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Hva har vi holdt på med? 
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Hvorfor stiger vannet? 

Hva kan hver av oss 

gjøre for å bekjempe 

global oppvarming? 

Kan golfstrømmen stoppe? 

Orkaner? En ny istid? 

Hva skjer med Atlanterhavet 

når vannet stiger? 

Hva skjer med polarbjørnen? 



En internasjonal strømning 

• “whereas the science education 

community mostly agrees that 

pedagogical practices based on 

inquiry-based methods are more 

effective, the reality of 

classroom practice is that in the 

majority of European countries, 

these methods are simply not 

being implemented.” 
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Forskerspiren møter grunnleggende ferdigheter 

Forskerspiren 

Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et 

produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som 

dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. 

Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske 

observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, 

begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal 

ivareta disse dimensjonene i opplæringen. 

 

• Grunnleggende ferdigheter 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å beskrive 

egne opplevelser og observasjoner fra naturen, fra eksperiment, fra 

ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser. Å formulere 

spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og 

uttrykksformer, inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi 

konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. 
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Hvem er vi? 

• Forskningssamarbeid mellom 

• Universitetet for miljø- og biovitenskap (Erik Knain, prosjektleder),  

• Universitetet i Bergen (Stein Dankert Kolstø) og  

• Universitetet i Oslo (Ola Erstad),  

• 4 stipendiater: Birgitte Bjønness (NFR), Gerd Johansen (NFR), Idar 

Mestad (NFR), Anne Kristine Byhring (UMB) 

• 6 skoler i Akershus og Hordaland 

• 6 masteroppgaver 

• Bente Klevenberg, Simen Smestad, Mette Nordby, Kaja Østenfor, Cecilie 

Ackenhausen, Rønnaug Bratberg 

• http://elevforsk.umb-sll.wikispaces.net/Masteroppgaver 

 

• Finansiert 2007-2012 av Program for praksisrettet FoU, NFR 
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Hvordan? 
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Tre kjennetegn på utforskende 

arbeidsmåter 
• Arbeidet bygger på et spørsmål 

formulert innledningsvis (med 

ulike grader av styring) 

• Elevene bruker data og 

informasjon til å utvikle, 

etterprøve og velge mellom 

mulige svar  

• Elevene arbeider med å vurdere 

og videreutvikle svar i en 

utforskende prosess. 
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Elevenes utbytte 

• Læring som kunnskapstilegnelse  

• Læring som deltakelse i faglige praksisfellesskap 

 

• Skriving av forklaringer 

• Øving av eksperimentrapport 

• Delta i diskusjoner, som «kritisk venn» 

• Kritisk vurdering av informasjon 

• Tolke og argumentere over egne data 

• Håndtere sammensatte og tverrfaglige spørsmål 

• Lære vitenskapelig metode 

• Kollektiv kunnskapsbygging 
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DeSeCo 
Definition and Selection of Competencies (OECD) 
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Hattie’s «Visible Learning» 

• «The aim of this book has been to provide an 

explanatory story about active and passionate 

teachers as contrasted with facilitative and inquiry 

methods» (s. 248) 

•  MEN- han siterer også 

• «if students are placed in an environment in 

which they can actively connect the instruction to 

their interests and present understanding and 

have an opportunity to experience  collaborative 

scientific inqiury under the guidance of an 

effective teacher, achivement will be accelerated» 

(s. 148)  
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Viktigere for prosessmål enn innholdsmål 

• prosessmål (d=0,4; d=1,02))  

• innhold (d=0,26; d=0,4) ) 

• «Overall, inquiry-based instruction was shown to produce 

transferable critical thinking skills as well as significant 

domain benefits, improved achievment, and improved 

attitude towards the subject» (s. 210) 

• Problembasert læring: liten effekt for overflatelæring, men 

stor effekt på dybdeforståelse (s. 211) 
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Rammer og støttestrukturer 
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Lærerens rolle å åpne opp og trekke 

sammen 
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Kompleksitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Høy sakskompleksitet innebærer at det verken er mulig 

eller ønskelig å styre eleven mot ett bestemt utbytte eller 

produkt 
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Om parallellene 

• «halvåpen utforskning» 

• Ressurser i form av innspill 

• Spørsmål til drøfting 

• Verktøy: gruppesamtaler og innspill i wiki  

• http://elevforskkonferansen.umb-sll.wikispaces.net/  

 

Wikien åpen for lesing for alle i en uke etter konferansen. Etter det: 

Kun for medlemmer (klikk «join»). Fortsatt dialog.  
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