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Svar fra Matematisk institutt - Små studieplanendringer for 
høstsemesteret 2016 ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

 
Programstyret ved Matematisk institutt har behandlet små studieplanendringer og diskutert 
noen langsiktige planer. 
 
 
Små studieplanendringer 

Oppsummering av små studieplanendringer: 

Emnekode Emnenavn endring 

MAT601 Matematikk for lærere i 
ungdomsskole og videregående 
skole, 8-11, nivå 1 – del A 

Oppdatert emnebeskrivelse 

MAT602 Matematikk for lærere i 
ungdomsskole og videregående 
skole, 8-11, nivå 1 – del B 

Oppdatert emnebeskrivelse 

MAT611 Diskret matematikk og 
matematikken i oldtida, med 
digitale hjelpemidler 

Oppdatert emnebeskrivelse 

MAT612 Matematikk i nyere tid og utvalgte 
emner, med digitale hjelpemidler 

Oppdatert emnebeskrivelse 

MAT621 Geogebra for lærere 8-11 trinn Mindre endring 

STAT200 Anvendt statistikk Fjerne overlapp ECON240 

STAT210 Statistisk inferensteori Kalkulator på eksamen 

STAT220 Stokastiske prosesser Kalkulator på eksamen 

MAUMAT650 Masteroppgave i 
matematikkdidaktikk 

Oppdatert 
programbeskrivelse 

BAMN-STATS Bachelor i statistikk Endring i obligatoriske 
emner 

 

Referanse Dato 

2015/9880-KRL 01.03.2016 

  

 

 



 side 2 av 3 

 

 

 

   

 

MAT601, 602, 611 og 612: Pga. kort tid mellom vi fikk vite fra Utdanningsdirektoratet at vi 

kunne fortsette å tilby disse emnene H16 (i slutten av november), og når informasjon om 

høstens tilbud måtte ut på nett (i midten av januar), ble det gjort følgende avtale med Eli Høie: 

Oppdaterte emnebeskrivelser godkjennes av instituttleder og legges ut på nett i januar (med 

forbehold om endelig godkjenning av fakultetet). De oppdaterte emnebeskrivelsene sendes så 

til fakultetet sammen med små studieplanendringer innen 1. mars. Vedlagt er de oppdaterte 

emnebeskrivelsene.  

 

MAT621: Årsaken til at vi ønsker denne endringen er at lærere som underviser Matematikk 

1P f.eks på yrkesfag kan ha vel så godt utbytte av å delta på MAT621 som på MAT622. 

Matematikken elevene tar og elevene selv har gjerne mer til felles med ungdomsskolefag-

/elever enn med R1/R2. Ved å gjøre denne endringen har lærere på 11. trinn mulighet til å 

velge om de vil ta 621 eller 622. Emnebeskrivelse med forslag til endringer vedlagt.  
 
MAUMAT650 (videreutdanningsmaster): små endringer/spesifiseringer i 
programbeskrivelsen som passer bedre med masterprogrammet.  
 

BAMN-STATS: Per dags dato er både STAT210 og STAT220 strengt obligatoriske i 

bachelorgraden, men vi ønsker å myke dette opp med flere valg. Forslaget til endringer i 

obligatoriske fagkrav til bachelorgraden i statistikk:  

1. Studentene må ta minst ett av kursene STAT210 Statistisk inferens eller STAT220 

Stokastiske prosesser.  

2. I tillegg må minst ett emne velges blant følgende kurs: STAT200 Anvendt statistikk, 

STAT201 GLM, STAT202 Biostatistikk, STAT211 Tidsrekker, STAT250 Monte Carlo 

metoder, MAT211 Reell analyse eller det av STAT210/STAT220 som ikke allerede er tatt 

under krav 1.  

 

Vi ønsker å gjøre denne endringen fordi det harmonerer bedre med opptakskravene til master 

i statistikk og det gir studentene økt fleksibilitet til å f eks reise på utveksling. Hovedtyngden 

av studentene vil nok uansett ta STAT210 og STAT220 i bachelorgraden selv om vi endrer til 

de foreslåtte.  

