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Velkommen som student på videreutdanningen Naturfag 2 (8-11)  
og emnet NAT2010V,  «Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11»! 

 
Utdanningstilbudet og de fagansvarlige 
Videreutdanningstilbudet Naturfag2 (8-11) består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

NAT2010V, «Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11» (høstsemester) 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/NAT2010V/  

og   

NAT2020V, «Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11» (vårsemester) 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/NAT2020V/  

For høsten 2015 er du meldt til eksamen på emnet NAT2010V. For neste semester blir du 
automatisk meldt til eksamen i NAT2020V hvis du ikke aktivt melder deg av.  

Det er de naturfagdidaktiske miljøene ved Det matematisk-naturfaglige fakultet ved UiO som står 
for dette tilbudet. Du vil treffe ansatte på alle fakultetets skolelaboratorier samt fra Naturhistorisk 
museum. Ta gjerne en titt på våre hjemmesider:  

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/ 

http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/  

http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/ 

http://www.nhm.uio.no/ 

 
Fronter-rom, innleveringer og diskusjonsforum 
Vi starter høsten 2015 med NAT2010V. All viktig informasjon og kommunikasjon skjer gjennom 
læringsplattformen Fronter (http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/index.html). Her 
legger vi ut pensumlister, framdriftsplan, fagstoff og programmer for samlingene samt 
øvingsoppgaver og obligatoriske oppgavesett.  

Du leverer obligatoriske oppgaver i innleveringsmappen – fortrinnsvis ett pdf-dokument fra hver 
student pr innlevering. Hvis du trenger å tegne en figur (ofte lurt!), kan du gjøre det for hånd, ta 
bilde av den og lime inn i dokumentet. Det samme gjelder beregninger som utføres for hånd.  

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/NAT2010V/
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/NAT2020V/
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/
http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/
http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/
http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/
http://www.nhm.uio.no/
http://www.nhm.uio.no/
http://www.nhm.uio.no/
http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/index.html


 2 

2 
 

I Fronter-rommet finnes også et diskusjonsforum. Vi oppfordrer sterkt til å bruke dette! 
Studentene i studieåret 2014-2015 var svært aktive på forumet og hjalp hverandre med små og 
store faglige så vel som administrative spørsmål. Vi som er faglærere, svarer også på spørsmål her. 
Vårt inntrykk er at 2014-2015-kullet hadde stor fordel av aktiviteten i forumet. 

Arbeidsformer, arbeidsmengde og samlinger 
Dette studiet er nettbasert, med obligatoriske samlinger og obligatoriske oppgaveinnleveringer. I 
2015-2016 har vi to studentgrupper. Vi har delt dem inn geografisk for å gjøre det mulig for 
deltakere som ønsker det, å treffes lokalt for å arbeide sammen mellom samlingene. 

I gruppe A er deltakere fra Oslo, Akershus og Østfold. 

I gruppe B er deltakere fra alle andre fylker. 

Så langt det går, vil vi være fleksible med bytting hvis noen deltakere ønsker å bytte gruppe eller 
ønsker å bytte en enkelt samling. Gi i så fall nøyaktig beskjed om ønsket bytting i god tid til 
undertegnede. 

Samlingsdatoene for 2015-2016 er: 

GRUPPE Saml 1  Saml 2  Saml 3  Saml 4  Saml 5  Saml 6  

A 9.-11. sept 7.-9. okt 4.-6. nov 13.-15- jan 9.-11. mars 11.-13. mai 

B 16.-18 sept 14.-16. okt 11.-13. nov 20.-22.jan 16.-18. mars 18.-20. mai 

 
Alle samlinger vil foregå i tidsrommet 09.00-16.00 i våre lokaler på Blindern i Oslo, den første 
samlingen er på Skolelaboratoriet for fysikk, rom FV213 i Fysikkbygningen, 
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl24/. Det serveres en enkel lunsj på alle 
samlinger.  

Vi anbefaler at du skaffer pensumbøkene (f.eks. gjennom en nettbokhandel) så snart som mulig: 

• Grimenes, Jerstad og Sletbak: Grunnleggende fysikk for universitet og høyskole, Cappelen 
Damm  

• Angell, Flekkøy og Kristiansen: Fysikk for lærere, Gyldendal  

• Angell m. fl.: Fysikkdidaktikk, Høyskoleforlaget/Cappelen Damm  

• Hannisdal og Ringnes: Kjemi for lærere, Gyldendal 

  

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl24/
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Omfanget på i alt 30 studiepoeng tilsvarer et halvtidsstudium. Med andre ord må du regne med å 
bruke omtrent en halv arbeidsuke, dvs. opp mot 20 timer per uke, på dette studiet. Siden vi kun har 
tre samlinger pr. semester, er det viktig at du selv tar ansvar for å jobbe jevnt og bruke 
framdriftsplan, pensumliste og øvingsoppgaver som ligger på Fronter til å sikre god framdrift i 
studiet. Særlig vil vi presisere at det er viktig å starte med arbeidet før første samling. 
Framdriftsplanen foreslår hva som bør leses i lærebøkene og tilbyr øvingsoppgaver, nettbaserte 
quiz’er og lenker til utdypende fagstoff. Bruk dette, og ikke nøl med å kontakte faglærerne gjennom 
diskusjonsforumet eller e-post dersom noe er uklart! 

 
Eksamen 
Obligatoriske innleveringer må være godkjent for at deltakerne skal kunne gå opp til eksamen. 
Skriftlig eksamen på 5 timer den 9. desember 2015 vil inneholde faglige og didaktiske oppgaver. 
 

Behov for lokalgitt eksamen?  
For kandidater med spesielt lang reisevei kan det tilbys lokalgitt eksamen som administreres av en 
ansvarshavende kontaktperson på den skolen der du underviser. Har du behov for en slik ordning, 
må du gjøre avtale med en kontaktperson på skolen din (f.eks. rektor, inspektør eller 
avdelingsleder) og be henne eller ham om å fylle inn de relevante opplysningene i søknadsmalen 
som ligger i Fronter-rommet og sende den til Ellen K. Henriksen (e.k.henriksen@fys.uio.no) innen 
1. oktober.  

Riktig god sommer – og vel møtt i Nat 2010V sitt Fronter-rom i slutten av august og 
på samling på Universitetet i Oslo i midten av september!  

 
Vennlig hilsen 
Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, v/ 

 
Ellen Karoline Henriksen (emneansvarlig NAT2010V) 

 
Professor Ellen Karoline Henriksen 

Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo 
Postboks 1048 Blindern 

0316 OSLO 
 

Tlf 22857886 
e-post: e.k.henriksen@fys.uio.no 

http://www.mn.uio.no/fysikk/personer/vit/ekarolin/ 
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