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Ut å forske? 
Dette heftet er en veiledning for å arbeide med vitenskapelige undersøkelser i skolen. 
Når du gjør en slik oppgave i skolesammenheng skal du 

•  lære om et bestemt fagområde du selv velger å forske på. 

•  lære naturvitenskapelig arbeidsmåte. 
 

Vitenskapelige undersøkelser skiller seg litt fra ordinære elevøvelser. I de fleste 
øvelser gis det en konkret beskrivelse av fremgangsmåten du skal bruke, men slik er 
det ikke her. På samme måte som virkelige forskere skal du lære ved å finne ut på 
egenhånd. Ingen kan da fortelle deg hva du skal finne ut eller hvordan du skal gjøre 
det.  
 
Selv om det ikke finnes "oppskrifter" for hvordan du skal gå fram, er det likevel mye 
å lære for å beherske vitenskapelig arbeid. En må være både kreativ og systematisk. Å 
lære å forske vil si å utvikle tre forskjellige egenskaper: 
 
1. Du må være kreativ. Dette er viktig både for å finne gode problemstillinger og 

for å tenke ut hvordan ting i naturen henger sammen. De beste forskerene er svært 
kreative mennesker. 
 

2. Du må ha fagkunnskaper. Ingen forskere finner ut alt alene. De må sette seg inn 
i det andre har gjort før, og arbeider ut fra dette. Den enkelte forsker arbeider på et 
svært avgrenset område. 
 

3. Du må være systematisk og følge forskningens regler. Noen har kalt forskning 
"en metode for ikke å bli lurt". Når du forsker må du systematisk teste ut og 
kontrollere om kunnkap er riktig, og du må skaffe dokumentasjon som kan 
overbevise andre om at du har rett. Det er da det er viktig å gjøre eksperimenter. 

 
Den morsomste måten å lære alt dette på, er å prøve det i praksis: velge seg en 
problemstilling og sette i gang. Det er dette vi vil oppfordre deg til. Vi vil gi deg noen 
råd på veien og litt hjelp for at du skal gjøre en best mulig jobb. I begynnelsen bør 
kanskje ikke problemstillingene være for kompliserte.  
 
I heftet finner du først litt lesestoff om vitenskap og forskning, deretter noen mer 
konkrete tips. 
 
Naturvitenskap og arbeidsmåter 
Folk flest tenker gjerne at vitenskap hviler på én bestemt forskningsmetode, der 
forskerne gjør detaljerte og nøyaktige målinger og kommer fram til endelige 
sannheter. Dessverre er det ikke så enkelt. For det første finnes det ingen slik felles 
metode som alle forskere bruker. Forskere bruker mange ulike metoder, og det er 
derfor mer riktig å omtale vitenskapelige arbeidsmåter i flertall. At forskere prøver å 
være nøyaktige er nok riktig, men det er ikke slik at nøyaktige observasjoner 
automatisk gir ny kunnskap. Det er heller ikke slik at vitenskapelige kunnskap 
nødvendigvis er sann i absolutt forstand. Skal vi anvende vitenskapelige arbeidsmåter, 
bør vi bygge på en noe mer nyansert forståelse av hva vitenskap er. Nedenfor er det 
listet opp seks grunnleggende trekk ved vitenskap som et utgangspunkt for å forstå 
hvordan naturvitenskapelige forskere arbeider: 
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Vitenskap er en kreativ og åpen aktivitet  
Vitenskap handler om å utvikle ny kunnskap. Ideen om at forskere kun systematisk 
måler eller observerer seg frem til vitenskapelig kunnskap, er forlengst forkastet. 
Forskerne er ”oppfinnere” og ikke ”oppdagere”. Dette er en av grunnene til at 
vitenskapelige undersøkelser er så forskjellige, - kreativiteten kan ikke forutsies og 
kan lede i mange ulike rettninger. Nysgjerrigheten er også en viktig drivkraft i å føre 
vitenskapen fremover. 
 
