
FYS 21 Lærerhefte 
 
 

Vitenskapelig arbeidsmåte 
og modellering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til forsøk og aktiviteter 

 
 

Carl Angell, Per Morten Kind og Ellen K. Henriksen –  

med innspill fra FYS21-lærere  



1. Velkommen til Fysikk 21! 
 
Innledning 
 
Aller først: Takk for at du vil delta i dette forsknings- og utviklingsprosjektet med klassen din! Vi 
som arbeider med dette prosjektet, mener at tiden for lengst er moden for mer FoU-aktivitet i 
norsk videregående skole. Prosjektet blir ekstra aktuelt ved at det nettopp nå (2004) settes i gang 
arbeid med nye læreplaner i fysikk.  
 
Som du vet fra prosjektbeskrivelsen for Fysikk 21 (se http://www.fys.uio.no/skolelab/FYS21/ 
prosjektbeskrivelse.htm), er dette prosjektet et samarbeid mellom Institutt for fysikk, NTNU, og 
Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektets hovedmål er å øke forståelsen av hvordan 
fysikkfaget i videregående skole kan utvikles for å være relevant for morgendagens samfunn og 
arbeidsmarked. Delmålene er: 

1. å identifisere utfordringer for en fysikkutdanning ved begynnelsen av det 21. århundre  
2. å identifisere mulige utviklingsveier for fysikkfaget i videregående skole  
3. å studere prosesser i klasserommet og elevers læringsutbytte (kunnskaps- og 

holdningsmessig) av nye elementer og strategier i fysikkfaget.  

Som FYS21-lærer i skoleåret 2004/2005 vil du rent konkret bli inolvert i et fysikkurs der de "nye 
elementene og strategiene" (delmål 3) består i økt fokus på vitenskapelig arbeidsmåte og 
empirisk-matematisk modellering. For å få tid til dette, er termofysikken fjernet. 
 
10 videregående skoler i hhv Trondheims- og Osloregionen er knyttet til prosjektet som 
samarbeidsskoler, og utvikling av ideer og nytt undervisningsinnhold gjøres i et samarbeid 
mellom prosjektlærerne og forskergruppene ved NTNU og UiO. En stipendiat ansettes på 
prosjektet fra august 2004, og vedkommende vil knytte seg til to av de 10 forsøksskolene og 
studere gjennomføringen og utfallet av prosjektet ved disse skolene bl.a. gjennom intervjuer,  
observasjoner og tester. Stipendiaten vil samarbeide nært med lærerne ved de to skolene slik at de  
sammen kan komme fram til ordninger som gjør at stipendiaten får gode data samtidig som dette 
medfører minst mulig ekstra tidsbruk og belastning for lærer og elever. Kanskje kan stipendiaten 
tvert imot være en ressurs i undervisningen og bl.a. delta i arbeidet med å lage prøver? 
 
Dette heftet er ment som en introduksjon for deg som er lærer til tankegangen rundt et 2FY-kurs 
med vekt på modellering og vitenskapelig arbeidsmåte. Heftet inneholder også konkrete forslag 
og beskrivelser av aktiviteter vi ønsker skal gjennomføres i FYS21-klassene. 
 
 
Plan for skoleåret 2004/2005 
 
Prosjektet innebærer to aspekter som delvis går over i hverandre. Det er "vitenskapelig 
arbeidsmåte" og "modellering". Vi håper at disse aspektene skal gjennomsyre hele forløpet i 
2FY, selv om det blir mer framtredende i visse perioder.  
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I det følgende har vi laget et forslag til fordeling på de ulike emnene i 2FY. I tillegg har vi satt av 
tid til en litt generell behandling av vitenskapelig arbeidsmåter samt en prosjektuke.  Vi har tatt 
utgangspunkt i at det er 29 (?) uker med undervisning i løpet av skoleåret. I oversikten nedenfor 
er det markert hvilke emner som skal inneholde elementer av (empirisk/matematisk) modellering, 
generell modelltenkning samt øvelser i vitenskapelig arbeidsmåte.De enkelte forsøkene og 
aktivitetene er beskrevet lenger bak i dette heftet. 
 
Høsten: 
Introduksjon   1 uke  (modellering)   
Bevegelse   4 uker  (modellering)   
Newtons lover   5 uker  (modellering)   
Vitenskapelig arbeidsmåte 1 uke 
Energi    2 uker 
 
Våren: 
Elektrisitetslære  4 uker  (modellering)   
Prosjekt   1 uke  (vitenskapelig arbeidsmåte) 
Lys og bølger   5 uker  (modeller) 
Atomfysikk   2 uker  (modeller) 
Kjernefysikk   4 uker  (modeller, modellering) 
 
For å gi plass til modelleringsaspektet, er det lagt inn mer tid til mekanikken. Termofysikken, 
som er tatt ut, tilsvarer omtrent 4 uker. For øvrig antar vi at modelleringstenkningen kommer 
igjen i flere emner enn mekanikken. Det gjelder særlig el-læra og kjernefysikken. Men det gjelder 
også lys og bølger og atomfysikken hvis vi tenker på modellbegrepet ut over det 
matematisk/empiriske aspektet. Vi tenker her på modeller for lys, atom- og kjernemodeller.  
 
Rekkefølgen i emnene varierer i lærebøkene. Skolene kan selvsagt bestemme rekkefølge selv, 
men vi vil nok anbefale at en begynner med mekanikken. Det er her det er enklest å få fram 
modelleringstenkningen knyttet til begrepsutviklingen. 
 
I det følgende har vi laget en litt mer detaljert plan. Alle forsøk og aktiviteter som er nevnt under 
de ulike emenen i denne planen, er å finne i kapittel 3: "Forsøk og aktiviteter" i dette heftet. 
 
 Introduksjon   1 uke 
Prosjektet og ideen omkring vitenskapelig arbeidsmåte og modellering introduseres. Elevheftet 
deles ut og kommenteres. Det gjennomføres et introduksjonsforsøk som skal illustrere ideen om 
empirisk-matematisk modellering.  
Forsøk og aktiviteter:   1: Bøying av linjal 
 
Bevegelse   4 uker 
Vi begynner med jevn,  rettlinjet bevegelse.  
Bevegelsesligningene etableres på bakgrunn av forsøk og modellering. 
Forsøk og aktiviteter: 2: Bevegelse med konstant fart (gå eller trille kuler. Grafer og 

matematisk modellering.) 
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3. Bevegelse med jevnt økende fart (trille kule på skråplan). Grafer 
og matematisk modellering. Vertikalt kast med Modellus. Fritt fall 
med dataloggingsutsyr. (Vertikalt kast og regneark) 

 
Newtons lover   5 uker 
Her er det forslag til minst tre forsøk som framhever modelleringsaspektet.  
Forsøk og aktiviteter: 4. Kraften på en fjær (lineær sammenheng), kraften på magneter 

avhengig av avstnden mellom dem (ukjent sammenheng)  

5. Bevegelse med luftmotstand: Forsøk med muffinsformer og 
luftmotstand, luftmotstand og Modellus, (Vertikalt kast med 
luftmotstand og regneark) 

 
Vitenskapelig arbeidsmåte 1 uke 
Dette er ment som en introduksjon til og øvelse i å gjøre åpne forsøk. Elevene skal få den 
nødvendige bakgrunnen for å kunne gjøre en "vitenskapeklig undersøkelse" (se kap. 4) i 
begynnelsen av vårsemesteret. Klassen samtaler dessuten om hva vitenskapelig arbeidsmetode er 
og øver seg i å argumentere ut fra data. Bruk gjerne også en klassediskusjon om et aktuelt og 
kontroversielt tema, for eksempel mobiltelefoner og kreft, kosmologi,  klima eller lignende.   
Forsøk og aktiviteter:  6.  Varmetap i et krus 

    7. Svingetid for planpendel 
 
Energi    2 uker 
Her har vi foreløpig ingen spesielle forslag til modelleringsaktiviteter. 
 
Elektrisitetslære  4 uker   
Forsøk og aktiviteter:  8.  Forsøk med resistans i lampe og grafitt, matematisk modell 
 
Prosjekt   1 uke   
Vitenskapelig undersøkelse, se kapittel 4. Dette kan godt også inneholde en 
modelleringskomponent. Vi anbefaler minst én uke til dette arbeidet. 
 
Lys og bølger   5 uker   
Her blir det mer naturlig å framheve modeller for lys og bølger. Vi har ingen forslag til empiriske 
modelleringsaktiviteter, men oppfordrer til diskusjoner i klassen av for eksempel hva som ligger i 
begrepene bølge- og partikkelmodell for lys. Jfr. Elevheftet. 
 
Atomfysikk   2 uker   
Ulike atommodeller. Også her oppfordrer vi til diskusjon om sterke og svake sider ved ulike 
modeller for atomet. Hvilke eksperimentelle resultater kan belyses ut fra for eksempel Bohrs 
modell, og hvilke svakheter har denne modellen? 
Forsøk og aktiviteter:  9. Hva er inne i boksen? 
 
Kjernefysikk   4 uker   
Forsøk og aktiviteter: 10. Radioaktivitet: Aktivitet som funksjon av tiden (modellering av 

halveringstid) og av avstand til kilden 
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2. Litt om modeller og empirisk og matematisk modellering 
 
Innledning 
 
Å konstruere modeller av omverdenen er et konstituerende trekk ved fysikk, og modellering bør 
derfor også inngå som et vesentlig aspekt i en autentisk fysikkundervisning. 

(Jens Dolin 2002) 
 
Det er mange oppfatninger om hva en modell er, innledningsvis vil vi referere et avsnitt fra et 
hefte som ble laget i forbindelse med etterutdanning etter R94. (Hele heftet finnes for øvrig på 
hjemmesiden til Skolelaboratoriet i fysikk, UiO, og kan hentes derfra: 
http://www.fys.uio.no/skolelab/pdf/kurskompendium.pdf ) 
 
 
Begrepsapparatet  i  fysikk 
 
I fysikkens beskrivelse av naturen gjør vi bruk av fysiske størrelser, likninger, lover, hypoteser, 
modeller og teorier. Dette begrepsapparatet gjør at vi kan utforske, beskrive og kommunisere om 
naturens fysiske egenskaper. Det er viktig at fysikkelevene får kjennskap til det 
naturvitenskapelige begrepsapparatet. I læreplanen for fysikk i videregående skole heter det i  
Mål 1: 
 
Elevene skal ha kunnskaper om bruk av modeller, hypoteser og teorier i fysikken. 
 
Fysiske størrelser 
Når vi beskriver naturen kvantitativt, arbeider vi med størrelser som kan måles. Målbare  
størrelser som lengde, tid og energi kaller vi fysiske størrelser. For hver størrelse har vi en eller 
flere måleenheter. 
 
SI-systemet ( av fransk: “Systeme International d’Unites") er et internasjonalt enhetssystem 
basert på sju grunnenheter. Alle andre enheter i fysikken er sammensatt eller avledet av disse 
grunnenhetene. SI-systemet er metrisk. 
 
