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Sammendrag  

For å kunne undersøke hvilke likheter det er mellom norske vitensentre og unikhetene som hvert 

vitensenter representerer, ble det gjennomført en kartlegging våren 2013. Dette er en del av 

forskningsprogrammet UtVite – Utforsk Vitensentre!  

Med sin oppsøkende virksomhet når norske vitensentre mer eller mindre ut til hele landets 

befolkning. I dag, september 2013, har vi 9 regionale vitensentre. Hvert av sentrene har sin egen 

profil og realfagsfokus, samtidig som det er flere likheter mellom sentrene. Alle har et 

satsningsområde til skolene og til familier og turister med butikk som selger naturvitenskapelige 

produkter, samt bursdagstilbud til barn. Å satse på familie/turister/barn har trolig sammenheng med 

inntjening da alle vitensentrene svarer at økonomi er en stor utfordring for dem. Videre ser vi at de 

fleste formidlerne ved vitensentrene i Norge har naturvitenskapelig og/eller pedagogisk utdanning. 

Alle vitensentre har i tillegg et samarbeid med høgskole eller universitet. Vi ser at 

aktivitetspedagogikk, erfaringslæring og utforskende læring er noe som går igjen hos vitensentrene.  

Når det gjelder unikheter ser vi at Norsk teknisk museum og Jærmuseet har store lokaler disponibelt 

og begge har over 140 interaktive utstillingsenheter. Vi ser at hos INSPIRIA, VilVite og Jærmuseet 

så betaler ikke skolene for enkelte besøk. I tillegg hos Vitensenteret i Trondheim, Jærmuseet og 

VitenSør så kurses lærerne til selv å gjennomføre undervisningen. Vitensenteret Innlandet og 

Vitensenteret i Trondheim bruker utearealene i stor grad under sine besøk. Jærmuseet bruker 

vitengården. Drama som undervisningsmetode kjennetegner spesielt Vitensenteret Innlandet, men 

også Vitensenteret i Trondheim. Videre har de to sistnevnte vitensentre et hovedfokus på 

matematikk. 

 

De fleste sentrene gjennomfører evalueringer på både publikum og elever. Da vurderes gjerne 

helhetsinntrykket og tilfredshet. Kun Jærmuseet måler læringsutbytte på publikum, mens 

Vitensenteret Sørlandet og Vitensenteret Innlandet måler elevens læringsutbytte. I tillegg 

gjennomfører de fleste evalueringene ved bruk av penn og papir.  
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Vi ser at vitensentrene har et variert tilbud til familie, turister, barn og elever. I tillegg når 

vitensentrene ut til mange og bidrar til mer positiv fokus på realfagene.      
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Forord 

Kartleggingen av vitensentrene i Norge er utført av forskningsprogrammet UtVite – Utforsk 

Vitensentre! Målet med forskningsprogrammet er å belyse vitensentrenes rolle i rekruttering 

til realfag og studere deres rolle som læringsarena for realfaglige problemstillinger. 

Forskningsprogrammet er igangsatt av INSPIRIA science center og Universitetet for Miljø- 

og Biovitenskap (UMB), og samarbeider med Naturfagsenteret og Norges forskningsråd 

(NFR). NFR har observatørstatus. UtVite er finansiert av Statoil og har en forskningsperiode 

fra 2013-2015. UtVite består av en prosjektgruppe hvor første-amanuensis og leder for 

Vitenstyret, Merethe Frøyland er prosjektleder. Professor Dagny Stuedahl er ansatt som 

forsker i en 80 % stilling.  Agnete Sporild Olsen har vært INSPIRIAs prosjektmedarbeider i 

programmet, mens Elisabeth Iversen har vært involvert i programmet som UMBs 

prosjektmedarbeider i 2012-2013. Ingrid Eikeland er fra august 2013 ansatt som PhD-

kandidat i prosjektet.  

I realfagstrategien «Realfag for fremtiden» står det at vitensentre har som formål å bidra til å 

styrke forståelsen for og nytten av realfagene i samfunnet og i arbeidslivet. I Norge har flere 

vitensentre etablert seg mer eller mindre kontinuerlig de siste 10 årene og stadig flere 

etableres. Vitensentrene er hyppig besøkt, og mange besøkende erfarer og har gitt uttrykk for 

at vitensentret er en arena for inspirasjon og læring. Dette er gode signaler, men det er gjort 

relativt lite forskning på effekten av sentrene opp mot formålet i realfagstrategien. Behovet 

for forskning på vitensentrene sin rolle er bakgrunnen for oppstart av UtVite-programmet. 

Denne kartleggingen er første steg i forskningen for å danne oss et bilde over vitensentrene, 

identifisere mulige likheter mellom sentrene og unikheter ved hvert vitensenter. I tillegg, å 

finne interessante forskningsspørsmål for videre forskning. Vi håper at kartleggingen vil 

komme til nytte for vitensentrene. 

Vi ønsker å rette en takk til respondentene ved vitensentrene for kontinuerlig kontakt og godt 

samarbeid. Takk til Christine Hassel Kristoffersen ved INSPIRIA science center for hjelp i 

QuestBack. Takk til kollegaer ved UMB.  