 
STAT200: Vi behandlet endring i STAT200 ved forrige studieplanendring 
(september/oktober 2015), da innholdet i emnet skulle endres en del slik av våre studenter i 
statistikk også kunne ta det. Vi fjernet samtidig overlappen med STAT111, men glemte 
overlappen med ECON240. Med det endrede innhold/pensum i STAT200, som vil undervises 
våren 2017, er det heller ingen overlapp med ECON240, så denne studiepoengoverlappen må 
også fjernes.  
 
STAT210 og STAT220: det står ikke noe om lovlige hjelpemidler til eksamen i 
emnebeskrivelsene. Vi vil ha inn at enkel kalkulator er lov på eksamen.  
 

 

Langsiktige planer 

Masterprogrammet i skolerettet matematikk: Fra høsten 2017 er det et krav om 

mastergrad for å komme inn på PPU:  

http://www.uib.no/utdanning/laerer/49375/opptakskrav-ppu  
Dette vil påvirke våre masterprogram i Skolerettet matematikk (under både ren og anvendt 
matematikk), da vi ikke lenger kan ta noen opp til disse retningene uten at de allerede har en 
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mastergrad, eventuelt at de allerede har PPU. Høst 2016 blir altså siste gang vi kan ta noen 
opp til skolerettet matematikk. Vi kan heller ikke lyse ut programmet vår 2017 pga at de som 
tradisjonelt blir tatt opp til skolerettet matematikk om våren tar PPU-delen om høsten, for den 
går kun da, og de får ikke ta PPU høst 2017. 
Programstyret har dermed besluttet å legge ned Skolerettet matematikk. Hvis dette ikke kan 
meldes inn nå, så vil det meldes inn sammen med store studieplanendringer til fristen 1. 
oktober, men må trå i kraft allerede vår 2017. 
 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Henrik Kalisch 

programstyreleder Kristine Lysnes 

 studiekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematikk for lærarar i ungdomsskule og 
vidaregåande skule, 8-11, nivå 1 – del A 

 

Mål og innhald 

Kurset skal utvikle den matematikkfaglege kompetansen til studenten innan emne som har 

spesiell relevans for skulefaget. Vidare skal kurset gje relevant matematikkdidaktisk 

kompetanse og utvikle praktiske innsikt i undervisningsdesign innan dei matematikkfaglege 

emna i kurset. I kurset vil det bli lagt betydeleg vekt på å gje studenten praktisk erfaring med 

bruk av digitale verktøy som GeoGebra. Spesielt skal kurset gjere studenten i stand til å møte 

utfordringane som nye læreplaner og eksamensordningar skaper. Studenten skal vidare 

prøve ut den nye kunnskapen og dele den i eige kollegium. 

Desse matematikkfaglege emna vert tatt opp i kurset: 

Funksjonar og modellering. 

Vi vil arbeide med funksjonar i ein variabel. Sentrale omgrep er grenseverdiar, kontinuitet, 

derivasjon og integrasjon, følgjer og rekker. 

I emnet modellering vil vi sjå på korleis matematikk kan brukast til å analysere og løyse 

problem i og utanfor faget og vurdere løysingane. Relevante tema kan vere optimering og 

regresjon.  

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning 

Undervisninga er organisert i 4 samlingar à 3 dagar. I tillegg er det ei frivillig 

forkunnskapssamling i juni. 

Kursdagar vil vere torsdagar og fredagar (og anten onsdagar eller laurdagar). Dei tre første 

samlingane er obligatoriske, den siste er frivillig. I tillegg vert det gjeve nettbasert oppfølging 

mellom samlingane via Mitt UiB og Adobe Connect. 

Kurset vil vere samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer vil vere førelesing, seminar, 

oppgåveløysing, utviklingsarbeid. Undervisninga vil vere eksemplarisk med bruk av 

GeoGebra og vektlegge matematikk som prosess. 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 



Studentane må få godkjent fire innleveringar for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg vil det 

vere tre aktivitetar/oppgåver som studentane må gjennomføre. Desse tre vil inngå i ei 

mappe. 

Innleveringane og mappa vil vere gyldige i tre semester (inneverande og dei to påfølgjande). 

 

Krav til studierett 

For oppstart på emnet må ein ha fått tilbod om plass via den nasjonale 

vidareutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. Ved ev. ledige plassar kan andre lærarar 

få tilbod om plass. 

