsformar for å oppnå ønska læringsresultat
 velje vurderingsmåtar som visar kva elevar har oppnådd
 byggje aktivitetssekvensar som støttar bestemte læringsmål

Generell kompetanse
Studenten kan

 greie ut om utfordringar knytt til mangfald i klasserom
 bruke forsking og egne erfaringar til å forbetre undervisningssekvensar i samspell med med-studentar



Tilrådde forkunnskapar NATDID210-P
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 24 timar (forelesing og seminar) 

Obligatoriske arbeidskrav Tre obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema
(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsform Munnleg eksamen, 30 min
Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode MATDID220-P
Namn, nynorsk Matematikkdidaktikk 2

Namn, bokmål Matematikkdidaktikk 2
Namn, engelsk Mathematics Education 2
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Undervisningsspråk Norsk/dansk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Matematisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Dei to hovudelementa er: 

o Profesjonsutøvinga til matematikklærarar i samspel mellom teori og praksis
o Dokumentasjon og evaluering av matematikkundervisning, matematikklæring og matematiske kompetansar. 
Fokus er fortrinnsvis på vidaregåande skole



Læringsutbytte Kunnskapar

Kandidaten skal utvikle sin matematikkdidaktiske innsikt i, og refleksjon over, kva som karakteriserer matematikk som vitskap og som 
skolefag, og kva konsekvensar dette har for matematikkundervisninga si praksis med omsyn til mål, innhald og metodar. Spesielt skal 
kandidaten utvikle kunnskapar om:
 samspelet mellom innhaldet og progresjonen i elevane sin kunnskap og kompetansar innanfor matematikk kopla til læraren si 

profesjonsutøving
 samspelet mellom innhaldet og progresjonen i elevane sin kunnskap og kompetansar innanfor matematikk kopla til forskingsbasert 

matematikkdidaktisk teori

Ferdigheiter

Kandidaten skal utvikle en teoretisk bakgrunn tett knytta til deira praktiske erfaring med tanke på at kunne:
 legge til rette for og gjennomføre variert og tilpassa undervisning som understøtter elevene si matematikklæring i forskjellige fasar  
 legge til rette for og gjennomføre undervisning som understøtter elevene si matematikklæring med omsyn til utvikling og fremadretta 

evaluering av undervisninga
 Dokumentere og evaluere matematikkundervisning, matematikklæring og matematiske kompetansar
 Dessutan utvikle deltakaranes kunnskapar og kommunikative kompetansar med tanke på at kunne gjennomføre faglege drøftingar av

• mål med undervisninga
• kvalitet i undervisninga
• utvikling av undervisninga
• utfordringar knytta til undervisninga 

Generell kompetanse 
Kandidaten skal bli i stand til å
 knytte matematikkdidaktisk teori saman med undervisningspraksis i forskjellige former
 gjennomføre kritiske refleksjonar over læraranes profesjonsutøving
 identifisere læringspotensialer hos så vel elevar som lærarar 
 anvise grunngitte retningslinjer for kvalitetsutvikling i forskjellige former for undervisningspraksis

Tilrådde forkunnskapar MATDID210-P
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Forelesninger: 40 timer

Obligatoriske arbeidskrav Fire obligatoriske oppgaver/aktiviteter. (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)
Vurderingsform Prosjektoppgåve eller 30 minutt munnleg eksamen



Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode PHYSDID220-P
Namn, nynorsk Tilrettelegging for læring i fysikk

Namn, bokmål Tilrettelegging for læring i fysikk
Namn, engelsk Teaching and learning in Physics
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust og vår.  Emnet går over to semester
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Institutt for fysikk og teknologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Mål:

Emnet har som mål å dyktiggjera studenten til å kunne undervise i fysikk og naturfag på fagleg engasjerande og lærerike måtar. 
Emnet skal formidle forståing for viktigheten av å ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og læringsstrategiar og at vidareutvikling av 
disse krev tilrettelegging for observasjon, refleksjon, språksetting og fagleg dialog knytt til ulike former for problemløysing
Innhald: 
Studiet tar opp tema som planlegging av engasjerande undervisning, læringsteori, fagsyn, arbeidsmåtar, IKT, underveis- og sluttvurdering 
samt refleksjon over eigen undervisningspraksis.



