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De viktigste problemstillingene:  

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) ble etablert våren 2003 etter initiativ 

fra Utdannings- og forskingsdepartementet. Senteret skal bidra til styrke arbeidet med naturfagene i 

grunnopplæringen og barnehagene. Det har et særlig ansvar for de naturvitenskapelige og 

teknologiske fagene i videregående opplæring. 

 

Senteret har siden starten vært lokalisert i fysikk- bygningen og med UiO som vertsinstitusjon. Etter 

en politisk beslutning om flytte ansvaret for virksomheten i de nasjonale sentrene til 

vertsinstitusjonene ble Naturfagsenteret fra 01. januar 2018 en integrert del av MN fakultetet. 

 

Vedlagte rapport gir en status for senteret etter første år som en del av MN fakultetet.  

 

Naturfagsenteret ledes av Merethe Frøyland som er invitert til å gi en presentasjon på møtet.  

 

 

 

Vedlegg: Statusrapport 2018 for Naturfagsenteret 
 

 



NOTAT til møte i desember 2018 
Til: Fakultetsstyret ved MN-fakultetet, UiO 
Fra: Naturfagsenteret ved Leder Merethe Frøyland 
 
 

Statusrapport 2018 for 
Naturfagsenteret 

Naturfagsenteret ble en del av UiO i 2018 
Naturfagsenteret ble etablert i 2003 som en del av regjeringens satsning på realfag. Det er i 
dag ti nasjonale sentre som er opprettet for å være en støtte for skole og barnehager 
innenfor ulike tema. De nasjonale sentrene har vært drevet av Utdanningsdirektoratet 
gjennom oppdragsbrev, men fra 01.01.2018 ble alle de nasjonale sentrene en del av sin 
vertsinstitusjon. Slik ble Naturfagsenteret en del av UiO. Nå inngår senterets grunnbevilgning 
i UiOs tildeling fra KD. Her følger teksten om Naturfagsenterets oppdrag fra UiOs 
oppdragsbrev: 

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for 
naturfag i opplæringen overføres til Universitetet i Oslo fra og med 1. januar 2018, 
(2017- 2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.  

Universitetet i Oslo skal gjennom sin virksomhet bidra til økt kvalitet i 
naturfagopplæringen. Midlene skal bidra til å utvikle ressurser, arbeidsmåter og 
læringsstrategier som legger til rette for økt kompetanse, motivasjon og interesse for 
naturfag både i barnehagen og grunnopplæringen. Tiltak skal være rettet mot alle barn 
og unge, også de som strever med naturfag, og de med stort læringspotensial. 
Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig emne, og det er også er en del av naturfaget. 
Universitetet i Oslo skal bidra til økt kunnskap om de ulike dimensjonene ved bærekraftig 
utvikling. 

Universitetet i Oslo skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær 
aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er 
lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler 
og PP-tjenesten. Universitetet i Oslo skal bidra til at barnehager og skoler får økt 
kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. 
Universitetet i Oslo skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i 
deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Universitetet i Oslo 
skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor 
naturfag. 

Avtaler om tilleggsoppdrag som er inngått mellom senteret og Utdanningsdirektoratet 
før Universitetet i Oslo formelt overtar ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil 
videre. Dette gjelder følgende oppgaver: 



 Oppfølging av strategien «Tett på realfag» - nasjonal strategi for realfag i 
barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019) ut strategiperioden, herunder 
realfagskommuner og realfagsløyper (realfagsløyper.no) 

 Videreføre Den naturlige skolesekken (natursekken.no) 

 Videreføre Lektor2-ordningen (lektor2.no) 
 

Hva betyr oppdragsbrevet i praksis? 
Her følger en kort oppsummering av vår virksomhet. 

Spisskompetanse 

Vår spisskompetanse handler om god naturfagundervisning (naturfagdidaktikk) i skole og 
barnehage.  
 

