Lykken er å lære
når

Status for realfagsglede ved norske vitensentre

Realfagsglede

Vitenskap er ikke for spesielt interesserte! Som barn
er vi alle nysgjerrige. Vi ønsker å lære og forstå. I et
vitensenter kan du utforske fenomener knyttet til re
alfag. Vi er stedet der nysgjerrighet er det v iktigste.
Målet for vitensentrene er å legge til rette for at folk
kan få kjennskap til den teknologien og n
 aturen
som omgir oss. Vi vil øke interessen og vekke
samfunnsengasjementet. Vi er til for folk i alle aldre,
men skal særlig stimulere utforskertrangen blant
barn og unge.
Et vitensenter er et sted der folk ikke bare kan se,
men også gjøre ting. Ideen om et interaktvit for
midlingssted kom fra partikkelfysiker Frank Open
heimer, som var f rustrert over at det skulle være så
vanskelig for folk flest å få innblikk i naturvitenskap.
Siden han skapte det første vitensenteret i 1969,
er det bygd hundrevis av vitensentre rundt om i
verden.
Kongstanken bak vitensentrene kalles aktivitets
pedagogikk: Du lærer gjennom eksperimentering,
handling, samarbeid, dialog og refleksjon. Det

fremmer kritisk tenking og evne til å tenke
naturvitenskapelig. Aktivitetspedagogikken 
bygger
en «erfaringsbro» mellom teori og virkelighet.
Fagområder som kan virke vanskelige blir brakt inn i
en praktisk sammenheng og ufarliggjort.
Vitensenteret er stedet der du kan leke for å lære.
Når vi spør folk hvorfor de besøker oss, svar
er de nettopp dette: fordi de lærer og 
fordi det
er gøy! Barna liker det, man kan være aktiv og
det passer for alle. Vi kaller det realfagsglede.
De norske vitensentrene er mange ting: Vi er en fast
del av skoleplanene, vi er et kjærkomment fritids
tilbud og vi er en møteplass: Hos oss er både elever,
lærere, foreldre, næringsliv, organisasjoner og
forskere – og de samles rundt den vitenskapen som
er aller viktigst for framtida.
I Norge er det ti regionale vitensentre som får støtte
fra staten. De ti sentrene samarbeider tett og har
en sterk delingskultur. Til sammen er vi et effektivt
nasjonalt virkemiddel for formidling av realfag og
teknologi i hele landet.

«Kult! Hva er
det før noe?»
Et barns første
møte med en
3D-printer

«Jeg har alltid
hatt lyst til å
prøve dette.»
Ungdom prøver
skipssimulator.

Moro

med
mening!

Vitenskapen
er for alle!
«Det her er gøy!»
Barn i aktivitet som viser
Bernoulli-prinsippet.

«Jeg er ikke her
for å krangle, jeg er
her for å lære!»
Sagt til mor av et barn som
ikke vil reise hjem
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Rundt 885 000 mennesker opplever de r egionale
vitensentrene hvert år:
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I en nasjonal undersøkelse spurte vi lærere: “Hvor enig er du
i at vitensentrene er en læringsarena som skaper realfags
glede?” Hele 94% er enige!
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62,3%
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Aktivitetspedagogikk bygger en erfarings
bro mellom teori og virkelighet.
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I 2017
vi 168 underviste
000 e
lever.
Det er
mye re
til veld alfagsglede
ig man
ge!

Vitenshow på Oslo vitensenter

«Vi har lyst at hele skola og

kanskje barnehagen kan få se på»
Vitensentre er særlig til for barna. En halv million
barn møtte oss i 2017! Vi mener at ALLE unge fort
jener å komme til oss og oppleve magien i realfag.

Nå fins det heldigvis vitensentre spredt over hele
landet. Og der det er langt å reise til oss, reiser vi ut
til folk!

Stortinget er enige. Utdanningskomiteen vil at vi skal
«fungere som støtte til alle barnehager og skoler
som ø
 nsker å benytte den kompetansen og de til
bud som vitensentrene representerer.»

Vi reiser stadig oftere, og i 2017 delte vi vitensenter
opplevelser med 81 000 mennesker utenfor
senterne. Det betyr at vi sammen kan være et

nasjonalt virkemiddel som når alle unge, uansett
hvor i landet de bor.

