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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 21. september kl 12.30-14.00 

Til stede:
Jorun Nyléhn, leder av utvalget
Tom Klepaker, Institutt for biovitenskap
Harald Walderhaug, Institutt for geovitenskap
Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet
Erik Holst, Bergen Katedralskole
Gunnar Nyhammer, Holen skole
Odd André Karlsen, representant for disiplinfagene
Johan Lie, Matematisk institutt
Matthias Stadler, Kjemisk institutt

Forfall:
Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk
Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi

Gjester: 
Fredrik Manne, utdanningsleder, Institutt for informatikk 
Eirik Thorsheim, studieadm., Institutt for informatikk 
Endre Brunstad, leder av arbeid med lektorsenter og redesign av lektorprogrammet 

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (MJ) (sekretær) 

Møtet ble startet med presentasjonsrunde. TLB melder at Frida Hinna overtar som 
studentrepresentant (Fagutvalget FIL fordeler studenter på verv) 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. 

II Godkjenning av referat fra 25. februar 
Referat ble godkjent. 

Sak 7/21 Oppnevning av nestleder 
Vedtakssak 

Johan er foreslått som nestleder i LU og har sagt ja. Han overtar også som Matematisk 
institutt sin LU-representant . 
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Vedtak:  
Johan Lie oppnevnes som nestleder for LU.  
 
Sak 8/21 Studieplanendringer  
Vedtakssak 
 
A. Informatikk som del av lektorprogrammet, evt. også PPU 
 
Eirik Thorsheim og Fredrik Manne fra Institutt for informatikk (II) informerte om at instituttet 
er interessert i at informatikk skal inngå i lektorprogrammet som fag 1 og 2, sammen med 
matematikk, men at det ikke er 100 % avklart ennå om II vil gjøre det. Man venter på 
budsjett for å få til en endelig avklaring. Dersom de blir med, vil kravene til informatikk som 
fag 1 eller fag 2 være som i de vedlagte sakspapirene, men det kan være aktuelt å justere på 
anbefalt studieløp. 
 
Selv om II ennå ikke har bestemt seg for at de vil gå inn i lektorprogrammet, kan LU melde 
inn endring i studieplan til 1. oktober med forbehold om at II blir med. Justering av studieløp 
(som vil være en mindre studieplanendring) vil kunne meldes inn innen 1. mars 2022, med 
virkning fra H22. 
 
Vedtak: 
LU godkjenner studieplanendringene for lektorprogrammet som var foreslått i vedlegg 2, og 
melder dem inn til fakultetet med forbehold om at II bestemmer seg for å bli med i 
lektorprogrammet. 
 
B. Endringer i emner/undervisningssemester Kjemisk institutt 
 
Kjemisk institutt planlegger endringer i emneporteføljen som har konsekvenser for 
lektorprogrammet. Matthias og Marianne orienterte om de foreslåtte endringene. 
 
Det gjenstår for mye arbeid med å avklare hvilke emner som skal være obligatoriske og 
hvordan justerte studieløp skal se ut til at det kan vedtas studieplanendringer på møtet. Det 
er behov for nærmere dialog med Kjemisk institutt. 
 
Innspill: 
• For kjemi som fag 1 ser forslagene ok ut, men for kjemi som fag 2 er det ting som må 

avklares 
• Lab fungerer dårlig i 6. semester pga. utveksling og i 8. semester pga. praksis 
• I KJEM250 V21 fikk jeg mulighet til å delta på KJEM250 intensivversjon som var for 

bachelorstudentene. Kan noe slikt være en løsning? 
• Antagelig økonomiske årsaker til endringer 
• Kjemisk bestemte seg for et par år siden for å anbefale 3 labemner for de som skal 

undervise kjemi. For opptak til PPU kreves imidlertid bare to, f.eks. vil KJEM110 og 131 
dekke kravet. 

• Hva er ønskelig, og hva er mulig 
• Behov for å snakke mer med Kjemisk institutt før LU kan vedta endringer i studieplan og 

anbefalte studieløp. 
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• Fagutvalget har lenge snakket om at de ønsker et kurs i labledelse. På labkurs i kjemi,
kommer man til dekket bord. Mulig å være med på forberedelser, være
skygge/håndlanger til ingeniørene, ikke nødvendig med eget kurs

• På BIO har man BIO297, mulig å tenke noe lignende
• Dette er noe som er aktuelt å ta opp i samtale med Kjemisk.

C. Geofag i lektorprogrammet

Dette var ikke meldt inn på forhånd, men Harald Walderhaug deltok som representant fra 
Institutt for geovitenskap og ønsket å orientere om hva instituttet drøfter i forbindelse med
at Kikki er i permisjon i 4 år. Instituttet har ikke helt landet på noe ennå når det gjelder om
geofag fortsatt skal være med i programmet eller ikke. En har et ansvar for studenter som er
tatt opp. I tillegg har man fellesoppgavene som er egen sak senere i møtet. Det er få 
studenter med geofag i programmet, men på de aktive kullene er det student(er) med
geofag på alle kull.

Innspill: 
• Få på lektor, men har vært en del på PPU, og de undervises sammen
• Dersom Institutt for geovitenskap ønsker å trekke seg ut av lektorprogrammet fom 2022,

må LU melde inn denne endringen til fakultetet innen 1. oktober, dersom endringen skal 
kunne gjelde fra 2022.

