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Harstad kommune er av Utdanningsdirektoratet valgt ut til å være 
realfagskommune. Alle skolene og et utvalg barnehager deltar i 

satsingen. Målet er å øke barn og unges nysgjerrighet for realfag, øke 
deres kompetanse og ferdighet i realfagene ved kompetanseheving av 

lærere og samarbeid med næringslivet.  
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Formål med Harstad kommunes realfagsstrategi 
 
 
Elevene i Harstad kommune har over år ikke tatt ut sitt potensiale på eksamen i 10.trinn. Vi ser også 
at det er noe sprik mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter for elevene, spesielt gjelder 
dette matematikk. Ved avvikling av lokalt gitt eksamen (lokalt gitt) i naturfag har elevene prestert 
godt og det er heller ikke stort avvik mellom eksamen og standpunkt.   
 
Med denne strategien og tiltaksplanen ønsker vi i Harstad kommune å se hele utdanningsløpet fra 
barnehage til 10.trinn. Det er et overordna mål at våre ungdommer skal fullføre den videregående 
opplæringen innenfor 5 år.  
 
For at dette skal la seg realisere må alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole arbeide 
systematisk og målrettet for å nå målet om størst mulig gjennomføringsgrad i videregående 
opplæring slik at elevene opplever mestring og kan ta del i videre studier og arbeid. I denne satsingen 
deltar alle kommunenes grunnskoler samt fire barnehager, Høgholtet, Byggeklossen, Trondenes 
musikkbarnehage og Løvåsen.  
 

Situasjon- utfordringer og muligheter 

Situasjonsbeskrivelse 
 
Vi ønsker at alle elevene som går ut av det 10- årige grunnskoleløpet skal ha gode ferdigheter og 
kompetanse i realfag slik at gjennomføringsgraden i videregående opplæring øker.  For å få dette til 
ønsker vi å se barnehage og skole i sammenheng.  
 

Kompetanseheving – barnehage 
Barnehagene i Harstad, både kommunale og private, har lang erfaring med å samarbeide om ulike 
kompetanseprosjekt. Det har vært ulike tilnærminger til dette, men den modellen vi har brukt siden 
2014 kaller vi «Dialogmodellen». Dialogmodellen i barnehagene er en variant av det skolene i 
Harstad har i sin dialogkonferanse-modell. (Se mer om dette under skole) Vi ser på Dialogmodellen 
som en metode for å rette fokus på utvalgte områder, belyse dette fra en teoretisk vinkel, og 
utveksle erfaringer og praksisfortellinger, og reflektere sammen og barnehage-vis over gitte 
problemstillinger / utfordringer.  
 
Barnehagene i Harstad har i mange år arbeidet etter BU modellen (systematisk 
begrepsundervisning). I dette arbeidet inngår også begreper knyttet til realfagene. 
 
Det er ikke krav om særskilt kompetanse innen realfagene for å arbeide i barnehage. Svært få ansatte 
har en formell utdanning innen dette området. Selv om alle barnehagene skal arbeide i henhold til 
Rammeplan for barnehagene og de ulike fagområdene, opplever mange barnehager at de trenger 
mer kunnskap om hvordan fagområdene natur, miljø og teknikk, og antall, rom og form, kan 
omsettes i praksis.  
 
Det foreligger ingen formell kartlegging av hvordan barnehagene i Harstad arbeider med realfagene. 
Den enkelte barnehages årsplan kan i en viss grad vise hvilket fokus barnehagen har på disse 
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fagområdene.  Det foreligger heller ingen kartellegging av i hvor stor grad barn i barnehagen har fått 
kjennskap til ulike sider ved realfagene, og aktuelle begreper.  
 
En spørrerunde blant styrerne i barnehagene i Harstad viser at det etterspørres 

- En bevisstgjøring om hva realfag er / kan være i barnehagen 
- En bevisstgjøring om hvilke begreper som bør innføres og brukes 
- Gode eksempler på aktiviteter 
- Utvikle BU modellen i en realfaglig kontekst 
- Utvikle den fagdidaktiske kompetansen innenfor realfagene 
- Mer fokus på fagområdene «natur, miljø og teknikk» og «antall, rom og form» i forhold 

til overgang barnehage/skole 
 
 
 

Kompetanseheving- skole 
 
Harstad kommune har over flere år hatt en god og sterk struktur på sine utviklingsarbeid på 
skoleområdet. Vi er ute av pulje i Ungdomstrinn i utvikling (pulje 1), men vi har fortsatt med samme 
organisering og har fortsatt tilsatt ressurslærere.  Alle skolene i kommunen deltar i dette 
utviklingsarbeidet. Det legges stor vekt på faglighet og praksisfortellinger på Dialogsamlingene der 
alle skolers utviklingsgrupper deltar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUS: Rektorene og skoleeiernivået utgjør Kvalitetsutvalg for skole  

◦ ledes av en rektor, månedlig møte 

◦ Arbeidsutvalg, AU, planlegger, innstiller, beslutter, tilrettelegger. 
 