Reisebrev
I en liten klasse var det en gutt som
først ikke ville være med. Da jeg
måtte avslutte, sa jeg at jeg hadde
det travelt for å rekke flyet i Alta.
Alle elevene slapp ut til friminutt.
Men så kom akkurat denne vesle
gutten inn igjen og sa: «Kjør pent,
da!»
Når du klarer å nå fram sånn til
alle – da er det greit å kjøre 3,5
timer, undervise i en fjordarm og
kjøre videre i 3 timer til neste
grend, der alle de tjue 8. klassingene i hele kommunen er samla.
Formidler, Nordnorsk vitensenter
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Til nordnorsk vitensenter
Vi vil se dere igjen
Vi har vunnet penger og har lyst
til å bruke dem på å få besøk
av dere. Vi har lyst at dere skal
komme og vise eksperimenter til
oss. For eksempel lage is, ta i konditorfarge, lage røykesåpebobler,
fryse ballonger og alt som går
ann. Vi har lyst at hele skola og
kanskje barnehagen kan få se på.
Vi er redd vi ikke har penger nok.
Håper vi har penger nok.

Hilsen 2. klasse på Neverdal skole

Tenk om …
... ALLE barn kan gå til
sengs og la opplevelsene fra
vitensenteret spinne videre i
drømmene;
“En dag skal jeg finne opp en…”

Vi når hvert år 45% av alle barn med realfagsopplevelser
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Nær 170 000 elever får undervisning av oss hvert år
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Konstruksjonsbygging på Makerspace
hos Oslo vitensenter

Uten realfag stanser norge
Globalisering, raske teknologiendringer, miljø
utfordringer – alt peker på at vi må jobbe smartere,
reinere og mer bærekraftig. For at landet f ortsatt skal
ha god økonomi, må vi ruste oss for omstilling vekk
fra den oljesmurte økonomien. Det er kunnskap og
teknologi vi skal leve av i framtida.

Med strategien «Tett på realfag» (2015-2019) satte
regjeringa fire hovedmål:

Det betyr at vi må bli gode i realfag. Men: Norske elever
kan mindre i disse fagene enn land vi s ammenligner
oss med. To tredjedeler får k
arakterene 1 til 3 i
matte på videregående. Realfagsbarometeret 2017
viser at andelen som velger realfag på videregående
synker, og fortsatt er det tydelige kjønnsforskjeller i
studievalg.

1. Barn og unges realfagskompetanse skal
forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre
læring og økt motivasjon
2. Færre barn og unge skal være på lavt nivå i matte
3. Flere barn og unge skal prestere på høyt nivå i
realfag
4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i
realfag skal forbedres

Vitensentrene kan hjelpe til med å snu skuta!
Større interesse for og kjennskap til naturvitenskap

Vitensentrene har resultater å vise til for alle disse
fire målene.

«Vitensentrene er et
kjempeviktig tilbud.»
Kunnskapsminister Jan Tore
Sanner på besøk hos Oslo
vitensenter
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og teknologi vil i sin tur gi Norge flere ledende
ingeniører og realister. Det er vårt sluttprodukt.

Vitensentre virker
For å motivere til læring, må vi klare å gjøre fag
virkelighetsnære og meningsfylte. Det er dette
vitensentrene kan aller best!
«Realfag passer ikke for meg» er en kjent frase,
men det er også en myte. Det er ikke slik at bare
noen av oss kan bli gode i realfag. Men det som
er sant, er at det er store forskjeller på hvordan
ulike 
personlighetstyper lærer og blir motivert.
Lekenhet og praktisk tilnærming forløser m
 estring
hos mange som ikke blir interessert i tradisjonell
realfagsundervisning. Gjennom aktiviteter som er
gjenkjennelige, klarer vi å motivere.
Det er et spørsmål om identifikasjon, som når
sjuåringen etter besøk på VilVite sier: «Kjemikere
er sånne som kan ta et stoff og lage et nytt stoff.
Og når jeg blander sjokopulver i m
 elka mi, er jeg litt
kjemiker, jeg også, mamma.»
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Det fins betydelig internasjonal dokumentasjon på
at vitensentrene øker interessen, forståelsen og
motivasjonen til å velge realfag.

