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Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til 

høyere utdanning 
 

 

Vi viser til brev av 03.10.2014 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag 

om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU) vil komme med merknader til forslaget om 

at 

 

1.       Nedre karaktergrense for opptak økes fra 3,0 til 4,0 i matematikk. 

2.       Studenter som har bestått et programfag i matematikk fritas fra dette 

kravet. 

NMBU tilbyr 5-årig integrert lektorutdanning i realfag.  Det innebærer at alle våre 

søkere har et programfag i matematikk siden søkerne må oppfylle realfagskravet, 

de har altså minst R1 eller S1+S2. For NMBU medfører dermed forslaget at 

karakterkravet i matematikk helt bortfaller. Siden alle våre søkere allerede 

oppfyller krav 2 bortfaller krav 1 helt. For NMBU fører altså endringen til en 

svekkelse av matematikkrav til opptak. NMBU foreslår at punkt 2 tas ut, 

eventuelt at det kreves karakteren 3,0 i programfaget – ikke bare bestått. 

En enda større bekymring er den indirekte effekten selve karakterkravet vil ha på 

elevenes valg mellom T1 og P1 i videregående skole. Allerede i dag velger en 

rekke elever bort 1T til fordel for 1P av strategiske årsaker. Elevene vet at de får 

bedre karakter for samme arbeidsmengde hvis de velger 1P. 4,0-kravet vil føre til 

at elever som kan tenke seg å bli lærer i enda mindre grad tør å velge 1T. 

NMBU foreslår derfor at kravet endres slik at nedre karaktergrense blir 4,0 for 1P 

og 3,0 for 1T. Dette vil kunne styrke matematikkgrunnlaget for kommende 
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lærerstudenter vesentlig allerede i videregående skole, også fordi 1T-elever 

lettere velger videre fordypning i matematikk. 
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Saksbehandler: Seniorrådgiver Bjørg Ekerholt Dysvik 

 

         

 

 

 

         


