
Samarbeid med de 
nasjonale senterne 
om DeKomp
Professor Merethe Frøyland, 

Leder for Naturfagsenteret



Etableringen av nasjonale sentre
• 2002/2003/2004

• 11 nasjonale sentre

• Brobygger mellom UH og 
praksisfeltet

• Oppgavene var knyttet til flere 
strategiske planer



http://nasjonalesenter.no/



Oppgavene har vært å:
• utvikle støtte- og veiledningssressurser for barnehage og skole 

nasjonalt

• …med utgangspunkt i forskning

• …for å styrke fagdidaktisk kompetanse nasjonalt 

• bidra til skolebasert utvikling

• …gjennom store nasjonale satsninger
• realfagsstrategien Tett på realfag

• strategien for språk, lesing og skriving – Språkløyper

• Ungdomstrinn i utvikling

• Fellesfag, yrkesretting og relevans – FYR 

Samarbeid med 
praksisfeltet i 

lang tid
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Naturfagsenteret
Vi er et stort naturfagdidaktisk miljø med nasjonalt ansvar: 

• 2 professorer

• Internasjonal professor 2

• 11 med doktorgrad 

• 3 førstelektorer

• 15 med master

• 2 naturfaglærere

Naturfagdidaktikk er et sammensatt fag og vi har ansatte 
innenfor alle: fysikk, kjemi, biologi, geofag og teknologi. 

Vi har ansatte med erfaring fra barnehage, grunnskole og 
videregående skole.

www.naturfagsenteret.no



Så kom DeKomp og ReKomp i 2018

• Utvikling av praksisfeltet

• Et likeverdig samarbeid mellom 
skole/barnehage og UH

• Modellene var «Ungdomstrinn i 
utvikling», realfagskommuner, 
språkløyper og realfagsløyper



De nasjonale senternes rolle i ordningene

• En sentral rolle i DeKomp og 
ReKomp

• De nasjonale sentrene ble en 
del av UH

• UH fikk kompetansemiljø med 
lang erfaring i praksisnært 
arbeid

• De store satsningen ble 
avsluttet – midlene ble 
overført til DeKomp og 
ReKomp

Post 50 Nasjonale senter i grunnopplæringa 

(budsjettår 2018)

For at den nye kompetansemodellen skal bli best mogleg, må 
det finnast fagmiljø som kan bidra til å heve kvaliteten i 
barnehagar og skolar gjennom å vere praksisnære pådrivarar 
for å utvikle fagdidaktikk på relevante område i 
grunnopplæringa. Her vil dei nasjonale sentera kunne spele ei 
viktig rolle. 

For sentera kan ei sterkare tilknyting til universiteta og 
høgskolane bety betre tilgang til relevant forsking og betre 
vilkår for samarbeid med lærarutdanningane. 

Departementet meiner at ei innlemming i vertsinstitusjonane 
vil gi betre kvalitet og retning på dei oppgåvene 
departementet ønsker at sentera skal løyse, og har derfor 
avgjort at vertsinstitusjonane skal overta det faglege ansvaret 
for dei nasjonale sentera. 

Sjå nærare omtale i Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig 
innsats og kvalitet i skolen. 



En fantastisk mulighet

• Hvilke kompetanser trenger 
vi for fremtiden?

• Hvor er vi i dag?

• Hvordan tette igjen gapet?



Hvordan har det gått?
• De nasjonale senterne sin sentrale rolle i DeKomp og ReKomp er ikke realisert

• Ulikt fra UH til UH i hvor stor grad de involverer senterne i DeKomp
• De fleste har hatt mer enn nok med å rigge seg en ny organisasjon 
• Vi kommer ofte seint inn i prosessen
• Få av oss er med i samarbeidsforum der diskusjonene og prioriteringene gjøres
• I ReKomp er noen av oss helt ekskludert

• Den nasjonale rollen til senterne er blitt usikker 
• Det er ikke lenger finansieringsordninger for å jobbe nasjonalt
• Noen UH nekter samarbeid med nasjonale sentre som ikke er i regionen deres

• Uutnyttet mulighet for forskning på god praksis
• DeKomp er en fantastisk mulighet til å systematisere og dokumentere god praksis – dette er 

et uutnyttet potensiale



Det finnes løsninger
De nasjonale senterne ønsker å løfte arbeidet i DeKomp og ReKomp

• Vi gjør noe, men kan gjøre mer – dette er vi rigget for

• Vi ønsker å være med fra starten – for å utvikle partnerskap

• Hva med å ha en representant for alle senterne i alle samarbeidsforum?

Den nasjonale rollen kan realiseres gjennom

• Kompetanseutvikling i UH - eks naturfagdidaktikk for lærerutdannere, 30 
studiepoeng

• Tre-part samarbeid - et eks etterpå



www.naturfagsenteret.no

Takk for meg!