Vitensentre
er en viktigere
inspirasjon til å
velge realfag enn
både rådgivere og
reklame.

I Norge viste et forskningsprosjekt ved Naturfag
senteret at 20 % av alle studenter som startet på
realfag i 2008, oppga at dette valget var inspirert av
besøk på vitensentre. Vitensentrene ble oppgitt som
mer styrende for valget enn rådgivere på skolen
og reklamekampanjer. Ut fra dette 
konkluderte
«Strategi for styrking av realfag og teknologi» (20102014) med at staten burde satse på vitensentre for
å få flere til å velge realfag.
Våre samarbeidspartnere vitner om det samme.
Som fakultetsdirektøren ved UiB, Bjørn Åge
Tømmerås, som sier at samarbeidet med VilVite

«er en medvirkende årsak til den gode økningen vi
ser på søkningen til realfagene på UiB.». Eller rektor
Lin M. Holvik ved Nordahl Grieg videregående
skole, som mener at samarbeidet med VilVite har
betydning for at hele 57,5 % av elevene deres valgte
realfag etter første klasse.

Hvor interessert er du i naturfag og realfag?
Våren 2018 underviste Inspiria science center alle
videregående elever i Østfold. Elevene ble spurt om
hvor interessert de var i realfag og naturfag før og
etter besøket. Effekten er tydelig, som her, i svarene
fra 1618 elever på VG1.
50%

Etter besøk

40%

Før besøk

30%

«De ti vitensentrene representerer et
verdifullt bidrag til kunnskap og i nteresse
for realfag som vil kunne bidra til økt
rekruttering til disse fagområdene.»
Utdanningskomiteen på Stortinget

20%
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0

Veldig
interessert

Interessert

Litt
interessert

Ikke
interessert

7

Tenk deg et sted som…
...gjør teori om til praksis
så du selv kan oppleve
at det du gjør
er en del av en stor teori.

Å lære ved å gjøre
På vår læringsarena kan skolene utvide klasse
rommet: Vi har installasjoner, utstyr og formidlere
som er spesialisert på å formidle realfag. Selv
forteller elevene i våre undersøkelser både at de
lærer og at de blir inspirert til å lære mer etter
besøk hos oss.
Vi skal svare på faktiske behov i skolen og levere et
supplement til klasserommene. Derfor underviser
vi opp mot konkrete mål i læreplanene. Skolene får
også forslag til for- og etterarbeid til besøket hos
oss. Studier, blant annet gjort ved Vitenfabrikken
på Jæren, viser at det øker læringsutbyttet.
Lærerne vitner om at vi lykkes i å dele kunnskap
elevene faktisk trenger. I en undersøkelse ved V
 ilVite
i Bergen gir lærerne over fem av seks mulige poeng
på spørsmål om hvor relevant undervisningen var
for læreplanen.
Måten vi underviser på, er ganske annerledes enn
i skolen. Vitensenterdidaktikken bygger på «å lære
ved å gjøre». Det betyr at elevene erfarer noe som
gjør at de forstår hva teoriene betyr i praksis. For å
få til dette bruker vi både installasjoner, v
 erktøy og
andre konkreter – og vi lar elever bruke kroppen.

«Eg høyrer og gløymer,
eg ser og hugsar,
eg gjer og forstår».
Konfutse

Vær en menneskelig katalysator på
DuVerden i Porsgrunn
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Det er så kult å lære mens vi gjør ting
– da sitter det bedre i hodet. Elever fra
Kurland skole i Sarpsborg.

Påstand: Vitensentrene er et viktig supplement til
undervisningsløpet for realfag.
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Påstand: Vitensentrene er en læringsarena med peda
gogisk tilbud som gir elevene økt kunnskap.

Uenig
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Av lærerne som besøkte norske vitensentre i 2014, svarer 91% at vi er et viktig supplement til undervisningen. Hele 96%
mener at vitensentrene er en læringsarena med et pedagogisk tilbud som gir elevene økt kunnskap.