Bruk av modeller i fysikkundervisning 
Både i vitenskapsfaget fysikk og i fysikkundervisningen brukes modeller. Når vi bruker modeller 
i undervisningen, er det viktig å være oppmerksom på at modeller som er ment å være til hjelp 
for forståelsen, ofte også kan lede til misforståelser. Mens enkelte sider ved en modell ofte 
stemmer godt overens med den virkelige situasjonen, kan andre sider gi feilaktige assosiasjoner 
for elevene. En modell er verken riktig eller gal, men kan være mer eller mindre egnet til å belyse 
fysiske fenomener. Modeller har alltid sine begrensninger.  
 
Modelltyper 
Modeller som benyttes i naturvitenskap kan deles inn i noen hovedkategorier. For enkelte vanlig 
brukte modeller i fysikkundervisning kan det likevel være vanskelig å avgjøre hvilken kategori 
modellen tilhører. 
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Skalamodeller 
En skalamodell har likhet med et fysisk objekt, et system eller en prosess i en bestemt målestokk. 
Skalamodeller kan noen ganger være mindre enn det de skal illustrere som for eksempel en 
skalamodell av planetsystemet. Andre ganger kan en bygge eller tenke seg skalamodeller som 
forstørrer et system, som når en sammenlikner et atomkjerne med for eksempel en appelsin og så 
beregner modellstørrelsen til hele atomet.  
 
Skalamodeller har gjerne en “riktig" målestokk for enkelte egenskaper, mens andre egenskaper 
ikke vil være gjengitt i korrekt forhold. Ser vi for eksempel på et modellfly, kan de geometriske 
dimensjonene stemme med det virkelige flyet, mens forholdet mellom masse og vingareal ikke 
nødvendigvis er korrekt. Når vi lager tegninger eller andre grafiske bilder av et fysisk system, kan 
bildet ses på som en skalamodell. 
 
Analogimodeller 
En analogimodell er et objekt, et system eller en prosess hentet fra et område vi gjerne er godt 
kjent med som har viktige likhetspunkter med det “originale" systemet som vi ønsker å studere. 
Et eksempel på en vanlig brukt analogimodell er å sammenlikne en vanlig likestrømskrets med et 
vannrørsystem med pumpe, forgreninger, innsnevringer osv. På viktige punkter finner vi da en 
korrespondanse mellom modellen og systemet vi ønsker å anskueliggjøre. Et annet eksempel på 
en analogimodell kan være å sammenlikne lys med vannbølger.  
 
Når vi gjør bruk av analogimodeller i fysikk, er det viktig å skille mellom positiv, negativ og 
nøytral analogi. Positiv analogi er de egenskapene ved modellen som passer overens med det 
virkelige systemet, mens negativ analogi er egenskaper ved modellen som vi vet ikke passer 
overens med systemet. Dersom vi ikke vet om en egenskap ved modellen korresponderer med 
egenskaper hos systemet, sier vi at analogien er nøytral. En slik nøytral analogi kan gi ideer til 
videre undersøkelser. I undervisningen kan det være uheldig å bare fokusere på de positive 
analogiene. Dersom en ikke også diskuterer de negative analogiene ved modellen, kan elevene 
komme til å tro at modellen er gyldig også på områder hvor den i virkeligheten ikke passer.  
 
Matematiske modeller 
En matematisk modell kjennetegnes ved at en fysisk prosess blir beskrevet ved hjelp av en mate-
matisk likning. For eksempel er likningen F = kv2 en matematisk modell av luftmotstanden på et 
legeme. Hvert symbol i likningen korresponderer med en fysisk størrelse. En slik matematisk 
modell er enklere og mer abstrakt enn det virkelige fysiske systemet. Vanligvis må det virkelige 
systemet oppfylle bestemte betingelser for at den matematiske modellen skal være gyldig. 
Dersom et fallende legeme ikke har en bevegelse som passer med likningen s = v0t + ½ at2, er det 
ikke noe “galt" verken med det fysiske systemet eller med den matematiske modellen. Men det 
fallende legemet oppfyller ikke de betingelsene som modellen gjelder for. 
 
Undervisning om modeller? 
Det er ikke uvanlig at elevene ikke klarer å skille mellom modell og virkelig system. 
Betingelsene for at en modell skal ha gyldighet kan fort bli glemt og modellen kan bli anvendt på 
egenskaper ved systemet hvor den ikke er gyldig. Det kan kanskje være til hjelp å gi elevene litt 
undervisning om modellers generelle egenskaper. En annen ide er å la elevene møte 
eksperimentelle situasjoner hvor de kan foreslå og prøve ut egne modeller. 
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Teorier 
Hva er forskjellen på en teori og en modell? Noen ganger  brukes disse begrepene om  
hverandre. Ofte kan en modell være forholdsvis enkel, med en struktur som likner på  
fenomenet den skal illustrere. En teori er derimot mer omfattende, og kan gi mulighet til å løse 
problemer fra et vidt felt, ofte med matematisk presisjon. 
 
Den spesielle relativitetsteorien, som bygger på to kortfattede og konsise grunnsetninger eller 
postulater, er et eksempel som viser viktige sider ved fysiske teorier. Med utgangspunkt i 
postulatene kom Einstein fram til konklusjoner som forandret vår oppfatning av tid, rom og 
energi. Teorien kunne forklare en rekke eksperimentelle observasjoner og forutsi hva som ville 
hende i forsøk hvor partikler hadde fart opp mot lysfarten.  
 
Ofte kan en rekke fenomener beskrives ved flere teorier. For eksempel vil  eksperimenter i 
mekanikk ved moderate farter kunne beskrives både av Newtons mekanikk og av  
relativitetsteori.  
 
Når en modell blir utviklet og modifisert slik at den blir tilpasset eksperimentelle resultater fra 
flere fysiske fenomener, kan den etter hvert bli til en teori. Atomteorien og bølgeteorien for 
elektromagnetisk stråling er eksempler på dette. Det er viktig å ikke blande sammen en modell 
eller en teori med det virkelige systemet eller fenomenet vi studerer. I naturvitenskap bruker vi 
begrepet teori om vår mest etablerte kunnskap. Teorien er selve rammeverket for det vi kan si vi 
vet.  I vanlig språkbruk brukes derimot ordet teori ofte om løst funderte antagelser, som når en 
person for eksempel sier: «Jeg har en teori om at det blir mye snø til vinteren». Det at begrepet 
teori brukes på så ulike måter, kan skape misforståelser.  
 
Lover 
I naturvitenskap bruker en betegnelsen lov om presise formuleringer som fastslår   
regelmessigheter i naturen. Lovene har ofte gyldighet for et vidt spekter av fenomener.  
Energibevaringsloven er et eksempel på dette. Ofte kan en lov formuleres som en relasjon 
mellom fysiske størrelser. I Newtons 2. lov, F = ma, er en slik relasjon uttrykt ved en likning. 
 
En lov må vise seg å være i overensstemmelse med eksperimenter over et vidt område. Loven 
uttrykker ofte en felles egenskap ved mange observasjoner.  
 
Naturvitenskapelige lover er forskjellige fra politiske lover. Politiske lover er foreskrivende, de 
forteller oss hvordan vi bør oppføre oss. Naturvitenskapelige lover er derimot deskriptive, de sier 
ikke hvordan naturen burde være, men er ment å uttrykke noe om hvordan den virkelig er. 
 
Vi kan aldri få testet fysikkens lover og teorier i alle de uendelig mange tenkelige tilfeller. Vi kan 
derfor ikke være sikre på at en lov er ufravikelig korrekt. Vi bruker betegnelsen lov når 
validiteten er blitt testet over et stort spekter av tilfeller, og når begrensningene er klarlagt. Selv 
da kan det vise seg nødvendig å modifisere eller forkast en lov etter hvert som en får nye 
informasjoner og kunnskaper. 
 
Forskere arbeider normalt ut fra forutsetningen om at etablerte lover og teorier er holdbare. Men 
de kan likevel aldri se bort fra at ny informasjon kan endre gyldigheten til en gitt lov eller teori.    
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Likninger 
I fysikk gjør vi bruk av matematiske uttrykk, gjerne i form av likninger. Mange likninger er lover 
skrevet med matematiske symboler.  
 
En likning kan være uttrykk for en 

- definisjon   (F. eks.: 
q
FE =  ) 

- grunnleggende side ved naturen  (F. eks.: 2R
mMF γ=  ) 

- eksperimentelt påvist sammenheng med begrenset gyldighet  (F. eks.: U = RI)  
- matematisk modell  (F. eks.: 2

2
1

0 attvs +=  )  
 
Hypoteser 
Ofte gjør forskere antagelser som siden prøves ut eksperimentelt eller teoretisk. Slike antagelser 
kalles hypoteser. Da Max Planck i 1900 arbeidet med å gi en matematisk beskrivelse av 
temperaturstråling, satte ha fram en hypotese om at strålingsenergien var kvantisert. Han festet 
selv ikke særlig lit til sin egen hypotese, selv om den matematiske beskrivelsen som den ledet til, 
viste seg å stemme meget godt med  empiriske resultater.  En hypotese kan styrkes eller avkreftes 
ved forsøk. Dersom det ikke lar seg gjøre å avkrefte en hypotese, vil den etter hvert kunne bygges 
inn i teorien. Også skoleelever kan danne seg mer eller mindre velfunderte hypoteser som de 
siden kan etterprøve ved eksperimenter.  
 
 
Empirisk modellering 
 
Noe av grunnideen i prosjektet vårt er å få elevene til forstå og selv kunne sette opp modeller for 
konkrete fenomener. Et av målene må derfor være å gjennomføre forsøk der den matematiske 
modellen ikke er kjent på forhånd fra læreboka. Det kan være å undersøke luftmotstanden til 
fallende muffinsformer, eller undersøke hvilke faktorer som bestemmer når en metalltråd brenner 
over eller noe helt annet. 
 
Både det eksperimentelle og det matematiske aspekt ved fysikk, er helt sentralt. Derfor vil vi 
arbeide systematisk med matematiske formuleringer som vi kan undersøke eksperimentelt. Det 
betyr også at vi vil bruke matematikken, og spesielt litt enkel differensialregning, noe mer enn det 
som har vært vanlig i 2FY. Det er jo nesten et paradoks at vi i matematikkundervisningen 
innfører masse fin matematikk som vi overhodet ikke utnytter i fysikken.  
 
