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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvem er vi



Vi vil logge CO2 nivået gjennom foredraget
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CO2 og inneklima i skoler og barnehager

• http://www.inneklima.com/index.asp?document=299

• Konsentrasjonen angis som ppm (”parts pr 
million”), mg/m3 luft eller volumprosent (vol%).
Et tusen (1000) ppm tilsvarer 0,1 vol% og 1800 
mg/m3 for CO2.

Snakk sammen to og to.

Hvordan tror dere CO2 -
kurven vil se ut når denne 
økten går mot slutten? 
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http://www.inneklima.com/index.asp?document=299
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Mål for økten

• Dele erfaringer fra 
Bergen kommunes realfagssatsing

• Gi deltakerne praktiske erfaringer 
med NORM
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Forventninger?

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Lytteoppdrag

• Hva kan være nyttig for dere å ta med 
tilbake til egen organisasjon for 
utviklingsarbeid i realfag?

• Hva er deres utfordringer i 
realfagsarbeidet?
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Evt. med et digitalt samskriveverktøy



Hva er NORM?
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NORM 

- praktisk tilnærming, praksisnært

- hverdagslige fenomener og eksperimenter

- logging av data, tilrettelegger for 
utforskende arbeidsmetode og refleksjoner

- skal forsterke og forbedre det 
realfagsarbeidet skolen allerede gjør 

Produsere/samhandle – Dokumentere – Publisere/dele
(digital tilnærming i alle tre fasene)
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Nysgjerrighet 
Opplevelser 
Refleksjon 
Mestring

Norge må foreta 
en ”snuoperasjon” i både 

holdninger til og 
arbeidet med 

realfag. 

2006
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er oppdraget vårt:Vi skal følge opp nasjonale føringer gitt i strategiplanen og tiltaksplanen ”Et felles løft for realfagene” (Kunnskapsdepartementet juli 2006). Elevene har mistet interessen for realfag. Søkningen til realfags-relaterte studieretninger er alarmerende lite. Norge trenger ingeniører og teknikere mer enn noen gang. Vi må årlig importere ingeniører og teknikere fra utlandet. De viktigste eksportvaren i framtidens Norge er kompetanse og  	



NORM definerer strategien 
og tiltakene som
Bergen kommune

bruker i det 
langsiktige, strategiske arbeidet

som har som mål å få til 
snuoperasjonen

(vi har «gitt oss» 8-10 år)
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Nysgjerrighet 
Opplevelser 
Refleksjon 
Mestring
(Kan også «leses» som vår standard, Bergen kommunes normerte læringssyn)
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Vi følger opp 
nasjonale 
føringer

(det er vi pålagt 
som skoleeier)
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Nysgjerrighet 
Opplevelser 
Refleksjon 
Mestring

”STIMULERENDE 
REALFAGSOMGIVELSER”

Pilot: ”NORM” 2007-2008
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Nysgjerrighet 
Opplevelser 
Refleksjon 
Mestring

(2007)

Bergen kommune satser på realfag

N
O
R
M

08.05.2018 14



Strategier for realfag i Bergensskolen2012- 2016
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230112 sak10-12 og fattet 
følgende vedtak:
Bystyret slutter seg til fremlagte strategier for realfag i bergensskolen 
for perioden2012-2016. Det vil bli utarbeidet tiltaksplaner innenfor 
gjeldende drifts og investeringsrammer.

(2012)

Bergen kommune satser videre på realfag

N
O
R
M

Nysgjerrighet 
Opplevelser 
Refleksjon 
Mestring08.05.2018 15



Vedtak:
”God kvalitet på elevenes grunnleggende 
realfagskompetanse”
”Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen 2007-2010”. Bystyresak 23-07 av 22.01.07

Satsing på elevenes grunnleggende 
realfagskompetanse 

krever opprusting av elevenes 
hjelpemidler i forskningsarbeidet. 

”Realfag er 
gøy”

”Vi liker å 
utforske”
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Nysgjerrighet 
Opplevelser 
Refleksjon 
Mestring

•Søker å legge til rette for samhandling i et 
sammenhengende læringsløp fra barnehage til 
videregående skole

•Søker å legge til rette for å etablere spennende 
og utfordrende samhandlingsarenaer mellom 
skole/barnehage og forskning/arbeidsliv

•Søke å legge til rette for fysiske rammer som 
fremmer elevenes læringsutbytte innenfor gitte 
økonomiske muligheter.