«Meninga med jobben min,
det er når barna forstår
teorien fordi de jobber

praktisk med den. Når lyset
plutselig går opp for dem,
og de bryter ut i: «Hæ, er
det så enkelt?!»
Formidler på
Vitensenteret Sørlandet

«Skulle ønske
dette var skolen
vår, da ville jeg
gått på skolen hver
dag!»
Elev på 4. trinn

«Jeg elsker
dere»

«Utrolig bra og
lærerikt. Hadde
gleda meg til skolen
om det var dette
jeg kom til»

Videregående
elev

Videregående elev

«Det er så kult å
lære mens vi gjør
ting – da sitter det
bedre i hodet. »
Elev
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Det mest synlige av opplevelsene på
et vitensenter, er de interaktive ut
stillingene. De blir både brukt i under
visning av elever (her fra VilVite) og av
alle som besøker oss på fritida.

Lærerne lærer
Vitensentre er også et virkemiddel for å spille
lærerne enda bedre. I realfagsstrategien står det
at vi skal «ha kompetanse i interaktiv formidling og
være en ressurs for lærerutdanningene.»
Vitensentrene kan være en sentral praksisarena for
å forsterke utdanningsløpene til lærer
studenter.
Noen sentre har allerede faste avtaler om dette
med universiteter og høgskoler, og vi ønsker å
kunne få det til over alt.
Vi er også på andre måter både opplærings
arena og samarbeidspartner for de vitenskapelige
miljøene i pedagogikk og realfag. For e

ksempel
kommer alle barnehage- og lærerstudenter ved
Høgskolen i 
Østfold til Inspiria for å lære om
a ktivitetspedagogikk, og naturfagstudentene

kommer for å lære hvordan vitensenteret lærer

bort naturfag. Undersøkelser viser at studentene
får stor faglig inspirasjon.
Vitensentrene har mange og faste tilbud om kurs
for lærere. Vi gir de som ønsker det faglig påfyll i
både matematikk, koding og teknologi. Men like
viktig er den faglige inspirasjonen de får ved å

besøke oss sammen med klassene sine.
Internasjonal forsking viser at lærere gjennom
besøk på vitensentre lar seg inspirere til å bruke
oppgaver som er mer «hands on», er undersøkende
og fokuserer mer på elevenes behov. I en n
 asjonal
undersøkelse gjort av vitensentrene samlet sier
89 % av lærerne at de får faglig inspirasjon av
besøkene.
Flere sentre har også andre typer samarbeid med
de vitenskapelige miljøene i pedagogikk og realfag.
Det kan være om forskning og studentoppgaver
eller om å tilby poenggivende etterutdanning for
lærere.

Årlig har vi opplæring for 3700 lærere,
og ca. 25 600 lærere besøker vitensen
trene sammen med elevene.
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«Det var utrolig bra,
elevene var superbegeistret
og vi lærere også. Vi tok film
og bilder og la ut på hjem
mesiden. Elevene er ofte
inne og ser på de + viser de
til familie og bekjente. De er
stolt over å ha vært med
på dette!»

«Bruk av
modellene og
konkretisering gir
stor verdi, dette er
det for lite av i
skolen.»

Lærerne

forteller
«Kombinasjonen
av et styrt
læringsopplegg med
forsøk og fri ut
prøvelse etterpå
er veldig god.»

«Det var kjekt å
gjøre praktiske
oppgaver om elektrisitet
i utstillingen. Dette økte
forståelsen for et emne
elevene i utgangspunkteat
synes er vanskelig.»

Forskning viser at:
•

•

•

Vitensentrene er et fruktbart lærings
miljø 
fordi
interaktive utstillinger inviterer publikum til å
være aktive på ulike måter og til å samarbeide og
diskutere med hverandre (Frøyland 2010).
Publikum lærer ved å relatere utstillingene til seg
selv og bli følelsesmessig engasjert. Det stimulerer
til dialog og skaper refleksjon hos de besøkende
(Pedretti 2004).
Utstillinger som inviterer til dialog og som inneholder
flere svar, engasjerer ungdom (Fors 2006).

•

•

Selv små barn oppnår høyere kognitivt nivå når ut
stillingene inviterer til utforskning, sammenlignet
med utstillinger som inviterer til utenatlæring
(Rennie 2007).
Vitensentre bidrar til minneverdige lærings
opplevelser som kan ha varig effekt på den
besøkendes holdninger og adferd (ECSITE 2008 og
Rennie 2007).