Vitenskapelig forskning har ulike hensikter.  
Vitenskapelige undersøkelser må sees i lys av sin hensikt. Den mest grunnleggende 
hensikten er å utvikle ny kunnskap. Naturvitenskap bygger på menneskets 
nysgjerrighet om hvordan ”naturen” (hele den kjente levende og livløse virkeligheten) 
er bygd opp og hvordan den virker. Selvsagt er ikke dette eneste hensikten. Francis 
Bacon introduserte allerede på 1700-tallet slagordet ”kunnskap er makt”, og antydet at 
naturvitenskapens kunnskap er nyttig. Naturvitenskapelige undersøkelser er derfor 
også rettet mot å løse problemer. Noen ganger er oppgaven å finne kunnskap som kan 
brukes til å løse et problem, f.eks forstå fenomenet kreft for å finne frem til 
behandlingsformer. Andre ganger er forskningen mer direkte produktrettet, som når 
målet er å utvikle en vaksine mot AIDS. Vi finner ofte begreper som "anvendt 
vitenskap" og ”tekno-vitenskap”. Det er ikke lenger noe klart skille mellom teknologi 
og vitenskap. En noe annen hensikt er å tjene penger. Det kommersielle aspektet kan 
ikke utelukkes i forståelsen av naturvitenskap. Hva det forskes på og hvor interessante 
ideer er, er i svært stor grad styrt av kommersielle interesser. En svært stor andel av 
forskningen foregår i bedrifter eller finansiseres av næringslivet.  
 
Vitenskapelig kunnskap er troverdig kunnskap.  
I blant hører vi at noe er ”vitenskapelig bevist”. Dette antyder at vitenskapen kommer 
frem til evig beviste sannheter, noe som de fleste vil bestride. Men vitenskap handler i 
svært stor grad om å finne mest mulig troverdig kunnskap. I alle ledd av sitt arbeid 
forsøker en forsker å finne den ”riktige”, den ”beste” eller den mest troverdige 
forklaringen. En vitenskapelig undersøkelse har derfor to sider: på den ene siden 
forsøker forskeren å utvikle forklaringer, og på den andre siden forsøker han/hun å 
kontrollere at forklaringsmodellene stemmer. På noen stadier i en undersøkelse legges 
det mer vekt på den ene enn den andre, men alltid er det en viss grad av samspill 
mellom de to sidene. 
 
Naturen er naturvitenskapens fasit.  
Begrepene, lovene og teoriene forskerne utvikler er menneskeskapte modeller eller 
”kart” som skal beskrive naturen. Forskerne ønsker at ”kartet” skal stemme med 
”terrenget”. Det er her de systematiske eksperimentene kommer inn. Gjennom disse 
kan man sjekke om teoriene stemmer.  
 
Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas 
Disse ordene står å lese i en av Isaac Newtons notatbøker fra den gang han var 
student. Oversatt fra latin betyr det “Platon er meg kjær, Aristoteles er meg kjær, men 
enda kjærere er sannheten”. Hva var det Newton mente med dette? 
 
Vi må først gå tilbake til de gamle naturfilosofene Aristoteles og Platon (cirka 400 år 
f.Kr.). Naturfilosofene avviste bruk av eksperimenter, og de mente at man 
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utelukkende kunne tenke seg frem til ”sannheter”. Dette innebærer at man trekker 
slutninger hvor konklusjonen følger fra de premissene man legger til grunn. Dette 
kalles deduktive slutninger. La oss se på et eksempel på en gyldig deduktiv slutning: 
 
Premiss 1: Katter er pattedyr. 
Premiss 2: Kjæledyret mitt er en katt. 
Konklusjon: Kjæledyret mitt er et pattedyr. 
 
Det følgende er et eksempel på en deduktiv slutning som ikke nødvendigvis er riktig: 
 
Premiss 1: Katter er pattedyr. 
Premiss 2: Kjæledyret mitt er et pattedyr. 
Konklusjon: Kjæledyret mitt er en katt. 
 