I det følgende har vi veldig skissemessig, og stort sett bare med stikkord, antydet noe om hvordan 
forståelse for og ferdighet i empirisk og matematisk modellering kan bygges opp hos elevene. 
Det eksperimentelle grunnlaget er helt avgjørende. Det betyr at vi starter med forsøk, tolker 
resultater og "bygger" matematiske modeller. Når vi holder på med mekanikken, er programmet 
Modellus svært godt egnet til å utvikle begrepsforståelsen og se hvordan ulike 
representasjonsformer henger sammen. For eksempel kan vi ut fra en matematisk modell som 
skrives inn, både lage animasjoner og grafer som en kan jobbe interaktivt med. 
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Modellus er et program utviklet i Portugal. Det er imidlertid tatt med som en del av "Advancing 
Physics"- prosjektet til IoP.  Programmet er gratis og det kan hentes fra følgende adresse etter at 
en har registrert seg med e-mail adresse: 
 
http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/index.php 
 
Det finnes også en utmerket manual. 
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3. Forsøk og aktiviteter 
 
De første 10 forsøkene som beskrives i dette kapittelet, er plassert inn i planen for skoleåret i 
kapittel 1. De siste forsøkene som beskrives her, er ikke lagt inn i planen, men kan brukes av 
lærere som har tid eller vil prioritere dette. Kanskje har du selv også gode forsøk og aktiviteter på 
lager som kan passe godt inn i prosjektets filosofi? 
 
1. Nedbøying av linjal 

 

Finn en sammenheng for nedbøyningen til en plastlinjal som 
funksjon av belastningen. Linjalen festes til et bord. Belastningen 
kan være forskjellig antall like gjenstander som henges i enden 
av linjalen (det er gjerne et lite hull i den ene enden av en linjal). 
Belastningen måles dermed i antall gjenstander (for eksempel 
spiseskjeer eller 100-grams lodd) uten spesiell enhet. (Vi har 
prøvd noen ulike linjaler, og innenfor et rimelig område ser det 
ut som sammenhengen er tilnærmet lineær).  
 

 
 
2. Rettlinjet bevegelse med konstant fart 
 

Konstant fart

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7

t

x

Når bevegelse med konstant fart 
introduseres, kan dette gjøres gjennom 
modellering. Det kan f. eks være en e
som går så jevnt som mulig (og gansk
sakte) bortover gulvet i klassero
Tiden kan tas med stoppeklokke og
strekningen med målebånd.  
 

lev 
e 

mmet. 
 

egn graf der strekningen  x er funksjon 

 = k·t  

stallet

T
av tiden  t. Dette blir forhåpentligvis 
tilnærmet en rett linje, og vi får 
følgende modell: 
 

Konstant fart

0 1 2 3 4 5 6 7

t

x

0

0,5

1

1,5

2

2,5

v

Stigning  
t
xk
∆
∆

=  tolkes som fart, 

altså blir x = v·t 

Definer 

 

t
xv
∆
∆

=    og 
dt
dxv =   

(Vi får bruk for definisjonene på 
differensialform senere) 
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rt og mål samhørende verdier av tilbGi stålkula en konstant startfa

ksempler med grafer som følger er laget med Excel og er bare ment som illustrasjoner av hva 

Neste figur er et bilde av animasjon som går sa e 

 
tålkule på horisontalt gulv 

akelagt vei (s) og tid (t). 
heng 

som kan komme ut av virkelige forsøk. 
Tegn grafen til v og vis at x (strekningen) er 

Med Modellus 
 matematisk modell:   

 
g lager graf og animasjon: 

arealet under fartsgrafen (x = v·t) 

Vi skriver inn en
 
 
 
 

O
 

 

mtidig som fart og strekningsgraf tegnes i samm
 

vindu.  

S

Forsøket må være reproduserbart. Framstill sammenhengen i en s – t-graf. Hvilken sammen



er det mellom s og t? Bruk gjerne regresjon (legg inn s0  = 0 og t0 =0). Vi har dermed skaffet oss 
en modell for bevegelsen til kula, og vi kan si noe om framtiden for en kule som ruller. Test det! 
 

11
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3. Jevnt økende fart 
I dette forsøket brukes tempograf 
eller datalogger. En kan f. eks 
trille ball nedover en bakke, trille 
stålkule på et skråplan eller 
lignende.  
Tegn graf der strekningen x er 
funksjon av tiden t. 
 
Og så skal vi lage en modell x 
som funksjon av tiden x(t). 

Konstant akselerasjon
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Ut fra formen på kurven kan vi 
gjette på strekningen x er 
proporsjonal med t2. 
 

Konstant akselerasjon

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40

t^2
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Tegner ny graf med t2 på 1. akse. 
 
Det passer bra og modellen blir: 
 
x = k·t2 
 
Ut fra s – t – grafen kan vi også 
bruke regresjon til å finne en 
sammenheng mellom s og t. 
 
Hva er k ? Kan vi finne en 
tolkning av konstanten!? 
 
Farten endrer seg, og vi kan finne 
den ut fra definisjonen: 
 

dt
dxv =  

 

Altså kt
dt
ktd 2)( 2

==v       

 
eller skrevet  

ktktxv 2)( '2' ===  
 
Og vi kan tegne fartsgrafen: 

7

 



 

k
dt
dva 2==

Farten øker jevnt med tiden og vi kan tolke stigningstallet 2k som akselerasjon 

 

 
Dermed får vi også "bevegelsesligningene" 2

2
12 atktx ==   og v = at når startfarten er null. 

Vertikalt kast med Modellus 
Den matematiske modellen som er grunnlaget, er kun definisjoner på fart og akselerasjon. 
Dessuten er det valgt fortegn og begynnelsesverdier. 
 

 
 
Her er g = -9.8 m/s2, v0 = 30 m/s og y0 = 0.0 m 
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Vi kan selvsagt bruke bevegelsesligningene som matematisk modell også: 
 
 

 
 
vo = 30.00 m/s 
g =  -9.80 m/s2 
 
Og da får vi samme figurer. 
 
Vertikalt kast med regneark 
Modellen er bare basert på definisjoner. 
 

t
yv
∆
∆

=      og  
t
va

∆
∆

=   som gir følgende i regnearket. 

 
y = B2+(C2+C3)/2*0,1  og v = =C2-9,8*0,1  når vi velger ∆t = 0,1 
 
(Her har vi brukt gjennomsnittet av to farter som "forrige" fart) 
Begynnelsesverdier: y = 0 m og v0 = 10 m/s 
 
A B C 
t y v 
0 0 10 
0,1 0,951 9,02 
0,2 1,804 8,04 
0,3 2,559 7,06 
0,4 3,216 6,08 
0,5 3,775 5,1 
0,6 4,236 4,12 
0,7 4,599 3,14 
0,8 4,864 2,16 
0,9 5,031 1,18 
1 5,1 0,2 
1,1 5,071 -0,78 
1,2 4,944 -1,76 
1,3 4,719 -2,74 
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y = -4,9x2 + 10x
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Poly. (y)

 
 
Her er lagt inn trendlinje som passer flott, og gir bevegelsesligningen vi forventer. 
 

y = -9,8x + 10
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Linear (v)
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4. Krefter 
Fjærkraft 
Et enkelt forsøk der vi kan finne en modell for kraften på en fjær, kan være følgende: 
 
Fest en fjær til en kraftmåler (gjerne tilkoblet en datatlogger) og dra med økende kraft i fjæren. 
og mål samtidig fjærforlengelsen. 
 
Resultatet vi forventer er selvsagt F = kx. 
 
Kraften mellom to magneter.  
Bruk kraftmåler og datalogger og finn ut hvordan kraften mellom to magneter avhenger av 
avstanden mellom dem. 
 
 
5. Bevegelse med luftmotstand 
 
Et eksperiment med muffinsformer 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3

v 

R

Små tynne papir-kakeformer (muffinsformer) vil etter kort fallengde oppnå konstant fart. Vi  
tegner muffinsformene og ser hvilke krefter som virker på dem ved konstant fart. Luftmotstanden 
vil da være L1 = mg hvis m er massen til 
muffinsformen. Med to muffinsformer i 
hverandre vil vi ha luftmotstanden L2 = 
2mg. Vi setter opp to hypoteser: 
1) Luftmotstanden er proporsjonal med 
farten, altså L ~ v.  
2) Luftmotstanden er proporsjonal med 
farten kvadrert, altså  L ~ v2.  
Hvis L ~ v, blir v ~mg, og hvis massen 
dobles vil farten øke til det dobbelte.  
Hvis L ~ v2, blir  v ~ mg . Dobles nå 

massen vil farten øke med faktoren 2 .  
4

De to hypotesene kan undersøkes ved å 
slippe henholdsvis én og to muffinsformer 
samtidig fra ulike høyder. Hypotese 1 
styrkes hvis to muffinsformer faller dobbelt 
så langt som én muffinsform. Hypotese 2 
styrkes hvis to muffinsformer faller  

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15

v^2

R
2  ganger så langt som én muffinsform! 

 
Alternativt, eller i tillegg, kan en undersøke 
om fire muffinsformer faller to ganger så 
langt som én, og om tre faller 3  ganger så 
langt som én. 
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Dette kan vi videreutvikle med bruk av datalogger og ultralyd avstandsmåler.. Da måler vi 
terminalfarten (altså den oppnådde konstante farten) til henholdsvis 1,2,3,4 og 5 muffinsformer. 
Vær klar over at den må ha ganske stor høyde for å oppnå konstant fart med fem muffinsformer.  
 
De to grafene til høyre er resultater vi fikk med opptil 5 muffinsformer i hverandre. 
 
Resultatet viser god overensstemmelse med at luftmotstanden er proporsjonal med farten 
kvadrert.  
 
Det kan også være en ide at den"kvasikvalitative" innledningen egner seg godt til demonstrasjon, 
og så kan elevene undersøke hypotesene nærmere. Kanskje er ikke eksponenten akkurat 2!? (En 
kan selvsagt bruke regresjon i stedet for å gjette farten kvadrert på første-aksen). 

Modellus 
Med Modellus kan vi også lage en modell for 
vertikalt kast med luftmotstand der vi antar at 
luftmotstanden er proporsjonal med farten 
kvadrert. Konstanten har jeg valgt ganske 
tilfeldig. 
 

 

 

 

 

Vertikalt kast med luftmotstand og regneark 
Grunnlaget for regnearket er: 
 
B3 = B2+(9,8-0,005*B2*B2)*0,2 
B4 = B3+(9,8-0,005*B3*B3)*0,2  osv. 
 
Resultatet blir “pent". 
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 A B 

1 t v 
2 0 0 
3 0,2 1,96 
4 0,4 3,9161584 
5 0,6 5,8608221 
6 0,8 7,78647287 
7 1 9,68584371 
8 1,2 11,5520281 
9 1,4 13,3785788 
10 1,6 15,1595924 
11 1,8 16,8897792 

Vertikalt kast med luftmotstand
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6. Varmetap i et krus   
Dette forsøket er beskrevet i kapittel 4. 
 

7. Svingetid for en planpendel 
Dette er et klassisk skoleforsøk, men det går an å legge vesentlig vekt på modelleringsaspektet 
her også. Det må identifiseres hvilke variable som kan inngå (masse?, snorlengde? , eller ??). 
Poenget her må være å finne fram til gjennom målinger at T , og så bestemme k og x.  xlk ⋅=
Dette vil jo bare gjelde for ganske små vinkler. En utfordring er dermed å finne sammenhengen 
med vinkelen også! 