Praksisplass på vitensenter
Vitensentrene gir et stort mulighetsrom for å 
tilby
lærerstudenter en framtidsretta p
 raksisplass. INSPIRIA
har studenter fra HiØ og NMBU, og interessen er så stor
at det ikke er plass til alle som vil. De som får opplæring
er svært fornøyde. Flere sentre ser nå om de kan tilby
praksisplasser. Det betyr at nyutdanna lærere kan få
bedre k
 ompetanse i f ormidling av realfag.
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Vi er en arena der familier kan
være og lære sammen, som her
ved Vitenparken i Ås.

Et sted der familien kan lære sammen
Vitensentrene er åpne arenaer i lokalmiljøet. I snitt
var hvert senter åpent 2 807 timer i 2017. Sentrene
er godt kjent i nærmiljøet; for e
 ksempel kjenner 97%
av bergenserne til VilVite.
Vi gjør livslang læring lettere. I kunnskapspolitikken
er det er mål å øke vitenskapskapitalen i familiene,
det vil si å få familiene til å samtale om vitenskap.
I dag er familien oftest ikke med på arenaene der
barna lærer. Ikke på skolen, og ofte ikke i kvelds
aktivitetene.
Sånn er det ikke på vitensentrene! Hver helg og hver
ferie møter vi familier som utforsker, samarbeider
og ler. Ikke bare får de voksne sjansen til å følge
med på barnas oppdagelser. De får også delt videre
av egen kunnskap. På senteret er det rom for at
alle lærer noe nytt – og for at alle kan strekke til
med egen nysgjerrighet og kunnskap. Slik øker vi
vitenskapskapitalen i familiene!

Vitensenteret er ikke bare en utdanningsarena. Vi er
et samlingssted, en samarbeidspartner, en ressurs
for lokale satsinger. Vi binder aktører sammen i
felles interesse for realfaglige utfordringer f.eks.

innen transport, IKT, mat, miljø og klima.
Vitensentrene samarbeider med lokalt næringsliv
for å gi folk gode eksempler på teknologi og realfag
i bruk der de bor. Bedriftene er avhengige av at
folk forstår hva de gjør og at de får rekruttert riktig
kompetanse. Til sammen hadde næringslivet fram
til 2014 bidratt med rundt 300 millioner kroner til
bygg og utstillinger. De støtter også drift og utvikling
for å bidra til at vi kan fornye tilbudet.
Dette lokale engasjementet er et viktig grunnlag for
realfagsstrategiens satsing på vitensentrene: «En
relativt beskjeden statlig innsats har utløst store
midler fra næringsliv og lokale aktører.»

Helhetsinntrykket av vitensenteropplevelsen
11%

3%

6 Svært godt
5
4

34%

52%

3
2
1 Lite godt

Vitensenteret i Trondheim har et spektakulært
3D-planetarium der publikum kan reise i
verdensrommet. Alle skolelever har g
 ratis inn
gang og aktivitet i planetariet.
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Fritidsbesøkende er veldig fornøyde med t ilbudet.
Ved INSPIRIA svarer 97 % at helhetsinntrykket er
godt etter dagens besøk.

«Fantastisk!
Jentene gikk totalt av
hengslene og planetar
iet slo an uansett alder
ut fra det jeg erfarte.
Jentene maste hele veien
hjem om h
 yppigere
besøk.»

«Vanligvis varer et
barneselskap i 2 timer. Her
varer det i 2,5 t imer og det
er alt for kort tid. Iskrem
lagingen var kjempebra,
men det var faktisk for lite
«leketid» i utstillingen.
Vi var superfornøyd:)»

Foreldrene
forteller

«Etter at vi oppdaget
Vitensenteret, kommer vi
tilbake gjentatte ganger. Her
er lærerike og morsomme
aktiviteter for barn i alle
aldre. Bra også at det
finnes sitteplasser for 
bestemødre ;-) »

«Knall plass!
Hadde med to halvstore unger på 10 & 12,
begge to fant masse å holde
på med. Brukte hele dagen
hos dere og ungene var
ordentlig godslitne når vi
kjørte derfra.»

Utstillingene på Vitensenteret Sørlandet f ascinerer
liten og stor.