Vi har i lang tid brukt personalmøtene til å utvikle vår 
fellesforståelse av hva god naturfagundervisning handler om. Vi 
har delt med hverandre forskningslitteratur, egen forskning og 
erfaring med praksisfeltet.  Vi har øvd oss på å bruke vår egen 
teori til å utvikle utforskende undervisningsopplegg. Sammen 
med lærere i Oslo kommune har vi testet ut 
undervisningsoppleggene i deres klasserom og gjort justeringer 
underveis. Dette har gitt oss et solid grunnlag for å sette sammen 
et teoretisk rammeverk for naturfagundervisning som vi har kalt 
Kjernen i god naturfagundervisning. 

 
I november kom siste nummer i tidsskriftet vårt NATURFAG der vi alle har bidratt med 
artikler som beskriver Kjernen i god naturfagundervisning. Målgruppen for tidsskriftet er 
lærere. 

 
Parallelt utvikler vi nettressursene Realfagsløyper som lærerkollegiet på skoler eller ansatte i 
barnehager kan ta i bruk for å diskutere hvordan de kan legge til rette for god 
naturfagundervisning. Artikler fra tidsskriftet og de utforskende undervisningsoppleggene 
blir brukt som eksempler.  
 

Målgruppene  

Vi har flere målgrupper som vi samarbeider med og som våre «produkter» er rettet mot. 
 
Barnehager: Barnehagene fikk ny rammeplan for et par år siden der blant annet emner 
innen naturfag og teknologi er løftet fram. Sammen med eiere og ledere av barnehager gir vi 
kompetanseutviklingstilbud til ansatte gjennom nettverkssamlinger og 
kompetanseutviklingsressurser. I tillegg har vi nettressurser som er tilpasset rammeplanen 
og som de ansatte kan bruke sammen med barna. Vi arrangerer en konferanse, 
Forskerfrøkonferansen, en gang i året, der møter vi ca. 300 barnehageansatte. 
 

https://www.naturfagsenteret.no/binfil/download2.php?tid=2206686
https://www.naturfagsenteret.no/binfil/download2.php?tid=2206610


Skoler: Våren 2017 startet arbeidet med å revidere læreplanene for grunnskolen, den 
såkalte fagfornyelsen, som skal implementeres høsten 2020. Til våren 2019 starter arbeidet 
med å revidere læreplanene i videregående skole. Det betyr at vi må revidere våre ressurser 
og tilpasse dem de nye planene. Vi har flere nasjonale prosjekter (se beskrivelse av disse 
seinere i notatet) og flere nettressurser (se beskrivelse nedenfor) som må sees på med nye 
øyne. Arbeidet med nettressursene er godt i gang. Vi har innledet et samarbeid med skolene 
i Asker kommune for å gjøre tilpasningen så praksisnær som mulig. Ettersom arbeidet vårt 
med Kjernen i god naturfagundervisning sammenfaller godt med de nye læreplanene, vil 
mye av arbeidet vårt både i de store nasjonale prosjektene og det vi har utviklet i de seinere 
årene på nettet passe som hånd i hanske med de nye læreplanene. Her er det kun 
justeringer som må til.  
En gang i året arrangerer vi Naturfagkonferansen der vi møter ca. 400 naturfaglærere over 
hele landet. 
 
Lærerutdannere i UH-sektoren: Lærerutdanningen gjennomgår en stor reform med 
innføring av 5-årig studie og master. I tillegg skjer det en stor reform av UH-sektoren der 
flere av høgskolene nå er blitt universiteter, eller er i prosess for å bli universiteter.  Dette 
har ført til at UH institusjonene har ansatt mange nye med PhD som skal undervise 
lærerstudentene. Innenfor naturfag har dette ført til mange nye ansatte med 
naturvitenskapelige PhD og lite formell kompetanse innen naturfagdidaktikk.  
 