Faggrupper: alle lærerne deltar i en av fire faggrupper: 

◦ kunstfag, norsk, engelsk, matematikk (realfag), opprettet i VFL-prosjektet  
Skolevise og kommunale faggrupper: 
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◦ På hver skole ledes faggruppa av 1 lærer som også er sin skoles representant i 
kommunal faggruppe 

 
 
Kommunal styringsgruppe 

◦ KUS-AU 

◦ Rådmann/skolefaglig rådgiver 

◦ Utviklingsveileder 

◦ Ressurslærere 

◦ HTV 

◦ UH-sektoren, UiT 
 
Dialogkonferanser: 4 årlige konferanser à 2 dager 

◦ Ledes av veilederne fra UH, Universitetet i Tromsø 

◦ Arbeidsutvalget til KUS, ressurslærere, utviklingsveileder, hovedtillitsvalgte UDF og 
UiT planlegger innhold for dialogkonferansene 

◦ Skolenes utviklingsgrupper (ledere av faggruppene på skolene+ ledelsen), 
ressurslærerne, utviklingsveileder, UiT og skoleeiernivået 

◦ Firedelt: forelesninger, på-tversgrupper, skolegrupper, presentasjoner 

◦ 2 årlige møter for alle skoleledere 
 
 
I tillegg har kommunen mange lærere på videreutdanning innenfor realfag, men vi ser at lærere som 
underviser i realfag på de laveste trinnene har vært mindre representert på videreutdanning. 
 
Lærerens kompetanse er den viktigste faktoren for å styrke barn og unges læring i realfag. På 
landsbasis er det mange lærere i grunnskolen som ikke har faglig fordypning med studiepoeng i de 
fagene de underviser i. De fleste lærere med realfaglig fordypning finner vi på ungdomstrinnet og det 
er langt færre lærere med realfaglig fordypning på barnetrinnet.  
 
 
 

Kompetansekrav for undervisning jfr oppl.loven § 10-2. Kilde: GSI-rapportering pr.1/10-15 

 1.-7.årstrinn 8.-10.årstrinn 

 Minst 30 
stp i faget 

0-29 stp i 
faget 

Sum lærere 
1.-7.årstrinn 

Minst 60 
stp i 
faget 

30-59 stp i 
faget 

0-29 stp i 
faget 

Sum lærere 
8.-10. årstrinn 

Matematikk 74 42 116 22 12 3 37 

% andel 64 % 36 %  59 % 32 % 9 %  

 
I opplæringsloven er det krav om at lærerne må ha relevant kompetanse i undervisningsfagene jf. 
opplæringsloven § 10-2 og friskoleloven §, stilles det krav til 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 
studiepoeng på ungdomstrinnet for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og 
engelsk. 
Tabellen ovenfor er innrapportert i GSI pr. 1/10-15 og viser hvor mange studiepoeng lærere har som 
underviser dette skoleåret i faget matematikk. 
På barnetrinnet har 64 % minst 30 studiepoeng, mens for ungdomstrinnet er det 59 % som har 60 
eller flere studiepoeng og 32 % som har mellom 30 – 59 studiepoeng, tilsammen 91 % som har mer 
enn 30 studiepoeng.  Det er et stort behov for å videreutdanne lærere som skal undervise i 
matematikk, både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet slik at lovkravene til kompetanse blir 
oppfylt.  

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A710-2
http://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/%C2%A74-2
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Da vi søkte om å bli Realfagskommune var en av begrunnelsene at vi organiserer satsingen innenfor 
etablert struktur.  I tillegg har vi også fått 10 lærerspesialister, 7 innenfor realfag og 3 innenfor norsk. 
Begge disse to satsingene ser vi klart i sammenheng med det arbeidet vi allerede gjør innenfor 
Ungdomstrinn i utvikling. Det har i satsingen Ungdomstrinn i utvikling vært hovedfokus på 
lesing/skriving/regning i fag og klasseledelse. Det vil også være et fokus på kompetanseheving som er 
fagspesifikk, både gjennom videreutdanning og skolebaserte kompetansetiltak.  
 