Vitensenteropplevelse på fritiden
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Godt over 600 000 barn og voksne besøker et viten
senter i helger og ferier. De fleste reiser til oss (570
000 per år), men vi reiser ofte ut på eksterne oppdrag
for å dele realfagsglede.
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Tenk om …
...vitensentre i hele landet
 adde hatt fritidsverksted
h
der unge både kan leke og
lære den teknologien
vi skal leve av i framtida

Dybdelæring og skaperverksted
Nye læreplaner er rett rundt hjørnet. Begrepet
«dybdelæring» er et av de viktigste for fornyelsen.
Dybdelæring betyr å forstå slik at man kan kople nye
ideer og begreper til kunnskap og erfaring man har
fra før, så kunnskap henger sammen og kan brukes i
ulike sammenhenger. For p
 edagogikken betyr dette
at vi må satse mer på samarbeid og mindre på å
strømlinjeforme barna.
Dybdelæring gir kompetansen som trengs i det
21. århundre: Vi bygger fortsatt landet, men de
nye 
byggeklossene er kunnskap om å bygge. Vi
trenger arbeidstakere som har kunnskap om å
søke kunnskap og som bidrar kreativt med mer
enn å gjenskape det de har lært. For å utnytte
menneskelige ressurser best mulig, trenger vi folk
som er gode til å k
 ommunisere og samhandle.
Denne måten å lære på er selve hovedbjelken i
aktivitetspedagogikken som vi bygger på. Det betyr
at vi er en viktig brikke for å skape framtidas nærings
liv. Ikke bare gjennom å kunnskap om ny teknologi,
men også gjennom selve måten vi lærer bort på.
I de nye læreplanenene kommer også den digitale
sløyden. Den kan du kan gjøre i skaperverksteder.
De er tverrfaglige og kopler sammen teknologi, kunst

«Mennesker har ikke forstått før de kan
bruke kunnskapen i en ny situasjon.»
Howard Gardner
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og vitenskap gjennom programmering, e
 lektronikk,
digital fabrikasjon og skaperglede. Her bygges både
morsomme oppfinnelser og vitenskapskapital. Nå
som digital sløyd skal inn i skolen, kan vitensentrene
gi både elever og lærere opplæring.
Med åpne skaperverksteder på fritida kan unge
realisere egne ideer. For de som er interessert

i idrett, satser samfunnet på idrettslag der de
interesserte får sjansen til å utvikle seg. Barn som
blir engasjert av vitenskap har nøyaktig samme
behov for å utvikle sine interesser. Vi 

mener
samfunnet 
burde satse på disse barna også.
Veien fra idé til produkt til bedrift har aldri vært
kortere: Teknologi som 3D-printere og laserkuttere
gjør det lettere å skape p
 rototyper, samtidig som
folkefinansieringstjenester bidrar til å finansiere
oppstartsbedrifter.
Om norsk ungdom har tilgang til skaperverksteder,
er sjansen stor for at det er de som skaper framtidas
varer.

Koden til framtida
Koding er et annet sentralt nytt innhold i lære
planene fra 2020. Og det haster! Den digitale
verdenen er her. De ti største selskapene i verden
har programvare som hovedprodukt. De tjener
penger fordi de selger god kode. Dette er ikke bare
framtidas næringsliv – det er dagens.

Vi gir barna
kunnskapen som
trengs for det 21.
århundret

Digitale ferdigheter er definert som en av de fem
grunnleggende kunnskapene elevene trenger å
lære seg, men skolen leter etter måter å undervise
på.
Digitale ferdigheter er ikke bare brukerkompetanse.
Selv om unge er de største forbrukerne av data
program, er det få som forstår hvordan digitale
byggesteiner kan brukes som verktøy for å skape.
Gjennom undervisninga må vi flytte barns interesse
som digitale konsumenter over til mestring av det
digitale. Da trengs grunnleggende forståelse for
hva koding er.
De regionale vitensentrene har fagkompetansen
som skal til for å undervise i koding. Vi samarbeider
nasjonalt og har en sterk delingskultur. Derfor var
det naturlig at vi i 2018 fikk oppdraget med å sikre
et likt undervisningstilbud i programmering – den
teknologiske skolesekken.
Med et ekstra tilskudd på 10 millioner i fem år skal
vi styrke arbeidet med programmering i grunn
opplæringen og øke vårt geografiske nedslag
sområde. Vi underviser 100 000 elever fra 5. til 7.
trinn på alle barneskoler i hele landet. Samtidig
kurser vi 1500 lærere slik at de selv s enere kan ha
undervisningsopplegget for nye elever.