 

Læringsutbyte 

Etter fullført emne skal studentane kunne: 

 Kjenne til eigenskapar til grunnleggande funksjonar (som polynomfunksjoner, 

eksponentialfunksjonar og logaritmefunksjonar) og kunne derivere og integrere desse. 

 Gjere reie for derivasjons- og integrasjonsomgrepet og samanhengen mellom desse.  

 Løyse både praktiske og teoretiske problem ved hjelp av matematikk.  

 Bruke og vurdere digitale verktøy til bruk i læringsarbeidet med matematikk.  

 Vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori.  

 

Krav til forkunnskapar 

Godkjent lærarutdanning 

 

Tilrådde forkunnskapar 

Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga eller full fordjuping i matematikk frå 

vidaregåande skule 

 

Vurderingssemester 

Det er ordinær eksamen kvart semester 

 



Vurderingsformer 

Mappe (teller 25 % av avsluttande karakter). 

5 timars skriftlig eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). Tillatne hjelpemiddel: Alle 

kalkulatorar er tillatne, i samsvar med fakultetets reglar.  

 

Karakterskala  

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

 

Emneevaluering  

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.   

 

Institutt 

Matematisk institutt 

 



Matematikk for lærarar i ungdomsskule og 
vidaregåande skule, 8-11, nivå 1 – del B 

 

Mål og innhald 

Kurset skal utvikle den matematikkfaglege kompetansen til studenten innan emne som har 

spesiell relevans for skulefaget. Vidare skal kurset gje relevant matematikkdidaktisk 

kompetanse og utvikle praktiske innsikt i undervisningsdesign innan dei matematikkfaglege 

emna i kurset. I kurset vil det bli lagt betydeleg vekt på å gje studenten praktisk erfaring med 

bruk av digitale verktøy som GeoGebra. Spesielt skal kurset gjere studenten i stand til å møte 

utfordringane som nye læreplanar og eksamensordningar skaper. Studenten skal vidare 

prøve ut den nye kunnskapen og dele den i eige kollegium. 

Desse matematikkfaglege emna vert tatt opp i kurset: 

Geometri og kombinatorikk, sannsyn og statistikk. 

Det vert gjeve ei innføring i klassisk geometri, konstruksjonar, trigonometri, avbildingar og 

symmetriar. 

Vi vil også arbeide med kombinatoriske utvalsmetodar, sannsynsmodellar, fordelingar, 

forventningsverdi, varians og standardavvik, hypotesetesting og estimering.  

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning 

Undervisninga er organisert i 4 samlingar à 3 dagar.  

Kursdagar vil vere torsdagar og fredagar (og anten onsdagar eller laurdagar). Dei tre første 

samlingane er obligatoriske, den siste er frivillig. I tillegg vert det gjeve nettbasert oppfølging 

mellom samlingane via Mitt UiB og Adobe Connect. 

Kurset vil vere samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer vil vere førelesing, seminar, 

oppgåveløysing, utviklingsarbeid. Undervisninga vil vere eksemplarisk med bruk av 

GeoGebra og vektlegge matematikk som prosess. 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 

Studentane må få godkjent fire innleveringar for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg vil det 

vere tre aktivitetar/oppgåver som studentane må gjennomføre. Desse tre vil inngå i ei 

mappe.  



Innleveringane og mappa vil vere gyldige i tre semester (inneverande og dei to påfølgjande). 

 

Krav til studierett 

For oppstart på emnet må ein ha fått tilbod om plass via den nasjonale 

vidareutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. Ved ev. ledige plassar kan andre lærarar 

få tilbod om plass. 

 

Læringsutbyte 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 Gjere reie for den klassiske geometrien si oppbygning. 

 Bruke trigonometri og vektorar til å gjere ulike utrekningar på geometriske figurar.  

 Bruke digitale verktøy til utforsking av geometriske samanhengar. 

 Gjere reie for og bruk ulike kombinatoriske utvalsmetodar, ulike sannsynsmodellar og kunne 

nytte desse til å rekne ut sannsyn.  

 Gjere reie for omgrepa fordeling og stokastisk variabel for endelege utfallsrom, og finne 

forventning, varians og standardavvik for ein stokastisk variabel. 

 Gjere estimering og gjennomføre hypotesetesting. 