 

 

Læringsresultater 
 
Eksamen 
Eksamensresultatene i matematikk (ca 1/3 av elevene var oppe i faget) for skoleåret 2014/15 viser et 
resultat som ikke er tilfredsstillende for Harstad kommune. 47 av 95 elever fikk karakteren 1 eller 2, 
dvs 49,5 % av elevene. Det er svært få/ingen elever som fikk karakteren 5 og 6.  
 

Karakterfordeling eksamen 1 2 3 4 5 6 Snitt 

Matematikk 10. årstrinn-E(MAT0010) 20 27 24 15 9 0 2,64 

 
Lav kompetanse først og fremst i matematikk, men også i naturfag, er en viktig årsak til manglende 
gjennomføring av videregående opplæring. 
 

Indikator og nøkkeltall 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Harstad kommune skoleeier - 
Matematikk skriftlig eksamen 

3,2 2,9 3,2 2,8 2,6 
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Troms fylke - Matematikk skriftlig 
eksamen 

3,1 2,9 3,1 2,9 2,7 

Nasjonalt - Matematikk skriftlig 
eksamen 

3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 

 
 
Internasjonale undersøkelser fremhever at positive holdninger, engasjement og motivasjon er av 
betydning for elevenes læring. 
På tross av satsinger som Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling over år ser vi ikke dette 
igjen på eksamensresultatene i matematikk til elevene når de går ut av grunnskolen. Totalt sett ligger 
vi like under landssnittet, men det er ikke noen målestokk siden landssnittet  ikke er så høyt. Derimot 
ser vi at resultatene i norsk er over landssnittet og i engelsk på landssnittet. I disse to fagene er 
landssnittet mye høyere enn det er i matematikk.  
 
 
Elevundersøkelsen 
I Harstad kommune ser vi en positiv utvikling totalt sett på Elevundersøkelsen innenfor områdene 
motivasjon, mestring og trivsel, men vi ser også at motivasjonen blir lavere dess eldre elevene blir.  
Her ser en hvordan svarfordelingen for elevene plasseres i en firefeltstabell som består av forholdet 
mellom trivsel og motivasjon. Motivasjonsaksen består av variabel 1.1. Motivasjon, mens 
trivselaksen består av variabel 2.1. Sosial trivsel (PULS) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Et av de fagene der elevene ofte sier de mister motivasjonen i, er i matematikk.  
 
Nasjonale prøver 
Når det gjelder resultatene på nasjonale prøver i regning ligger Harstad litt i underkant av nasjonalt 
nivå på alle tre årstrinnene. Det er gjort en analyse på alle skolene hvor det viser seg at elevene 
skårer dårligst på oppgaver som er sammensatte med mye tekst, målinger, tolking av tabeller, 
statistikk og omgjøring av måleenheter.  
 
Kartleggingsprøver på 1.-3.trinn 
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Totalt sett har vi for mange elever som ligger på eller under bekymringsgrensen i regning.  
 

Hva vil vi oppnå? 
 
HOVEDMÅL 1 
Øke elevenes læringsutbytte innenfor realfag 
 
HOVEDMÅL 2 
Barnehagene skal legge til rette for å øke barns nysgjerrighet for realfag 
 
HOVEDMÅL 3 
Utvikle lærernes og de ansatte i barnehagene sin kompetanse 
 
HOVEDMÅL 4 
Flest mulig av elevene gjennomfører videregående opplæring 
 

Målgrupper 
Alle lærerne på grunnskolen og ansatte i de fire utvalgte barnehagene. Barn i barnehagene og 
elevene på skolen. 
 

Samarbeidspartnere-interne og eksterne 

Newtonrommet 
 
Harstad var først ute i Norge med å etablere Newton-rommet, Kunnskapsparken i samarbeid med 
kommunen og Regionrådet etablerte dette, for fire år siden overtok Harstad kommune rommet. 
Newtonrommet ligger i tilknytning til Stangnes 8-13, dette er en skole for elever som ønsker en mer 
praktisk tilnærming i sin læring.  
 
Elever fra skolene kommer og har opplegg på Newton-rommet og det er to lærere som gjennomfører 
dette opplegget, en lærer fra Hagebyen skole(50%) og en lærer fra Heggen vgs (25%). 
Kunnskapsparken har over år utviklet praktiske undervisningsmoduler som brukes i Newtonrommet 
og som skolene lett får tilgang til.  
 