Læringsutbytte Kunnskapar
Studenten kan
 greie ut om overordna målsetningar for skulefaga naturfag og fysikk og planlegga ut frå slik innsikt.
 drøfte ulike moglegheiter for å utvikle elevers læringsstrategiar
 drøfte skriving og lesing i faget i lys av omgrepa representasjonsformer, fundamental scientific literacy og kunnskapstransformering
 drøfte bruk av ulike arbeidsmåtar, læremiddel og verktøy i fysikk og naturfag, deriblant bruk av IKT, praktiske arbeid, utforskande 

arbeidsmåtar og modellering i fysikk 
 identifisere sentrale faglege idear i lærestoff som skal undervisast og forklare og eksemplifisere fagstoff på et nivå tilgjengeleg for 

ulike elevar 
 greie ut om prinsipp og metodar for å rettleie og vurdere skulearbeid 
 nytta innsikt i naturvetenskaplege tenke- og arbeidsmåtar til å legga til rette for opplæring i utforskande arbeidsmåtar og kritisk 

tenking.

Ferdigheiter 
Studenten kan
 analysere og vurdere læreplanen i fysikk 
 grunngje korleis valte aktiviteter fremmar fagleg engasjement, deltaking og erfaring av fagleg mestring. 
 lage planar for undervisning med eiga formulering av læringsmål og påpeiking av korleis ulike aktivitetar kan fremme kognitiv og 

språkleg aktivitet hos elevane. 
 undersøke og reflektere innsiktsfult over eiga undervisning og elevers responsar på denne 

Generell kompetanse 
Studenten kan
 søke opp relevant fag- og forskingslitteratur i fysikk og fagdidaktikk og bruke denne i argumentasjon for egne og andre sine didaktiske 

val og vurderingar
 samarbeide med kollegaer/medstudentar for å undersøkje korleis elevane lærer.

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar 
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 16 timer forelesing kvart semester (32 timer totalt)

6 timer seminar kvart semester (12 timer totalt)

Obligatoriske arbeidskrav Tre obligatoriske skriftlige innleveringer inkludert innleveringer underveis og deltaking i responsgrupper.
Tre munnlege oppgåver med framlegging på seminar. (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsform Semesteroppgave (Drøftende rapport fra utforskning av egen praksis)



Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode BIODID220-P
Namn, nynorsk Innføring i biologididaktikk

Namn, bokmål Innføring i biologididaktikk
Namn, engelsk Biology Education
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust og vår. Emnet går over to semester, 5 sp haust og 5 sp vår
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Institutt for biologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Emnet har som mål å gje studentar eit didaktisk grunnlag for å utvikle kompetanse som lærarar i biologi. 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 inneheld 
tema som elevars bakgrunn, holdning til og motivasjon for biologi, faget sin utvikling og særtrekk, ulike arbeidsmåtar i faget, læring i 
eit biologisk perspektiv, analyse av fagplanar og omsetting av disse til undervisning, bruk av digitale verktøy og utvikling av digital 
kompetanse og korleis kommunikasjon kan vere eit aktivt verkemiddel for læring.



Læringsutbytte Studentane skal kunne:

Kunnskapar
 Gjere greie for korleis ungdomskultur og elevanes holdning til naturvitskap kan påverke elevanes motivasjon og interesse for 

faget
 Gjere greie for kva kjenneteikn biologi har som skulefag og  vitskapsfag, og korleis biologi har utvikla seg  som fag 
 Gjere greie for ulike arbeidsmåtar i biologi, som omvendt undervisning, utforskande arbeid, praktisk arbeid,  feltarbeid og 

dramaaktivitetar og korleis desse kan bidra til læring
 gje ein grunnleggjande forklaring på korleis oppbygginga til hjernen og nevrofysiologiske prosessar påverkar læring, og sette 

læring inn i eit biologisk og evolusjonært perspektiv
 gjere greie for korleis modellar og systemtenking kan nyttast for å gje elevane forståing av komplekse strukturar og prosessar i 

biologi

Ferdigheiter
 analysere læreplanar i biologi og velje relevante arbeidsmåtar og vurderingsformar i høve til kompetansemåla i læreplanen 
 reflektere over etiske problemstillingar og korleis ein kan leggje opp undervisning i etisk utfordrande eller kontroversielle tema i 

biologi
 leggje til rette for varierte arbeidsmåtar som bidrar til læring og at elevane får erfaring med eit breitt spekter av biologifaget 
 nytte digitale verktøy som bidrar til god læring i biologi og utviklar elevanes digitale kompetanse
 utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar som verkemiddel for læring og formidling av kompetanse

Generell kompetanse
 motivere elevar og skape interesse for biologi
 nytte kunnskapar og erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i biologi 
 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
Tilrådde forkunnskapar NATDID210-P
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 4 seminar a 4 timar

16 førelesningar a 2 timar

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på seminar, 4 skriftlege oppgåver (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)
Godkjent praksis

Vurderingsform 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%.  