Anta at du, i et øyeblikk av inspirasjon eller plutselig innsikt, får en idé. På bakgrunn 
av denne spesielle ideen resonnerer du deg frem til en mer generell idé, og du 
fremsetter en påstand (en hypotese) om hvordan du tror noe i omgivelsene henger 
sammen. Tankeprosessen fra den spesielle ideen til den mer generelle, kalles 
induksjon (”å gå fra det spesielle til det generelle”). Ut fra hypotesen din, kan du 
dedusere (trekke logiske slutninger) om hvordan ”noe” nødvendigvis må være dersom 
hypotesen din er riktig. Du kan så etterprøve disse logiske slutningene ved å teste dem 
gjennom eksperimenter. Dersom eksperimentene støtter hypotesen din, er hypotesen 
blitt styrket. Dersom eksperimentene viser noe annet enn det du forutsa, har 
eksperimentene svekket hypotesen din.  
 
Dersom du, på bakgrunn av hypotesen, trekker mange slutninger som styrkes 
gjennom eksperimentell virksomhet gjentatte ganger, kan hypotesen få status som en 
lov. Dersom eksperimentene dine ikke støtter hypotesen din, må du gå tilbake og 
endre den (eventuelt forkaste den dersom hypotesen din kan sies å være motbevist). 
En naturvitenskapelig hypotese kan ikke bevises; kun styrkes, svekkes eller 
motbevises! 
 
Metoden hvor man deduserer noe ut fra en hypotese, kalles naturlig nok hypotetisk- 
deduktiv metode. Moderne naturvitenskap benytter i utstrakt grad denne metoden. Det 
er dette som skiller naturvitenskap fra de gamle filosofenes naturfilosofi. 
 
En hypotese som gjentatte ganger blir styrket, kan altså ”opphøyes” til en lov. En 
vitenskapelig teori er kunnskap på samme nivå som lovene, men teorier er en litt 
annen type kunnskap enn lover. En teori kan sies å være en slags forståelsesramme 
som samler en rekke lover og gir dem en felles begrunnelse eller forankring. I 
dagligtale kan man ofte høre noen si ”Jeg har en teori om at…”. Det man som regel 
mener å si er ”Jeg har en hypotese om at…”. 
 
 
 
Vitenskap innebærer samarbeid og konflikt mellom forskere. 
Naturvitenskap er mer enn eksperimenter og teori, den har også en sosial dimensjon. 
Det sosiale er viktig for ideutviklingen, da man forsker på og bidrar til utvikling av 
hverandres ideer. Det sosiale elementet er også viktig for etterprøving og ”kontroll” 
av vitenskapelige ideer. Nye ideer må legges frem for et samlet forskermiljø, gjennom 
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artikler og presentasjon på konferanser, sammen med dokumentasjon (for eksempel 
resultater av eksperimenter) som belyser disse. Ofte oppstår det konflikter med 
utgangspunkt i dataenes kvalitet eller i hvordan disse har vært tolket. Hele 
vitenskapens historie er fylt med slike disputter og motsetninger mellom forskere, 
men over tid har naturvitere på svært mange områder samlet seg om entydige 
modeller og teorier. 
 
Vitenskapelig forskning foregår i lys av etablert fagkunnskap.  
Naturvitenskapen har utviklet teorier og forklaringsmodeller for de fleste områder av 
den kjente fysiske virkeligheten. Disse teoriene er konsistente: de passer sammen og 
støtter opp om hverandre. Det finnes begreper, slik som masse og energi, og 
fundamentale lover, slik som energibevaring, som griper inn i alle områder. 
Vitenskapelige undersøkelser gjøres i lys av dette naturvitenskapelige verdensbildet, 
bestående av et samlet sett med vitenskapelige teorier og begreper. En vitenskapelig 
undersøkelse kan ikke stille seg utenfor disse. Oftest vil man bygge videre på det som 
allerede er funnet ut. Noen ganger kan man utfordre eksisterende kunnskap, men man 
kan aldri ignorere det som anses som etablert viten. 
 
