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Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøte 
for realfag sin uttalelse om forslag til endring i forskrift om opptak til 
høyere utdanning.  
 

Det vises til Høring - endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Arbeidsutvalgene i 

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag; 

NFmR har behandlet de aktuelle paragrafer, §3-4 og §4-4 og § 4-3, i forslag til endring i 

forskrift om opptak til høyere utdanning. Arbeidsutvalgene i NRT og NFmR støtter 

forslagene til endring i 3-4 og §4-4. Når det gjelder § 4-3 støttes denne også, men vi vil 

påpeke viktigheten av at endringen først gjøres gjeldene fra 2018-2019 slik at alle elever i 

videregående skole skal få mulighet til å velge riktig.  

 

Matematikk har stor plass i de første studieårene innenfor alle MNT-studier og er en viktig del 

av den felles basiskompetansen som alle MNT-studenter må beherske for å kunne 

gjennomføre bachelor- og masterstudier på en god måte. Mange studenter sliter med å nå 

læringsmålene i matematikkemnene. Dette er en viktig årsak til tidlig frafall i MNT-studier. 

Gode ferdigheter i matematikk regnes som kritisk i forhold til å redusere frafall og øke 

studiegjennomføringen i MNT-fag. Gjennom en bred spørreundersøkelse med faglærere og 

studenter som respondenter, har vi fått kunnskap om overgangen mellom videregående skole 

og høyere utdanning når det gjelder matematikk. Resultater fra undersøkelsen finnes på UHR 

sine nettsider; http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/matematikkundersokelsen_-_mnt-sak.  

Alle MNT-fag blir mer beregningsorienterte, noe som gjør dem mer krevende, men også mer 

motiverende. Opptak til studiene bør være i samsvar med utviklingen av fagene og hva fagene 

trenger.  De foreslåtte endringene er i tråd med dette. Den gjennomførte matematikk-

undersøkelsen avdekket at overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning også 

ble opplevd vanskelig for de studentene som har R2. En felles nasjonal digital ressurs til bruk 

i arbeidet med å støtte denne overgangen er derfor under utvikling i samarbeid med MatRIC, 

Senter for forskning, innovasjon og koordinering av matematikkundervisning www.matric.no. 

Sammenhengen mellom innhold, undervisning og læring i matematikk i grunnutdanning og i 

høyere utdanning bør, som en konsekvens at endringene i opptaksforskriften, styrkes.  
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