Derfor har vi på Naturfagsenteret i samarbeid med ILS (Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling) utviklet et 30 studiepoengs tilbud for disse lærerutdannerne i 
naturfagdidaktikk og forskning innenfor naturfagdidaktikk. Utdanningen går over 2 år, og 
eksamensoppgaven er et utkast til en forskningsartikkel som handler om et 
forskningsprosjekt de har gjennomført i løpet av studiet. Det er allerede etterspørsel etter 
studium nummer to. Gjennom studiet får studentene formell kompetanse i å undervise, 
veilede og selv drive forskning innen naturfagdidaktikk. Vi har 29 studenter fra 14 ulike UH-
institusjoner i det pågående studiet.  
 
Per i dag finnes det svært lite av denne type tilbud til lærerutdannere, og med nye krav om å 
formalisere den pedagogiske/didaktiske kompetansen i UH opplever vi at dette tilbudet 
dekker et stort behov, og som vi sammen med MN-fakultetet kan ta et nasjonalt ansvar for å 
tilby. 
 
I tillegg arrangerer vi en årlig 3-dagers samling/konferanse for de som underviser 
naturfag/naturfagdidaktikk for barnehagelærer- og lærerstudenter. Der møter det ca. 70 
UH-ansatte. 
  
PP tjenesten, dette er en ny målgruppe for oss, men den har blitt relevant gjennom vårt 3-
årige prosjekt om forskning på hvordan skolen og andre aktører kan gi elever med stort 
læringspotensial et bedre tilbud. Disse elevene er en forsømt gruppe som alle har trodd 
klarte seg selv, men som viser seg å ha store utfordringer.  Nå diskuterer vi å utvikle et 
etterutdanningstilbud på dette feltet for lærere i samarbeid med Oslo kommune. Det er 
professor Ella C. Idsøe som driver prosjektet hos oss, og hun er blant dem med best 
kompetanse på dette feltet i Norge. Her har vi potensialet til å gi et nasjonalt tilbud, gjerne i 
samarbeid med MN-fakultetet. 



 

Aktivitetene på Naturfagsenteret 
Kort oppsummert handler våre aktiviteter om tre hovedområder:  

1. Utvikling av læringsressurser,  
2. Utvikling av lærerkompetanse 
3. Klasseromsnær forskning  

 
Disse hovedområdene kommer til uttrykk gjennom flere av våre prosjekter, ordninger og 
nettressurser, og mange av dem er nasjonale. Nedenfor er det en kort beskrivelse av de 
største satsingene. 
 

Eksempler på prosjekter som inneholder alle tre hovedområdene  

Lektor2 

Lektor2 handler om samarbeid mellom skole og næringsliv. Ordningen startet i 2009. 

Gjennom Lektor2 driver vi med alle tre hovedaktivitetene.  

Målet med Lektor2 er at elevene skal få økt motivasjon og interesse for realfag og få et 
innblikk i hvordan realister jobber. Skoler kan sende inn søknad en gang i året om å bli med i 
Lektor2. Vi oppfordrer dem til å delta i 3 år. Gjennom deltakelse i Lektor2 får lærere 
kompetanseutvikling og økonomisk støtte til å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i 
realfagsundervisningen.  I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende 
og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag.  

Målgruppa er ungdomskolen og videregående skoler. I løpet av et år møter vi ca. 20.000 
elever.  

Prosjektledelsen på Naturfagsenteret samarbeider med et nettverk av koordinatorer rundt i 
landet som bistår skolene med kontakt til næringslivet og følger opp prosjektene. Det er 12 
koordinatorer som kommer fra Ungt entreprenørskap (ue.no) eller fra et av de regionale 
vitensenterne (vitensenter.no).  

Finansiering: 12 mill. kr hvert år fra KD/Utdanningsdirektoratet 
 

Den naturlige skolesekken (DNS) 

Den naturlige skolesekken handler om hvordan skolen kan jobbe med bærekraftig utvikling i 
undervisning. Ordningen startet i 2009. 
 
Gjennom DNS driver vi med alle tre hovedaktivitetene. 
 