(Til slutt kan en, hvis en vil, undersøke om 
g

k π2
= , men det er ikke noe hovedpoeng).  

 

8. Sammenhengen mellom 
strøm og spenning 

V

I denne oppgaven skal vi undersøke 
om vi kan finne en matematisk 
modell for sammenhengen mellom 
strømmen som går gjennom en 
komponent i kretsen og spenningen v
måler over komponenten. Se figur. 

K 

i 
A

Komponenten K kan være en 
lommelyktpære, en konstantantråd, 
en blyant eller noe annet. For hver 
komponent som prøves, skal elevene 
variere spenningen og måle 
strømmen for hver verdi av 
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spenningen. De skal lage grafer som viser sammenhengen mellom strøm og spenning for hver av 
komponentene de prøver. 
 
På grunnlag at disse eksperimentene og måleresultatene, skal elevene finne en matematisk 
modell, altså en formel eller likning, som viser sammenhengen mellom strøm og spenning for de 
ulike komponentene. 
 

9. Hva er inne i boksen? 
I dag vet vi ganske mye om hvordan et atom er bygget. Fysikere har de siste hundre årene gjort 
en rekke forsøk for å kunne beskrive atomet best mulig. På det grunnlaget (og selvsagt med mye 
regning i tillegg) har de utviklet forskjellige atommodeller, som hver for seg beskriver 
forskjellige egenskaper ved atomet. 
 
Men ingen har noensinne sett et atom. Det finnes ingen fasit, ingen kan se inn i et atom for å 
sjekke om modellen er riktig! 
 
Dette forsøket skal vise at det er mulig å beskrive noe uten å kunne se det. 
 
Elevene får utlevert en lukket boks med "noe" inni. De kan gjøre hvilke som helst forsøk. Det er 
bare to premisser: Boksen skal ikke åpnes eller ødelegges. 
 
Elevene må beskrive hvilke forsøk de gjør, og hvilke konklusjoner de kan trekke av disse 
forsøkene. Konklusjonene skal begrunnes i forsøkene.  
 
 
10. Radioaktiv stråling som funksjon av tid og avstand 
 
Som funksjon av tid (halveringstid!): 
Bruk Protactinumgenerator å modellere aktiviteten som funksjon av tiden. ( ) kteAA −= 0

 
Som funksjon av avstand:  
Bruk en radioaktiv kilde og geigerteller og lag en modell for strålingsintensiteten (tellinger pr 
minutt) som funksjon av avstanden fra kilden. Kunen denne sammenhengen vært funnet ut fra et 
rent geometrisk resonnement? Sammenlign med intensitet av solstråing som fnksjon av avstand 
fra sola.  
 
Andre forsøk 
Nedenfor tar vi med noen forsøk som ikke er direkte knyttet til noen temaer i læreplanen, men 
som kan være interessante å bruke dersom man har tid eller vil prioritere det. 
 
Newtons kjølelov 
Hvordan endres temperaturen i et objekt (en kopp med vann) som kjøles ned av 
omgivelsene? Oppgaven er å lage en matematisk modell som beskriver dette. 
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(En "rask" variant av dette forsøket er å dyppe temperaturføleren ned i nesten kokende vann, dra 
den opp og riste av vannet, og deretter måle temperaturen over en viss tid. Nedkjølingen går mye 
raskere enn hvis vi måler i en kopp med vann.) 
 
Vi startet med å tegne en graf som beskriver temperaturen slik vi tror den vil forandre seg. Vi 
forventer raskt temperaturfall i begynnelsen og slakkere etter hvert som temperaturen nærmer seg 
romtemperaturen. En avgjørende faktor er forskjellen mellom temperatur i koppen T og 
temperatur i omgivelsene TR. Og vi forventer en eksponentiell vekst (med negativ eksponent). 
 
Vi bruker Pasco m/Datastudio til å se på målinger fra en kopp med varmt/kokende vann satt i 
romtemperatur. Avkjølingskurven blir tegnet og vi bruker curve fit  for å finne en passende 
matematisk modell. Vi gjetter på "Naturell eksponentiel fit", men den gir ikke så god tilnærming 
som vi kanskje hadde forventet. Kurven som blir foreslått er  Der A, B, C er 
konstanter.  

BAey tC += ⋅−

 
Vi antar at nå at temperaturen er proporsjonal med temperaturdifferensen, altså at   
A = (T0-TR) og at B = TR  er romtemperaturen. Dette legger vi inn og lar så programmet bestemme 
C. T0 er starttemperaturen til vannet. 
 
I et forsøk fant vi  som passer utmerket med de målte dataene. 2260 0011,0 += ⋅− tey
 
Det hele kan selvsagt også utledes som en 1. ordens differensialligning: 
 
dT /dt = -C(T -TR ) 
 
dT/(T -TR ) = -Cdt 
 
Løsning: T  R

tC
R TeTT +⋅−= ⋅−)( 0

 
 
 

Svingetid for en elastisk pendel 
På tilsvarende måte som for planpendel (se ovenfor) kan vi finne svingetiden for en elastisk 
pendel (lodd hengt opp i fjær).  (T ) xmk ⋅=
De to siste forslagene er ment å illustrere hvordan en også kan bruke modellus  til å løse en annen 
type oppgaver. 

 

Oppgave fra Fysikk-OL: 

Vi drar en kjelke med konstant fart bortover en rett, horisontal vei med et tau. Tauet danner 
vinkelen x med veien. Kjelken har massen m. Friksjonstallet mellom kjelken og veien er k = 0,5 .  
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Hva må vinkelen x være for at vi skal dra med minst kraft i tauet?  

Farten er konstant. Summen av kreftene i horisontal og vertikal retning er null. Massen til kjelke 
er m og snordraget er F. Kraften fra underlaget har to komponenter, N og R. 

xFmgN sin−=  

Da blir 

0)sin(cos =−− xFmgkxF  

xkx
kmgF

sincos +
=  

Her kan vi enten derivere nevneren, eller vi kan bruke modellus til å finne vinkelen og kraften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Effekten i en motstand 
Finn maksimal effekt i en variabel motstand i serie med et batteri med indre resistans r = 2,0 Ω 
og ε = 4,5 V. 
 
Modellen blir: 
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Og her er utskrift fra Modellus: 

 
Maksimal effekt er P =2,53 W for R = 2,0 Ω 
Regneark eller lommeregner kan også brukes. 
 
(Dette kan vi selvsagt også finne ved derivasjon!) 
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4. Vitenskapelig arbeidsmåte, vitenskapelig undersøkelse 
Vitenskapelig undersøkelse 

 
En solkrem er laget for å stoppe UV-stråling, men hvordan virker den egentlig? Gjør det 
noen forskjell om vi bruker tykt eller tynt lag? Hva skiller solkremer med ulike 
solfaktorer? Er denne forkjellen reell eller er dette "reklamejuks"? Er det slik at en dyr 
solkrem er bedre enn en billig? 

 
Denne type åpne spørsmål er et godt utgangspunkt for elevarbeid i fysikk i videregående skole. 
Mange gjør slike øvinger allerede, men ofte synes lærere det ikke er tid eller at det faller for mye 
utenfor pensum. I FYS 21 anbefaler vi at minst én uke settes av til en vitenskapelig undersøkelse 
som elevene skal gjennomføre (dette bør i hvert fall gjelde de to skolene som skal samarbeide tett 
med stipendiaten). Dette kapittelet gir bakgrunn og konkrete idéer til gjennomføring av 
vitenskapelig undersøkelse. 
 
Tilnærmingen som er valgt er en arbeidsform der elevene: 
 

1. arbeider med en selvvalgt problemstilling 
2. får bruke tid til å fordype seg 
3. skal anvende vitenskapelige arbeidsmåter 

 
Dette "prosjektet" kan sees som et hovedbidrag i opplæringen i vitenskapelige arbeidsmåter, og 
som en utvidet laboratorieøving. Vi oppfordrer også til å se sende inn gode elevarbeider til 
Konkurransen Unge forskere (det vil bli satt opp en egen fysikkpris i konkurransen Unge 
forskere i Fysikkens år 2005. Dette vil dere få mer informasjon om gjennom andre kanaler når 
fysikkåret nærmer seg).  
 
I dette kapittelet starter vi med en omtale av vitenskap og av læringsmålene vi ønsker å oppnå 
gjennom vitenskapelige undersøkelser. Deretter beskrives mer konkret hvordan det kan arbeides i 
klasserommet. Beskrivelsen legger opp til to øvinger: en opplæringsaktivitet og et større 
"prosjekt". Siste del tar opp evaluering og karaktersetting. 
 

A: Vitenskapelig arbeidsmåte som skoletema 

Hvorfor arbeide med vitenskapelige undersøkelser? 
Vitenskapelig arbeidsmåte er pensum i naturfagene. Ofte tolkes dette synonymt med at elevene 
skal utføre praktiske laboratorieøvinger. Men øvingene er en undervisningsform og ikke noe 
læringsmål i seg selv. Læringsmålene for vitenskapelige arbeidsmåter er knyttet til bestemte 
praktiske ferdigheter, til evnen i å organisere og gjennomføre eksperimenter og til forståelse av 
vitenskap (jmf. Mål 1 og 2 i læreplan for fysikk).  
 
Praktiske laboratorieøvinger dekker selvsagt flere av disse målene, men øvingene er også rettet 
mot andre læringsmål. Ofte er de utviklet for at elevene skal få erfaringer med et faglig fenomen. 
Noen øvinger er med utelukkende for å motivere og skape interesse. Arbeidsmåtene som brukes i 

 22



øvingene er derfor like gjerne pedaogiske som vitenskapelige. Svært få øvinger gir et autentisk og 
helhetlig innblikk i naturvitenskapelige arbeidsmåter. I blant kan øvingene være direkte 
misvisende, særlig dersom vi framstiller det som om dette er slik forskere arbeider når ny 
kunnskap etableres.  
 
Tanken bak opplegget med vitenskapelige undersøkelser er derfor et undervisningsopplegg som 
mer direkte tar opp vitenskapelige arbeidsmåter som tema. Vi har da en anledning til å beskrive 
og vise hva vitenskap er, og vi unngår konflikter med andre læringsmål. Vi har også anledning til 
å legge inn spennende elementer der elevene får undersøke fysikkfenomener på egenhånd i åpne 
laboratorieøvinger. 
 