 Vurdere bruk av digitale verktøy i eleven sitt læringsarbeid innanfor emna geometri, sannsyn 

og statistikk.  

 Vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori. 

 

Krav til forkunnskapar 

Godkjent lærarutdanning 

 

Tilrådde forkunnskapar 

Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga eller full fordjuping i matematikk frå 

vidaregåande skule 

 

Vurderingssemester 

Det er ordinær eksamen kvart semester 

 



Vurderingsformer 

Mappe (tel 25 % av avsluttande karakter). 

5 timars skriftleg eksamen (tel 75 % av avsluttande karakter). Tillatne hjelpemiddel: Alle 

hjelpemiddel er tillatne, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillet 

kommunikasjon. 

 

Karakterskala  

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

 

Emneevaluering  

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.  

 

Institutt 

Matematisk institutt 

 



Diskret matematikk og matematikken i 
oldtida, med digitale hjelpemiddel 

Mål og innhald 

Kurset skal utvikle den matematikkfaglege kompetansen til studenten innan ulike emne som 

har spesiell relevans for skulefaget. Vidare skal kurset utvikle innsikt i undervisningsdesign 

innan dei matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vert det lagt betydeleg vekt på å gje 

studenten praktisk erfaring i bruk av det digitale verktøyet GeoGebra. Spesielt skal kurset 

gjere studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplanar og eksamensordningar 

skaper. Studenten skal vidare prøve ut den nye kunnskapen og dele den i eige kollegium. 

Dei matematikkfaglege emna i kurset er diskret matematikk og utvalde emne frå 

matematikken si historie.  

I diskret matematikk  vert studentane kjende med emne knytt til oppteljingsteori, rekursive 

talfylgjer, induksjonsbevis og grafteori.  

I matematikken si historie vert studentane kjende med sentrale emne frå eldre historie som 

utviklinga av talsystem, likningsløysing og klassisk geometri med utgangspunkt i Euklids 

Element. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning 

Undervisninga er organisert i 4 samlingar. Kvar samling har ei lengd på 3 dagar. Det vert  

gjeve omlag 6 timer undervisning kvar dag. Dei tre første samlingane er obligatoriske, den 

siste er frivillig. 

Det vert gjeve  nettbasert undervisning og oppfølging mellom samlingane via Mitt UiB og 

Adobe Connect.  

Arbeidsformer som vert nytta er førelesing, seminar, oppgåveløysing og utviklingsarbeid. 

Undervisninga vil vere eksemplarisk med bruk av digitale verktøy og vektlegging på 

matematikk som prosess. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 

Det er 3 obligatoriske aktivitetar/oppgåver som må vere godkjende for at studenten skal få 

gå opp til eksamen. 

I tillegg leverer studentane ei mappe som byggjer på tre aktivitetar knytt til eigen 

undervisning. Mappa inngår som del av vurderingsgrunnlaget. 

Innleveringane og mappa vil vere gyldige i tre semester (inneverande og dei to påfølgjande). 



 

Undervisningssemester 

Haust 

Studienivå (studiesyklus) 

Vidareutdanning for lærarar 

Krav til studierett 

For å verte deltakar på emnet må ein ha fått tilbod om plass via den nasjonale 

vidareutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. Ved ev. ledige plassar kan andre lærarar 

få tilbod om plass. 

 

Læringsutbyte 

Etter fullført studium skal studenten 

 kunne grunnleggjande oppteljingsteori og bruke dette til berekning av sannsyn. 

 kunne modellera praktiske døme ved hjelp av rekursive talfylgjer og finne slutta uttrykk for 

𝑎𝑛 når en rekursiv formel er gjeve. 

 kunne utføre induksjonsbevis i ulike situasjonar. 

 kunne grunnleggjande grafteori. 

 kunne gjere greie for korleis matematiske idear i oldtida har oppstått og utvikla seg, dels 

som følgje av samfunnet og naturvitskapen si utvikling og dels som følgje av den indre 

dynamikken i matematikken sjølv. 

 kunne bruke digitale verktøy til å løyse matematikkproblem og som eit reiskap i 

matematikkformidling. 

 kunne legge til rette for undervisningsopplegg der elevane skal bruke digitale verktøy for å 

utforske matematikk. 

Krav til forkunnskapar 

20 studiepoeng matematikk som dekkjer kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra tilsvarande 

MAT111 og MAT121. Alternativt: MAT601 og MAT602. 