Målet med Den naturlige skolesekken er å bidra til å utdanne elevene til å delta, påvirke og 
bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom deltakelse i DNS får lærere kompetanseutvikling 
og økonomisk støtte til å utvikle og gjennomføre tverrfaglige undervisningsopplegg som 
handler om bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer skolene til å delta i 3 år. 

https://www.ue.no/


 
Målgruppen er barneskoler, ungdomskoler og videregående skoler. I løpet av et år møter vi 
ca. 20.000 elever. 
 
Den naturlige skolesekken (DNS) drives av Naturfagsenteret i samarbeid med sju 
regionkontakter (høgskolelektor, førsteamanuensis eller professor) fra UH-sektoren. 
Regionkontaktene skal veilede utviklingen av undervisningsopplegg og bidra til at utdanning 
for bærekraftig utvikling blir godt kjent blant disse skolene og blant egne lærerstudenter.  

Finansiering: til sammen 11 mill. kr fra Kunnskapsdepartementet/Udir og Klima og 
miljødepartementet/Miljødirektoratet. 

 

Skaperskolen  

Skaperskolen handler om teknologi (inklusiv programmering) i skolen. Prosjektet startet 
høsten 2018. 

Gjennom Skaperskolen er målet å inkludere alle de tre hovedaktivitetene. 
 

Målet med skaperskolen er å etablere en sammenheng mellom ulike teknologi- og 

programmeringsprosjekter som i dag tilbys skolen, og utvikle nye aktiviteter og 

undervisningsopplegg slik at alt dette til sammen bidrar til en teknologisk allmenndannelse 

hos elever og lærere. 

Prosjektledelse på Naturfagsenteret skal samarbeide med de ti regionale vitensentrene 
(vitensenter.no). Gjennom prosjektet vil Naturfagsenteret, vitensentrene, lærerutdannere 
og lærere i samarbeid etablere en felles forståelse av teknologididaktikkens hva, hvordan og 
hvorfor. God forståelse for teknologididaktikk er en forutsetning for vellykket innføring av 
teknologiundervisning i skolen. 

Målgruppa er grunnskolen.  

Finansiering: 15 mill. kr over tre år fra Sparebankstiftelsen DNB. 
 

Hovedområde 1: Utvikling av læringsressurser 
Vi har siden Naturfagsenteret ble etablert i 2003 utviklet ressurser på nett som er gratis 
tilgjengelige for alle:  

 naturfag.no – undervisningsressurser for lærere i grunnskole og videregående skole 

 forskerfro.no – undervisningsressurser for barnehageansatte 

 realfagsløyper.no - kompetanseutviklingsressurser for ansatte i barnehage og skole 

 viten.no – undervisningsopplegg for elever 
 



Hovedområde 2: Utvikling av lærerkompetanse 
Vi har tett kontakt med lærere gjennom de store prosjektene som Lektor2 og Den naturlige 
skolesekken, der målet er å videreutvikle læreres kompetanse. I tillegg har vi utviklet 
læringsressurser for utvikling av læreres kompetanse som realfagsløyper.no.  

Etter- og videreutdanningstilbud (EVU) 

Naturfagsenteret har sammen med andre universiteter og Høyskolen tilbudt flere EVU for 
lærere over hele landet. Vi har tidligere ikke hatt muligheten til å tilby EVU selv, derfor har vi 
samarbeidet med andre UH-institusjoner og ILS og flere institutter ved MN-fakultetet ved 
UiO. 
 
Naturfagsenteret ønsker å kunne tilby EVU selv. Sammen med andre på MN-fakultetet kan vi 
tilby flere nasjonale videreutdanningstilbud som handler om vår spisskompetanse: 

 naturfagdidaktikk og forskning innen naturfagdidaktikk for lærerutdannere  

 kompetanseutvikling knyttet til elever med stort læringspotensial  

 kompetanseutvikling innen teknologi og programmering  
 

Hovedområde 3: Klasseromsnær forskning 
På Naturfagsenteret er det viktig at forskning inngår som en naturlig del av vår portefølje og 
bidrar til å videreutvikle vårt arbeid sammen med skolene. Det betyr at vår forskning bør 
være praksisnær og nært knyttet til utviklings- og implementeringsarbeid.  Det skal være tett 
kobling mellom utvikling og forskning (FoU). 