Sammen er vitensentrene et n
 asjonalt
verktøy for å få koding inn i barne
skolene! Vi lærer 100 000 barn og 1500
lærere å kode.

I tillegg gir vi skolene microbit – små d
 atamaskiner
de kan bruke for å fortsette å kode i klasse
rommet. Alle kodeklubber i Lær kidsa koding får
også microbit for å gi barna et fritidstilbud med
programmering og skaperglede. Dette får vi til med
støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.
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Mer å hente på Talentsentre
Plikten i opplæringsloven om å tilpasse under
visning til eleven gjelder også for de som trenger
ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige

etter å lære og som kanskje kjeder seg fordi de raskt
mestrer de oppgavene de får.
Måten vitensentrene jobber på er som skredder
sydd for disse barna, som studier viser kan utgjøre
mellom 10 og 15 prosent av elevmassen. Samtidig
er det bare 9 og 7 prosent av norske elever som
presterer på de to øverste nivåene i henholdsvis
matematikk og naturfag i dag.
Kunnskapsministeren
tegner
kontrasten
til
samfunnsbehovene: «Omstillingen vi må gjennom
krever mer realfagskompetanse. Da må vi gi et
tilbud til de elevene som presterer på høyt nivå og
til de som har potensial for å prestere på høyt nivå
innen realfagene.»
Derfor fikk vitensentrene i 2016 et nasjonalt oppdrag
med å gi et tilbud tilrettelagt for elever med stort
læringspotensial, og «talentsentre» i realfag ble
etablert ved vitensentrene i Tromsø, Oslo, Trond
heim og Bergen. Oppdraget deres er å styrke både
læring og motivasjon i matematikk, naturfag og
teknologi for elever med stort læringspotensial. I


Undersøkelser viser at elevene mener talentsentrene
gir dypere innsikt i fagene, og at de blir mer motiverte
til å velge realfag, som i denne undersøkelsen fra
Vitensenteret i Trondheim (2018).

tillegg skal talentsentrene bidra til at disse elevene
danner nettverk med hverandre.
Et talentsenter i realfag er en faglig og sosial
møteplass der unge med stort læringspotensial i
matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og
utfordres på sine interesser. Talentsentrene har i
2016 til 2019 vært et tilbud til elever fra 7. trinn i
grunnskolen og opp til 2. klasse på videregående.
Målgruppa er både de som presterer på høyt nivå
og de som har potensiale for å gjøre det.
Undersøkelser fra Vitensenteret i Trondheim (2018)
viser at elevene ved talentsenteret mener de får
dypere innsikt i fagene og blir mer motiverte til å
velge realfag. En del svar t yder også på at disse barna
tidligere ikke har hatt opplæringstilbud som føles
motiverende. De gir et rungende nei når det gjelder
gruppearbeid i skolen – men på talentsenteret har
de erfart at de kan trives med s amarbeid.
Bak en del av barna med høyt 
læringspotensial
står det foreldre som er fortvilte over skoledagene.
De forteller om barn som har hatt det 
vanskelig
på skolen, men som nå både finner venner og får
blomstre i sine interesser på talentsenteret.

Samme undersøkelse gir en del svar som tyder på at
disse barna tidligere ikke har hatt gode opplærings
tilbud som føles motiverende. De gir et rungende nei
når det gjelder gruppearbeid i skolen – men på talent
senteret har de erfart at de kan trives med s amarbeid.

Jeg vil utdanne meg innenfor realfag
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Jeg liker gruppearbeid

Vet
ikke

Etter talentprogrammet
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«Det virker som at
hun endelig får bruk for
kunnskapene sine på en
skikkelig måte og hun får
derfor en stor motivasjon til
å finne på nye ting. Det er
fint at hun får stille alle de
spørsmålene som vi prøver
hardt, men ikke klarer
å svare på.»
Forelder

«Vi får prøve
ting og spørre
om hva vi vil!»
Elev

«På skolen er det
veldig mye r epetisjon, mens
her på talentsenteret går vi
raskere gjennom ting
(som passer meg
veldig bra).»
Elev