  



Vurderingssemester 

Haust 

Vurderingsformer 

Mappeinnlevering (tel 25 % av avsluttande karakter) og 5 timars skriftleg eksamen (teller 75 

% av avsluttande karakter).  

Tillatne hjelpemiddel på skriftleg eksamen: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i 

fakultetet sine reglar.  

Karakterskala  

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Institutt 

Matematisk institutt 

 



Matematikk i nyare tid og utvalde 
emne, med digitale hjelpemiddel

Mål og innhald
Kurset skal utvikle den matematikkfaglege kompetansen til studenten 

innan ulike emne som har spesiell relevans for skulefaget. Vidare skal 

kurset utvikle innsikt i undervisningsdesign innan dei matematikkfaglege 

emna i kurset. I kurset vert det lagt betydeleg vekt på å gje studenten 

praktisk erfaring i bruk av det digitale verktøyet GeoGebra. Spesielt skal 

kurset gjere studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplanar

og eksamensordningar skaper. Studenten skal vidare prøve ut den nye 

kunnskapen og dele den i eige kollegium.

Dei matematikkfaglege emna i kurset er talteori, algebra, 

differensiallikningar samt utvalde emne frå matematikken si historie.

I talteorien vert studentane kjende med kongruensrekning, løysing av 

enkle diofantiske likningar. I algebraen vert studentane kjende med 

polynomfaktorisering over ulike polynomringar og korleis kjennskap til 

dette kan brukast til å bestemme kva for størrelsar som er konstruerbare. I

differensiallikningane vert studentane kjende med nokre løysingsmetodar 

for differensiallikningar

I matematikken si historie vert studentane kjende med utviklinga av 

infinitdesimalrekning, likningsløysing og logaritmar. 

Undervisningsformer og omfang av organisert 
undervisning
Undervisninga er organisert i 4 samlingar. Kvar samling har ei lengd på 3 

dagar. Det vert  gjeve omlag 6 timer undervisning kvar dag. Dei tre første 

samlingane er obligatoriske, den siste er frivillig.

Det vert gjeve  nettbasert undervisning og oppfølging mellom samlingane 

via Mitt UiB og Adobe Connect. 

Godkjent av Matematisk institutt 080116.
Legges ut med forbehold om endelig godkjenning av fakultetet



Arbeidsformer som vert nytta er førelesing, seminar, oppgåveløysing og 

utviklingsarbeid. Undervisninga vil vere eksemplarisk med bruk av digitale 

verktøy og vektlegging på matematikk som prosess.

Godkjent av Matematisk institutt 080116.
Legges ut med forbehold om endelig godkjenning av fakultetet



Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det er 3 obligatoriske aktivitetar/oppgåver som må vere godkjende for at 

studenten skal få gå opp til eksamen. 

I tillegg leverer studentane ei mappe som byggjer på tre aktivitetar knytt 

til eigen undervisning. Mappa inngår som del av vurderingsgrunnlaget.

Innleveringane og mappa vil vere gyldige i tre semester (inneverande og 

dei to påfølgjande).

Undervisningssemester
Vår

Studienivå (studiesyklus)
Vidareutdanning for lærerar

Krav til studierett
For å verte deltakar på emnet må ein ha fått tilbod om plass via den 

nasjonale vidareutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. Ved ev. 

ledige plassar kan andre lærarar få tilbod om plass.

Læringsutbyte
Etter fullført studium skal studenten

 kunne løyse problem knytt til kongruenslikningar, nytta Eulers 

setning, løyse nokre kjende typar diofantiske likningar.

 kunne sjekke om polynom er irredusible og faktorisere redusible 

polynom. 

 kunne gjere greie for kva for størrelsar som er konstruerbare med 

passar og linjal.

 kunne løyse enkle lineære og andreordens differensiallikningar, og 

ha innsikt i korleis ein kan gå fram for å undervise om differensiallikningar.

Godkjent av Matematisk institutt 080116.
Legges ut med forbehold om endelig godkjenning av fakultetet



 Kunne gjere greie for korleis matematiske idear i nyare tid har 

oppstått og utvikla seg, dels som følgje av samfunnet og naturvitskapen si 

utvikling og dels som følgje av den indre dynamikken i matematikken sjølv.

 ha innsikt i og kunne reflektere over eigne erfaringar med korleis 

digitale hjelpemiddel kan fremme forståing hjå elevane og utvide 

kompetansen i matematikk.