• Hvor mange tar geofag i vgs?
• BIO ca. 15 000, geofag i underkant av 2000

Sak 3/21 Lektorsenter og redesign av lektorprogrammet 
Orienterings- og drøftingssak 

Endre Brunstad orienterte om saken. 

Lektorsenter blir en realitet, prioritert område for UiB-ledelsen
Legges under Studieavdelingen
Man beholder matriseorganisering, lektorsenteret skal være den koordinerende sentrale
enheten som har manglet tidligere
Skal være en faglig/adm-enhet
Tenker seg fysisk sted sentralt, være faglig/sosialt møtested, f.eks. FIL ha kontor
Tenker seg åpning i jan/feb

Redesignprosessen: 
I første omgang lagt opp til å implementeres fra 2022, urealistisk, 2023 er nå målsettingen. 
Endre er bedt om å ta utgangspunkt i vedlagte modell, og han gikk gjennom de ulike stegene 
på møtet.  

Innspill: 
• Hva er det studentene har vært mest misfornøyd med? Kollisjoner. Utfordrende å få til.

Kan vi få til å lage et felles skjelett for utdanningen? Må få til en felles praksisstruktur, og
så må fakultetene/instituttene strekke seg for å få det til. Ser ut til at man nå legger opp
til en mer omfattende prosess.
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• Har erfaring fra BIO med slik redesignprosess, men lektorprogrammet er mer komplekst.
Positiv erfaring med sterk studentinvolvering der. Utfordrende at praksis i praksis
tilsvarer 30 sp i arbeid, men ikke gir uttelling. Regnestykket går ikke opp.

• Praksis ekstremt viktig å ta tak i, å få lik struktur på tvers av fakultet
• Problem at man ikke får undervisningspraksis i sitt masterfag før i 7. semester
• Skal alle våre studenter ha praksis både i usk og vgs? Kan man tenke seg å prioritere vgs

mer og profilere utdanningen mer mot vgs? Verdt å vurdere i redesignprosessen.
• Rammeplan pålegger praksis i både usk og vgs.
• Men fordelingen trenger ikke være lik
• Kortpraksis enklere mtp kollisjon
• Utfordring å skaffe praksisplasser og praksisveiledere
• Ønskelig med mer undervisningspraksis tidligere i løpet, få prøve seg
• Informasjon til skoler og studenter legger opp til det, men stor variasjon. En

undervisningsaktivitet har i et tilfelle blitt tolket som å ta oppropet.
• Må gjøre retningslinjene klarere
• Er selv fan av 3*kort+2*lang, men varierer hva medstudenter mener. Noen ønsker mer

ala GLU med 4+4+…. Fordel om de som er usikre på om de vil bli lærere, kan få prøvd seg 
mer tidligere

Sak 4/21 Felles ansvar i og for lektorprogrammet/PPU 
Drøftingssak 

Jorun og Marianne orienterte. Da litt mange var til stede som saken ikke er relevant for, og
man også manglet noen av dem det er relevant for, utsettes saken. Den kan f.eks. tas opp på
LU-seminar.

Sak 5/21 Møteplan for H21 og forslag om LU-seminar 
Vedtakssak 

På de foreslåtte datoene kom det på møtet tilbakemelding om at 19. oktober ikke passer for 
alle. Det var ikke innsigelser til de andre forslagene. MJ sender oppdatert forslag på epost.

210921/MAJE 

Sak på sirkulasjon 

Sak 8/21 B. fortsettelse:
Endringer i emner/undervisningssemester Kjemisk institutt

Etter LU-møtet 21. september har det vært nærmere dialog med Kjemisk institutt og det 
foreligger nå endelige forslag til nye krav for kjemi som fag 1 og 2 i studieplanen, samt 
endelig forslag til anbefalte studieløp. Vedlagt. 

Det er også sjekket med Kjemisk institutt at det vil være mulig å få til gode ordninger for 
studenter som allerede er i studieløpet og som vil bli påvirket av endringene. 
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Forslag til vedtak: 
De vedlagte forslagene til nye krav i kjemi som fag 1 og 2 i studieplanen, samt endelig forslag 
til anbefalte studieløp, godkjennes og oversendes til fakultetet for endelig godkjenning. 

Referat fra sak 8/21 B på sirkulasjon: 

Vedtak: 
De vedlagte forslagene til nye krav i kjemi som fag 1 og 2 i studieplanen, samt endelig forslag 
til anbefalte studieløp, godkjennes og oversendes til fakultetet for endelig godkjenning. Et 
innspill fra FIL om en endring tas imidlertid opp til ny diskusjon og sendes evt. inn til 
fakultetet innen 1. mars-fristen. 

121021/MAJE 
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Sak 12/21 Oppfølging av sak 8/21 – studieløp med kjemi som fag 2  
Vedtakssak 
 
Et stort flertatt støttet forslaget til vedtak i sak på sirkulasjon, se vedlagte dokument, vedlegg 
1. Studentrepresentanten meldte imidlertid inn et forslag til endring fra fagutvalget (FIL) som 
er verdt å vurdere og evt. melde inn til studieplanendringsfristen 1. mars.  
 
