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Vitensenter – hva er det?



Vitensenter

• Et vitensenter er et populærvitenskapelig lærings- og 
opplevelsessenter innen matematikk, naturvitenskap og 

teknologi (MNT) hvor de besøkende lærer ved å 

eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og 

voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og 

teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med 
andre.



Exploratorium

• Frank Oppenheimer, San Francisco 1969

• He put down the textbook and filled his classroom with the hands-on 
tools and materials that had become his trademark and that would 
ultimately lead him to create the Exploratorium.

30 000 m2 (+30 000 m2) ca 1,3 mill besøkende



VilVites oppdrag

• Øke interessen for naturvitenskaplige fag, 
realfag og teknologi 

• Inspirere og motivere flere til å utdanne 
seg i den retningen

VilVite har et samfunnsoppdrag



Vitensentrene er en forsterkning og et 
supplement til utdanningssystemet
• Elever:

– Med faglige programmer forankret i ramme- og lærerplaner 
– Utviklet i samarbeid med skolene
– Levert av dyktige pedagoger med faglig bakgrunn innen 

realfag og teknologi

• Lærere og lærerstudenter
– Arena for kursing og faglig utvikling 
– Møtearena 
– Praksisarena for lærerstudenter

• Allmennheten
– Bygger realfagskapital i familier og befolkning generelt
– Anskueliggjør MNT fagenes betydning 



Forankring og 
relevans



Hvorfor vitensenter i Norge?



Kunnskapsnasjonen

• Kunnskapsutvikling - spesielt blant barn og unge. 

• Legge grunnlaget for: 
– Banebrytende forskning og 
– Ledende fagkompetanse hos yrkesutøvere, samt 
– Økt allmenn forståelse for MNT-fagenes betydning

• Kunnskapsnasjonen må styrkes på kort og lang sikt

Norge trenger et realfagsløft – Vitensentrene bidrar til dette





Fra særstilling til omstilling



Norge – middelmådighetens høyborg!!



Idégrunnlaget 





VilVite – pedagogisk plattform



Vitensentre i Norge



Vitensenterprogrammet

• Mål å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten 
generelt. 

• Utforskende opplæring fremmer kritisk tenkning og evne til å tenke 
naturvitenskapelig. 

• Vitensentrene har kompetanse i interaktiv formidling og kan være en 
ressurs for lærerutdanningene.

• Spille en rolle i allmenndannelsen, som en møteplass der publikum 
kan fornye sine kunnskaper på egne premisser. 

• Et minimum av kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig for 
alle borgere i et moderne demokrati. 

• Naturvitenskap og teknologi er også en del av vår felles kulturarv og 
har således påvirket våre levekår til alle tider.



Vitensenterprogrammet

• Initiativ fra KD i 2003 
– Tre vitensentre som var operative (Norsk Teknisk Museum, Vitensenteret i 

Trondheim og Jærmuseet 
– Tre var etablert som prosjekt uten egne publikumslokaler (Bergen, Gjøvik og 

Tromsø)

• Deretter:
– Grenland kom med som prosjekt i 2007, 
– INSPIRIA kom i 2009 
– Vitensenteret Sørlandet kom med i 2013
– Vitenparken Campus Ås ble i 2016
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KDs strategiplan "Tett på realfag" 

Realfagsstrategien har fire 
overordnede mål:
1. Barn og unges 

kompetanse i realfag 
skal forbedres.