Krav til forkunnskapar
20 studiepoeng matematikk som dekker kalkulus og fortrinnsvis lineær 

algebra tilsvarande MAT111 og MAT121. Alternativt: MAT601 og MAT602.

Vurderingssemester
Vår

Vurderingsformer
Mappeinnlevering (tel 25 % av avsluttande karakter) og 5 timars skriftleg 

eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). 

Tillatne hjelpemiddel på skriftleg eksamen: Enkel kalkulator i samsvar med

modell oppført i fakultetet sine reglar. 

Karakterskala 
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Institutt
Matematisk institutt

Godkjent av Matematisk institutt 080116.
Legges ut med forbehold om endelig godkjenning av fakultetet



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode MAT621 
Namn, nynorsk GeoGebra for lærarar på 8.-11. trinn 
 

Namn, bokmål GeoGebra for lærere på 8.-11. trinn 

Namn, engelsk GeoGebra for teachers in level 8-11 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Emnet vert undervist over to semester, haust og vår. 
Det må vere minimum 5 deltakarar for at emnet vert undervist. 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå 200-nivå 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett MAT621 er eit vidareutdanningsemne med kursavgift. For å kunne ta emnet må ein fylle opptakskrava, ha søkt om plass via EVUweb 
og betalt kursavgift innan frist. 

Innhald Med dei nye minstekrava til digitale verktøy for skriftleg, todelt eksamen i matematikk for grunnskolen gjeldande frå våren 2015 har 
programmet GeoGebra fått ein heilt ny aktualitet i ungdomsskolen. Dette krev reell kompetanse i korleis ein kan nytte programmet i 
undervising og læringsarbeid. Kurset vil gje lærarar praktisk kompetanse med bruk av GeoGebra i eigen undervising. Det skal også gi 
kunnskap om og ulike perspektiv på bruken av eit slikt program, t. d. i matematisk modellering og korleis det kan nyttast i og 
påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget.  
 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentane ha: 
• teknisk dugleik i bruk av GeoGebra tilsvarande GeoGebrasertifisering nivå 2 og kjenne moglegheiter og avgrensingar ved dette 

verktøyet 
• kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undervisinga av sentrale matematikkemne  
• kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undersøkjande læringsaktivitetar  
• kunnskap om korleis bruk av digitale verktøy som GeoGebra påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget   
• god undervisingskunnskap i matematikk ved bruk av GeoGebra 
 
 

Tilrådde forkunnskapar - 

 

Slettet: i ungdomsskolen

Slettet: i ungdomsskolen

Slettet: lower secondary school

Slettet: i ungdomsskolen 

Slettet: på ungdomsskolen

Slettet: på ungdomsskolen



 
 
 
 
 

 

Krav til forkunnskapar  For å kunne delta på GeoGebrakurs, må ein undervise i matematikk på trinn 8-11 parallelt med at ein tar kurset og ha godkjent 
lærarutdanning. 
Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn.  
Minstekrav for opptak er 45 studiepoeng i matematikk. 45 studiepoeng matematikk frå allmenn-/grunnskolelærarutdanning dekke 
kravet. 
Ved stor søking vil matematikkompetanse nyttast som prioriteringskriterium. 

Fagleg overlapp  MAT601: 5 sp, MAT602: 5 sp, MAT622: 15 sp 

Undervisning og omfang Kurset er samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer er førelesning, seminar, oppgåveløysing, utviklingsarbeid. Undervisinga er i 
stor grad eksemplifiserande og vil involvere den enkelte lærar si eigen undervising. 
Undervisinga er organisert i 6 samlingar à 2 dagar, 3 på hausten og 3 på våren for å følgje et heilt skuleår. Kursdagar vil vere torsdag 
og fredag. Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det nettbasert oppfølging mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

Obligatoriske arbeidskrav 6 obligatoriske oppgåver vil inngå i en utviklingsmappe. (gyldige berre i det studieåret dei vert gjennomført) 