«Kommentar fra FIL: 
For studenter med kjemi som fag 2, som mister KJEM110, kan INF100 flyttes til 2. semester 
slik at KJEM110 kan tas 1. semester i stedet for KJEM109 i 2. semester?  
Dette vil sikre studentene mer lab. Spesielt viktig for studenter som har fagkombinasjonen 
matematikk og kjemi, de disse studentene ikke får lab i sitt hovedfag» 
 
De spiller altså inn et forslag om å endre anbefalte studieløp for studenter som har kjemi i 
forhold til det som ble sendt på sirkulasjon, vedlegg 1. 
 
For kombinasjonen Matematikk med kjemi, er det mulig å gjøre denne endringen. 
Studentene kan ta KJEM110 i 1. semester og INF100 i 2. semester (i stedet for INF100 i 1. 
semester og KJEM109 i 2. semester). For kombinasjonen Biologi med kjemi, er det ikke 
mulig, da BIO100 kun undervises om høst. 
En evt. ulempe med å endre anbefalt løp kun for de på Matematikk med kjemi, er at 
anbefalingene blir ulike for de to kombinasjonene.  
 
Bør anbefalt løp for Matematikk med kjemi endres? 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Sak 13/21 Ekstern fagfelle (programsensor)  
Drøftingssak 
 
Alle studieprogram skal ifølge UiBs kvalitetssystem ha en ekstern fagfelle (tidligere kalt 
programsensor). Gerd Johansen, NMBU, har hatt dette oppdraget de siste årene, avtalen 
hennes utgår i desember. Dvs. at det må på plass ny avtale, evt. ny person, fra og med 2022. 
 
Retningslinjer: 
https://www.uib.no/studiekvalitet/134145/kvalitetssystem-utdanning-ved-uib#vedlegg-1-
retningslinjer-eksterne-fagfeller-ved-uib  
 
Tidligere programsensorer: 
Gerd Johansen, NMBU, 2018 - 2021 
Trygve Johnsen, UiT, 2015 - 2017 
Johannes Tveita, HiNesna, 2011 - 2014 
Torgeir Onstad, UiO, august 2006 - juli 2010 
 
Honorar har vært 20 000,- pr. år. Det har vært vanlig at programsensor besøker UiB om 
høsten. 
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Hvem bør spørres om å være ekstern fagfelle de neste 4 årene? 
Hva bør være oppdraget for 2022/hvilke sider ønsker LU at ekstern fagfelle skal se spesielt 
på i 2022? 
 
Det bes om forslag. 
 
Sak 14/21 LU-seminar 22. og 23. november  
Drøftingssak 
 
Det blir seminar for LU og øvrige fagdidaktikere på MN mandag 22. og tirsdag 23. november 
(lunsj-lunsj) på Store Ringheim på Voss, https://storeringheim.no/. 
 
Vi tenker oss reise med tog, mandagen 0959-1113, med retur på tirsdagen 1345-1455 
 
Arbeid med retningslinjer for 30 sp masteroppgaver, er et mulig tema på seminaret. 
 
Vi ber om innspill til andre tema som kan være aktuelle å ta opp på seminaret, slik at det kan 
lages et program. Påmeldingsskjema sendes ut om kort tid. 
 
Sak 15/21 MNF201  
Drøftingssak 
 
Ny exphilversjon er på vei. Det innebærer at det må gjøres noe med MNF201, enten revidere 
det, eller erstatte det med noe annet. Et revidert MNF201 eller et nytt annet emne må 
meldes til fakultetet innen 1. oktober 2022, med tanke på første gangs gjennomføring H23. 
 
Her er saksforelegg og referat fra sist saken ble diskutert i LU (14.09.20): 
-------------- 
MNF201 – hva gjør vi når ny exphilversjon starter opp? 
Drøftingssak 

 
Som en del av MN-fakultetets Generiske ferdigheter-prosjekt, blir exphil endret. Bakgrunnen er at alle program 
på MN nå skal ha exphil i slutten av bachelorgraden og exphil-opplegget endres derfor for å tilpasse seg at 
studentene har en annen bakgrunn enn de har i 1. semester. SDK var med i arbeidsgruppen som jobbet med 
dette. Der var også med representant fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF) som da bekreftet 
at det ville være nødvendig å gjøre noe med MNF201 som en konsekvens av dette. 
Det første lektorkullet som skal ha ny exphil er H20-kullet. De skal etter planen MNF201 høsten 2023. 
 
Det er to alternativer: 

• MNF201 revideres slik at det er tilpasset at studentene har ny exphil 
• MNF201 erstattes med et annet fellesemne som har undervisning som er tilpasset praksisperioden. I 

så fall hva? 
 
Nåværende emnebeskrivelse for MNF201: https://www.uib.no/emne/MNF201 
Matematisk institutt er adm ansvarlig, men det leies inn underviser fra FOF, Sorin Bangu, som har hatt emnet i 
flere år. 
 
Før emnet ble startet opp i 2009, jobbet en arbeidsgruppe med utviklingen av emner, rapport fra gruppen: 
http://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2020/140920/Rapport.pdf. Emnet har endret seg en del siden den 
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gang. Emnet ble først undervist av bl.a. Andreas Steigen på BIO og BIO hadde adm ansvar. MI overtok det 
administrative ansvaret høsten 2017. 
 
