
Lenker for lærere 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen - Senteret ble etablert 1. januar 2007 og er et 

nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, videregående opplæring, høyere utdanning og barnehager. 

Målet er å styrke kunst og kultur i opplæringen. Senteret ligger under Høgskolen i Bodø. 

 

Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er et ressurssenter 

for lesing og leseopplæring og et spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevansker. 

Senteret er en del av Universitetet i Stavanger. 

 

Matematikksenteret - Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har som hovedoppgave å lede og 

koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i 

barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret 

ligger under NTNU. 

 

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, 

universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra. NAFO arbeider med å styrke kompetansen i 

forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar 

til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Senteret ligger under Høyskolen i Oslo. 

 

Naturfagsenteret - Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) ble etablert våren 

2003 ved Universitetet i Oslo. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for barnehage, 

grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Hovedoppgaven er å styrke 

kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. 

 

Nynorsksenteret - Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa skal vere eit nasjonalt ressurssenter for 

nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med 

nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer. 

Senteret ligg under Høgskulen i Volda. 

 

ITU - Senter for IT i utdanningen skal initiere og stimulere til innovasjon i faglig og pedagogisk bruk av 

IKT i læring og utdanning – i grunnopplæringen og lærerutdanningen. ITU ligger under Universitetet i 

Oslo. 

 

Fremmedspråksenteret - Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen skal være et nasjonalt 

ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får 

høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold. Senteret ligger under 

Høyskolen i Østfold i Halden 

 

 

http://www.kunstkultursenteret.no/
http://lesesenteret.uis.no/
http://www.matematikksenteret.no/
http://www.hio.no/enheter/nafo
http://www.naturfagsenteret.no/
http://www.nynorsksenteret.no/
http://www.itu.no/
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