Planen skal: 
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Fra naturfagssal til forskerareal
Moderne hjelpemidler. Både digitale og praksisnære

Oppruste og omorganisere eksisterende materiell

Tjenlig utstyr for ute-aktiviteter og feltarbeid

Tilrettelegge for gode hverdagsnære eksperimenter

Moderne presentasjonsverktøy
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Eksempler på 
stimulerende 
elevaktivitet

-App
- Ballong
- Lys
- CO2
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Sparkvue

• Åpne appen Sparkvue på telefonen din
• Velg en av de innebygde sensorene
• Trykk på grønn pil (play)
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”Grunnpakken” i NORM
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Kartlegging - leting – testing - deling  
Nærmiljøet, LMS, Twitter, Youtube, Blogger, Facebook
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10 pilot
skoler

2007-08

4 barneskoler 2 K- skoler 4 u-skoler
- anbefalinger ut fra vide rammer

2008-09
NORM-1 «Grunnpakke» til alle 92 enhetene

2009-10
NORM-2 Skolene rydder i eget «hus» – midler til 

komplementering etter søknad til Fagavdelingen

2010-11
NORM-3

Skolene etablerer lokale utviklingsgrupper, utarbeider
helhetlige forpliktende planer for alle.  
Søknad til fagavdelingen, tildelinger til lokale prosjektgr

2011-12
NORM-4

Ekstern(e) samarbeidspartner(e)
Skolen tilføres ressurser for å etablere kontakt 
med eksterne samarbeidspartner(e). 
Søknad til Fagavdelingen
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2013-14
NORM-5 «Regning som grunnleggende ferdighet»

Tildeling av prosjektmidler – utviklingsgruppe 
Søknad fra skolene

2014-15
NORM-6 «Målinger» – div. måleutstyr – praktisk arbeid ute/inne

Action kamera + + 

2017-18

NORM-7 Enkelt konkretiseringsmateriell, modernisering av 
dataloggere, Utstyr til programmering                                                           

2018-19

NORM-8

2019-20
NORM-9 ???????

2020-21
NORM-10 ??????

MICRO:BIT +++
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NORM 2012-2016

Plan nr.2 i NORM satsingen

Realfag med særlig fokus på regning som 
grunnleggende ferdighet i alle fag
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2 x

5 x

5 x

NORM–4/5 
Praktiske målinger - juni 2013
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AEE Magic Cam SD22

NORM-6 «Hva finnes der nede?»
- Livet i fjæra
- Livet i bekken
- Livet i kulpen
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Livet på grunna
Korallrevet



Hvor høyt er det under taket her?
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Hvordan 
tenkte 
du?

Hvilken 
strategi 
brukte 

du?



Hvor tung er stolen?
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Hvordan 
tenkte du?

Hvilken 
strategi 

brukte du?



Hvor lenge er 1 minutt?
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Hvordan tenkte 
du?

Hvilken strategi 
brukte du?

http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/


Læring og regning som grunnleggende 
ferdighet i Bergen kommune
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 2012 startet vi et program som skulle hjelpe skoler og lærere i å utvikle elevers regneferdighet i alle fagVi så at dette var mest matematikklæreres ansvar, mange så ikke muligheter i sine fag.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fortelle litt om denne modellen; Regning skjer i fagene (bryggehusene), PÅ FAGETS PREMISSERPå hvilken måte? Strategiene er i vimplene på toppen av fjellene; metakognisjon, målorientering, forforståelse, symboler, begreper, forståelse og anvendelseDelferdighetene i regnAlle i personalet deltar, skoleutviklingViktighet av forberedelse- klargjøring- motiveringFellessamlinger med flere skoler- modellering Utprøving i egen praksisFelles lesing av fagstoffRefleksjon, deling av erfaringer innad på skolen og mellom skoler (nettverk)Ny utprøving i egen praksising; gjenkjenne og beskrive, bruke og bearbeide, kommunisere, reflektere og vurdere



• Gode ferdigheter i regning er en 
forutsetning for å lære seg det enkelte 
fag, samtidig som det enkelte fag kan 
bidra til at elevene blir gode i 
regning. (Fagplan i regning, Bergen kommune) 

Alle lærere 
er 

regnelærere

3408.05.2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor?Forutsetning for å ta avgjørelserForutsetning for å ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måteVi kan få bukt med en del problemer i matematikkfaget, når dette kan bidra til at regning blir mer praktisk og relevant og elevene møter det i alle fagene.Fokus på regning i faget gjør at elever både blir flinkere i fag og i grunnleggende regneferdigheter De er så viktige at de ikke må overlates til matematikklæreren alene.