Det hører noen midler til emnet, ca. 150 000 pr. år. De brukes nå primært til å leie inn undervisningskrefter fra 
FOF. 
 
Fra referat: 
TK orienterte om saken. To alternativ: revidere MNF201 eller erstatte det med noe annet. SDK orienterte om 
historien bak MNF201-emnet. Intensjonen var å dekke to behov: Å få et emne der undervisningen er tilpasset 
praksis, og å gi et grunnlag for undervisning i programfaget Teknologi og forskningslære. Emnet har endret seg 
noe fra slik arbeidsgruppen så det for seg i starten. Mer filosofipreg.  
 
Innspill: 
• En mulighet er å revitalisere det som det ble lagt opp til innledningsvis 
• Det nye expil ligger an til å ligne mye på nåværende MNF201 
• Erfaring med MNF201: filosofipreget. Tema er prosjektoppgave er en naturvitenskapelig kontrovers, men 

fokuset er veldig filosofipreget. Vil heller at man skal gå tilbake til det opprinnelige 
• Er det andre temaer som kunne være aktuelle for et slikt felleskurs som tilpasses praksis? 
• Studentene har diskutert ledelse av lab/kurs i å lede labøvinger som en mulighet 
• Å drifte en lab og utstyrssamling del av det 
• Dette emnet har vært outsourcet – aktuelt at vi på MN tar mer direkte ansvar? 
• MNF201 er ikke så praksisnært. Kunne det å få inn en lærer fra skolen til å ha deler av emnet?  
• Det følger noen penger med emnet – kan det gi noen muligheter, f.eks. lektor 2? 
• (Bruk av) teknologi er mer sentralt på mange institutt enn tidligere. Teknologi i forskningspraksis. 
• Vi har litt tid på oss. Tenk på ideer. 
 
Saken tas opp igjen på senere møte. 
---------- 
 
Hva ønsker LU og hvordan kan man best jobbe videre med denne saken? 
 

 
III   Orienteringssaker 

• FIL har fått 15 000,- i økonomisk støtte fra LU til sosiale tiltak for kull20 
• Opprettelse av masterforberedende emne i matematikkdidaktikk for lektorstudenter 
• Kjemisk institutt positiv til å la lektorstudenter delta i forberedelse og etterarbeid til 

lab 
• Evt. orienteringer fra programråd og styringsgruppe 
• Brev sendt fra LU til fakultetet angående studieplanendringer, vedlegg 2 
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Innmeldte løp 

Master i biologi med kjemi 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg KJEM235 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM120 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
KJEM124 valg 7 dager 

2V 4 BIO103 BIO104 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID 

210 
BIO102 MOL100 7 dager 

1V 2 BIO101 INF100 KJEM109 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT105 7 dager 

Master i matematikk med kjemi 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg KJEM235 STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID 

210 
KJEM124 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 KJEM120 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID 

210 
MOL100 MAT212 7 dager 

1V 2 KJEM109INF100 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100KJEM110 MAT111 7 dager 

VEDLEGG 1 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Lektorutdanningsutvalget

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

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

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Studieplanendringer 22/23 - tilbakemelding fra 
Lektorutdanningsutvalget 

Det er i denne runden behov for å gjøre en del endringer i studieplan for lektorprogrammet. 

Endringene er knyttet til at 
1. Institutt for informatikk vurderer å bli med i lektorprogrammet med informatikk som fag

1 og fag 2 i kombinasjon med matematikk
2. Kjemisk institutt legger om emneporteføljen sin. Dette medfører endringer i hvilke

kjemiemner som skal inngå i lektorprogrammet og anbefalte studieløp der kjemi
inngår

3. Institutt for geovitenskap trekker seg ut av lektorprogrammet, dvs. at geofag ikke skal
være aktuelt som fag 1 eller 2 for nye studenter

4. Lektorutdanningsutvalget (LU) ønsker at man går bort fra R2-krav for opptak og går
tilbake til kravkode LÆREAL fra og med opptak til høsten 2022.

Vedlagt er studieplan der alle endringer er markert, vedlegg 1. 

1. Institutt for informatikk (II) har signalisert at de kanskje ønsker å delta i lektorprogrammet
med informatikk som fag 1 og fag 2 i kombinasjon med matematikk. LU er positive til
dette. Med informatikk som fag 1 ønsker II at masteroppgaven normalt skal være
fagdidaktisk. Dersom II bestemmer seg for å bli med i lektorprogrammet som signalisert,
må det gjøres disse endringene i studieplanen for lektorprogrammet:

Det må legges inn under Mål og innhold at det normalt bare kan velges en fagdidaktisk
masteroppgave i informatikk.

Under Obligatoriske emner - fellesemner må det inn at studenter som har kombinasjonen
matematikk og informatikk, skal ta INFDID210 i stedet for NATDID210.

