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Partnere



Deltagere
Fagavdeling barnehage og skole: Janneke 
Tangen, Renate Jensen og Øystein Berentsen
Sandgotna skole: Gjermund Sulen + 
realfagslærere
Ytrebygda skole: Hjørdis Øxsterbø + 
realfagslærere
Mjølkeråen skole: Dag Hugaas + 
realfagslærere



Deltagere
Skolelaboratoriet i realfag: Brage Førland, 
Olaug Vetti Kvam, Frede Thorsheim 

Geofysisk institutt: Helge Drange

Institutt for fysikk og teknologi:
Stein Dankert Kolstø

Matematisk institutt: 
Mette Andresen

Kjemisk institutt: 
Matthias Stadler

Matematikk fagdidaktikk: Rune 
Herheim, Suela Kacerja
Naturfagseksjonen: Idar Mestad



ELEVENE ER AKTIVE OG UTFORSKER 
SAMFUNNSAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER.



I PROSJEKTET ARGUMENT BRUKER ELEVENE DATA FRA SITT NÆRMILJØ.



https://www.nrk.no/hordaland/testar-tiltak-mot-forureining-1.7995294





● Eleven er aktiv i egen læring 
○ og reflekterer om læringen sammen med 

andre. 
● Eleven forstår aktuelle mål 

○ og deltar i utformingen av egne læringsmål. 
● Eleven bruker sin kreativitet

○ og søker utfordringer i læringen. 
● Eleven vurderer 

○ sammenhengen mellom egne 
læringsstrategier og resultater. 

Standard for læringskompetanse 
- Bergen kommune





Tilrettelegging av ekte data

Grafiske fremstillinger av 
måledata
Muliggjøre videre 
utforskning
Nettsted for elever – og for 
lærere



Foreslå argument, med utgangspunkt i den grafiske 
framstillingen, for at klasse B ikke nødvendigvis har 
gjort det bedre enn klasse A



Hvordan finne ut hvor mye en dråpe veier?

Bilde: Clas Ohlson Bilder: Pixabay

https://www.clasohlson.com/no/Kj%C3%B8kkenvekt/34-1207-1
https://pixabay.com/no/drop-vann-prcious-bl%C3%A5-v%C3%A6ske-ikon-312396/




REF: Bailin, S., Case, R., Coombs, J. R., & Daniels, L. B. (1999). Conceptualizing 
critical thinking. Journal of Curriculum Studies, 31(3), 285-302.

Kritisk tenkning i praksis



Problemløsing og utforsking
Modellering og anvendelse
• identifisere problemer og gi dem en matematisk form

Resonnering og argumentasjon
• utvikle et matematisk språk gjennom samtaler, argumentasjon og refleksjon 

• forstå andres idéer og argumenter 

• veksle mellom representasjonsformer

Kjerneelementer i matematikk fagfornyelsen



Naturvitenskapelige metoder, tenkemåter og verdier
•Planlegge, gjennomføre og presentere undersøkelser/eksperimentelt arbeid

•Analysere og kritisk vurdere teori og egen og andres forskning

•Bruke og vurdere modeller (inkludert matematiske modeller)

For ungdomsskoletrinn

Teknologisk kompetanse i et naturfaglig perspektiv

Energi, stoffer og partikler

Jorda og livet på jorda

Kroppen som system

Kjerneelementer i naturfag fagfornyelsen



Kompetanse 
og ressurser



Bringer med erfaringer og forskning
«Foreslå en metode for å vurdere forskjeller 
i energibruken med og uten bybane.»





Klasseromsforskning – 2018 - 2021

Felles utvikling og utprøving
Forskning på elevers  utvikling av kompetanser

8. Klasse



Spredning og formidling 
Spredning til alle barne- og ungdomsskoler i Bergen
Spredning på lærerkonferanser og nettsted
Publisere forskningsresultater



Hva ser dere av muligheter og 
utfordringer?



Veien videre
Realfaglærere
- felles planlegging på fagavdelingen

- utviklingsarbeid på skolene
Først utprøving i klasserom høsten 2018
Ressurser deles på egen webside 

◦ lån og tilpass til egen bruk!