«Det aller beste her
er at jeg endelig
slipper å legge lokk på
meg selv.»
Elev

«Jeg vil takke for
at jenta vår fikk sjansen til
å være med på talentsenteret.
Det endret hele livet hennes.
Fra en trist jente full av
depresjon og mørke
følelser - til en glad, p ositiv og
utrolig sterk jente!»
«Han har fått nye
venner. Plutselig er
det kult å være
skoleflink.»
Forelder

Forelder
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«Er du sterk?
Er du svak?
Spør vannet»

«Hos dere kan jeg være»

Jan Erik Vold

Et mål i kunnskapspolitikken er å r edusere antallet
barn og unge på lavt nivå i realfag. Dette er noe
vi bidrar til hver dag. Selv om vi ikke rekker å lære
bort mye på den korte tida elevene er hos oss, ser
vi at selve måten å lære på ofte gir stort utbytte for
dem som er vant med at skolen ikke passer helt for
dem.
På vitensentrene er vi opptatt av å fange opp ulike
egenskaper og aktivisere både dem som liker det
praktiske og dem som liker det teoretiske. Én måte
å lære på passer ikke best for alle. Barn er ikke
skapt som «dårlige i realfag»; de har bare behov for
ulike læringsstrategier! Vi har andre typer oppgaver
enn det som er vanlig i skolen. De som er flinke der,
er ikke alltid de som lykkes best hos oss.
Ofte møter vi elever som ikke selv forventer at de
skal få til ting – det er de som kan briljere praktisk,
og som plutselig får rolla med å hjelpe de andre.
En lekende og problemløsende læringsmetodikk
treffer disse elevene.
Barna erfarer at vitensenteret er et læringsrom på
deres premisser. Det er godt å være hos oss, også
for dem som pleier å være utenfor. Som i Sandnes,
der vitensenteret har en sykkel som svinger motsatt
vei av det man forventer. Sporty elever er s kikkelig
tøffe i utgangspunktet. Men i en av timene var det
en gutt med spesielle behov som åpenbart klarte
det best – han forsto det på en helt annen måte
enn de andre. Fortellingene om slike opplevelser er
mange.
Hjem fra oss tar barna med seg kunnskap. Men
aller viktigst for de som er minst skoleflinke, er
kanskje den helt nye mestringsfølelsen i hjertet.
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«Jeg skulle undervise andre klasse i arkitektur,
og brukte fortellinga om de tre små grisene, om
trekanter og forsterking og linjer på tvers, før
elevene fikk i oppgave å bygge hus av pinner og
strikk. Det var ei jente i klassen som ikke kunne se.
Hun endte opp med å være en av de flinkeste til å
bygge.»

«Sorry jeg bråka først.
Jeg og de andre gutta har
ikke vært norsk så lenge.
Er ikke vant med å være
med. Kan ikke du bli
lærer på skolen vår, a?»

«Da vi var hos dere
så jeg elever jeg ikke
visste jeg hadde.»
Lærer

«Det er veldig fint
sted fordi vanligvis syns
man kanskje det er litt
kjedelig å lære men når det
er på en så kreativ måte så
vil alle lære!»
Barneskoleelev

mestringsfølelsen i
hjertet

Elev videregående

«Vi opplever
«nye» elever
etter besøk på
vitensenteret».
Lærer

«Etter fysikk-undervisninga på
Kvalsund skole kom en gan
ske framfusen elev med handa
utstrekt. Inni lå et hardt sammen
krølla tørkepapir: «Den her skal du
få. Du får ikke åpne den før du har
reist» Inni der lå det en helt hvit,
helt glatt stein. Jeg har tatt vare
på gaven siden. Da jeg kom tilbake
tre år seinere oppdaga jeg jenta litt
bak i klasserommet – hun var litt
småforlegen.»

«En dag sto en liten tredjeklassing
aleine inne på V
 itenfabrikken på
Jæren.
Jeg spurte: «Er du ikke sammen
med noen andre?»
Jenta svarte: «Nei, jeg dro hit.
For det er ingen som forstår meg
eller liker meg. Så jeg tenkte at
her hos dere kan jeg være.»
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vitensenter

Et
er et populærvitenskapelig
opplevelses- og læringssenter.
Målet vårt er å skape interesse
for matematikk, naturfag
og teknologi.
Vi er til – både for elever
og for allmennheten.
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