Under Masterfag må følgende inn:

Informatikk:

Referanse Dato 

2021/8283-MAJE 30.09.2021 

V E D L E G G  2
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 INF100, INF101, INF102, INF234 og minst 60 sp andre informatikk-fag, kor 40 sp er 
valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha INF-kode. 
Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, STAT110 og anten MNF130 eller MAT221 
 INFDID210, INFDID220 
Mogelege sidefag: Matematikk 
 
Og under Sidefag skal dette inn: 
 
Informatikk: 
 INF100, INF101, INF102 og minst 30 sp andre informatikk-fag. 
 INFDID220 
 Det krevst å velje anten MAT221 eller MNF130 som eit av faga i matematikk for å ta 

informatikk som sidefag; eitt av desse faga kan også reknast som informatikkfag mot 
at ein tar fleire fag i matematikk. 

 
Disse endringene skal kun gjøres dersom II bestemmer seg for å bli med i programmet. 
Da legges det også opp til at II blir del av samarbeidsavtalen som instituttene som er med 
i lektorprogrammet har. Vedlagt er mulige anbefalte studieløp, vedlegg 2. Endelige 
anbefalte studieløp sendes inn til 1. mars-fristen dersom II blir med i samarbeidet om 
lektorprogrammet. 

 
2. Kjemisk institutt (KI) varslet 3. september om at de planlegger endringer i emneporteføljen 

sin. Denne type endringer påvirker i stor grad lektorprogrammet og det er behov for å 
oppdatere hvilke emner som skal være obligatoriske i fag 1 og fag 2 i kjemi, samt hvordan 
anbefalte studieløp vil kunne se ut. Vi har hatt tett dialog med KI om dette, og saken har 
vært behandlet av LU. Dette blir de nye obligatoriske emnene i kjemi som fag 1 og fag 2 
for studenter som starter H22: 
 
Fag 1: 
Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124, KJEM210, KJEM250  
Minst eitt av emna: KJEM140, KJEM235, KJEM202 
 
Fag 2: 
Obligatorisk del: KJEM109/KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124 
Minst eitt av emna: KJEM140, KJEM202, KJEM210, MOL100 
Inntil eitt valfritt 200-tals KJEM-emne 
 
Vedlagt er justerte anbefalte studieløp for fagkombinasjoner med kjemi, vedlegg 3. Det 
kan bli aktuelt å gjøre en mindre endring i et av løpene. Dette meldes i så fall inn til 1. 
mars-fristen. 
 
Vi har også hatt dialog med KI om behovet for evt. overgangsordninger. De fleste 
studenter som er i systemet vil ikke bli negativt påvirket av endringene, men for de som vil 
bli påvirket av det, er KI positive til å finne gode løsninger. 

 
3. Det har i høst kommet noen signaler fra Institutt for geovitenskap (GEO) om at de ønsker 

å gå ut av lektorprogrammet, og 30. september mottok LU formell beskjed fra GEO om at 
de trekker seg ut. LU tar dette til etterretning. Endringen innebærer at alle henvisninger til 
geofag tas ut av studieplanen for nye studenter. 
 

4. Lektorprogrammet ble med i prøveordningen med R2 som opptakskrav da den ble 
igangsatt. Prøveordningsperioden varte fram til og med opptaket til høsten 2021. LU 
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ønsker å gå tilbake til opptakskravene som gjaldt før prøveperioden, LÆREAL. En viktig 
årsak er at R2-kravet allerede er fjernet fra bachelorprogrammene i to av fagene som 
inngår, biologi og kjemi. Det er også slik at realfagslektorprogram på andre institusjoner 
allerede har gått ut av ordningen, og det er ønskelig å ha like krav. Når R2-kravet fjernes, 
vil det være viktig å anbefale R2 for søkere som planlegger å ha matematikk som fag 1 
eller 2, slik vi gjorde før prøveordningen. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Jorun Nyléhn 
Leder av utvalget Marianne Jensen 
 seniorkonsulent 
 
 
Kopi:  
Institutt for geovitenskap 
Kjemisk institutt 
Institutt for informatikk 
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Studieplan for MAMN-LÆRE Lektor naturvitenskap og matematikk (realfag), master, 5 år 

Undervisningsspråk 

Norsk og engelsk 

Studiestart - semester 

Haust 

Mål og innhald 

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk er ei femårig integrert lærarutdanning (300 
studiepoeng). Utdanninga fører fram til graden master i <fag> med integrert praktisk-pedagogisk 
utdanning.(<fag> enten matematikk, fysikk, kjemi, biologi eller informatikkgeovitskap) 

Lektorprogrammet utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den 
vidaregåande skulen (trinn 8-13). Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i to universitetsfag med 
fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra. 

Lektorutdanninga skal kvalifisere studentane til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og 
danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn. 

Studiet utdannar lærarar som er ansvarlege og som kan ta medansvar for elevar si læring og 
utvikling. I studiet vert det lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. 
Såleis er det eit mål å fremje samhandling og kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring. 

Studiet gjev ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar og trening i sjølvstendig 
arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Undervisninga er forskingsbasert og 
omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. Det vert lagt vekt på 
tilrettelegging for læring, analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, og trening i skriftleg 
og munnleg presentasjon. Vidare gjev studiet grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, om 
skulefaga og fremje ferdigheiter for praktisk yrkesutøving. 

