
P12: Naturvitenskapens egenart gjennom 
førstehånds kunnskap

Erfaringer fra to ulike prosjekter der elevene skulle 

lære naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte

11.15 – 12.00

Stipendiat Birgitte Bjønness og

Prof. Stein Dankert Kolstø



Utfordring

► Lære utforskende arbeidsmåte

 Kunnskap 

 Metodekompetanse

► ”Kokebok-øvelser” bekrefter feilaktige 
forestillinger

 eksperimenter gir uforanderlige, objektive fakta

 vitenskapelige modeller er kopier av virkeligheten

 kreativitet og originalitet ikke er involvert i 
naturvitenskap



Utprøving 1: Åpen utforskning

Læringsmål med Forskerspireprosjektet:

 lære den naturvitenskapelige arbeidsmetoden

 hevet IKT- kompetanse i naturfag

 skape nysgjerrighet og interesse for naturfag blant 
elevene ved å la elever få hovedrollen som
naturforskere



Forskerspireprosjektet

Tidsramme: 12 uker ca 2 timer i uka

Faser i prosjektet:

 Introduksjonsfase

 Idé- og planleggingsfase

 Gjennomføringsfase

 Avslutningsfase

Eksempel : hva har best kvalitet av drikkevann 

fra springen og flaskevann?



Rammer og støttestrukturer 

Fremme fokus og framdrift

 Planmal , logg, mal for sluttprodukt

 Støtte til ideutvikling

 Vurderingskriterier

 Labutstyr, IKT verktøy

Tilrettelegging for informasjonshenting

 Lenkesamling

 Forelesning

 Informasjon fra medelever

Tilrettelegging for faglig refleksjon

 ”Forskermøter”

 Utfordrende veiledning og 

fellessamtaler

Planmal for Forskerspireprosjektet

Gruppemedlemmer…

Tema/problemstilling

Observasjon/Bakgrunn

Hypotese

Eksperiment 

Ukens logg 

Uke 1

Uke 2

Uke 3..

Litteratur/ Relevante fagstoff

Spørsmål

Kommentarer fra veileder/faglærer



Eksempler på støttestrukturer for læring av 
naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte

Små øvelser 
for å trene på 
observasjon 
før prosjektet

”Forskermøter”

læringsmål Høy grad av 
mestring

Middels grad 
av mestring

Lav grad av 
mestring

Formulere 
en testbar 
hypotese

Hypotesen(e) er 
knyttet til 
problemstilling, og 
blir forklart og kan 
testes

Hypotesen er 
knyttet til 
problemstilling, 
men blir ikke 
forklart

Hypotesen er i 
liten grad 
knyttet til 
problemstillinge
n og er ikke 
testbar

osv.

Vurderingskriterier



Vurderinger fra elever i en av gruppene

Selvstendighet

Fra refleksjonsnotat

Thale: Jeg lærte my om selvstendig arbeid i perioden vi jobbet med forskerspiren. Jeg 
føler at Silje og jeg fikk veldig mye positivt av dette prosjektet..

Silje: Jeg synes det har vært veldig moro å jobbe med dette prosjektet. Jeg har trivdes 
med å få jobbe så selvstendig som det vi har

Fra intervju

- Lærer dere mer av å gjøre et forsøk, da dere fikk velge tema selv, enn et mer 
tradisjonelt forsøk?

Silje:  Ja jeg synes vi lærer mye av å gjøre det selv og finne ut hva vi har lyst å 
jobbe med.  Vi får ideer fra læreren, men jobber mye mer selvstendig, og det er 
bedre å jobbe på den måten.



Om metode

Fra refleksjonsnotat

Thale: Vi lærte mye om det å gjøre målinger og fant ut at vi hadde alt for få 
hårprøver til at resultatet kunne bli 100% pålitelig.. Dessuten tror jeg at målingene 
vi gjorde av styrke var upålitelige og ukorrekte og at det ikke var den beste måte å 
måle styrke på.. 

Silje: Prosjektet har vært en veldig god anledning for oss til å finne noe vi lurer på, og 
bruke den vitenskapelige metoden for å finne svar på hypotesen vår, lære oss å 
bruke instrumentene for måling av hårstrå. I tillegg har vi lært å bruke 
dataprogrammet «Logger Pro» for å måle styrken til hårstråene. 

Fra intervju

- Tror du at du lærer mer teorimessig?

Thale:  Det kommer jo an på, som på de forsøkene på ungdomskolen, så var det et 
pensum som du skulle gjennom så det var derfor vi gjorde det bestemte forsøket.  
Men dette forsøket gjør vi ikke for å finne ut om den bestemte tingen i pensum.  
Så det er kanskje ikke så nødvendig for oss å vite hvor tykt et hårstrå er, men vi 
lærer faktisk hvordan man kan undersøke sånn ting. Det er viktig.