Vurderingsform Mappe 

Vurderingssemester Vår 

Karakterskala Bestått / Ikkje bestått 

Undervisningsstad** Bergen 

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

Kontaktinformasjon Administrativ kontaktperson: 
Marianne Jensen, studiekonsulent, Matematisk institutt 
 
Emneansvarlig:  
Anne Bjørnestad 
 

Slettet: ungdomstrinnet 



Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAUMAT650 

Namn, nynorsk Masteroppgåve i matematikkdidaktikk 
 

Namn, bokmål Masteroppgave i matematikkdidaktikk 

Namn, engelsk Master’s thesis in Mathematics Education 

Studiepoeng 60. Normalt fordelt på 4 semestre 

Undervisningssemester Begge semestreHøst og vår.   

Undervisningsspråk Norsk 

Studienivå Master 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om studierett på masterprogrammet VID-MAUMAT  

Mål og innhald Formulere og gjennomføre undersøkelser av en relevant matematikdidaktisk problemstilling på et velbeskrevet teoretisk grunnlag og 

med anvendelse av anerkjente metoder, samt konkludere på og teoretisk perspektivere resultatene av undersøkelsen.  

Læringsutbytte Studentene skal kunne 

 Basere selvstendig og gjennomført vitenskapelig arbeide på et solid kjennskap til matematikdidaktisk teori og på 

dybdekunnskaper innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling  

 Formulere og gjennomføre undersøkelser innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling med anvendelse av 

anerkjent matematikdidaktisk metode   

 På kritisk og reflekterende måte anlegge et praksisperspektiv i arbeidet med matematikdidaktisk teori 

 Konkludere på og perpsektivere undersøkelsen og dens resultater i relasjon til de anvendte metoder og det teoretiske 

grunnlag  

 

 

Tilrådde forkunnskapar  Kjennskap til kvalitative undersøkelses- og forskningsmetoder i matematikdidaktikk, herunder klasseromsobservasjoner 

 Grunnleggende kjennskap til sentrale matematikdidaktiske problemstillinger og teori 

 

Krav til forkunnskapar  Krav om C eller betre i snitt på dei 7 emna som inngår første halvdel av masterprogrammet 

Fagleg overlapp  

 

- 

 

Comment [RI1]: i 



 

 

 

Undervisning og omfang I tillegg til arbeid med masteroppgaven inngår et masterseminar i MAUMAT650.Seminaret “Profesjon, refleksjon og 

erfaringsdeling” Det omfatter forelesninger i sentrale problemstillinger og matematikdidaktisk teori og forskning innenfor avtalte 

områder. Forelesningene skal støtte de studentenes mulighet for å fordype seg i selvvalgte emnerarbeid med egen masteroppgave. 

Dessuten omfatter seminaret opplegg, hvor deltakerne presenterer selvvalgte emner og egne undersøkelser, refleksjoner over 

relevante problemstillinger og kritisk stillingtagen til utvalgte tekster mv.    

Seminarets omfang tilsvarer ca. 20stp i alt under masterperioden (2 år). 

 

Det er tre samlinger à to dager hvert semester.  

Obligatoriske arbeidskrav To muntlige presentasjoner og en 5-siders tekst med relasjon til oppgaveskrivingen pr. semester. 

Deltagelse på tre samlinger pr. semester.  

En muntlig presentasjon og to kommentatoroppdrag pr. semester 

Normalt følger en student MAUMAT650 og dette seminaret i fire semestre. Unntak gjøres hvis masteroppgave leveres før fire 

semester er gått. 

 

Inngåelse av skriftlig masteravtale og innlevering av prosjektskisse skal gjøres i løpet av det første semesteret på MAUMAT650.  

 

Vurdering/Eksamensform Når masteroppgåva er innlevert, godkjent og vurdert, vert masterstudiet avslutta med ein munnleg mastergradseksamen. Denne 

eksamen består av ein offentleg presentasjon på rundt 30 minutt der studenten sjølv gjev ein oversikt over oppgåva. Sensor og 

rettleiar skal vere til stades ved den offentlege presentasjonen. Deretter følgjer ein munnleg eksaminasjon/samtale med sensor og 

rettleiar om oppgåva.  

Endeleg karakter er basert på masteroppgåva, offentleg presentasjon og munnleg eksaminasjon.  

 

Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala 

 

Grading scale 

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 Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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