I lektorprogrammet vel studenten to fag; eit masterfag (fag 1) og eit sidefag (fag 2). Dette gir 
studenten grunnlag for undervisningskompetanse i to fag i vidaregåande skule. Utdanninga vert 
avslutta med ei masteroppgåve i matematikk, fysikk, kjemi, geovitskapinformatikk eller biologi 
avhengig av val av masterfag. Masteroppgåva kan ha ein reint fagleg profil, ein reint fagdidaktisk 
profil eller ha element av begge typar. I informatikk kan en normalt berre velgje ei fagdidaktisk 
masteroppgåve. 

Læringsutbyte 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, 
ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar 

Kandidaten 

 har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant 
fagområde 

 har grundig kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og utforskande 
metodar i faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål 
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 har avansert kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og kan 
bruke denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga. 

 har kunnskap om utvikling av skulen som organisasjon og faga som skule-, kultur-, og 
forskingsfag og brei forståing for skulen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i 
opplæringsløpet 

 har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og 
fleirkulturelle kontekstar 

 har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv 

 har kunnskap om samiske tilhøve 

Ferdigheitar 

Kandidaten 

 kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og 
eksisterande teoriar i fagområda 

 kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder til å strukturere og formulere 
faglege resonnement på ulike område 

 kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under 
rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer 

 kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med 
grunnleggande ferdigheiter og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer som 
fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar 

 kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante 
metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere 

 kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og 
inkluderande læringsmiljø 

 kan ha ei kritisk tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planlegging og 
kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen 

 kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetanse, gje læringsfremjande 
tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg 
utvikling 

 kan arbeide sjølvstendig med relativt omfattande og krevjande faglege oppgåver. 

 kan demonstrere fenomen i naturen og praktisk bruk av matematikk, og leggje til rette for 
elevar si læring gjennom praktisk observasjon og eksperimentering. 

 kan fremje elevar sin kompetanse til å sjå korleis prinsipp og tenkjemåtar i faget kan nyttast i 
møte med fagrelaterte utfordringar i samfunnet og ved deltaking i demokratiske prosesser. 

 kan gjennomføre og leggje til rette for faglege dialogar med elevane, individuelt og i grupper, 
om observasjonar og fenomen i naturen og om fagets omgrep og teoriar gjennom bruk av 
konkretiseringar og ulike forenklingsnivå. 
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 kan fremje miljømedvit, naturglede og respekt for naturens tolegrenser, og tankar om 
berekraftig utvikling. 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 kan delta aktivt i utvikling og gjennomføring av innovativt profesjonsretta fagleg 
utviklingsarbeid og legge til rette for involvering av lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i 
opplæringa 

 kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit 
høgt fagleg nivå 

 kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, 
forskingsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar 

 kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og 
organisatorisk utvikling i skulen og blant kollegaer 

 kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for 
skuleverket 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

I tillegg må du oppfylle krav om realfag (LÆREAL2). Meir informasjon finn du 
her: https://www.uib.no/matnat/55436/realfagskrav-ved-mn-fakultetet#studieprogram-med-andre-
opptakskrav 

Politiattest (jfr. forskrift ved opptak til høgare utdanning, kapittel 6). 

Tilrådde forkunnskapar 

Studentar som vel matematikk som eitt av sine to fag bør ha R2 for å kunne holde normal 
studieprogresjon. Studentar som vel kjemi som eitt av sine to fag bør tilsvarande ha Kjemi 2. Full 
fordjuping i kjemi er og ein fordel med tanke på å ta biologi eller geofag. 

Obligatoriske emne 

I programmet inngår obligatoriske emne i fag, fagdidaktikk og pedagogikk. 

Studenten vel masterfag (fag 1) og sidefag (fag 2) allereie ved studiestart. Kva emne i fag og 
fagdidaktikk som er obligatoriske avhenger av desse vala. 
Alle studentar må gjennomføre et obligatorisk HMS-kurs (KJEM01) før første lange praksisperiode. 

Det inngår 100 dagar praksisopplæring som fordelar seg omlag slik: 

1. semester: 7 dagar 

3. semester: 7 dagar 

5. semester: 7 dagar 

7. semester: 49 dagar 

8. semester: 30 dagar 
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Alle deler av praksisopplæringa er knytt til emne i pedagogikk og fagdidaktikk som inngår i 
programmet. For nærare informasjon, sjå emneskildring for det einskilde emne. 

Studiet avsluttast med ei 30 studiepoengs masteroppgåve. Dette kan vere ei oppgåve med skoleretta 
eller reint fagleg profil. Det kan også veljast ei fagdidaktisk oppgåve. I så tilfelle tilrådast det at 
studenten tar 10 studiepoeng emne/spesialpensum knytt til metodar eller forskingsfelt i fagdidaktikk. 

  

Fellesemne: 

 PEDA120, PEDA121, PEDA122, PEDA123 

 NATDID210*  

 MNF201 

 MAT105/MAT111, INF100 

 Ex.phil 

* gjeld ikkje kombinasjonen matematikk/informatikk 

Masterfag: 

Vel eit av faga. 

