
Ledermøte i ARGUMENT
Verksted 01.12.21 Novemberkonferansen i matematikk



Ekte og nære tall



Ekte og nære tall: nedbør på Lerkendal (Nils Arne Eggens plass)

55,2 mm





Kilde: Bergen Kommune





Kort om ARGUMENT





Læringsløpet om nedbør og klima



• Begrense problemstillingen:

• Hva lurer vi på - og vil undersøke nærmere?

Regner det mer nå enn før?





Matematikk før eller under læringsløp?

Bakterier vokser eksponentielt, 
én deler seg til to





Søvn
Hvorfor ble elevene så engasjert i dette tema? 



Hvorfor sover vi mindre enn vi vet vi trenger? Og hva fører for 
lite søvn til?

Hensikt:

- å gi elevene kunnskap

- øve elevene i kritisk lesing av data og tekst

- øve elevene i argumentasjon





Diskusjon før egne undersøkelser



Utsagn og påstander

• I helgene kan vi sove så lenge vi vil.

• Det er helt sykt å måtte stå opp halv syv.

• 7 timer søvn er nok, så kan vi ta igjen i helgene.

• Det er ikke noen vits i å legge seg klokken 10, vi får jo ikke sove før 24 likevel.

• …….



Engasjerende ressurser

Filmer fra NRK skole:

• Døgnvill

• Hvorfor er søvn viktig?

• Kort fortalt: Søvn

• Stian redder dagen: Søvntips

• 72 timer uten søvn.

Denne artikkelen forklarer hva forskere i Bergen har funnet ut om søvnvaner:

• Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre.

Artikkel fra Aftenposten:

• Ungdom som legger seg før kl. 23 har best karakterer.

https://tv.nrk.no/serie/viten-og-vilje/2017/DMTV23002417
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=23922&page=search&q=s%C3%B8vn
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=24156&page=search&q=s%C3%B8vn
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=21999&page=objectives&learningProgramme=LK20
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=21359&page=objectives&learningProgramme=LK20
https://forskning.no/barn-og-ungdom-forebyggende-helse-internett/ungdom-trenger-mer-sovn-men-sover-mindre/635924
https://www.aftenposten.no/norge/i/Q7PP/ungdom-som-legger-seg-foer-kl-23-har-best-karakterer


Egne undersøkelser

Aktiviteter

- Søvndagbok

- Søvnundersøkelse i større grupper

- Skjermbruk og søvn



https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovndagbok-sovno

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovndagbok-sovno








Søvnundersøkelse i større grupper

https://docs.google.com/forms/d/
13XxP3hZ-
eA0kbg9UlzMHjk7Qw1JHQXTLt6i
MmcyTcP0/edit

https://docs.google.com/forms/d/13XxP3hZ-eA0kbg9UlzMHjk7Qw1JHQXTLt6iMmcyTcP0/edit


Skjermbruk og søvn

Test av:

- ulike skjermer

- ulik belysning

- solbriller eller andre 

typer blålys-skjerming





Ting en kan lure på, og ta inn i modell

• Hvor mye kan en solcelle produsere?

• Hvor mye kan vi produsere på 1 kvadratmeter

• Hvor mange kvadratmeter solceller kan vi legge på skoletaket?

• Hvor mye sol er det her hos oss?

• Hvordan skal vi prosjektere solcelleanlegget for å få mest mulig 
produksjon?

• Hvor mye strøm trenger vi for å lade en elbil?

• Hvor mye diesel eller bensin og CO2 sparer vi med 100 
kvadratmeter solceller?

• Kan vi erstatte vindturbiner med solceller?



Hvordan 
forberede for 
et tverrfaglig 
læringsløp?





Erfaringer fra to ulike organiseringsmåter

Kan organiseres på mange måter

Styrende: Tema, tid, ønsket læringsutbytte, læreres kompetanse og vurdering

• Alle lærere er involvert og oppløst timeplan (3 - 5 dager)

• Fordeler: “Ekte tverrfaglighet”, alle involvert, frihet til å gjøre ting annerledes, felles læringsutbytte på tvers av 
fag

• Ulemper: Krever mer planlegging i forkant, kan bli litt ustrukturert, varierende læringsutbytte, alle lærere er 
kanskje ikke komfortabel med å ha alle øktene. 

• Bare faglærere i noen få utvalgte fag (3 - 4 uker)

• Fordeler: Enkelt å organisere, lærerne har kompetansen til å lede timene, lett å bruke/tilpasse 
vurderingssituasjonene til fagene som deltar.

• Ulemper: Lang tid mellom hver time (mye repetisjon), lite frihet til å finne på andre ting enn vanlig, lite 
overføring av kompetanse/læringsstrategier mellom fag.







Takk for oss!