 
Vitenskapelige undersøkelser i skolen 
Skal vi arbeide vitenskapelig må vi altså holde oss innenfor punktene over. Vi må 
være bevisst på problemstillingen: ønsker vi å forstå og forklare et naturfenomen, 
eller arbeide ”anvendt” og bruke kunnskap til å løse et problem. Skal vi forstå et 
fenomen må vi først sette oss inn i hva andre forskere har funnet ut. Vi må også samle 
inn mest mulig informasjon gjennom egne observasjoner. Forklaringen kan settes 
frem som en lov, en matematisk modell, en beskrivelse av sammenhenger osv. Denne 
må vi teste gjennom eksperimenter. Når vi synes vi har en forståelse av det vi 
undersøker, må vi legge det hele fram for andre ”forskere”, sammen med en best 
mulig dokumentasjon. Målinger og resultater fra eksperimentene blir viktige når vi 
skal overbevise andre om det vi har kommet frem til. 
 
Er dette mulig i en skoleoppgave? Svaret er ja! Vi trenger ikke tenke Nobelpris og 
banebrytende forskning i første omgang. La oss tenke oss at vi vil forske på noe mye 
enklere, slik som polaroide solbriller. Hvordan virker de? Vel, det kan vi lese oss frem 
til. Men hva med kvaliteten? Vi vet vi kan kjøpe briller i alle prisklasser. Er det 
forskjell på brillene vi kjøper på Nille til 20 kroner og dyre briller fra optikeren? Hva 
bestemmer kvaliteten? Er det tykkelsen på glasset? Kanskje er det selve materialet 
glassene er laget av? Slik kan vi fortsette, og ut fra et enkelt fenomen – et par 
polaroide solbriller - vokser det frem et lite forskningsprosjekt. 
 
Et annet eksempel kan hentes fra norske hager, der det står mengder med trampoliner. 
Leger og sykehus har advart mot disse. De viser til at ulykkene særlig oppstår når 
voksne og barn leker sammen. Ikke ved at de kolliderer med hverandre, men ved at 
barna kastes av trampolinen. Hva skjer og hvordan kan det forklares?  
 
Det er mange forskningsspørsmål som kan brukes for undersøkelser i 
skolesammenheng. Helst bør vi finne noe som vi vet noe om, dvs. der vi kan bruke 
det vi lærer i faget. Når vi har funnet problemstillingen, er det bare å gå i gang. 
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En oversikt over arbeidsprosessen 
En vitenskapelig undersøkelse kan lett bli komplisert. Derfor er det viktig at vi legger 
en plan og prøver å ha oversikt over hele arbeidet. Vi kan gjerne tenke på 
arbeidsprosessen i tre trinn eller faser: 

jjjooh 
I første fase velger vi område, sirkler inn en problemstilling og utarbeider en plan. Vi 
må da lese mye og sette oss best mulig inn i fenomenet som skal undersøkes.  
 
Andre fase er mer praktisk. Da går vi i gang med selve undersøkelsen. I figuren over 
er denne fremstilt som en sirkel. I denne samles det inn observasjoner og målinger, 
det tolkes og analyseres, kanskje fremsettes det hypoteser eller forklaringsmodeller. 
Man gjør alt hva man kan for å trenge dypest inn i fenomenet og spørsmålene man 
arbeider med. Til slutt er man fornøyd, har funnet svaret – eller har ikke mer tid. Da er 
det på tide å forlate sirkelen og gå over i siste fase. 
 
Tredje fase er oppsummering og presentasjon. Da skal forskningen legges frem for 
andre. Måten vi gjør dette på kan variere. Forskere reiser på konferanser med 
forelesninger og ”posters”, de skriver artikler i tidsskrifter og de legger forskningen ut 
på Internet. Alt dette kan vi også gjøre i skolen, med samme hensikt - nemlig å 
fortelle andre hva vi har funnet ut og gi best mulig dokumentasjon på dette. 