Matematikk: 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT101/110 

 MATDID210, MATDID220 

 Minimum 40 sp valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
MAT-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. (For studenter tatt opp før 2020 
er kravet 50 sp) 

Moglege sidefag: Fysikk, kjemi, biologi, naturfag, informatikk 

Fysikk: 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT110/101 

 PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emna PHYS118/PHYS119/PHYS109 

 PHYSDID220 

 Minimum 40 sp valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
PHYS-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt.(For studenter tatt opp før 2020 
er kravet 50 sp) 

Sidefag: Matematikk 

Kjemi: 

 Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124, KJEM210, KJEM250  

 Minst eitt av emna: KJEM140, KJEM235, KJEM202 
KJEM110, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131, KJEM210, KJEM250 
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 KJEMDID220 

 Minimum 30 sp valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
KJEM-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt.(For studenter tatt opp før 2020 
er kravet 40 sp) 

Moglege sidefag: Matematikk, biologi 

Biologi: 

 BIO100, BIO101, BIO102, BIO103, BIO104, MOL100 

 BIODID220 

 Minimum 40 sp valt med tanke på master oppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
BIO-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt.(For studenter tatt opp før 2020 er 
kravet 50 sp) 

Moglege sidefag: Matematikk, kjemi 

Geofag: 

 GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV111, GEOF100 

 GEOVDID220 

 Minimum 30 sp valt med tanke på masteroppgåva Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
GEOV-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. (For studenter tatt opp før 2020 
er kravet 40 sp) 

Mogelege sidefag: KjemiInformatikk: 

 INF100, INF101, INF102, INF234 og minst 60 sp andre informatikk-fag, kor 40 sp er valt med 
tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha INF-kode. Andre emne kan 
avtalast med rettleiar/institutt. 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, STAT110 og anten MNF130 eller MAT221 
 INFDID210, INFDID220 

Mogelege sidefag: Matematikk 

Sidefag: 

Matematikk: 

 MAT111, MAT112, MAT121, STAT101/STAT110 og 20 sp valfrie MAT-/STAT-emne 

 MATDID210 og MATDID220 

Fysikk: 

 PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emne PHYS109/PHYS118/PHYS119 

 PHYSDID220 

Kjemi: 

 Obligatorisk del: KJEM109/KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124 

 Eitt av emna: KJEM140, KJEM202, KJEM210, MOL100 
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 Eitt valfritt 200-tals KJEM-emne 

 KJEM110, KJEM120, KJEM130 

 Minst eitt av KJEM131/KJEM123 

 Inntil to av emna KJEM202, KJEM210, KJEM250, MOL100, MOL200 

 KJEMDID220 

 NATDID211 viss kjemi tas saman med biologi eller geofag 

Biologi: 

 BIO100, BIO101 og BIO102, og minst to av 
emna BIO103, BIO104, MOL100, MOL200, MOL201 og MOL203. Andre emne innan biologi og 
molekylærbiologi kan inngå i tillegg til desse emna (inntil 10 sp). 

 BIODID220 

 NATDID211 viss biologi tas saman med kjemi 

Geofag: 

 GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV111, GEOF100 

 NATDID211, GEOVDID220 

 Eit valfritt geofagemne 

Naturfag: 

Til saman 70 studiepoeng i naturfag, der følgjande inngår: 

 PHYS101, PHYS102 

 KJEM110 og eitt av emna KJEM100, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131 

 BIO100 og eit av MOL100, BIO101, BIO102 

samt NATDID220 

Informatikk: 

 INF100, INF101, INF102 og minst 30 sp andre informatikk-fag. 
 INFDID210, INFDID220 
 Det krevst å velje anten MAT221 eller MNF130 som eit av faga i matematikk for å ta 

informatikk som sidefag; eitt av desse faga kan også reknast som informatikkfag mot at ein 
tar fleire fag i matematikk. 
 

Rekkefølgje for emne i studiet 

Sjå tilrådde studieløp for dei ulike fagkombinasjonane 

Krav til progresjon i studiet 

Det stilles progresjonskrav i studiet. Sjå utfyllande reglar for studiet for nærmare informasjon. 
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Delstudium i utlandet 

Studentane vert oppmoda om å ta delar av studiet i utlandet. Utanlandsopphald vert avtalt og lagt til 
rette i samarbeid med dei fagleg ansvarlege institutta.  

Undervisningsmetodar 

Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som fagets 
metodar. Studenten skal gjennom studiet få møte ulike undervisningsmetodar, t.d. førelesingar, 
seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte 
oppgåve, problembasert læring, skriveoppgåver, rettleiing og praktisk bruk av digitale verkty. I tillegg 
vil det i enkelte emnar inngå laboratoriearbeid, ekskursjonar og rapportskriving. For nærmare 
informasjon, sjå dei einskilde emneplanane. 

Læring gjennom rettleidd praksis i skulen står sentralt i studiet. Studenten vil få observere 
undervisning og planleggje og gjennomføre undervisning åleine og i samarbeid med medstudentar. 
Det vert i denne samanhengen lagt vekt på erfaringsutvikling gjennom refleksjon, samtale og 
oppgåveskriving. 

Eit gjennomgåande trekk ved undervisninga skal vere å kombinere tileigning av fagleg kunnskap med 
kompetanse i å kunne leggje til rette for elevars læring og utvikling. 

I tillegg til den undervisninga som vert tilbydd, vert studentane oppmoda om å også sjølve organisere 
eigne kollokviegrupper. 

Vurderingsformer 

I studiet inngår varierte vurderingsformer, til dømes skriftleg og munnleg eksamen, mappevurdering, 
prosjekt og praksis. 