Om motivasjon

Thale: Jeg føler at jeg lærte mer om det meste, både selvstendig arbeid, hår, 
styrke, PC-programmet ”Logger Pro” og samarbeid ..erfaringene fra dette 
prosjektet er definitivt noe jeg skal ta med meg videre. 

Silje: Jeg liker best vanlig undervisning egentlig så jeg var litt skeptisk, litt 
kommer jeg til å finne noe bra og hvordan i verden kommer jeg til å gjøre 
det.  Jeg tenker veldig firekantet ikke sant.  Men da vi kom i gang så ble 
det kjempe gøy.



Elevenes vitenskapelige resonnementer

De fleste elevrapportene viser relasjons-baserte resonnementer

Fra konklusjon i rapport

Hypotesen vår var at hydrokarbon glider 
var raskere enn fluorkarbon glider på 
kaldt føre. Den hypotesen var feil, FC 
skiene gikk 2,2 km/h raskere i snitt enn 
CH, og i et eventuelt renn vil man da 
tjene flere minutter om det er en lang 
distanse. Som sagt var det vind og 
ujevne forhold som resulterte til 
merkelige resultater.



Fra konklusjon på poster

Etter at vi hadde lært mer om temaet 
D-vitamin fant vi at også hudtypen 
spiller en rolle for hvor mye D-vitamin 
kroppen tar opp. Det er fordi kroppen 
danner D-vitamin når den blir utsatt 
for UV-stråler. Mørk hud trenger 5 
ganger så mye sol for å produsere like 
mye D-vitamin som lys hud. Det kan 
være en av forklaringene på at Ida 
sitt D-vitamininnhold steg så mye mer 
enn Line sitt.

Enkelte har elementer av teori-inkluderende resonnement



Utprøving 2: Styrt utforskning

Læringsmål
► Introduksjon

 Forskningsspørsmålet må være naturvitenskapelig

► Metode
 Forskere må bare variere en ting om gangen, ...

► Data
 Forskere må notere observasjonene slik de ser dem, og 

ikke tolke mens de observerer. 

► Diskusjon
 Forskere må fortelle hva de mener er mulige 

forklaringer på observasjonene. 

► En eksperimentrapport består av ...



Opplegg

►Hvilke typer forurensning 
påvirker planters vekst?

Åpen utforskning

Med struktur og fremdrift

Lære av aktivitetene

Kortforedrag

Snakke- og skrive oppgaver

Refleksjon



”Støttestrukturer”

► Strukturere arbeidet

► Eksemplifisere

► Læringsmål



Fra gruppeoppgave siste time

► Hver gruppe skal skrive minst tre korte setninger om ”Hvordan 
arbeider forskere?”

► For å være sikker på det de tester, må de teste 
det flere ganger

► De må variere mye for å se hva som virkelig 
påvirker planten

► Man må observere kun det som måles

► Diskutere årsaker til at dette skjedde.

► Ha en god plan

► Grundig metode



Fra eksperimentrapportene

►Diskusjon

 Vi mener at svaret er at planter ikke tåler saft fordi at 
saften har stoffer som planten ikke tåler. 

 Observasjonene støttet oss fordi at plantene visnet og 
vi trodde at plantene ikke tåler det.

 Vi er sikker på at dette svaret er riktig fordi at 
plantene visnet og da har vi noe som kan bevise at 
plantene ikke tålte saft.



Oppgave 3 på prøven

► Hvorfor er det viktig at forskere først skriver ned det de ser, 
og så etterpå spør seg hva som kan være forklaring på det 
de så og sammenlikner med hypotesen?

- Fordi da kan man selv 

bestemme om det er sant. 

Man kan selv se hvordan 

sammenhengen er og om vi vil 

tro på det fordi de forklarer oss 

hvordan de har fått resultatet 

og det de har sett.

- Fordi at visst forsøket skal være så pålitelig som mulig må 
forskere skrive ned akkurat det de så, f.eks. at planten hang 
med bladene, da kan man ikke skrive at planten var giftig for 
det ser man ikke.

- man må 

skrive 

nøyaktig hva 

man ser så 

man kan 

sammenlikne.



Til diskusjon

►Hvilke aktiviteter utvikler elevenes 
kompetanser i naturvitenskapelig tenke- og 
arbeidsmåte?

Opplegg

5 min: tenk over spørsmålet, hvilke erfaringer eller      
observasjoner har du gjort deg?

5 min: del tanker med sidemann

5 min: felles diskusjon