• Grunnleggende ferdighet i 
regning danner basis for 
læring og utvikling i alle fag, 
ikke bare som ferdigheter på 
et lavt og elementært nivå, 
men for å møte dagligdagse, 
allmenne utfordringer. 

(Fagplan i regning Bergen kommune)

Regning 
med mening

3508.05.2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Enkelt eller viktig?Viktig forutsetning for egen utvikling og for å ta hensiktsmessige avgjørelser i eget arbeids- og dagligliv



Alle elever opplever bedre regneferdigheter i alle fag

Alle lærere har forståelse for at de er regnelærere og 
arbeider som dette i alle fag

Skolen når mål i samsvar med gjeldende 
kvalitetsstandard for regning 

Mål for Regnebyen

3608.05.2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
J: Fremheve en og en – alle til slutt.Bakgrunn Nasjonalt: LK06, Realfag for framtida, Stortingsmelding 22Kommunalt: Sammen for kvalitet, Strategier for realfag i bergensskolen, fagplan i regning som grunnleggende ferdighetSammenhenger i satsingene- kvalitetsoppfølging på samme områder- revisjon av læreplan



Standard for regning som grunnleggende ferdighet
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4 områder

1. Tall og telling
2. Måling
3. Rom, form og tid
4. Beregning og utregning
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Fleksibel telleferdighet

• Hvorfor er telling så viktig?
• Telle på ulike måter for å oppnå 

fleksible telleferdigheter 
• Utvikling av telleferdigheter krever 

andre øvelser og aktiviteter enn 
regneoppgaver i bok

3908.05.2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Telling frem mot regning – snakk om mønsteret dere oppdager!!Tallfakta.Tell fra hvilket som helst tall, tell med tieroverganger.Tell med to og to fra 1. 1,3,5,7,9,…Tell med tre og tre 3,6,9,12,15,18,…Tell med tre og tre fra 2. 2, 5, 8, 11, 14, 17, …Damene står på partall, menn står seg på oddetall…Tell opp, telle ned. Kjenne på mønster…Telle med forbudt sifferVise et glass med konkreter…hvor mange er det der? Hvordan ville dere gått frem for å finne ut hvor mange det er? Hvordan ville elevene dine gått frem?Telle med flere om gangen, tell med to og to samtidig som du bruker fingrene



Regning i og på tvers av fag

08.05.2018

I tekster og i 
praktiske 

situasjoner ute og 
inne

Fagene gir 
rammene

40

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksemplifisere og utdype begrepene. Regning i praktiske situasjoner???Ulik grad i ulike fag, finne ut hva som er hensiktsmessig, bruke det der.Tall og telling: tallforståelse; tallbegrep; positive tall, negative tall, tallet 0, små tall, store tall, brøk, desimal, prosent, Telling; telleremsen, telle frem og tilbake, sortere, gruppere og telle med flere om gangen…..Begreper knyttet til tallstørrelser; større, mindre, Måling; måleredskap- måleenhet- sammenligninger (tolkning)- konkrete ting vs. mer abstrakte «meninger»- definerte svaralternativerRom, form, tid; Størrelser og forhold, plassering, lokalisering, estetikk, mønster og design, vurdering av realisme i størrelserBeregning og utregning; alle regningsarter i bruk på målte eller oppgitte størrelser. Å finne ut noe nytt og nyttig.Hvordan støtte lærerne?Hva gir størst effekt på læring- ta i bruk det vi vet fra forskning- prøve ut, reflektere sammen, dele erfaringerEks. vurdering og klasseledelse som støtte for regnelæring.



Regning i samfunnsfag
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
gå i dybden, aktive eleverTeksten er fra 8. trinn, men prinsippet er det samme for alle trinnene, for alle tekster og sammenhenger der en møter symboler og begreper. Det kan være muntlige situasjoner (samtaler), det kan være praktisk (gym, mat og helse, uteskole annet), det kan være dagens tall osv.Hvilke symboler og begreper stopper vi opp med her?Hva gjør en regnelærer? Hva lar en regnelærer elevene gjøre? (Læresamtalen)
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Kan en si at dette er 100%
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Brukernavn
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Kommunisere: forklare: læringssamtale, læringspartner/-venn.La elevene diskutere dette vha læresamtalen.
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Kan elevene disktuere denne i forhold til den forrige? Viser det noe annet? Har måten å uttrykke det på noe å bety for forståelsen? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan elevene disktuere denne i forhold til den forrige? Viser det noe annet?