Hva skal elevene lære? 
Et problem med formidling av vitenskapelige arbeidsmåter, er at det ofte har endt opp med en 
"oppskrift" for utføring av elevøvinger. Forskning på fysikkelever i norsk videregående skole har 
vist at de i liten grad forstår eller kan anvende slike arbeidsmåter på et selvstendig grunnlag. Vi 
håper å endre dette ved legge mer vekt på at elevene opparbeider en forståelse for hva vi mener 
med "vitenskapelig" og at de får praktisk trening i å anvende kriterier for vitenskapelig arbeid når 
de løser problemer eller undersøker et fenomen. De skal m.a.o. lære å utføre vitenskapelig 
arbeidsmåte ut fra en forståelse og ikke ut fra en oppskrift.  
 
I elevheftet har vi laget en presentasjon av vitenskap og vitenskapelig arbeidsmåte for elevene. 
Nedenfor følger noen utfyllende kommentarer. Disse punktene representerer den forståelsen vi 
ønsker elevene skal opparbeide og som skal "styre" deres arbeid med åpne problemstillinger.  
 
• Vitenskap er en kreativ og åpen aktivitet  

Vitenskap handler om å utvikle ny kunnskap. Ideen om at forskere kun systematisk måler eller 
observerer seg fram 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 framover. 

 
Denne åpenheten ønsker vi å føre videre i elevenes arbeid. De skal søke problemstillinger ut over 
det de kan finne svar på i boka og selv utvikle en framgangsmåte for å besvare disse. Et av de 
framste målene med å bruke vitenskapelige undersøkelser i skolen, er at elevene skal oppleve en 
glede og inspirasjon ved å forske og finne ut på egenhånd. Elevene må derfor jobbe med noe de 
selv synes er interessant og ønsker å finne svar på.  
 
• 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 detteden  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 fram til behandlingsformer. Andre ganger er forskningen mer 
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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 komersielle interesser. En svært stor andel av 
forskningen foregår i bedrifter eller finansiseres av næringslivet.  

 
Vi ønsker ført og framst å gi elevene innblikk i grunnforskningen, som handler om å forstå 
"verden", men det er også mulig å arbeide mer anvendt. Elevene kan for eksempel bruke 
fysikkunnskap til løse problemer eller utvikle teknoligiske løsninger. Det viktige er at elevene 
opparbeider en forståelse for hensikten bak en undersøkelse og forsøker å følge opp denne i sitt 
prosjekt. 
 
• Vitenskapelig kunnskap er troverdig kunnskap .  

I blant hører vi at noe er "vitenskapelig bevist". Dette antyder at vitenskapen kommer fram til 
endelig 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 et viss grad av samspill mellom de to sidene. 

 
Hvordan en undersøkelse må gjennomføres for å opparbeide mest mulig troverdige resultater og 
konklusjoner, vil være sentralt i elevenes arbeid. Vi ønsker de skal forstå grunnen til at de i 
undersøkelsene må gjøre nøyaktige målinger og presentere disse i rapporten sammen med en 
beskrivelse av metodene de har brukt. Det er her øvinger ofte er endt opp som oppskrifter. De bør 
isteden forstå selve "argumentasjonsformen" som vitenskapelige undersøkelser hviler på og 
samspillet mellom empiri og teori. Dette er ikke en enkel oppgave og selvsagt noe som det må 
arbeides med over tid. 
 
• 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.  

 
Å forstå forskjeller og sammenhenger mellom "naturen" og "modellene", er fundamentalt for å 
forstå naturvitenskap. Mange elever ser ikke dette skillet og forventer at naturen skal oppføre seg 
identisk med teorien. Når elevene er med på å "utvikle teori", dvs kommer med egne forklaringer, 
og tester disse, er det mulig å belyse dette forholdet. 
 
• Vitenskap innebærer samarbeid og konflikt mellom forskere. 

Naturvitenskap er mer enn empiri 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 
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ideer må legges fram for et samlet forskermiljø, gjennom artikler og presentasjon på 
konferanser, sammen med empirisk dokumentasjon 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. 

 
Vi har valgt å definere vitenskapelige undersøkelser i skolen  som et gruppearbeid. Vi ønsker at 
elevene skal samarbeide og løse problemer i fellesskap. De skal også forsvare sine egne ideer og 
diskutere med medelever. Vi  ønsker å kopiere det sosiale elementet i vitenskapen som kommer 
til uttrykk når forskerne skal legge fram sine arbeider. Formidlingen av elevenes undersøkelser 
bør derfor være noe mere enn en rapport til læreren. Vi skal senere beskrive arbeidsformer der 
elevene "kritisk" kan vurdere hverandres arbeider og der det holdes ulike former for 
arrangementer med et formidlingsperspektiv.  
 
• 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. 

 
Det er viktig å understreke i elevenes undersøkelser at vi arbeider med et faglig perspektiv. 
Problemstillinger og fenomener som studeres skal være knyttet til fysikk, og elevene skal bruke 
fagteori i sitt arbeide. Det er likevel viktig å være bevisst på at vi ikke stiller krav til at elevene 
gjennom sin undersøkelse skal ledes fram til ett riktig svar som er definert av lærer eller lærebok 
på forhånd.  
 
Vitenskapelig undersøkelse i skolen – oppsummering og konkretisering 
Med vitenskapelig undersøkelse mener vi et større arbeid, der elevene skal lære om – og anvende 
- vitenskapelige arbeidsmåter. Arbeidsmåtene gjøres her til lærestoff. Vi setter følgende rammer 
for et slikt arbeid: 
 
1. Det er en åpen empirisk oppgave 

Det er en åpen oppgave der elevene selv velger problemstilling og hvordan de vil løse denne. 
Arbeidet skal innebære innsamling av egne målinger og observasjoner. Oppgaven bør foregå 
over en lengre tidsperiode, med et minimum på én ukes varighet. 
 

2. Oppgaven skal følge utvalgte vitenskapelige kriterier 
Oppgaven skal utføres etter visse vitenskapelige metodekriterier: Det skal brukes faglig 
forankrede måter for å observere og samle inn data og informasjon. Det skal redegjøres 
eksplisitt for hva som er gjort og på hvilket grunnlag man har kommet fram til endelige 
konklusjoner. Konklusjonene skal underbygges med data og det skal foretas helhetlige 
vurderinger av undersøkelsens kvalitet.  
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3. Oppgaven skal ha faglig tilknytning 
Selv om oppgaven fokuseres på metodeopplæring, skal den ha solid faglig tilknytning. 
Problemstilling skal velges ut fra et faglig fenomen og elevene forventes å bruke teori fra 
lærebok og øvrig pensum.  
 

4. Det skal være et gruppearbeid 
Oppgaven skal være et gruppearbeid, helst med 2-3 elever på hver gruppe.  
 

5. Det skal skrives en rapport 
Hver gruppe skal skrive en rapport fra arbeidet. Denne kan skrives som en kronologisk 
journal som fortløpende redegjør for arbeidet underveis (problemstilling, eksperimenter, data 
og tolkinger, nye problemstillinger og eksperimenter..). Det er også mulig å benytte en noe 
strengere vitenskapelig rapport som skrives til slutt i prosjektet. Selv om det skrives 
avsluttende rapport, bør elevene skrive en journal underveis. 

 
6. Arbeidet skal presenteres for andre 

Hver gruppe skal presentere sin undersøkelse for resten av klassen og/eller andre. Dette kan 
gjøres i form av en framførelse, en "forskerkonferanse", en utstilling, en skriftlig rapport, en 
web-presentasjon, en videoproduksjon  etc. I presentasjonen skal det også legges vekt på at 
elevene lærer å vurdere vitenskap med et "kritisk" blikk. 

 

B: Vitenskapelige undersøkelser i undervisningen 
 
En risikoøvelse? 
Arbeid med en åpen undersøkelse for å lære vitenskapelige arbeidsmåter kan være en 
risikoøvelse både for lærere og elever. Vi utfordrer den daglige situasjonen der læreren vet svaret 
og elevene skal lære det. Kanskje kan vi risikere at elevene stiller et spørsmål som vi vet lite eller 
ingenting om, men når det skjer er vi kanskje nærmere målet. Først da begir vi oss ut på det 
vitenskap egentlig handler om - nemlig å søke svar i det ukjente. Og om man tør, er det rom for 
mange spennende opplevelser. I presentasjonen her har vil lagt vekt på å redusere 
"risikoelementene"så mye som mulig. Vi forsøker å gi svært konkrete tips og råd ut fra de 
erfaringer vi har med denne arbeidsformen.  
 
Det  legges opp til en opplæringsaktivitet som bør gjøres i høstsemesteret, og en påfølgende 
større undersøkelse (jfr. planen i kapittel 1). Det er viktig at elevene har et faglig og metodisk 
grunnlag for den store undersøkelsen. Denne kan derfor med fordel komme i vårsemesteret.  
 

En opplæringsaktivitet (forsøk 6 i planen) 
Dette er en åpen øvelse der målet er å introdusere vitenskapelig arbeidsmåte. Her avviker vi 
prinsippet om at vitenskapelig undersøkelse skal ha selvvalgt problemstilling, da formålet er å 
introdusere vitenskapelige arbeidsmåter. Problemstillingen som brukes er et eksempel, og 
opplegget kan selvsagt gjennomføres ut fra helt andre åpne problemstillinger. Det kan med fordel 
velges en problemstilling ut fra fagstoff som akkurat er gjennomgått. Hele øvelsen med diskusjon 
er beregnet til tre skoletimer.  
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Oppgaven til elevene er: 
 

Hvilke fysiske egenskaper gjør et krus best egnet til å holde på temperaturen? 
 
Med fysiske egenskaper mener vi materialet den er laget av, tykkelsen på materialet, utformingen 
på kruset etc.. 
 
Vi foreslår følgende opplegg: 
 
1. I første time (enkelttime) introduseres oppgaven. Elevene får beskjed om at øvelsen skal være 

en introduksjon til vitenskapelige arbeidsmåter, og at de senere i året skal gjennomføre en 
større vitenskapelig undersøkelse.  
 
Det kan deretter diskuteres i klassen hvilke fysiske egenskaper som påvirker varmetapet i et 
krus, og hvilke av disse elevene tror er viktigst (har størst virkning). Det kan også drøftes 
hvordan det kan gjennomføres en undersøkelse for å finne ut betydningen av hver enkelt 
egenskap (teste hver egenskap innenfor en rimelig variasjon).  
 
Klassen deles så i grupper, der hver gruppe får i oppgave å utarbeide en undersøkelse på 
bestemte egenskaper. Det kan være verdt å understreke at formålet er å finne betydningen av 
hver enkelt egenskap, og ikke å designe det "perfekte" krus. Spørsmålet er om noen 
egenskaper betyr mye mer enn andre. 
 
Når elevene forlater timen får de i oppgave å samle flest mulig typer krus til neste time. Det 
er i tillegg en fordel å samle noen varianter selv. Krus med ulik fasong, tykkelse, materiale, 
størrelse. 