2. Andelen barn og unge 
på lavt nivå i realfag skal 
reduseres.

3. Flere barn og unge skal 
prestere på høyt og 
avansert nivå.

4. Barnehagelæreres og 
læreres kompetanse i 
realfag skal forbedres.



De regionale vitensentrene svarer på KDs 
realfagsstrategi «Tett på realfag»

Realfags-
satsningen

Viten-
sentrene

sentrale 
hovedbidrag
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Bidra til å sikre en generell 
forsterking av realfags-
undervisningen i skolen 
og barnehagen

Tilby elever i hele Norge fra 
barnehage til ut 
videregående, jevnlig besøk 
på sentrene og/eller tilbud på 
sin skole

Som ledd i realfagsstrategien kan Vitensentrene:

200.000 
elever 

70 klasser 
hver 

skoledag

1

Dagens status Ønsket status



Sikre nødvendig forsterkning 
av kreativitet, innovasjon og 
digital kompetanse 

Bistå barnehage og skole 
innen:

 Natur, miljø og teknikk
 Teknologi og design
 Teknologi i praksis
 Forskning i praksis
 Teknologi og 

forskningslære

Nordnorsk 
Vitensenter

Vitensenteret 
i Trondheim

VilVite

Jærmuseet

Oslo 
Vitensenter 

NTM

INSPIRIA 
science 
center

Vitensenteret 
Innlandet

DuVerden

Vitensenteret 
Sørlandet

Som ledd i realfagsstrategien kan Vitensentrene: 
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Bidra til kursing av lærere 

Fokus på:
 Aktivitetspedagogikk og 

MNT-fagene
 Nettverksbygging
 Samarbeid med lærer- og 

lektorutdanningene ved 
høgskoler og universitet. 
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Kursing av lærere

Dagens Ønsket

3600 lærere på kurs i 2015

Som ledd i realfagsstrategien kan Vitensentrene: 
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Bidra i utdanningen av nye 
lærere

Vektlegge:
 Bidra til den nye 5-årig 

lærer- og lektorutdanningen 
med å være praksisarena 
for lærer- og lektorstudenter

 Arena for bachelor- og 
masteroppgaver Vitensentrene gir lærerstudenter en unik 

arena for å teste ut egen undervisning –
flere ganger

Som ledd i realfagsstrategien kan Vitensentrene: 
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De regionale vitensentrene svarer på 
Vitensenterprogrammets strategi 2016 - 2019



Mål 1: Bidra til økt kompetanse i bruk av 
vitensentre hos skole- og barnehagelærere

VITEN vil årlig etterspørre (KPI’er):

1. Skriftlige avtaler med skoleeiere og lærerutdanninger i 
regionen

2. Sentrenes tilbud om etterutdanningskurs i bruk av 
vitensentre i realfagsundervisningen for lærere og antall 
deltakere på disse

3. Hvordan senteret kvalitetssikrer etterutdanningskursene



Mål 2: Bidra til å øke familiers realfags-
kompetanse (science capital)

VITEN vil årlig etterspørre (KPI’er):

• Tilbud til familier som bidrar til økt realfagskompetanse 
hos barn og voksne

• Hvordan sentrene vil kvalitetssikre disse tilbudene



Mål 3: Bidra til videreutvikling av sentrenes 
egen kompetanse

VITEN vil årlig etterspørre (KPI’er):

• Hvilke FoU-samarbeid har sentrene inngått med UH-
sektoren?

• Hvilke planer sentrene har for kompetanseutvikling?
• Hvilke fellestiltak sentrene deltar i?



Vitensentersamfunnet – nasjonalt og internasjonalt



Vitensentersamfunnet

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6kfGepr_RAhWGhiwKHSlqA4UQjRwIBw&url=http://combiboilersleeds.com/keywords/sharing-1.html&psig=AFQjCNELV6o8MgQs53madSZpz6Hr4PkUmQ&ust=1484402982846625
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6kfGepr_RAhWGhiwKHSlqA4UQjRwIBw&url=http://combiboilersleeds.com/keywords/sharing-1.html&psig=AFQjCNELV6o8MgQs53madSZpz6Hr4PkUmQ&ust=1484402982846625


Vitensentersamfunnet

• Norge
– Vitensenterforeningen 

• Norden og Baltikum
– NSCF

• Europa +
– Ecsite (European network for science centres and museums)