For nærmare informasjon om vurderingsformer, sjå emneplanane for dei einskilde emna. 

Relevans for arbeidsliv 

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk kvalifiserer for tilsetjing på trinn 8-13 i den norske 
skolen. Lektorutdanninga gir grunnlag for undervisning i to fag og kvalifiserer for opptak til 
doktorgradsstudiar 

Evaluering 

Masterprogrammet vert kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 
Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no. 

Skikkavurdering og autorisasjon 

Ifølgje Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av Kunnskapsdepartementet 
30. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular § 4-10 sjette ledd, skal 
det gjennom heile studiet gjerast vurderingar av om studenten er skikka til læraryrket, og 
sluttvurdering og vitnemål for fullført utdanning føreset at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10 
andre leddet). 

Programansvarleg 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Lektorutdanningsutvalet har ansvar for fagleg innhald 
og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet. Programstyret for lektorutdanning 
har eit overordna koordinerande ansvar. 
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Administrativt ansvarleg 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret 
for studieprogrammet. 
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Krav til kjemi i studieplaner med kjemi som fag 1  

Nåværende krav 
Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131, KJEM210, KJEM250 
 
Nytt krav  
Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124, KJEM210, KJEM250  
Minst eitt av emna: KJEM140*/215, KJEM235, KJEM202 
 
Krav til kjemi i studieplaner med kjemi som fag 2  
 
Nåværende krav 
KJEM110, KJEM120, KJEM130 
Minst eitt av KJEM131/KJEM123 
Inntil to av emna KJEM202, KJEM210, KJEM250, MOL100, MOL200 
 
Nytt krav  
Obligatorisk del: KJEM109/KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124 
Eitt av emna: KJEM140*/215, KJEM202, KJEM210, MOL100 
Eitt valfritt 200-tals KJEM-emne 
 
* KJEM140 endrer emnekode til KJEM215 snart 
-------------------------------------------------------------------------- 

Foreslåtte studieplaner (kjemi som 1. fag) 
Master i kjemi med biologi 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg BIO201   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 BIODID220 KJEMDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil BIO104   
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
BIO102 MOL100  7 dager  

2V 4 BIO101 KJEM210 KJEM140   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
BIO100 KJEM124  7 dager  

1V 2 KJEM130 KJEM120 INF100   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT105  7 dager  

 

Master i kjemi med matematikk 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil KJEM210   
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3H 5 PEDA
122 

MATDID 
210 

MAT160 valg  7 dager  

2V 4 MAT112 MAT121 KJEM140   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
KJEM124 MAT221  7 dager  

1V 2 KJEM120 KJEM130 INF100   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111  7 dager  

 

Foreslåtte studieplaner (kjemi som 2. fag) 

Master i biologi med kjemi 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg KJEM235   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 BIODID220 KJEMDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM120 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
KJEM124 valg  7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 KJEM130   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
BIO102 MOL100  7 dager  

1V 2 BIO101 INF100 KJEM109   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT105  7 dager  

 
Master i matematikk med kjemi 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg KJEM235 STAT110   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID 

210 
KJEM124 mastervalg  7 dager  

2V 4 MAT131 KJEM120 KJEM130   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
MOL100 MAT212  7 dager  

1V 2 KJEM109* MAT121 MAT112   
1H 1 PEDA120 INF100* MAT111  7 dager  

 
* Det kan bli aktuelt å erstatte med KJEM110 i 1. semester og INF100 i 2. semester. Dette for at 
studentene skal få mer laberfaring.  Endringen meldes i så fall inn til studieplanendringsfristen 1. 
mars 2022. 
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Mulige løp matematikk/informatikk: 
 
Master i informatikk med 
matematikk    Praksis 

5V masteroppgave    

5H mastervalg mastervalg STAT110  

4V PEDA123 PEDA123 mastervalg 
30 
dager 

4H INFDID220 (10/15sp) MATDID220 MNF201 Vit. vår tid 
49 
dager 

3V valg Ex.phil mastervalg  

3H 
PEDA122, 
MATDID210 INF234 Algoritmer  7 dager 

2V MAT131 Diff. 
*INF112 Sys. 
konst. MNF130  

2H 
PEDA121, INFDID210 
(5sp) 

INF102 
Datastrukt. *INF113 OS 7 dager 

1V INF101 (CS2) MAT121 Lin. alg. MAT112 Calc2  

1H PEDA120 INF100 (CS1) MAT111 Calc1 7 dager 

     

     
Master i matematikk med 
informatikk     

5V masteroppgave    

5H mastervalg mastervalg *INF113  

4V PEDA123 PEDA123 mastervalg 
30 
dager 

4H INFDID220 (10/15sp) MATDID220 MNF201 
49 
dager 

3V valg Ex.phil mastervalg  

3H 
PEDA122, 
MATDID210 

*INF161 Data 
science STAT110 7 dager 

2V MAT131 Diff. 
*INF112 Sys. 
konst. valg  

2H 
PEDA121, INFDID210 
(5 sp) 

INF102 
Datastrukturer 

MAT221 Diskret 
matematikk 7 dager 

1V INF101 (CS2) MAT121 Lin. alg. MAT112 Calc2  

1H PEDA120 INF100 (CS1) MAT111 Calc1 7 dager 
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