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester



Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode GEOVDID220-P
Namn, nynorsk Geodidaktikk

Namn, bokmål Geodidaktikk
Namn, engelsk Geology Education
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust og vår. Emnet går over to semester.
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master/phd
Institutt Institutt for geovitenskap
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Kurset inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag i den 

videregående skolen.  Kurset drøfter i seminarform geofagets egenart, og samfunnsmessige relevans, og fokusere på hvordan geofaglige 
problemstillinger kan belyses gjennom ulike realfaglige arbeidsmetoder. Det legges vekt på samspillet mellom feltobservasjoner, geofaglige 
verktøy, digitale hjelpemidler og teori for å formidle helhetlig geofaglig kunnskap og forståelse. 
Studentene skal jobbe i grupper med fagdidaktiske tema som bruk av feltarbeid i undervisningen, om argumentasjon og rollespill, om 
underveis- og sluttvurdering i geofag og grunnleggende læringsteori knyttet til eksempler fra undervisning i geofaglige emner. Videre 
diskuteres strategier og utfordringer knyttet til kompetansemålene for geofaget i videregående skole.



Læringsutbytte Kunnskapar
Kandidaten skal kunne

 Greie ut om utviklingen av geofag som vitenskap, om geofagets egenart og formidle hva som skiller realfaget geofag fra geografi
 Gjøre rede for grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk
 Skissere og klassifisere geofaglige verktøy til bruk i geotoparbeid
 Presentere hovedtrekkene i geologisk tid, geoprosesser, platetektonikk, meteorologi og hydrologi og å bruke kunnskapen til å diskutere 

utvalgte tilfeller av naturkatastrofer
 Gjøre rede for utnyttelse av georessurser i Norge og drøfte miljøproblemer mht utnyttelse av georessurser
 Beskrive hovedtrekkene i klimaendringer, oppsummere teorier om årsaker til klimaendringer og eksemplifisere spor av klimaendringer 

i felt
 Gjøre rede for gangen i vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering i geofagene, herunder kritisk lesning, kildekritikk og 

referering.
 Drøfte, eksemplifisere og anvende begreper fra utvalgte emner i realfagsdidaktikk på skolefaget geofag. Disse emnene omfatter blant 

annet vurdering og læringsstrategier.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne

 Planlegge feltundervisning som bidrar til at elevene lærer å observere og tolke spor etter geofaglige prosesser i felt. Organisere 
læringsaktiviteter som bidrar til elevers forståelse.

 Utvikle undervisningsopplegg i geofag ved å bruke en geotop i nærområdet og reflektere over erfaringer i å bruke dette med 
medstudenter

 Reflektere over fagdidaktiske utfordringer i tilknytning til geoprosesser og diskutere sammendrag av ulike mediers presentasjon av 
naturkatastrofer

 Bruke argumentasjon og rollespill for å gi elever erfaring med å debattere geofag
 Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og miljøutfordringer knyttet til utnyttelse av dem
 Ta i bruk ulike type underveisvurderinger som redskap i elevenes læreprosess, og se underveis- og sluttvurderinger i en sammenheng 
 Skrive en populærvitenskapelig artikkel, samt kunne gi, motta og bearbeide tilbakemeldinger på egen og andres tekster

Generell kompetanse/holdinger
Kandidaten skal kunne

 Vurdere og anvende ulike områder som geotoper til geofaglige undersøkelser i skolen
 Vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene i medienes omtale av naturkatastrofer
 Være bevisst på hva gode vitenskapelig argumenter er
 Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av georessurser
 Være bevisst på hvilke utfordringer elever har i sin forståelse av geoprosesser som foregår over store tidsrom



Tilrådde forkunnskapar Geov 101 eller tilsvarende
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Kurset består av forelesninger, seminarsamlinger, gruppearbeid og feltarbeid.

Samlet: 28 timers skoleundervisning, 6 timers feltundervisning.

Obligatoriske arbeidskrav Bestå rettleia praksis i skolen. 