• Nord Amerika +
– Association of Science-Technology Centers (ASTC)

• Dessuten
– Asia Pacific Network of Science and Technology Centers (ASPAC)
– National Council of Science Museums in India (NCSM)
– Network for the Popularization of Science and Technology in Latin America and 

The Caribbean (Red Pop)
– North Africa and Middle East science centres (NAMES)
– South African Association of Science and Technology Centres (SAASTEC)



Ecsite



Litt mer om VilVite 



VilVite 

• Initiativ fra Hydro (Statoil) i  2005 

• Eiere Bergen Vitensenter AS*):
– Bergen Kommune 30 % (28)
– Hordaland Fylkeskommune 19 % (18)
– Universitetet i Bergen 19 % (18)
– Høgskolen i Bergen 19 % (18)
– Bergen Næringsråd 1% (18)
– Bergen Børsfond 8 % (0)
– Kaffehuset Friele 4 % (0)

*) Opprinnelig eierandel i parentes



Tilbud til ulike grupper
• Alle

– «Fast» utstilling
– Vandreutstillinger

• Skole
– 60 læringsprogram og temaløyper
– Kurs for elever - forskerkurs, SommerViten. 

Etterutdanning lærere
– ”På hjul” oppsøkende virksomhet, Hordaland og 

Sogn & Fjordane
– Konkurranser, prosjekter – eks. 

Energikonkurransen, Prosjekt Fantasi

• Fritid og ferie
– Vitenshow, vitenteater, 3D-filmer
– Verkstedsaktiviteter
– Forskerkurs og andre kurs

• Bedrifter, organisasjoner, voksne
– Arrangementer, ”events”, møter, seminar
– «Team building»
– Populærvitenskapelige opplevelser



92 000
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Besøks-
utvikling



Besøkstall per segment

2015 2016 Endr % Andel

Skole 38809 39895 1086 2,80 33,3

Fritid 68577 69232 655 0,96 57,8

Arrangement 10900 10589 -311 -2,85 8,8

Sum 118286 119701 1415 1,20 100,0

Andel

Barn 70910 71287 377 0,53 59,6

Student 6488 7508 1020 15,72 6,3

Voksne 40888 40906 18 0,04 34,2

Sum 118286 119701 1415 1,20 100,0



Hvem besøker VilVite

Tre hovedgrupper:

1. Skoleklasser, barnehage til videregående ca 35 %
– Ukedagene

2. Fritidsgjester og turister ca 60 %
– Helger, ferier, skolefridager

3. Arrangementer ca 5 %
– I og etter vanlig åpningstid
– Bedrifter, organisasjoner o.l
– Konferanser, møter, familiedager, teambuilding



Hva er oppnådd

Utdanning
• VilVite er en del av skolenes planlegging i 

regionen
• Gode tilbakemeldinger fra lærere
• Økt søkning til realfaglige studier UiB og HiB
• Synliggjøring av karrieremuligheter
• Referansevitensenter i Norge

Fritidsmarkedet
• 94% kjennskap i Bergen og omegn
• Blant Bergens 3 beste familieattraksjoner
• Blant Bergens 5 beste attraksjoner (Trip Advisor)



Hva er oppnådd

Næringsliv
• Møteplass for næringsliv, organisasjoner, 

myndigheter, utdanning og allmennhet 
i relevante sammenhenger

Internasjonalt
• Deltar internasjonalt i vitensenterbransjen, organisasjoner, 

konferanser 
• Samarbeider med de beste europeiske vitensentrene 
Forskning og vitensenterutdanning
• Forskning - deltar i internasjonale og nasjonale prosjekter og har en 

PhD kandidat i staben 
• Har to medarbeidere på «vitensenterstudium» på UMB



Hva sier andre?
1 Ja

2 Nei

N

Denne undersøkelsen 128



Havbyen



Skaperhagen



Senter for realfagstalenter

BT 4.4.2016





VilVite 
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