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De viktigste problemstillingene: 

Kompetansesenteret for undervisning i realfag og teknologi (KURT) er et nettverksbasert senter som består av 

Skolelaboratoriene og didaktiske/skolerettede undervisnings- og forskningsmiljøer ved MNs institutter samt 

Naturfagsenteret. Sammen er vi allerede Norges største naturfagdidaktiske miljø. Ved å samle Naturfagsenteret og de 

fagdidaktiske miljøene i realfag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kan KURT ta vare på og videreutvikle 

et robust miljø som bidrar til rekruttering, forskning, undervisningskvalitet, lektorutdanning og etter- og 

videreutdanning av lærere.  

KURT driver kunnskapsutvikling om forståelse og læring i realfag. KURT arbeider for å skape motivasjon og interesse 

for realfagene, og for en bedre sammenheng mellom utdanningsløpene fra barnehage til grunnskole, videregående skole 

og universitet. 

 

Et samlet kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi har styrke til å arbeide med tre store spørsmål for 

framtiden:  

1) Hva er god undervisning i realfag og teknologi?  

2) Hvordan sikre en god overgang mellom skoleslagene og skole - universitet? 

3) Hvordan bidra til at ungdom velger riktig utdanning? 

 

Programfagene i realfag videregående skole er helt sentrale for kvaliteten på de studentene som begynner ved 

universitetet. Lærere som underviser i programfagene trenger både faglig og fagdidaktisk påfyll ettersom fagene 

utvikler seg, og dermed vil et sterkt fagdidaktisk miljø være avgjørende for rekruttering av studenter til realfag ved 

universitetet. 

Det er dog en kjent sak at Norge har få fagdidaktikere i fysikk, kjemi, biologi og geofag. Ved å ha et styrket miljø både i 

kvantitet og kvalitet, kan fagdidaktikken bli et attraktivt valg for framtidens studenter og arbeidstakere. Et styrket 

fagdidaktisk miljø kan også bidra til rekruttering til gruppelærerjobben ved våre egne institutter.  

 

I fakultetets utdanningssatsing InterAct er det et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring av utdanningen inkludert 

undervisningen. Med etableringen av KURT får MN et internt kompetansemiljø som kan bidra til styrket 

undervisningskvalitet på tvers av fakultetet og slik også øke samhandlingen og koordineringen instituttene mellom på 

dette området. I Kvalitetsmeldingen er institusjonene pålagt å drive forskning på egen utdanning noe som er i tråd med 

InterAct og målsetningen om å drive et kontinuerlig forbedringsarbeid. KURT vil være en viktig bidragsyter i dette 

arbeidet som MN ser må skje i en tett kopling mellom det realfaglige og det didaktisk-pedagogiske samt at det bør 

foregå i nær kontakt med fagmiljøene på MN for å lykkes. 

Det er nå opprettet en nettside for KURT:  

http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/skolelab-og-kompetansesenter/ der også mandatet er lenket opp:  

http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/skolelab-og-kompetansesenter/mandat-kompetansesenter-for-

undervisning-i-realfag-og-teknologi.pdf 

 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret godkjenner etablering av kompetansesenter for realfagsundervisningen. 
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