 
2. Neste økt kan være en dobbelttime. Da skal det først være undersøkelse og etterpå en 

diskusjon (se punkt 3). Det er en fordel å komme raskt i gang med undersøkelsen. Ha 
termometere og vannkoker (og eventuelt noen klokker) liggende klar. Det er selvsagt mulig å 
bruke dataloggere. Sett en tidsfrist på én undervisningstime (45 min) til datainnsamlingen. 
Elevene noterer og tolker sine data underveis (de kan gjerne skrive på OH ark, for å vise til 
resten av klassen etterpå). Ikke legg føringer på hvilke målinger/observasjoner elevene gjør 
eller andre metodemessige valg. 

 
3. Siste time (evnt. andre time i dobbelttimen) starter med en gruppevis oppsummering av 

resultatene. Prøv å gjøre dette på en enkel måte som viser om en egenskap har liten eller stor 
betydning. La elevene vise fram og kommentere egne og andres resultater etterhvert som de 
legges fram.  
 
Trolig vil resultatene være sprikende. Temperaturfallet er lite, så forskjellen i tallverdier er 
små. Noen egenskaper utmerker seg. Utforming (med og uten lokk) har trolig mest å si 
(hvorfor?). Et annet aspekt som ofte kommer fram, er absorpsjon av varmeenergi i selve 
kruset, som skaper et temperaturfall når vannet helles i. 
 
Ikke bruk mer enn 15-20 minutter på diskusjonen om de fysiske egenskapene. Da skifter du 
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diskusjonen til kvaliteten på undersøkelsen. La elevene kommentere hvilke grupper som 
gjorde best undersøkelse og hvorfor. Understrek at konklusjonen her hviler på hvorvidt vi kan 
stole på målingene, og at kvaliteten på disse derfor er viktig. Ett element som ofte svikter i 
elevenes undersøkelser er at de forandrer mer enn én variabel av gangen, og derfor ikke kan 
vite hvilken som har påvirket temperaturfallet. Et annet element er unøyaktige avlesninger. 
Dersom to målinger skiller mindre enn usikkerheten, er det vanskelig å trekke en konklusjon 
om at den ene virkelig er større eller mindre enn den andre. 
 
Oppsummer til slutt med noen kvalitetskriterier vi legger på vitenskapelige undersøkelser. 
F.eks at i vitenskapelige undersøkelser… 

 
• er det viktig å drøfte problemstilling og hypoteser i lys av data 
• må konklusjonen underbygges med data (målinger, observasjoner) 
• må vi ta hensyn til variasjon i målinger av en størrelse (en variabel) 
• er det viktig å vise hva vi har gjort og hvordan vi har kommet fram til konklusjonen 

(etterprøvbarhet) 
 
 
Som en avsluttende kommentar til elevene kan det nevnes at denne undersøkelsen handlet mye 
om å måle. I den store undersøkelsen elevene skal gjøre vil det være viktig å fokusere på hvorfor 
de ulike egenskapene har liten eller stor betydning. I oppgaven med kruset kunne dette f.eks 
knyttes opp mot varmeledning, konveksjon, varmestråling og fordamping etc. 
 

Litt om veiledning ved arbeid med vitenskapelige undersøkelser 
Skal elevene utvikle en forståelse av vitenskapelige arbeidsmåter må undervisningen være 
ledsaget av refleksjon. Lærerens veiledning blir da svært viktig. Ved å kommentere elevenes 
arbeid formidler læreren kriterier for godt og dårlig arbeid. Målet er at elevene til slutt skal kunne 
gjøre gode undersøkelser uten lærerens hjelp. 
 
Det er viktig å finne fram til situasjoner der læreren kan få innblikk i elevenes arbeid. Ved 
oppstarten av arbeidet kan dette gjøres ved at elevene presenterer en plan. Her må de eksplisitt 
redegjøre for hvordan de har tenkt å gjøre undersøkelsen, og læreren kan kommentere og gi råd. 
Elevene bør ha sin plan godkjent av lærer før de starter selve gjennomføringen. 
 
Underveis kan læreren stille "kritiske" spørsmål for å formidle vitenskapelige kriterier, f. eks 
knyttet til elevenes data eller tolkninger de har gjort av disse. Men det er viktig at ikke alt handler 
om nøyaktighet og validitet. Spørsmålene må like mye være rettet mot fenomenene og elevenes 
forståelse av disse. Læreren kan få elevene til å fortelle hvordan de tolker og forstår det de 
undersøker. Det er særlig to aspekter en bør ha i tankene: 
 
• Har elevene fokus på det de har valgt å undersøke? Det er lov å endre problemstilling, men 

dette bør skje bevisst. Vi ønsker at elevene følger en "tråd" i sin undersøkelse, fra spørsmål, 
via datainnsamling til konklusjon. "Å holde fokus i arbeidet" er en av egenskapene vi ønsker 
å utvikle. 
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• Har elevene progresjon i sitt arbeide? Det kan lett bli at elevene står på "stedet hvil" og gjør 
de samme observasjonene og målingene på stadig nye måter. Vi ønsker at elevene skal samle 
data, lære fra dette og arbeide videre på et mer avansert nivå. 

 
Laboratoriejournalen er selvsagt viktig for å følge denne utviklingen og progresjonen i elevenes 
arbeid.  
 
Figuren nedenfor viser noen elementer som kan vektlegges i veiledningen på ulike stadier i 
prosjektet. 
 
 
Tidlig i prosjektet 

La elevene samle inn 
egne data/ observasjoner 
så tidlig som mulig  

Hjelpe elevene til å 
finne tema som passer 
deres interesse Styre elevene vekk fra 

spørsmål der svaret kan 
hentes direkte i læreboka 

Skape interesse og 
motivere for en 
undersøkelse 

 
 
 
 
 
Underveis  
 

e 
Passe på at elevene 
bygger videre på det 
de har gjort 

Oppfordre elevene til å 
være nysgjerrige og 
følge opp nye spor Bruke journalene til 

å følge utviklingen 
til hver grupp

Stille ledende 
spørsmål som fører 
elevene videre 

 
 
 
 
 
Mot slutten 
 

Be elevene tenke på hva 
som skal være med i 
avsluttende framføring Stille krav til 

vitenskapelig føring 

Stille ”kritiske” 
spørsmål om metode 
og elevenes funn 

 

 

 

Å finne en problemstilling 
Noe av det vanskeligste når en skal gjøre en vitenskapelig undersøkelse "på bestilling", er å finne 
en god problemstilling. Dette skyldes ikke mangelen på spørsmål. Verden er fylt av dem, men 
likevel er de vanskelig å formulere klart og tydelig. Kanskje må skolen selv ta noe av ansvaret for 
dette i måten vi oppdrar elevene på. De er ganske enkelt ikke vant til å stille spørsmål og undre 
seg i en skolekontekst.  
 
Det viktigste er at vi gir elevene tid. Allerede ved skolestart kan elevene opplyses om at de skal 
gjøre en større undersøkelse. Elevene kan videre minnes om dette gjennom skoleåret, kanskje 
med litt ekstra refleksjon over hverdagsfenomener knyttet til ulike faglige temaer som tas opp i 
undervisningen. En annen innfalsvinkel er å dele ut et ark med eksempler, slik du finner i vedlegg 
3. 
 
Elevene bør levere inn et forslag 2-3 uker før starten av prosjektperioden. Ved å levere inn 
forslaget så tidlig, er det fortsatt mulig å korrigere elever med urealistiske ideer og hjelpe de som 
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"ikke har kommet på noe". Det er også tid for praktiske forberedelser. Det kan ofte være en fordel 
at elevene leser og setter seg inn i noe teoristoff på forhånd. I vedlegg 1 er det vist forslag til 
skjema for innlevering av problemstilling og en første plan for arbeidet med denne. 

En oversikt over arbeidsfasene. 
Vi vil som nevnt unngå en for fastlåst beskrivelse av én bestemt vitenskapelig metode. Det bør 
ikke være slik at elevene skal gjøre "hypotesetesting" eller "systematisk kontroll av variable" 
(selv om begge deler selvsagt kan inngå). Metoden skal være underordnet det målet elevene 
arbeider mot, nemlig utforsking og forståelse av et fysisk fenomen. Det er likevel viktig at både 
elev og lærer har oversikt over faser i arbeidsprosessen. Vi gir en kortfattet framstilling, og nøyer 
oss med tre faser. 
 
Problemutviklings- og planlegginsfase (Fase 1) 
Som nevnt ønsker vi den lagt i forkant av selve prosjektperioden. Problemutvikling og 
planlegging hører sammen. Ofte vil et interessant spørsmål bli forkastet om det er urealistisk å 
gjennomføre i praksis. Problemene må styres av praktiske rammer som tid og tilgjengelig utstyr. 
Det må også holdes en åpning for at problemstillingen og planene endres noe ut fra erfaringer 
som blir gjort underveis.  
 
Laboratoriefase (Fase 2) 
Dette er hovedfasen og fyller det meste av de perioden som er satt av til den vitenskapelige 
undersøkelsen. Vi ser på det som én fase, selv om den omfatter både hypoteseutvikling, 
datainnsamling og tolking av data, vurdering av undersøkelsen mm. Disse elementene integreres 
svært tett i en reell undersøkelse. Vi kan tenke på dette som en sirkulær prosess, der 
datainnsamling og tolking gir oss et grunnlag for å vurdere spørsmålene og hypotesene på ny. Vi 
kan så gjøre ny datainnsamling. I denne "sirkelen" skal elevene arbeide faglig. De skal bruke 
måleinstrumenter, framstille data i tabeller og grafer, tolke data i lys av lærestoff de kjenner osv.. 
På et stadium går de ut av denne sirkelen og oppsummerer det de har funnet ut. 
 
Oppsummering og rapportskriving (Fase 3) 
Siste fase er en ferdigstilling av rapporten. Elevene skal føre journal underveis og notere 
spørsmål, hypoteser, planer, utstyrsoppsett, data, analyser, tolkninger, ny viten og forståelse, 
vurderinger av undersøkelsen, nye spørsmål osv. Den endelige rapporten kan framstilles 
kronologisk, slik at den avspeiler arbeidsprosessen til elevene. Dette bryter noe med den 
tradisjonelle rapportformen, som ofte har en mer stringent oppstilling. Rapporten bør likevel 
avsluttes med en konklusjon som svarer på det spørsmålet/problemstillingen elevene hadde i 
utgangspunktet. (Skal prosjektet sendes til Konkurransen Unge forskere, må det lages en rapport 
som følger beskrivelsen i vedlegg  4) 
 
De tre fasene er framstilt i figuren nedenfor. Vi tenker oss at elevene kan gå flere runder i 
sirkelen før de går over til siste fase. 
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Fase 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ra
De
de
de
mu
vu
sli
 

Av
Nå
De
gje
un
fin
 

 

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

Sette opp utstyr
og samle data

Fase 2

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

pportering underveis 
t kan være hektisk å ha mange grupper som arbeider med hver sine undersøkelser samtidig, og 
rfor nyttig med noen rutiner for rapportering underveis. Journalen er selvsagt godt egnet for 
tte, og gruppene bør pålegges å oppdatere denne og legge den fram regelmessig. Det er også 
lig å bruke et eget rapporteringsskjema. Fordelen med dette er at det kan gi en helhetlig 

rdering av selve arbeidsprosessen. Forslag til skjema er presentert i vedlegg 2. Bruken av et 
kt skjema må selvsagt veies opp mot hvor mye "papirarbeid" en ønsker å legge opp til. 

slutning og presentasjon av arbeidet 
r arbeidet med den vitenskapelige undersøkelsen er ferdig, bør det finnes tid til en framførelse. 
t er fint for elevene å få vise fram noe de har arbeidet mye med og som de er stolte over, 
rne til andre elever, venner og foreldre. Samtidig vil en framførelse være en oppsummering av 
dersøkelsen, der problemstilling, datamaterialet og konklusjoner presenteres i kortformat. Det 
nes mange måter å gjøre en slik oppsummering.  
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• Holde en "forskerkonferanse" i klassen, der hver gruppe legger fram sitt arbeid og resten av 
klassen har rollen som opponenter. 