Visjonen vår 

Vi ønsker å videreutvikle rollen vår som en viktig drivkraft innenfor naturfagdidaktikk i 
Norge. På sikt ønsker vi også å markere oss internasjonalt.  
 
Vi ønsker at vårt utviklings- og forskningsarbeid skal bidra til å skape en skole der naturfag 
integreres med flere fag, der elever opplever mestring, får kompetanse innen livsmestring, 
tar bærekraftige valg og som gjennom kreativitet og kritisk tenkning kan møte de fremtidige 
utfordringene. Forutsetningen for å komme dit er at vi legger til rette for elevers 
dybdelæring. 
  
Det betyr at Naturfagsenterets forskning har dybdelæring i naturfag som overordnet mål. 
Det betyr igjen at senterets forskning har fokus på kjennetegn ved undervisning som bidrar 
til dybdelæring, hvordan slik undervisning kan planlegges og hvordan undervisningsressurser 
kan utformes for å legge til rette for dybdelæring.  
 
Dybdelæring innebærer at elever skal utvikle kunnskaper og ferdigheter slik at de oppnår 
kompetanse til å kunne løse naturfaglige problemstillinger i andre kontekster og nye 
situasjoner. Dybdelæring er en flerdimensjonal tilnærming til læring som også innbefatter 
emosjonell og sosial kompetanse. Undervisning som bidrar til dybdelæring er kjennetegnet 
ved at elevene blir motivert for å lære, er aktive i egen læringsprosess og reflekterer over 
egen læring. Slik undervisning har tydelig progresjon, varierte aktiviteter og foregår gjerne 



på tvers av fag og læringsarenaer. Læreren inntar rollen som veileder ved å støtte og tilpasse 
undervisningen underveis. Vår forskning skal bidra til å konkretisere dette. 

Hvor er vi i dag? 

Vi har 11 ansatte med forskningskompetanse: 

 en professor 

 7 førsteamanuenser  

 3 førstelektorer 
 
Av eksternfinansierte forskningsprosjekter har vi følgende: 

 3-årig prosjekt med midler fra Equinor og som handler om elever med stort 
læringspotensial 

 Midler fra den desentraliserte ordningen til følgeforskning av realfagsløype- 
implementeringen.  

 Søknad inne hos Forskningsrådet sammen med Folkehelseinstituttet, med frist 13. 
februar 2019. 

 
I tillegg har flere av oss drevet eller vært deltakere i forskningsprosjekter som nå er avsluttet, 
men vi har data som vi fortsatt publiserer på. Vi samler også inn data gjennom Lektor2 og 
Den naturlige skolesekken som vi etter hvert skal publisere på. 
 
På følgende side er det samlet opp et utvalg artikler og bøker vi har publisert 
https://www.naturfagsenteret.no/c2076460/artikkel/vis.html?tid=2059296 
  

Virkemidlene for å nå visjonen 

Forskningen på Naturfagsenteret har vært fragmentert og avhengig av enkeltindivider. Dette 
ønsker vi å gjøre noe med. Vi har gjennomgått vår forskningskompetanse og hvilke behov 
vår sektor trenger i framtiden. Basert på det har vi startet arbeidet med en forskningsstrategi 
https://www.naturfagsenteret.no/c1405588/side/vis.html?tid=2215730 
 
Hovedmålet er å bli eksperter på dybdelæring i naturfag, og for å komme dit må vi samle oss 
rundt noen felles forskningsprosjekter, det krever at vi: 

 Utarbeide forskningssøknader for å skaffe mer forskningsmidler og PhD-stillinger 

 En professor II for å løfte forskningskvaliteten og veiledningskompetansen vår i 
internasjonal retning. 

 
Vi skal også sette i gang strategisk arbeid med kompetanseopprykk: 

 Fra førsteamanuensis til professor 

 Fra førstelektor til dosent 

 Fra lektor til førstelektor – her planlegger vi å nedsette en egen gruppe der vi jobber 
målrettet med dette arbeidet. 

