
”Undervisningskompetanse” i matematikk for videregående skole 
 
For å få ”undervisningskompetanse” i et fag i videregående skole må du ha ett års fordypning 
i faget (60 studiepoeng). Så godt som alle våre emner er 10 studiepoeng. Dette innebærer at 
du trenger seks emner for å oppnå dette. 
Matematisk institutt har følgende anbefalinger1 når det gjelder hvilke emner du bør ta dersom 
du er student ved UiB: 

 MAT111 – Grunnkurs i matematikk I (høstemne) 
 MAT112 – Grunnkurs i matematikk II (våremne) 
 MAT121 – Lineær algebra (våremne) 
 STAT110 – Grunnkurs i statistikk (høstemne)2 
De to siste emnene kan velges fritt blant emner med MAT- eller STAT-prefiks. 
Det er også mulig å velge inn emnet MNF130 – Diskrete strukturer (våremne) 

 

 
Dersom du har matematikkemner fra andre utdanningsinstitusjoner vil vi vurdere disse i 
forhold til våre emner. NB: Merk at halvårsenhet i matematikk fra allmennlærerutdanning 
ikke blir vurdert til å være på et nivå som gir grunnlag for undervisningskompetanse i 
matematikk i videregående skole.  
 

Undervisningskompetanse i løpet av ett år: 
Dersom du begynner ved UiB med mål om å ta undervisningskompetanse i matematikk i 
løpet av ett år (med R2/3MX-bakgrunn) er det på grunn av innbyrdes struktur i vår 
kursportefølje bare følgende forslag til studieløp som kan anbefales med tanke på at du skal 
ha rimelige forkunnskaper til å ta de ulike emnene. 
 

Semester   Valgemner 
Haust MAT111 STAT110 MAT221 
Vår MAT112 MAT121 MNF130, MAT131, MAT220, STAT1113 

Valgemnene som er nevnt i denne oversikten er: MAT221 – Diskret matematikk, MNF130 – 
Diskrete strukturer, MAT131 – Differensiallikninger I, MAT220 – Algebra, STAT111 – 
Statistiske metoder  
 

Som du kan se vil et ønske om å få undervisningskompetanse i matematikk i løpet av ett års 
studium medføre at det ikke er noen valgfrihet i første semester, mens det i andre semester er 
fire emner som det er naturlig å velge mellom. Valget i andre semester gjør du ut fra hvilke 
deler av matematikken du liker best. MERK: Denne listen med valgemner er laget med 
hensyn til at emnene skal være mulig å ta med de forkunnskapene du har opparbeidet deg i 
første semester. Dersom du ønsker å være deltidsstudent og dermed tar emnene over lengre 
tid, vil en del andre emner også kunne være aktuelle. 
 

Dersom du har spørsmål til dette og/eller kan tenke deg videre studier i matematikk eller 
statistikk, ta kontakt med studieveilederne ved Matematisk institutt  
(telefon 55582841/55582834, e-post: studieveileder@math.uib.no). 
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1 For å kvalifisere deg for opptak til PPU bør du holde deg til disse anbefalingane. (For å være kvalifisert for 
opptak til PPU må du ha relevant fagutdanning i minst to fag … Fagutdanninga må vere samansett av relevante 
emne med minst 60 studiepoeng for kvart fag. Det er dei einskilde fagmiljøa ved UiB som vurderer om 
utdanninga er relevant som opptaksgrunnlag til PPU (fra opptaksreglementet for PPU).  
2 Emnet STAT101 – Elementær statistikk (høstemne) kan velges i stedet for STAT110. 
3 Emnet STAT200 – Anvendt statistikk i stedet for STAT111 om våren dersom du har tatt STAT101 om høsten. 