Problemstilling, spørsmål
og hypoteser jeg arbeider
med. Plan for fremdrift.

Sette opp utstyr
og samle data

Fase 2

Fase 1

Tolke og
analysere data

Hva har dette å si
for spørsmålet og
hypotesene mine?

Kan jeg forbedre
undersøkelsen
min?

Ny viten - nye
spørsmål?

Oppsummering av
arbeidet og ferdigstilling
av rapporten. Fremføring.

Fase 3
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Føring av journal 
Det kjedeligste med laboratorieøvinger i naturfagene er kanskje å skrive rapport. Men 
samtidig er det nyttig, fordi vi da får gått gjennom hele øvingen og tenkt litt på det vi 
har gjort. I vitenskapelige undersøkelser bør vi føre en journal underveis. Dette er 
uavhengig av hvordan vi velger å presentere det endelige produktet til slutt. Journalen 
kan skrives som en kronologisk ”dagbok” over alt det du gjør og finner ut. F. eks kan 
planen skrives her. Alle eksperimenter med resultatene kan legges inn, sammen med 
tolkninger og nye ideer. Etter hvert får du en fremstilling av hele arbeidsprosessen. 
Den kan være grei å bruke når du skal gå tilbake til tidligere resultater, eller når du 
trenger hjelp av andre til valg av metode eller tolkninger.  
 
Vurdering 
Når du gjør en oppgave i skolen, er det nyttig å vite hvordan den vil bli vurdert. 
Nedenfor finner du en fremstilling av evalueringskriterier for vitenskapelige 
undersøkelser. Læreren vil vurdere: 
 
•  Evnen til å samarbeid med andre elever 

Vitenskap er en sosial aktivitet, og det er viktig at man kan lytte til andres ideer, 
samarbeide og drive forskning i fellesskap.  
 

•  Evnen til å være kreativ 
Nytenking og kreativitet kan komme frem på alle stadier i en undersøkelse. Både 
spørsmål, eksperimenter, refleksjoner og tolkninger kan være kreative. Det samme 
gjelder presentasjonen til slutt. 

 
•  Evne til å planlegge og arbeide systematisk 

Det bør gå en rød tråd fra start til slutt i en vitenskapelig undersøkelse. Dette 
forutsetter at man legger en plan som man følger, men også korrigerer der det er 
nødvendig. Mye kommer selvsagt an på evnen til å tilpasse informasjon og 
opplysninger som kommer opp underveis. 

 
•  Faglig forståelse 

En vitenskapelig undersøkelse skal foregå i lys av etablert fagteori. Rammene for 
et skolefag er pensum og lærebøker. Disse bør være et grunnlag, så kan man 
arbeide seg dypere inn i problemstilling ut fra dette. En viktig egenskap er å kunne 
sammenligne og tolke observasjoner ut fra fagteori. 
 

•  Metodisk forståelse 
Riktig valg av fremgangsmåter i en vitenskapelig undersøkelse er viktig. Det må 
derfor komme klart frem hvordan undersøkelsen er utført og hva som er gjort for å 
sikre en troverdig konklusjon. 
 

•  Praktiske ferdigheter 
En vitenskapelig undersøkelse vil innebære bruk av utstyr og måleinstrumenter. 
Praktiske ferdigheter i bruken av disse er viktig for kvaliteten på undersøkelsen.  

 
•  Evnen til å frembringe god dokumentasjon (evidens) 
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Når vi skal overbevise oss selv og andre om troverdigheten av undersøkelsen, må 
vi ta hensyn til om  
- det er gjort relevante og nøyaktige målinger 
- målingene er presentert og fremstilt slik at de kan tolkes og forstås 
- det er brukt en fremgangsmåte som sikrer troverdighet i undersøkelsen 
- det er trukket konklusjoner som stemmer med målinger og observasjoner 
- det er gjort en helhetlig vurdering av undersøkelsen i lys av relevant 

fagkunnskap 
 
 

Noen tips 
Til sist vil vi gi deg noen tips for arbeidet med vitenskapelige undersøkelser. 
 