Tilbudet til barnehagene er ikke så stort og omfattende som til skolene. Under Forskningsdagene har 
det imidlertid vært et tilbud om kjøkkenkjemi til noen av de eldste barna i barnehagen på 
Newtonrommet. Dette kan videreutvikles og videreføres i framtiden. 
Newtonrommet samarbeider med Nord - Norsk Vitensenter. Inneværende skoleår her Vitensenteret 
gjennomført åtte halvdagsaktiviteter for elever på barnetrinnet og en kursdag for lærere på 
ungdomstrinnet. 
Newtonrommet samarbeider også med Forskerfabrikken. Inneværende skoleår gjennomførte 
Forskerfabrikken to uker med sommerskole for mellomtrinnselever. De gjennomfører også to runder 
med forskerkurs for denne elevgruppen i løpet av høsten og vinteren. 

Universitetet i Tromsø 
 
Harstad kommune har gjennom flere år samarbeidet med Universitetet i Tromsø i forhold til 
skolebasert kompetanseheving. Vi fortsatte samarbeidet  etter at Harstad kommune er ute av pulje 1 

https://www.npf.no/nyheter/newtonrommet-i-harstad-article2163-193.html?archive%255bstart%255d=2012-01-01&archive%255bstop%255d=2012-12-31&useArchive=1
http://newton.no/rom/energi-og-miljorom-harstad-1003.aspx
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i Ungdomstrinn i utvikling.  Gjennomføring av dialogsamlingene, veiledning på dialogsamlingene og 
veiledning til skolene, ressurslærerne, skoleledere og skoleeier.  
(Vi har også et samarbeid høsten 2015 i forhold til skolering av lærere på mellomtrinnet som 
underviser i norsk og naturfag. ) 
 

Kunnskapsparken Nord 
 
Gjennom sitt samarbeid med næringslivet og Harstad kommune, er Kunnskapsparken Nord en positiv 
pådriver for å få til et enda større engasjement og interesse blant lærere/elever og barn for realfag. 
Kunnskapsparken har et godt samarbeid med næringslivet, spesielt innenfor oljerelaterte bedrifter i 
Harstad. Bedriften er ansvarlig for flere realfagsrettede arrangement i regionen som skolene benytter 
seg av. 
 

 Flere skoler har vært med på First lego league. Dette er en teknologiturnering for barn og 
ungdom som gir gode muligheter for skole-hjem samarbeid.  

 Under Forskningsdagene blir elever fra 9. og 10.trinn invitert til et opplegg sammen med 
næringslivet som kalles Forbilder fra Næringslivet. Opplegget har vist seg å gi gode resultater 
i forhold til skole-næringslivssamarbeid og gjør at ungdommen i regionen får god kjennskap 
til næringslivet og de mulighetene som finnes her. 

 Det har siden 2014 blitt arrangert «Energy on the loose» for elever på 9.trinn. Hovedmålet 
for dagen er å fange elevens oppmerksomhet og interesse, og øke interessen og kunnskapen 
om utdanninger innenfor områder som petroleumsnæringen og andre energirelaterte 
bedrifter har bruk for. Dagen brukes også til å bygge stolthet og tilhørighet til landsdelen og 
fremme vårt ønske om å beholde dem, alle som en. 

 Det er etablert et nettverk mellom skolene på alle nivå og næringsliv i regionen. Dette ble 
etablert våren 2014 og skal videreføres med et seminar i mars 2015. Seminaret er et 
samarbeid mellom skolene i Harstad, næringslivet og naturfagsenteret. Som en forlengelse 
av seminaret skal prosjektet Energiskolene gjennomføres på de to videregående skolene og 
en ungdomsskole i Harstad. 

 
Det kan nevnes at noen barnehager har fått tildelt «Mattemeisen» fra Tekna (Teknisk-
Naturvitenskapelig forening). «Mattemeisen» tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen, og 
fagområdet «Antall, rom og form», og er en sekk som inneholder ideer til aktiviteter og utstyr som 
trengs, og som vil være lett tilgjengelig bla når barnehagen er på tur. Det er et ønske at en gjennom 
prosjektet kan spre dette opplegget til alle barnehagene i kommunen. 
 

Rakettstasjonen på Andenes 
 
Harstad kommune og NAROM, nasjonalt senter for romrelatert opplæring har inngått en 
samarbeidsavtale, avtalen gjelder kompetansehevingstiltak for lærere, undervisningsopplegg for 
elever både i Harstad og i romskipet Aurora på Andenes.  
 

Lærerspesialistene 
 
Vi har ansatt 10 lærerspesialister i Harstad kommune, 7 i realfag og 3 i norsk. Disse skal være med på 
å styrke den lokale satsingen på realfag.   