• En utstilling i klasserommet eller et annet sted på skolen, der hver gruppe lager en "poster" og 
eventuelt viser fram annet matereiale de har produsert. 

• Et "science fair", eller en større utstilling/framførelse hvor foreldre og andre inviteres. Her 
kan eventuelt hele eksperimenter settes opp og elevene kan holde innlegg om arbeidet de har 
gjort. 

• Utarbeiding av en web-side med felles inngangsport og egne undersider for hver gruppe. 
 
 
C: Evaluering 
 
Formativ og summativ evaluering 
Evaluering er grunnlag for veiledning. Det handler derfor om å forstå det elevene gjør, og på 
grunnlag av dette gi kommentarer og råd som øker læringsutbyttet og kvaliteten på deres arbeid. 
Evaluering er imidlerid også karaktersetting. Elevene bør gis en egen karakter på den 
vitenskapelige undersøkelsen. Det bør understrekes at hele arbeidsprosessen er en del av 
evalueringen og at innsatsen underveis er et viktig grunnlag for karaktersetting. 
 
I det følgende presenteres noen kriterier og råd for evaluering av elevenes arbeid. Vi tar 
utgangspunkt i målsetninger for vitenskapelig undersøkelse. Vi ønsker å utvikle både holdninger, 
kunnskap og ferdigheter. Det første kan knyttes til innsats, kreativitet og håndtering av åpne 
problemstillinger. Kunnskap angår forståelse av både fagstoff og vitenskapelig arbeidsmåte, 
mens ferdighetsmålene berører elevenes praktiske gjennomføring. Vi lister først opp kriterer for 
veiledning og vurdering underveis. Etterpå gis kriterier for avsluttende vurdering. Disse vil 
selvsagt være overlappende, og den avsluttende vurderingen fokuserer på noen samlende 
helhetlige retningslinjer. Det er ikke gjort noen veiing av de ulike kriteriene om hva som skal 
telle mest eller minst. 

Kriterier for veiledning og vurdering underveis 
• Viser eleven sosiale ferdigheter? 

Samarbeider eleven positivt med andre elever på gruppen? Viser eleven evne til å sette seg 
inn i, og forholde seg konstruktivt til, ideer og tanker som presenteres av andre elever? 
 

• Viser eleven kreativ tenking? 
Stiller eleven varierte spørsmål ved utvikling av problemstilling? Klarer eleven å reflektere 
rundt problemstilling og det valgte fagtemaet på en variert og åpen måte? Kommer eleven 
selv opp med hypoteser, forslag til datainnsamling og tolking av data?  
 

• Viser eleven evne til systematisk planlegging? 
Klarer eleven å velge ut en realistisk problemstilling og forholde seg til denne gjennom hele 
arbeidet? Er undersøkelsen planlagt? Tar han/hun hensyn til informasjon som kommer fram 
underveis, og korrigerer sin undersøkelse i forhold til dette? 
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• Viser eleven faglig forståelse? 
Bruker eleven fagteori som vi vil forvente ut fra pensum i kurset? Trekkes denne teorien inn i 
planlegging av undersøkelsen, utvikling av spørsmål og tolking av data og observasjoner? Er 
det progresjon i elevens forståelse av fenomenet/problemstillingen han/hun arbeider med? 
 

• Viser eleven metodisk forståelse? 
Kan eleven eksplisitt omtale, beskrive og analysere framgangsmåtene han/hun bruker i sin 
undersøkelse. Viser eleven god begrepsmessig og innholdmessig forståelse på dette området.  
Er det progresjon i elevens forståelse av vitenskapelig arbeidsmåte? 
 

• Følger eleven kriterier for å sikre god dokumentasjon (evidens) i sin undersøkelse? 
Er det 
- gjort relevante og nøyaktige målinger? 
- er målingene presentert og framstilt slik at de kan tolkes og forstås? 
- er det brukt en framgangsmåte som sikrer troverdighet i undersøkelsen? 
- er det trukket konklusjoner som stemmer med målinger og observasjoner? 
- er det gjort en helhetlig vurdering av undersøkelsen? 
 

• Viser eleven praktiske ferdigheter 
Klarer eleven å finne fram til relevant utstyr og anvende dette i sin undersøkelse? Brukes 
måleinstrumenter som forventet, ved oppsetting og avlesning? 

 

Helhetlig vurdering av sluttproduktet 
I den avsluttende vurderingen vil det være naturlig å oppsummere de samme kriteriene som ved 
"underveisvurderingen", men nå med utgangspunkt i elevenes endelige rapport. Det er viktig med 
en helhetlig vurdering, slik at de ulike delene av elevens undersøkelse sees i sammenheng. Vi 
foreslår tre innfallsvinkler til en slik helhetlig vurdering: 
 
• Gjennomføring av undersøkelsen.  

Har gruppen gjort et godt vitenskapelig arbeid, der han/hun har utvist kreative og 
systematiske evner, anvendt fagstoff og hatt progresjon? 

 
• Bevissthet om vitenskapelig arbeidsmåte.  

Har gruppen opparbeidet og utvist en forståelse for vitenskapelig arbeidsmåte? 
 
• Personlig og sosial innsats.  

Har gruppen i prosessen utvist initativ, evne til selvstendig arbeid og evne til samarbeid med 
andre? 
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Vedlegg 1 

Vitenskapelig undersøkelse 
Skjema for presentasjon av problem og plan 

 
 
Navn  ………………………………………………………. 
 

……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………… 

 
Frister/datoer 
 

Innlevering av problem/plan-skjema  …………………….. 
 
Start- og slutt dato for praktisk del   …………………….. 
 
Innlevering av underveisrapport  …………………….. 
 
Innlevering av endelig rapport  …………………….. 

 
Tittel på undersøkelsen 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 
Tema / problemstilling 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….………………………… 

 
Plan for arbeidet 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Utstyr som trengs 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 

Tegning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærers kommentar: 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
Signaturer 
 
 
 ………………………………..………………………………….. 

Elever       Lærer 
(Dato navn)  
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Vedlegg 2 

Vitenskapelig undersøkelse 
Skjema for underveisrapport 

 
Navn  ………………………………………………………. 
 

……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………… 

 
Frister/datoer 
 

Start- og slutt dato for praktisk del   …………………….. 
 
Innlevering av underveisrapport  …………………….. 
 
Innlevering av endelig rapport  …………………….. 

 
Tittel på undersøkelsen 
 

……………………………………………………….………………………… 
 
Problemstilling (slik den er nå) 
 

………………………………………………………….……………………… 
 

………………………………………………………….……………………… 
 
Det vi har gjort til nå 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 
Endringer av opprinnelig plan 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
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Det vi har funnet ut 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 
…………………………………………………………………………….…… 

 
………………………………………………………………………….……… 

 
 
Vanskeligheter vi må løse 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 

………………………………………………………….……………………… 
 
Plan for det videre arbeidet 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 

……………………………….………………………………………………… 
 
Lærers kommentar: 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………….………………………… 
 

Signaturer 
 
 
 ………………………………..………………………………….. 

Elever       Lærer 
(Dato navn)  
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Vedlegg 3 

Ideer til undersøkelser 
 
 
Husk at temaene og spørsmålene nedenfor bare er et utgangspunkt. Herfra må du arbeide 
deg fram mot et mer spesikt spørsmål du kan ha lyst til å undersøke. 
 
Absorbsjon av lys i glass. Hva skjer når lys går gjennom glass? Er tykkelsen på glasset viktig? 
Absroberes alle bølgelengder? Kan vi sole oss bak en glassrute? 
 
Ninja baller. Hva er det og hvordan virker de? 
 
Nedkjøling ved stråling. Ved klare høstnetter fryser bakken selv om temperaturen er over null. 
Hva skjer og hvordan kan det forklares? 
 
Beskyttelses papp. Mange varer transporteres i papp som er designet for å ta i mot støt. Hvilke 
fysiske prinsipper utnyttes? Virker det? 
 
Magnetbremser. Dette brukes mange steder. Hvordan virker de? Kan vi bygge en? 
 
Curie punkt. Temperaturen der magneter mister sin magnetise egenskap. 
 
Jordas magnetfelt. Hvordan kan vi måle det og hvordan varierer det? 
 
Ressonans på uønskede steder. Vi opplever ofte ressonans i nærheten av motorer. Hva er det og 
hvordan kan vi unngå det? 
 
Musikkinstrumenter. Hvilke fysiske prinsipper virker i musikkinstrumenter? 
 
Luftmotstand. Er luftmotstand viktig for en vanlig sykkeltur? 
 
Hvor dypt må svømmebassenget være under et stupetårn? 
 
Spikerens fysikk. Hvordan bør vi banke inn en spiker? 
 
Polarodie solbriller. Hvordan virker de? Er dyre briller bedre? 
 
Måling i liten skala. Hvordan kan vi måle noe som er svært lite? (f. eks tykkelsen på et papirark) 
 
Stress i materialer. Lillebrors plastleke….. . Hva skjer når materialer blir ødelagt. 
 
 

 38



 
Veiledning ved skriving av avhandlinger og artikler 

Vedlegg 4 

av Dagfinn Føllesdal 
Dagfinn Føllesdal er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og University of Chicago. Han 
er en anerkjent filosof over hele verden og er tidligere preses for Det Norske Vitenskaps-
Akademi. Føllesdal er for norske studenter blant annet kjent som medforfatter på en av 
hovedbøkene til examen philosophicum (forberedende) ved universitetene. 
 