Samarbeidspartnere
«Legge til rette for å etablere spennende og 

utfordrende samhandlingsarenaer mellom 
skole/barnehage og forskning/arbeidsliv»

• Lokale og nasjonale kompetansesentra + UH
• Kommunale instanser – klima, vær, vassdrag
• Skoler – nærmiljøet/bedrifter

08.05.2018 47

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ø



http://www.bergensveret.no/

• 48 Davis «proffe» værstasjoner
• Samarbeid med UIB

– Skolelaboratoriet
– Kart i skolen
– Ekte data
– ARGUMENT 

www.argument.uib.no

4808.05.2018

http://www.bergensveret.no/
http://www.argument.uib.no/
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Ca. 60 skoler har nå fått nye forskerareal
https://www.youtube.com/watch?v=K0QmF6I-DlE

5308.05.2018

https://www.youtube.com/watch?v=K0QmF6I-DlE
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Hvordan ser vi på læring?
• Objekt  
• Jeg har lært elevene 

mine… 

• Læreren vet best 
hvordan læring skjer

• Lærerens bevissthet 
om elevens læring

• Subjekt
• Jeg legger til rette 

for at elevene mine 
skal lære seg…

• Eleven er 
hovedpersonen i en 
personlig prosess

• Elevens bevissthet 
om egen læring

08.05.2018 65

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Subjekt i egen læringInvolvere elevene som subjekt i egen læring, ikke som objekt for lærerens undervisning. Fokus i programmet på å styrke elevenes bevissthet i egen læring Elevene er bevisst egne strategier for læringHva er mine mål?Hva vet jeg om dette fra før?Hvilke ord og begreper trenger jeg å lære meg?Hvordan arbeide for å forståKan det jeg lærer brukes til noe nyttig?Hvordan lærer jeg regning?Vi kaller det ofte: indre motivasjon for læring. Hvordan få elever dit?Elever må ha begrunnelser for å lære, vite hva som skal læres, har erfaring med å lære, tro på egne muligheter for å lære. God klasseledelse kan bidra til at eleven tenker om egen læring.-spørsmål om tanker-spørsmål om strategier-spørsmål om løsningsmetoder-tid til å prøve ut egne strategier-tid til drøfting og refleksjon om begreper, metoder osv…  Metodisk tilrettelegging for at elevene kan være "Subjekt i egen læring"Åpne oppgaverSjanse til å gjøre valgSe konsekvenser av egne valgUtfordring å reflektere over prosess og resultatSummerhill – frihet for individet- Skolen er et demokrati, med lik bestemmelsesrett for voksne og barn. De voksnes oppgave er å tilby barna valg og muligheter som tillater dem å dyrke sine egne interesser og utvikle seg i sitt eget tempo. Skolen skal tilpasse seg det enkelte barn, ikke omvendt. Det grunnleggende prinsippet er, og har alltid vært, «The right to play».



Satsingsområde Bergen kommune:

Læringskompetanse for det 21. århundre –
målrettede og medvirkende elever
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Læringskompetanse – for å lære nye ting i fremtiden…



Læringskompetanse for fremtiden

«Læring i det 21.århundre preges av 
evnen til å inngå som aktiv 

i nye sosiale og faglige fellesskap, 
til å utvikle ny kunnskap sammen med andre 

og medvirke og påvirke i nye 
sammenhenger. 

Denne prosessen preges av god 
kommunikasjon gjennom et rikt utvalg av 

digitale og menneskelige ressurser»
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Standard for læringskompetanse
Eleven 
• er aktiv i egen læring og reflekterer 

om læringen sammen med andre
• forstår aktuelle mål og deltar 

i utformingen av egne læringsmål
• bruker sin kreativitet og søker utfordringer i læringen
• vurderer sammenhengen mellom 

egne læringsstrategier og resultater
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Kjennetegn på gode læringsprosesser

69

• Eleven er målorientert
• Eleven er aktiv og medvirkende
• Vurdering for læring

08.05.2018
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Presentasjonsnotater
MVi tar med oss denne hele veien! Vet at det kjennetegner god læring.Bruke gode metoder. Vi kommer til å bruke dette. 