Før du starter og tidlig i prosjektet: 
 
Let etter en god problemstilling. Tenk på hva som interesserer deg. Ikke tenk bare 
på det du leser og lærer på skolen. Er det noe du har sett eller opplevd som har 
interessert deg? Skriv ned ideer du kommer på. Kanskje er ikke ideen god med en 
gang, men vil bli bedre når du har sovet på den.  
 
Start tidlig. Det verste med forskning er tidspress. Når prosjektperioden starter, bør 
det mest allerede være klart. Tankearbeidet med hva du vil forske på, hvilket utstyr du 
skal bruke og hvordan du skal gå fram, bør i hovedsak være avklart på forhånd. 
 
Tenk gjennom hele undersøkelsen. Noen spørsmål er interessante, men dessverre 
svært urealistiske å utforske på begrenset tid. Andre spørsmål er ikke spennende fordi 
svaret rett og slett kan leses i læreboka eller et annet sted. Du ønsker et spørsmål som 
du kan forske på, der du kan finne ut mere ved å gjøre egne målinger og 
observasjoner. Det er derfor nyttig å tenke gjennom hele undersøkelsen før du 
bestemmer deg for hva du skal gjøre. 
 
Jobb i grupper. Vi ønsker vitenskapelige prosjekter i skolen først og fremst skal 
være et gruppearbeid. Dette avspeiler best virkelig forskning og det er mer trivelig. 
Ikke la gruppen være for stor. 2-3 personer er ideelt. Skal man være flere, bør man 
kanskje dele opp i smågrupper som arbeider med egne deler av prosjektet. 
 
Underveis 
 
Start tidlig med datainnsamling. Det er vanskelig på forhånd å forutse hvilke 
problemer en vil støte på. Noen raske observasjoner eller målinger kan bringe en inn 
på et mer riktig og fruktbart spor. 
 
Gjør notater og før journal. Notater hjelper til med å holde oversikt og orden i 
undersøkelsen. Man får en mye bedre distanse til resultater og ideer, slik at det blir 
lettere å tolke og forstå det en gjør. 
 
Tenk helhet. Gå tilbake til problemstillingen og vurder hele undersøkelsen. Det er lett 
å grave seg ned i et spor. Stopp opp i blant og vurder progresjonen i det du gjør.  
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Stå på! Alle som arbeider med forskning møter tunge stunder der en ikke synes det er 
fremgang. Det er ingen som kan fortelle deg svaret - du må finne det selv, og det kan 
være vanskelig. Men som ofte ellers er det hardt arbeid som fører frem. 
 
Mot slutten 
 
Vær kritisk. Mot slutten av en undersøkelse er det tid for mindre kreativitet og mer 
kritisk refleksjon. Du må nå forsikre deg om at du har gjort de nødvendige trekkene 
for å sikre kvalitet på undersøkelsen. 
 
Svar på spørsmålet. En ferdig forskningsrapport inneholder:  

- et (eller flere) klart definert spørsmål 
- en kort beskrivelse av relevant fagkunskap (teori) som kan være nyttig 

til å forstå og angripe spørsmålet 
- beskrivelse av metoden som er brukt for å undersøke spørsmålet  
- nøyaktig presentasjon av måleresultater 
- konklusjon som tar utgangspunkt i forskningsspørsmålet og bygger på 

måleresultatene (og  gjerne diskuterer måleresultatene i forhold til 
fagkunnskap /teori)    

 
Disse delene må henge sammen. Selv om man har gjort mange omveier underveis, må 
de ulike delene knyttes sammen til slutt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lykke til! 