Forskning krever nysgjerrighet, fantasi og kritisk evne. 
Nysgjerrighet er evne til å iaktta og evne til å undres. Man legger merke til uvanlige hendelser og 
ting som trenger en forklaring, og man undres over hvordan man skal forklare vanlige hendelser 
og ting man har tatt for gitt, uten å undres over dem. Et eksempel på det første er Kristian 
Birkeland (avbildet på vår 200-kroneseddel), som midt i sin mislykkede demonstrasjon av den 
elektromagnetiske kanon, la merke til en lysbue som ledet ham til den oppdagelse som ble 
grunnlaget for Norsk Hydro. Et eksempel på det andre er den tyske astronom Heinrich Olbers 
undring over at natthimmelen er mørk. 
Fantasi trenges for å komme på hypoteser og teorier som kan forklare det man iakttar. Den tyske 
matematiker David Hilbert sa om en av sine forhenværende studenter at han ikke hadde fantasi 
nok til å bli matematiker og var blitt dikter i stedet. 
Kritisk evne gjør at en ikke slår deg til ro med de hypoteser og teorier en selv eller andre har 
foreslått. Man forsøker å falsifisere de hypoteser man har satt fram. I stedet for å feste seg ved det 
som bekrefter hypotesene, leter man aktivt etter slikt som ikke passer inn med dem og som derfor 
gjør at vi må revidere våre oppfatninger. 
Dette tredje punktet, falsifisering, er så viktig at det bør prege også vår framstilling av vår 
forskning. Vi bør bestrebe oss etter å skrive slik at hvis det vi skriver er usant, skal det være lett å 
påvise at det er usant. 
Dette innebærer blant annet: 

• Skriv slik at leseren får lyst til å lese det du har skrevet.  
• Skriv slik at du gjør det så lett som mulig for leseren.  

Dette innebærer blant annet:  
1. Organisering 

• Begynn med et kort avsnitt eller en innledning hvor du knapt og presist forteller hva du 
vil gjøre i dette arbeidet. Gjør dette avsnittet så informativt som mulig, gitt det kjennskap 
leseren har til emnet og dets terminologi. Skri v for eksempel ikke bare at du skal 
behandle det og det tema. Noe bedre er det å formulere de spørsmål du akter å ta opp. 
Best er det vanligvis å fortelle kort og konsist hva dine svar vil bli.  

• Fortell også gjerne hvordan du har organisert arbeidet i forskjellige deler. Det er som 
regel vanskelig å skrive dette innledende avsnittet før du har skrevet resten av arbeidet. 
Skriv bare et grovutkast til dette innledende avsnittet når du begynner. Gå så tilbake og 
formuler avsnittet presist etter at du har skrevet ferdig hele arbeidet.  

• Av og til - men ikke alltid - trenges det før denne innledningen noen linjer om 
betydningen av emnet, hvis dette ikke kan forutsettes kjent av leseren.  

• Arbeidet bør organiseres omkring en påstand som du setter fram og argumenterer for. Alt 
du skriver, bør være relevant til denne påstanden og bidra til å underbygge den. Spør for 
hvert avsnitt du overveier & aring; ta med: Hvilket bidrag yter dette avsnittet til å 
underbygge min påstand?  
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• Når du legger fram ditt syn, tenk etter hva som ville være rimelige innvendinger og svar 
på dem. Når du kritiserer en annens syn, tenk etter hvordan vedkommende person kunne 
svare på innvendingene.  

2. Framstilling 
• Ha leseren i tankene når du skriver. Mange finner at det er en hjelp under skrivingen å 

skrive for en bestemt leser, gjerne en venn, en oppvakt og interessert leser som er vennlig 
innstilt, men som ikke mangler kritisk sans.  

• Medmindre du skriver for spesialister, skriv for en leser som er interessert, oppvakt og har 
et generelt kjennskap til fagområdet, men ikke er fortrolig med de spesielle temaer du 
drøfter. Dette innebærer for eksempel at du ikke ska l forutsette kjennskap til spesielle ord 
og uttrykk som bare brukes innenfor det temaområde eller den tradisjon du skriver om.  

• Uttrykk deg så klart og presist som mulig. Skriv slik at hvis du tar feil, skal det være så let 
som mulig å fastslå at du tar feil.  

• Skriv enkelt og direkte. Det tema du drøfter, kan være komplisert og vagt, men dette bør 
ikke smitte over til din framstilling. Vær forsiktig i din bruk av teknisk terminologi og av 
ord som er oppfunnet eller brukes på en spesiell måte av de personer du drøfter. Hvis din 
påstand eller dine argumenter ikke kan uttrykkes enkelt uten teknisk terminologi, bør du 
forklare de tekniske uttrykkene før du begynner å bruke dem.  

• Når du diskuterer et syn du er uenig i, bør du aldri bruke en sarkastisk eller nedsettende 
tone. Legg fram det syn du er uenig i, på en slik måte at det blir så plausibelt som mulig. 
Det er lett å argumentere mot e t absurd syn. Din kritikk vil bli mer interessant og 
verdifull hvis du kan gjendrive en verdig opponent.  

• Det er ikke mulig å skrive en god artikkel eller bok ferdig i første utkast. Etter at du har 
skrevet et utkast du er fornøyd med, la det ligge en tid og les det så omhyggelig. Hvordan 
ville du kritisere det hvis det var skrev et av en annen? Sier de sitatene du gir, nøyaktig 
hva du hevder et de sier? Utretter arbeidet nøyaktig hva du sier i de innledende avsnitt at 
det skal gjøre? Utgjør arbeidet et sammenhengende hele, hvor intet kan sløyfes uten at det 
svekker argumentasjonen for din påstand?  

3. Dokumentasjon 
• Når du tillegger en forfatter et synspunkt, belegg gjennom sitater og nøyaktige 

sidehenvisninger at forfatteren faktisk har dette synet. Kontroller at de sitater du viser til, 
faktisk uttrykker nøyaktig dette syn, når de lese s i den kontekst hvor de hører hjemme.  

• Når du polemiserer mot en forfatter, bør du bruke direkte sitater for å være sikker på at du 
ikke leser noe inn i teksten som ikke står der. Når du framstiller en forfatters syn for å 
slutte deg til det , bør du bruke dine egne ord, og ikke gjenta de ord og vendinger 
forfatteren bruker. Hvis forfatteren bruker spesielle ord og uttrykk som du trenger i din 
framstilling, forklar da disse ved hjelp av uttrykk som din leser er fortrolig med.  

• En framstilling av en forfatter må ha et eller annet fortrinn framfor forfatterens egen tekst, 
den er ofte kortere, kan være lettere å lese, bedre organisert, framheve bedre viktige 
poenger, osv.  

• Å gi en selvstendig systematisk framstilling av en forfatters standpunkt eller 
argumentasjon kan være nyttig både for leseren og for din egen forståelse. Det kan også 
brukes til å få tydeligere fram hvor svakh eten ligger i et argument som du diskuterer.  

• Korte sitater (inntil 3-4 linjer) skrives mellom anførselstegn som den del av den løpende 
tekst. Lengre sitater skilles ut fra teksten og skrives med enkel linjeavstand. Det trenges 
da ingen anførselstegn.  
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4. Fotnoter 
• Fotnoter brukes til kildehenvisninger, utfyllende opplysninger og kommentarer osv. som 

ikke har en naturlig plass i selve teksten eller som er av perifer interesse. Det bør ikke 
være for mange av dem, og sidehenvisninger til tekster som d et refereres til ofte, bør 
innarbeides i teksten ved forkortelser (f.eks.: Rawls 1971, s. 57). Forkortelser bør velges 
slik at de er lette å huske. Hvis det er mange av dem, bør de forklares i den egen liste i 
begynnelsen av arb eidet. Hvis de er få, kan de forklares i en fotnote første sted 
forkortelsen brukes. Fotnoter skrives med enkel linjeavstand.  

• Stoff som naturlig burde vært plassert i fotnoter, men som er for omfattende, kan plassere 
spesielt vanskelige eller mer tekniske diskusjoner, som ikke er nødvendige for at man skal 
kunne følge argumentasjonen i arbeidet, men som l ikevel er relevant, ved at det 
presiserer eller underbygger videre noe av det som sies i den ordinære tekst.  

5. Plagiat 
• Å plagiere er å gi inntrykk av at du har skrevet eller tenkt noe som du har lånt fra andre.  
• Du kan selvsagt gjøre bruk av en annens tanker eller formuleringer, men sørg da for å 

gjøre det klart at dette er lånt gods. Angi alltid kilden hvis du: 
• 1. Gjør bruk av andres idéer, synspunkter eller hypoteser.  
• 2. Gjør bruk av andres materiale, enten dette er innsamlet empirisk materiale eller 

sitater og tekststeder fra bøker, artikler og manuskripter, som du nok kunne ha 
funnet selv, men som du har funnet hos andre.  

• 3. Gjør bruk av andres formuleringer.  
• Også stoff du finner på internett, leser i aviser, hører på radio og lignende har opphavsrett, 

og må også dokumenteres.  
 
 
Ordforklaringer 
hypotese - antagelse, usikker teori som er basis for videre studier 
teori - antagelse som skal beskrive eller forklare årsakene til et visst forhold 
falsifisere - påvise som galt, erklære for feilaktig 
revidere - se igjennom, granske for å rette opp feil og mangler 
terminologi - samling eller system av termer og fagspråk 
relevant - som vedkommer saken, betydningsfull 
plausibelt - rimelig, troverdig 
opponent - motstander (i en diskusjon) 
kontekst - tekst- eller tankesammenheng 
polemikk - det å imøtegå andres påstander eller meninger 
empirisk - bygget på erfaring  
 
I korte trekk... 
Det behøver ikke være vanskelig å forske. Det viktigste når du lager ditt prosjekt er å huske på 
følgende:  

• Som forsker må du trekke en konklusjon. Et sammendrag er ikke nok hvis det ikke har 
mening eller et mål - eller som vi sier det et forskningsarbeid.  
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• Diskuter gjerne oppgaven med en lærer eller andre som kjenner til emnet ditt. Husk at 
mange lærere har gjennomført et forskningsarbeide i hovedoppgaven de skrev for å bli 
lektor.  

• Planlegg arbeidet. Start i god tid, så unngår du hastverk og slurv mot slutten.  
• Les litteratur om emnet og søk råd hos andre, men husk at oppgaven skal være selvstendig 

utført. Avgrens stoffet slik at du får tid til å fullføre.  
• Søk etter litteratur og forskningsoppgaver på bibliotek. Spesielt universitetsbiblioktek kan 

være nyttige. Ikke glem at internett rommer ufattelige mengder informasjon som du kan 
ha nytte av, men vær kritisk - ikke alt er like verdifullt.  

• Arbeid systematisk. Ta nøyaktige notater og målinger underveis. Vær kritisk til dine egne 
metoder.  

• Skriv rapporten så detaljert og klar som mulig, beskriv alle mulige sider ved prosjektet.  
• Hvis det er mulig kan du lage en modell som kan illustrere prosjektet.  
• Legg ved store tegninger og fotografier. Bruk gjerne tabeller og diagrammer til å 

presentere tall.  
• Oppgi hvor du har fått opplysningene dine fra. Husk å angi litteratur som du har benyttet.  

 
Vi håper at du har utbytte av disse rådene. Lykke til med forskningen!  
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