Strategier
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Skolebasert 
kompetanseutvikling

Fagovergripende

Fag og ledelse 
hånd i hånd

Kollektivt arbeid –alle betyr 
alle

Modellere 

Inn i læringsrommet- forske på egen praksis



Positive effekter
• Mer elevaktivitet, spørrende, utforskende og pirring av 

nysgjerrighet på forskerrommene og i uteskole
• Gir elevene flere felles erfaringer NORM
• Flere elever bruker digitale læringsprogram
• Økt elevrekruttering til realfaglige studier
• Flere lærere er bevisst sin rolle som regnelærer i alle fag
• Mange lærere på etter- og videreutdanning i realfag. 

Realfagsgrupper på skolene har mer samarbeid, flere felles 
planer, mer systematisk bruk av moderne utstyr 

• Flere lærere tør å prøve med elever før de kan det…
• Mange gode og spennende samarbeidspartnere
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Mer elevaktivitet, spørrende, utforskende og pirring av nysgjerrighet på forskerrommene og i uteskoleGir elevene flere felles erfaringer NORMFlere elever bruker digitale læringsprogramØkt elevrekruttering til realfaglige studierFlere lærere er bevisst sin rolle som regnelærer i alle fagMange lærere på etter- og videreutdanning i realfag. Realfagsgrupper på skolene har mer samarbeid, flere felles planer, mer systematisk bruk av moderne utstyr Flere lærere tør å prøve med elever før de kan det…Mange gode og spennende samarbeidspartnere



Utfordringer
• Kompetanse i realfag og på digitale verktøy er 

personavhengig
• Ulik hyppighet i bruk av digitalt utstyr
• Ledelsen på skolen må støtte og drive fagutviklingen
• Hvordan ta vare på ildsjelene + sikre at det overføres 

fra ildsjelene til alle?
• Fremdeles lite utstyr 
• Samarbeidspartnere utenfor skolen som vil styre 

løpet selv…
• Opplæring for de som vil forske i skolene våre, de er 

veldig forutinntatt om læring i skolen
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Det digitale har vi ……



Dokumen-
tasjon

(av 
læring)

Dokumen-
tasjon

(av 
læring)

Publikasjon
(av 

læring)

Dokumen-
tasjon

(av læring)

Produksjon
(av 

læring)

Bruke sin kreativitet og søke utfordringer i læringen

......«gjennom et rikt utvalg av digitale og menneskelige 
ressurser»

«Målrettede og medvirkende elever»?



«Nye digitale plattformer og nye tilrettelagte sky-
tjenester utfordrer skolene til å tenke nytt om 

hvordan de skal disponere økonomien sin omkring 
digitalt utstyr og tjenester til bruk for lærere og 

elever i det daglige læringsarbeidet…»

Skolene bør nå, og i framtiden, planlegge mer 
relevante innkjøp etter behov»

Gode valg for elevens læring?



850 leading 
companies, 
103 exciting 
new edtech
start ups and 
over 34,700 
attendees
(131 countries 
represented) 
from the 
global 
education 
community, 





• Programmering/koding i Bergen 
– fra barnehage til 10.klasse

• Pilot MICRO:BIT
Mange av skolene våre er allerede i gang, 
mer eller mindre tilfeldig

• Revisjon av læreplanen, 
Kjerneelementer i fag – tversovergripende

• BETT 2018 viser trender og hva som «kommer»

• Makerspace/skaperverksted 
– flere forskerareal, skal nå alle



MICRO:BIT – kan brukes til alt  
ute og inne

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji3PvV4oTQAhWsbZoKHf27Dp0QjRwIBw&url=https://androidtvbox.eu/bbc-micro-bit-the-credit-card-sized-computer/&psig=AFQjCNE7550dc-Av3HYxItd2P1hdBjX2GA&ust=1477993903805234
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Veien videre 
• Forskerrom – utvikle læringen
• Programmering – algoritmisk tenkning  
• Tettere samarbeid med 

forskningsmiljøer
• Microbit / trådløs logging mot 

mobiltelefon/nettbrett
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Vi må sjekke!
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Snakk sammen to og to.

Hvordan trodde dere 
CO2 -kurven ville se ut 
når denne økten 
gikk mot slutten? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sjekke spark vue og måling av CO2-nivå i rommet…
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• Eksempler fra Damsgård skole
• Fint besøk
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