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Hva skal du velge i høst?

Anbefaler masterspesialisering i 

biovitenskap

Vidt fagfelt - hvilke muligheter finnes 

egentlig?

Det blir din jobb å finne oppgaven for 

deg (interesse ↔ muligheter)

Mini-guide for hva du må du gjøre for 

å finne ut av det



IBV - Master i realfagsutdanning: oppbygging og 

retninger

• Masterretninger IBV:
– Biomangfold og systematikk

– Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap

– Genetikk og utviklingsbiologi

– Marinbiologi og limnologi

– Molekylærbiologi og biokjemi

– Toxikologi og miljøvitenskap

– Økologi og evolusjon

– (Biologididaktikk)

X1 – X5 velges i samråd med veileder/koordinator 

ved Institutt for biovitenskap og vil avhenge av den 

forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres 

ved

Noen retninger krever 

valg av spesifikke emner

10. 

semester

Masteroppgave: BIO5930L

9. 

semester

*KJM5050-

Kjemi-

didaktikk i 

praksis

ELLER

MAT5000

Matematikk-

didaktikk i 

praksis

BIOS5000 –

Biologi-

didaktikk i 

praksis

X4 X5

8. 

semester

X1 X2 X3

10  studiepoeng 10 stp. 10 stp.

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/?filter.level=master
https://www.uio.no/studier/program/biovitenskap/oppbygging/


• Hva forskes det på? 

https://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/

• Masteroppgaver - Biovitenskap (master - to år) -

Universitetet i Oslo (uio.no)

– NB! Tenkt som 60 stp. Oppgaver

• Avholdte mastereksamener kan også gi en pekepinn 

på muligheter Mastereksamener - Institutt for 

biovitenskap (uio.no)

Noe som virker interessant? Ta kontakt med Kyrre Grøtan, 

studieseksjonen på IBV - vil sette dere i forbindelse med 

potensielle veiledere. 

https://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/
https://www.uio.no/studier/program/biovitenskap-master/oppbygging/masteroppgaver/
https://www.mn.uio.no/ibv/studier/aktuelt/mastereksamen/


I samtale med potensielle veiledere er det viktig å 

presisere:

• Det er en 30 stp. oppgave

• Hovedsakelig skal skrives våren 2023

• Masteremner må kunne kombineres med 

didaktikkemnene med praksis i 9 semester.



Lite praktisk felterfaring i 

obligatoriske emner –-

feltundervisning er en del 

av jobben som biologilærer

Mulig av velge 

en feltrettet

masteroppgave

- Feltsesong

f.eks mellom 8 

og 9 semester



10. semester BIO5930L

9. semester DIFO4000 –

Didaktisk 

forskningsmetode 

uten praksis: 

analyse og 

framstilling av 

data

BIOS5000/KJM

5050

X3

8. semester DIFO4001 –

Didaktisk 

forskningsmetode: 

design og 

innsamling av 

data

X1 X2

Biologididaktikk

Kontakt Pernille Bronken Eidesen: p.b.eidesen@ibv.uio.no

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/?filter.level=master
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4000/index.html
https://www.uio.no/studier/program/biovitenskap/oppbygging/
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4001/index.html
mailto:p.b.eidesen@ibv.uio.no


Biologididaktikk

• Forskningsoppgave knyttet til 

begynneremner i biologi

• Forskningsoppgave knyttet til utvikling 

av alternative vurderingsformer



BIOS5000 – et praksisnært emne

Fokus på

- sentrale temaer i biologi programfag

- knytte teoretisk kunnskap i biologi sammen med praksis slik den vil møte 

deg i skolehverdagen



• Når du har fullført dette emnet 

– kan du planlegge og gjennomføre feltarbeid for og med elever i biologi 

programfag i videregående skole

– kan du planlegge og gjennomføre laboratorieøvelser for og med elever 

i biologi programfag i videregående skole

– kan du planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg fra 

enkelttimer til hele fagdager i biologi programfag i videregående skole

– kunne gjøre begrunnede og reflekterte valg av metoder basert på 

biologifagets egenart og didaktisk teori og forskning.

– gi ulike former for underveisvurdering som gir økt læringsutbytte for 

elevene

– implementere trening av grunnleggende ferdigheter i biologi herunder 

tekstforståelse, beregninger, grafiske fremstillinger av data og 

rapportskriving

Muntlig eksamen, bestått/ikke bestått



Hva var det viktigste du lærte på BIOS5000?

«Det viktigste er nok felt og vurdering. Det var fint å få gjennomført et felt før man skal ut og ha 

sin egen klasse, og i tillegg så var det greit å få vurdert litt slik at man fikk sett om man var enig 

med andre eller ikke.»

«Aktiv læring, og metoder for å få elevene mer engasjert i egen læring.»

«Hva som er det viktigste elevene skal lære i biologi, hva som er viktig å reflektere over.»

«Jeg fikk en trygghet på at det kommer til å gå helt fint å ta med elever ut på felt.»

«Vurdering og arbeid med eksamen var svært nyttig»



Interessert?

• Ta først kontakt med studiekonsulenten:

– Kyrre Grøtan Kyrre.grotan@ibv.uio.no

• Telefon +47-22855628 

• Rom 1132

mailto:lise.bokenes@ibv.uio.no