 Vi har noen ansatte i administrative stillinger, men som har potensiale til å drive 
forskning.  Vi har utarbeidet et notat for å omgjøre deres stillinger til lektorstillinger. 

 En mentor som kan veilede det interne opprykksarbeidet 
 

https://www.naturfagsenteret.no/c2076460/artikkel/vis.html?tid=2059296
https://www.naturfagsenteret.no/c1405588/side/vis.html?tid=2215730


Økonomi 
Naturfagsenteret ble etablert som et tiltak innen regjeringens realfagsatsning i 2003. Siden 
2003 har det vært gjennomført flere 4-års strategier innenfor realfagsatsningen, og 
Naturfagsenteret har hele tiden mottatt midler for å støtte opp under den til enhver tid 
gjeldende strategi. Den siste realfagstrategien heter «Tett på realfag» og avsluttes i 2019.  
 
Fra 2020 har regjeringen bestemt at det ikke lenger skal være nasjonale satsninger, slik som 
realfagsatsningen, ungdom i utvikling og andre. I stedet samles alle midlene i en pott som 
fordeles ut til fylkeskommunene, og sammen med sine kommuner definerer de sine egne 
kompetanseutviklingsbehov. Denne ordningen kalles den desentraliserte ordningen 
(DeKomp), og gjaldt i førsteomgang grunnskolen. I høst kom en ordning for barnehager 
(ReKomp), og til neste år skal det komme det en ordning for videregående skole.  
 
Denne endringen får konsekvenser for økonomien til Naturfagsenteret. Vi «mister» 8-9 mill. 
kr per år som har vært en del av realfagstrategien og som har vært like forutsigbar som vår 
grunntildeling i flere år. De midlene må vi skaffe på andre måter (for eksempel gjennom den 
desentraliserte ordningen), men noe akkumulert overskudd har vi opparbeidet.  
 
Vi er allerede i gang med å inngå samarbeid med flere kommuner innenfor den 
desentraliserte ordningen (DeKomp). Foreløpig har vi vært forsiktige fordi vi fortsatt har en 
del oppdragsoppgaver for Utdanningsdirektoratet som skal levers innen 2019. Men vi har 
likevel prioritert noen samarbeidsprosjekter som startet høsten 2018, se tabell.  
 

Desentraliserte midler (DeKomp) (overførbare) 2018 2019 

Asker (intensjon om å fortsette samarbeidet etter 2019) 2 000 000 2 000 000 

Bærum 600 000  600 000 

FØN (kun oppstartsmidler) 600 000  

Oslo kommune (i samarbeid med NMBU) 700 000 1 000 000 

Trondheim (vi er i gang med å planlegge videre samarbeid) 170 500  

Sum 4 070 500 3 600 000  

 
Det finnes også flere muligheter for oss innen sponsormarkedet. Foreløpig har vi inngått 
avtaler med to store sponsorer, se tabellen nedenfor. Dette er spennende samarbeid vi 
håper å fortsette framover. 
 

Sponsor Totalsum Sluttdato 

Equinor 4,50 mill. kr Vår 2020 

Sparebankstiftelsen DNB 15,00 mill. kr Høst 2021 

 
Forskningsrådet har et program på forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) 
som er aktuelt for oss. I september sendte vi inn en skisse til en søknad sammen med 
Folkehelseinstituttet og Asker kommune på 12 mill. kr over 4 år. Skissen er blitt vurdert og vi 
er blitt oppfordret til å sende inn en søknad 13. februar 2019.  Dette handler om forskning 
på effekter av tiltak for økt kvalitet i skolen. I vår søknad fokuserer vi på det tverrgående 
temaet «Folkehelse og livsmestring» som er et av tre tverrgående tema i de nye læreplanene 
i 2020 (fagfornyelsen).  
 



Vi har ansatt en person som i tillegg til andre oppgaver, skal følge utlysninger og bidra i 
søknadsprosesser. Hun har lang erfaringer med dette fra tidligere jobber.  
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