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PRØVEORDNING FOR SKJERPEDE OPPTAKSKRAV TIL HØYERE 

UTDANNING 

 

I vedlagt brev fra Kunnskapsdepartementet av 18.06.14 åpnes det opp for at utdanningsinstitusjonene 

som en forsøksordning kan sende «søknader om for eksempel karakterkrav eller strengere krav i form 

av programfag til enkelte studier».   

Generelt gjelder et krav om generell studiekompetanse (GSK) for opptak til universitetsstudier i Norge. 

Realfagsutdanning har på nasjonalt plan, blant annet ved vårt fakultet, allerede et tilleggskrav i 

matematikk om 2. klasse realfagsmatematikk (R1) i videregående skole, eller eventuelt full fordypning i 

samfunnsfaglig matematikk på videregående i 2. og 3. klasse (S1+S2). I tillegg er det et krav om full 

fordypning på videregående skole i ett av fagene kjemi, biologi, fysikk, matematikk, geofag eller 

teknologi og forskningslære.  

Strengere krav gjelder for opptak til integrert master i teknologi ved NTNU, som krever full fordypning 

i realfagsmatematikk på videregående (R1+R2) samt karakterkrav. Ingeniørskoler nasjonalt har også 

krav om full matematikkfordypning (R1+R2). 

Etter at det ble åpnet opp for muligheten til å søke om strengere krav også i annen realfagsutdanning har 

det vært kontakt mellom MatNat miljøene ved UiO, UiB og NTNU som alle kunne tenke seg å prøve ut 

skjerpede opptakskrav på flere studieprogrammer enn ingeniørstudier, primært som et krav om full 

fordypning i realfagsmatematikk på videregående skole (R1+R2). Søknadsfristen til 

kunnskapsdepartementet for å delta i prøveordningen er satt til 15. oktober. Ingen av institusjonene har 

sluttført sine interne prosesser, men det synes å være enighet om noen prinsipper: 

 Vi bør i størst mulig grad tilstrebe at lignende studier har samme opptakskrav på tvers av 

institusjonene. 

 Det er uheldig om skjerpede opptakskrav får tilbakevirkende kraft, og de bør derfor innføres 

med en viss tidsforsinkelse. Med andre ord bør elevene i videregående skole informeres tidsnok 

til at de kan innrette sine fagvalg i forhold til endrede krav på det studiet de ønsker. 

 

Saken har også vært diskutert i instituttledergruppen ved fakultetet, og alle er i utgangspunktet positiv til 

å prøve ut skjerpede krav. Den forventede gevinsten vil være: 

 Bedre synliggjøring av hva som kreves for et realfagstudium, der alle fagfelt beveger seg i mer 

kvantitativ retning 

 Lavere frafall på grunn av høyere basiskompetanse blant studentene 

 Mulighet for generelt å løfte matematikkompetansen til elevene som søker seg til 

realfagsutdanning på universitetsnivå 

 Lavere stryktall i matematikkemner tidlig i studiet 
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I skrivende stund ser det ut som om NTNU vurderer å be om skjerpede krav for opptak til 

studieprogram i matematikk og fysikk, mens UiO diskuterer R2 som et mye mer generelt krav. Det er 

imidlertid fremdeles usikkert hva sluttresultatet blir. 

For UiBs vedkommende mener vi at i tillegg til de selvfølgelige kandidatene matematikk og fysikk, bør 

vi også inkludere studieprogram hvor høy matematikkfokus ikke er så åpenbart for søkerne. 

Bachelorprogrammene i meteorologi og oseanografi og i datavitenskap er to åpenbare kandidater her. Vi 

kan også velge å se mer generelt på de studieprogrammene som krever MAT111 heller enn MAT101 i 

første semester. 

En søknad om skjerpede opptakskrav må godkjennes i fakultetsstyremøte 2. oktober, og vi ønsker derfor 

en diskusjon i studiestyret der vi blant annet ønsker å berøre følgende punkter: 

 I hvor stor grad bør vi tilstrebe nasjonal samordning av opptakskrav på like utdanninger ved 

ulike institusjoner? 

 Er det andre faglige krav enn R2 det kunne være aktuelt å vurdere? 

 Hvilke programmer er det mest aktuelt å be om å få innlemmet i en prøveordning? 

 Bør vi ta antall søkere til et program i betraktning, dersom vi ber om skjerpede opptakskrav; 

altså innføre strengere krav på program som i dag sliter med å fylle opp studieplassene? 

 

 

Det bes om at Studiestyret drøfter spørsmål rundt skjerpede opptakskrav til høyere utdanning, 

og spesielt til egne studieprogram, og en eventuell søknad om å delta i prøveordningen. 
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