
Parallell 1: Rapportskriving i 
utforskende arbeidsmåter

15.00 – 16.00
Prof. Stein Dankert Kolstø

Stip. Idar Mestad
Universitetet i Bergen, 

Institutt for fysikk og teknologi

Lære å argumentere 
naturvitenskapelig



Vannprosjektet

Utprøvd våren 07, 08 og 09
Per, Solveig, Cathrine, Siri, 

Svein, Sverre





Oppgave
• Skriv en rapport der dere presenterer observasjoner av 

kjennetegn på smådyret og dets omgivelser samt 
kunnskap om smådyret. 

• Dere skal bruke observasjonene og kunnskapen til å
begrunne en påstand om hvilken art det er dere har 
studert og hvor gode leveforhold den har i vannet.



Observasjoner
Teori

- Abstrakt
- Språk

Naturvitenskap





Fra en enkel rapport – 9.trinn

• Hensikt: Lære mer om Igler 
• ...
• Apeltunvannet har ganske mange Igler, vi 

tok en håv litt nedi bunn og dro den 
bortover så fikk vi 7 igler i håven, så vi 
antar at det er mange igler der og at de 
trives.



Fra en grundig rapport – 9.trinn

• Vi vil vurdere hvilken art eller gruppe som et av dyrene vi fant
tilhører, og hvordan vi tror det vil gå med den i tjernet 
fremover.

• ...
• Diskusjon
• - Vi mener at vi har funnet Gråsugge fordi beskrivelsene i bøkene 

stemmer overens med observasjonene vi gjorde. Vi fant vårt insekt i 
et ferskvann på ca.1meters dyb, og den samme informasjonen har 
vi funnet i faktabøker. 

• - Selv om Råtjern er et veldig forurenset vann, er Gråsugga en av de 
få artene som overlever der. Gråsugga tåler lavt oksygennivå i 
vannet og mye forurensning, men pH kan ikke være surere enn 5 for 
at denne artene skal overleve. Gråsugga er alt etende men lever for 
det meste av plantekost. Den oppholder seg som oftest under 
steiner og planter, fordi den vil skjule seg for å ikke bli spist. 
Gråsugga blir spist av mange forskjellige typer fisker. Vi tror at 
denne arter forkommer ofte i forurensningen er så høy. Noen av 
grunnene til at vi tror at vannet er forurenset: Vannet er igjengrodd, 
det er et tynt oljelag over vannet. 



Lærerikt?
Fra intervjuet med to grupper av elever ett år etter 

• Teori

– navn på utstyr og prosedyrer

– observasjoner av biotiske og 
abiotiske faktorer

– noen smådyr og navn på noen få

• Naturvitenskaplig argumentering

– at de skulle begrunne en påstand 
om hvilket dyr de hadde funnet 





Argumentasjon

• Læreplan
– Lære hvorfor argumentering er viktig i naturvitenskap

(Funn tyder 
på at) det 
finnes 
rennende 
vann på
Mars

Slike endringer kjenner vi 
fra jorden der vi vet at 
rennende vann har 
errodert og formet 
overflaten

Bilder av Mars’ overflate 
viser spesielle endringer 
i overflaten

Påstand

Rettferdiggjøring

Underbygging



Klassisk struktur i eksperimentrapporter

• Innledning
– Teoristyrt: Spørsmål og hypotese

• Metode
– Dokumentere ”fair test”

• Observasjoner
– Dokumentere mønstre og usikkerhet

• Diskusjon
– Begrunner tentativ tolkning med 

mønstre i data



9. trinn elevers 
(u-)kritiske vurderinger? 

– Konklusjon: Strømmen er like stor overalt

– Konklusjon: Hypotesen stemte, og strømmen 
er lik uansett hvor i strømkretsen du måler.

– 5L: Vi tippet at lengden avgjør og det var riktig 
fordi det handler ikke om hvor tung kulen er, 
eller hvor stor utslagsvinkelen er for det blir 
akkurat det samme. Lengden avgjør 
svingetiden.



Forklarende rapporter

• Konklusjon
– Metall og bly ledet strømmen godt. Tre, plast, gummi og tøy 

ledet ikke strømmen godt. Dette viser at de materialene som ikke 
leder strøm godt har faste elektroner og kan brukes som 
isolatorer. Bly og metall leder strøm godt og har derfor løse 
elektroner.

• Konklusjon : 

– Alle tilkoblingene viste likt, fordi det er en 
seriekobling.

• Konklusjon/Hva kom du fram til?
– Massetetthet sier hvor mye 1 cm3 av et stoff veier. Vi beregner 

massetetthet ved å dividere masse (vekt) på volum. Forskjellige 
stoff har egne massetettheter. Ved å beregne massetetthet av 
ting kan vi finne ut hvilke stoff tingen er laget av. Tunge stoffer 
har størst massetetthet.



Karseprosjektet – 8. trinn

• Hvilke typer forurensning 
påvirker planters vekst?

En miljøorganisasjon ønsker å få
næringsliv og husholdninger til å
bruke mindre miljøskadelige 
stoffer i hverdagen. De er redd for 
å gi folk råd som ikke er over-
bevisende eller vitenskaplig 
holdbare. De trenger derfor mer 
kunnskap om hvor skadelige eller 
ufarlige ulike stoffer er.



Læringsmål: 4+1

• 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 ...



Fremdrift

1. Introduksjonstime. Hvordan arb. forskere? 

2. Forskningssp: Hvordan planlegge et ekspr? 
3. Metodeplanlegging 

4. Eksperimentstart 
5. Observasjon 

6. Rapportskriving 
7. Oppsummering



Støttestrukturer



Argumenterende diskusjon



Argumenterende diskusjon



Fra eksperimentrapportene
• Fra ”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.



Elevtilbakemelding

8D gr1: 
– Vi synes det var spennende å

utføre forsøket fordi plantene 
gav oss klare observasjoner. 
Og vi føler også at vi har lært 
mye mer om å skrive en 
skikkelig og pålitelig rapport.



Til diskusjon
Hvordan vi kan få elevene til å skrive om egen utforskning?

1.1. Hva i opplegget kan ha vHva i opplegget kan ha væært viktigst for rt viktigst for 
at elevene skrev argumenter?at elevene skrev argumenter?

2.2. Hvordan fHvordan fåå elever til elever til åå lage bedre lage bedre 
argumenter?argumenter?

OppleggOpplegg
5 min: tenk over sp5 min: tenk over spøørsmrsmåålet, hvilkelet, hvilke

erfaringer har med eleverserfaringer har med elevers
naturfaglige argumentasjon?naturfaglige argumentasjon?

5 min: del tanker med sidemann5 min: del tanker med sidemann
5 min: felles diskusjon5 min: felles diskusjon



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 s å
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.