Godkjent deltagelse på feltaktivitet.
Godkjent seminarpresentasjon.
Oppgave/tekst hentet fra praksis eller forelesningene 
(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsform Skriftlig populærvitenskapelig artikkel (teller 25% av samlet karakter) Må være bestått for å bestå emnet.
Muntlig eksamen ved enn 8 eller færre deltagere, ellers skriftlig skoleeksamen. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** UiB og feltturer i Bergen kommune og omegnskommuner
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode KJEMDID220-P
Namn, nynorsk Kjemididaktikk

Namn, bokmål Kjemididaktikk
Namn, engelsk Chemistry Education
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust og vår. Emnet går over to semester, 5 sp haust og 5 sp vår
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Kjemisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Emnet tek opp kjemien sin eigenart samanlikna med dei andre realfaga og kva konsekvensar han medføra for elevane sin læring. Vi ser på 

eksemplar for korleis kjemisk tenking har utvikla seg og korleis dette kan brukast i undervisninga. Emnet drøftar ulike arbeidsformar som til 
dømes presentasjon av fagstoff, forsøk, diskusjonar i heilklasse eller i gruppa, bruk av modeller og modellering og oppgåveløysing. Bruk av 
læreplanen og læremidlar for planlegging av undervisninga og ulike vurderingsformar blir diskutert.

Læringsutbytte Kunnskapar
Studenten kan

 greie ut om korleis tenking i kjemi har utvikla seg
 drøfte ulike måtar å fremje elevaktiv læring 

Ferdigheiter
Studenten kan

 analysere kompetansemål i læreplanen og omsetje læreplanmål til undervisningsopplegg
 anvende sentrale taksonomiar og prinsipp for summativ vurdering tilpassa kompetansemål og elevgruppa 

Generell kompetanse
Studenten kan

 drøfte sentrale utfordringar i kjemiundervisninga med kollegaer og bidra til fagdidaktisk utvikling
 analysere egen og andres undervisning og grunngi val av ulike metodar

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar Ingen



Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 40 timar (forelesing og seminar) 

Obligatoriske arbeidskrav Fire obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema
(Gyldig i tre semester; inneverande og to påfølgjande)

Vurderingsform Mappe
Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode MATDID210-P
Namn, nynorsk Matematikkdidaktikk 1

Namn, bokmål Matematikkdidaktikk 1
Namn, engelsk Mathematics Education 1
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Haust
Undervisningsspråk Norsk/dansk
Studienivå Bachelor/master
Institutt Matematisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.
Innhald Emnet tek for seg læring og undervisning i faget matematikk. Også kunnskapar om og refleksjon over forkunnskapar og 

kunnskapsutvikling hos elevane, og dessutan arbeids- og vurderingsformer knytt til læring i matematikk står sentralt. Kunnskap om på 
kva måte undervisning kan planleggast, tilpassast og gjennomførast vil også høre med. Også det spesielle forholdet mellom matematikk 
og andre samfunnsområde vil bli belyst. Kunnskap og refleksjonar over matematikken sitt særpreg og konsekvensar for mål, innhald og 
arbeidsmåtar i opplæringa blir tatt opp.
Døme på emne som kan bli tekne opp:
- matematisk kompetanse
- diagnostiske oppgåver
- arbeidsformer
- matematikkhistorie
- digitale verktøy
- matematikkvanskar
- problemløysing
- undervisningskunnskap
Emnet har fortrinnsvis fokus på ungdomstrinnet.



Læringsutbytte Kunnskapar 

Kandidaten skal kunne 
 gjere greie for teoriar som beskriv utvikling av matematiske omgrep og strukturen deira 
 drøfte korleis ulike læringsteoriar kan gi grunnlag for ulike undervisningsformar og korleis læringssynet påverkar 

undervisningspraksisen
 gjere greie for eit utvida kompetanseomgrep for matematikk og kunne bruke dette til å analysere undervisninga 
 drøfte kva kompetansar ein matematikklærar må stille med 

Ferdigheiter

Kandidaten skal kunne
 bruke matematikkfagdidaktisk teori til å analysere undervisning, elevars tenking, undervisningsopplegg, læreplanar, læreverk og 

hjelpemiddel (som digitale verktøy) 
 eksemplifisere og bruke varierte undervisningsformer i matematikk 
 eksemplifisere og bruke ulike representasjonsformer av matematiske omgrep og veksle mellom fagspråket og det naturlege språket 

for å kommunisere matematikkinnhald i undervisninga 

Generell kompetanse 

Kandidaten skal kunne
 utvikla ein reflektert haldning til sin eiga rolle som lærar og korleis han kan vidareutvikle sine lærarkompetansar
 bruke didaktisk teori og eiga erfaring til å analysere matematikkfagets rolle i skulen og samfunnet på en sjølvstendig måte

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Førelesningar, seminar med studentinnlegg, datalabb, diskusjonar

Totalt tal på timer: 28, 2-4 t pr. uke

Obligatoriske arbeidskrav To obligatoriske arbeidsoppgåver/aktivitetar (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)
Vurderingsform Prosjektoppgåve
Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen



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

Kontaktinformasjon Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.
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