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henter data: Målestasjonen «Gabriel» samler opplysninger om Store Lungegårdsvann som elevene kan bruke i realfagsundervisningen. – Mat-
teundervisningen blir gøyere og føles mer viktig når vi får ekte data, forklarer Magnus Abrahamsen i 1. trinn ved Amalie Skram.  FOTO: PRIVAT

enGaSJert: Tiril Konow forklarte kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen om dataene de henter ut fra målestasjonen.  FOTO: MAGNE TURØY

Ekte data fra må le sta
sjo nen «Gabriel» i 
Sto re Lun ge gårds
vann gjør mat te ti me
ne mer spen nen de. 
– Noe helt an net en 
kje de lig teo ri, sier 
Mag nus Ab ra ham sen.

Lin da HiL Land
linda.hilland@ba.no

ny gård: Ele ve ne ved Ama lie 
Skram vi de re gå en de sko le er 
gla de for at de får bru ke «ekte» 
ob ser va sjo ner i re al fag un der
vis nin gen. 

– Det lig ger nem lig en må le
sta sjon ute på Sto re Lun ge
gårds vann. En gang hver tred je 
time døg net rundt gjen nom fø
rer bøy en må lin ger. Det vil si 
må lin ger av blant an net van
nets tem pe ra tur og ok sy gen. 
Må lin ge ne bru ker vi i un der vis
nin gen. Blant an net til å lage 
gra fer for å be skri ve tem pe ra
tur ut vik lin gen over tid, sier 
16år in gen. 

Han for kla rer at når de bru ker 
ekte data blir ma te ma tikk mer 
vik tig og en ga sje ren de. 

– Det er ikke bare tall i en bok, 
men noe vi bru ker i det vir ke li
ge liv, sier Magnus Ab ra ham
sen.   

– Må snu mat te tren den
Sam ar beids pro sjek tet mel lom 
UiB, Ama lie Skram, Bjerk nes
sen te ret for kli ma forsk ning, 
Bergen Ma ri ne forsk nings klyn
ge er i ferd med å bli en stor 
suk sess. 

I går var kunn skaps mi nis ter 
Tor bjørn Røe Is ak sen (H) på be
søk for å få høre om pro sjek tet.  

– Norge har for man ge ele ver 
på et for lavt nivå i ma te ma tikk 
og na tur fag. Få pres te rer på et 
høyt nivå. Jeg tror nett opp det
te pi lot pro sjek tet er et eks em
pel som kan være med å snu 
den ne tren den. 

– Må ten dere har klart å kob le 
ele ver med læ rer kref ter fra Uni
ver si te tet og forsk nings mil jø er 
er frem ra gen de. Jeg tror at det å 
ar bei de med ob ser va sjo ner fra 

�� Slik skal elevene bli flinkere i realfag

«gabriel» gjør 
realfag gøyere

må le sta sjon vil gi økt for stå el se 
for hvor dan na tu ren vir ker. Jeg 
tror også det gjør mat te ti me ne 
gøy ere, på pe ker han. 

Det er stu den ter og fors ke re 
ved geo fy sisk in sti tutt som har 
gjen nom ført må lin ge ne og 
gjort dem for ståe lig for ele ve ne 
i den vi de re gå en de sko len. 

I til legg har de laget både teo
re tis ke og prak tis ke opp ga ver 
ba sert på må lin ge ne.

Bro mel lom ut dan nin ger
– Opp ga ve ne er først og fremst 
in spi re ren de for ele ver som sy
nes mat te og re al fag blir for teo
re tisk. De som ikke skjøn ner 
helt hvor for mat te er nyt ti ge i 
det vir ke li ge liv, for kla rer stu
dent Morven Muilwijuk ved 

geo fy sisk in sti tutt. Han har job
bet med pro sjek tet i ett år og 
hå per nå at and re sko ler kan 
bru ke må lin ge ne i re al fag un
der vis nin gen.

– Pro sjek tet har også klart å 
lage en bro mel lom de uli ke ut
dan nin ge ne. Det kan på sikt gi 
økt re krut te ring til re al fag.

Ny lig fikk pro sjek tet én mil li
on kro ner fra Spa re bank stif tel
sen for å gjø re da ta ma te ria let 
til gjen ge lig til fle re sko ler. 

– Vi vil åpne en nett si de som 
skal være åpne for alle in ter es
ser te. I til legg har vi pla ner å få 
på plass en læ re bok som skal 
være et sup ple ment til den van
li ge læ re bo ken, sier rek tor 
Bjørn Lyn ge dal ved Ama lie 
Skram vi de re gå en de sko le.

Bergens tidligere finansbyråd, 
Liv Røssland, har lyst til blir 
byråkrat på Sotra, melder 
Vestnytt. 

I fjor sommer trakk den 
erfarne Frp-politikeren seg som 
byråd etter en krangel med 
Høyre om salg av Bergen 
tomteselskap. Etter avgangen 
har hun lett etter ny jobb da 

hun valgte å trekke seg helt ut 
av politikken.

Tidligere i vår var 54-åringen 
en av elleve søkere til rådmanns-
jobben i kystkommunen Fedje. 
Nå søker hun altså jobben som 
rådmann i Sund kommune. 

– Det er en utrolig interessant 
stilling i en interessant tid, sier 
Røssland til lokalavisen. 

Søknadsfristen gikk ut tirsdag 
denne uken, men allerede 13 
juni håper kommunen å ansette 
ny rådmann. 

Røssland er en av ni søkere på 
stillingen. Opprinnelig var det 
20 søkere, men over halvparten 
trakk seg før søkerlisten ble 
offentliggjort. 

Dersom Røssland skulle få 

jobben, er det ikke sikkert den 
blir så langvarig, da stillingen 
som rådmann kan bli overflødig 
dersom Sund slår seg sammen 
med Fjell. 

Nåværende Sund-rådmann, 
Stig-Arne Thune, slutter 5. juli. 
Han skal over i ny jobb som 
regiondirektør i UDI. 

Liv Røssland (Frp) vil bli rådmann i Sund

vil ha ny Jobb: Tidligere finansbyråd Liv 
Røssland (Frp). 


