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KURT 

KURT skal synliggjøre alt det gode arbeidet med skole og 

undervisning i MNs didaktiske miljøer 

 

KURT skal videreutvikle MNs  

– undervisning 

– digitale og fysiske læringsmiljø 

– lektorutdanning 



4 

KURT LeP 

Kompetansesenter for 

Undervisning i  

Realfag og 

Teknologi 

LektorProgrammet 

(i realfag) 
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Naturfagenes 

didaktikk 

MN Naturfag-

senteret 

Barnehage 

1-7 

MI 

IFI 

KURT 

MNs historie innen fagdidaktikk  

1971: Skolelaboratoriet for fysikkundervisning                      2017: KURT 

La grunnlaget for nytt forskningsfag: naturfagdidaktikk 



Kobling forskning - utdanning 



Research-led education 

Disciplinary 

research 

Student involvement 

Teaching 

Research-based knowledge 

Knowledge front 



Teacher as professional 

BERA 2014, Research and the teaching profession 



Science teacher identity 

When am I a physics student? 

When am I a teacher student? 

When am I a physics teacher?  

11.04.2018 9 



To veier til lektorkompetanse 
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Hvem har mest fag? 

 

Hvem er best rustet til å undervise i programfag vgs?  

+ PPU 



MN som lærerutdannere 

LeP realfag er en tverrfaglig profesjonsutdanning.  

Hvordan bidrar MN til profesjonsrettingen? 

Kan det ha positiv innvirkning på «egne» studieprogram? 



BIO1000 

MAT1110 

MBV1010 

MAT1100 

FYS1120 

BIOS1100 
BIOS1110 

FYS1000 

FYS-MEK1110 
IN1400 

IN1000 

Studiekvalitetsmidler 2015 - 2018:   

Bruk av lektorstudenter som en ressurs inn mot undervisningen 

FYS-MEK1110 

BIOS1100 

MAT-INF1110 

ReleKvant 

Kjernefysikk 

Undervisningsrettet 

master – utvikler 

vår egen egen 

undervisning! 



Utdanningen bør være 

basert på kunnskap om 

hvordan studentene best 

lærer og stadig være under 

utvikling. 

Utdanningene skal 

bygge på oppdatert 

forskning innenfor 

fagfeltet.  

Fremragende undervisere 

[…] er endringsorienterte 

og arbeider med 

undervisning og læring på 

en forskningsmessig måte.  

Dette fordrer at de som 

underviser har god faglig, 

fagdidaktisk og 

pedagogisk kompetanse. 



KURT 

KURT skal synliggjøre alt det gode arbeidet med skole og 

undervisning i våre didaktiske miljøer 

 

KURT skal videreutvikle MNs  

– undervisning 

– digitale og fysiske læringsmiljø 

– lektorutdanning 
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Skole Bachelor Master/PhD Egne ansatte 

Skolebesøk, 

fagdager, jenter og 

teknologi 

 

OL 

 

MAT1100-U 

 

EVU inkl. 

programmering 

 

Naturfagsenteret 

 

Vitenprogram 

 

Forskning 

fysikkdidaktikk og 

naturfagdidaktikk 

Studentaktive 

læringsformer – 

piloter 

 

FYS3810/KJM3050 

 

CERN 

 

 

Undervisningsrettede 

masteroppgaver 

 

INTPART – UiO, 

Stellenbosch, 

Berkeley 

 

 

 

REAL undervisning 

 

Summer Institute 

 

Naturfaglig 

programmering 

(Computing in 

science education) 

 

Instituttenes 

utdanningsdager 

 

Vurdering 
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http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/skolelab-og-kompetansesenter/summer-institute/index.html


Digital kompetanse 

Datamaskiner endrer fagene 

Naturfaglig programmering for 

fagenes skyld 

 

• Hva med de ansatte ved 

MN? 

• Hva med skolen – elever og 

lærere? 

• Hva med lærerutdannere? 
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Digital eksamen ved UiO 
Silurveien 2 



Constructive alignment 

Vurdering og 

vurderingsformer 

påvirker studentene 

mer enn noe annet! 

 

Summativ (av læring)  

Formativ (for læring) 
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