Ås 25. oktober 2013 

 

    Elisabeth Iversen       Agnete Sporild Olsen 
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1 INNLEDNING 

Internasjonalt og nasjonalt foregår realfagsundervisning i økende grad på institusjoner som 

vitensentre. Dette gjør vitensentre til en viktig kilde for realfagslæring (DeWitt & Osborne 

2007) både for skoleelever og for publikum på fritiden. For eksempel indikerer resultater fra 

studier gjort på vitensenteret i Los Angeles at besøk på vitensentrene påvirker forståelse og 

læring av realfag (Falk & Needham 2011; Falk & Storksdieck 2005). Likevel blir det 

poengtert at læring er formet av den besøkende (Falk & Storksdieck 2009). For ungdom i 

Norge viste forskningsprosjektet Vilje-con-valg ved Naturfagssenteret at vitensentrene har en 

viktig rolle i rekrutteringen til realfag hvor vitensentrene virket motiverende og inspirerende 

(Kunnskapsdepartementet 2010).  

Det som er unikt med vitensentrene er de interaktive utstillingene, og vitensentrene har 

spisskompetanse når det gjelder interaktiv undervisning (Merethe Frøyland 2013 pers. 

medd.). Elevene i DeWitt & Osbourne (2009) sin studie likte utstillinger som kunne la seg 

manipulere/kontrollere. Videre likte elevene at de aktivt kunne gå inn å gjøre noe som utløste 

noe annet. Til tross for interaktive utstillinger mener DeWitt & Osbourne (2007) at uformell 

naturfagslæring som skjer på vitensentre ikke har utnyttet sitt fulle potensiale enda.  

Gjennom vitensentreprogrammet som startet i 2003 har Norges Forskningsråd satset på 

utviklingen av åtte regionale vitensentre. Disse er: Jærmuseet (med avdelingene 

Vitenfabrikken i Sandnes, Vitengarden på Kvia og Science Circus som er et omreisende 

vitensenter), Nordnorsk vitensenter i Tromsø, Norsk Teknisk Museum i Oslo, VilVite i 

Bergen, Vitenl@ben på Grenland, Vitensenteret i Trondheim, Vitensenteret Innlandet på 

Gjøvik, og INSPIRIA science center i Østfold. I Foreningen Norske Vitensentre (FNV), en 

fagseksjon i Norges Museumsforbund, deltar flere vitensentre som ikke er kategorisert som 

regionale, som eksempelvis Vitensenteret Sørlandet i Arendal. Antall besøkende på de 

regionale vitensentrene har økt fra oppstart i 2003 (oppstart av Vitensenterprogrammet
1
) med 

230 000 besøkende til 762.000 besøkende i 2012 (til sammen 4,6 millioner i hele perioden). I 

2013 fikk de regionale vitensentrene en økning i statsbudsjettet fra 25 Mkr fra 34 Mkr i 2012. 

Dette viser en nasjonal satsning på vitensentrene.    

Denne satsningen gjenspeiles også i etablering og effekten av hva som står i fokus for 

UtVite-programmet Utforsk Vitensentre! Gjennom flere studier søker UtVite å få svar på i 

                                                 
1
 Vitensenterprogrammet (VITEN) ble startet i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 2003. Les mer om 

VITEN her: http://www.vitensenter.no/vitensenterprogrammet/   

http://www.vitensenter.no/vitensenterprogrammet/


2 

 

hvilken grad og hvordan vitensentrene bidrar til rekruttering til realfag og til engasjement i 

realfagsspørsmål. UtVite samarbeider særlig tett med INSPIRIA science center for gjennom 

ulike metoder å undersøke hvilken rolle de spiller for realfag. INSPIRIA science center tok i 

2011 kontakt med Seksjon for læring- og lærerutdanning (SLL) ved UMB for å få etablert et 

forskningsprogram med mål om å få kjennskap til effekter av vitensentrene. Statoil sa seg 

villige til å finansiere programmet så fremt Naturfagsenteret og Norges Forskningsråd stilte 

seg bak satsningen og ikke minst sørget for at forskningen ble samordnet nasjonalt. I 

etableringen av UtVite-programmet så vi et behov for en kartlegging av vitensentrene, med 

den hensikten å samle informasjon over utvalgte vitensentre. Behovet bunner ut i at 

vitensentrene er i stadig utvikling og mange har utviklet en egen profil og fokusområder. 

UtVite- programmet ønsker å kartlegge situasjonen 10 år etter oppstart av 

Vitensenterforeningen. Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge tilbudet til de 

norske vitensentrene, hva som er unikheten med hvert senter og hva som er likhetene mellom 

sentrene (se prosjektbeskrivelsen for UtVite).  
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2 MATERIALE OG METODE 

2.1 Metode og datamateriale 

 

Studien er en kvantitativ kartlegging av norske vitensentre. Vi sendte ut en 

spørreundersøkelse til utvalgte vitensentre (Punkt 2.2). Spørsmålene var en kombinasjon av 

både åpne og lukkede spørsmål noe som også gjenspeiles i svarene. QuestBack ble benyttet 

som digitalt verktøy for utsending og besvarelse av spørreundersøkelsen.  

 

Kartleggingen består av i alt 67 spørsmål som vi har fordelt i tre hovedområder og flere 

underområder; 

1) Vitensentret som organisasjon  

 Visjon og satsning 

2) Publikum og samfunn  

 Rammer 

 Innhold 

 Evaluering 

3) Skole og utdanning 

 Pedagogisk satsning 

 Forankring og samarbeid med akademia 

 Rammer 

 Innhold 

 Evaluering 

 

Hovedtyngden av spørsmålene angår skole og utdanning da vi ønsket et fokus på vitensenter 

som læringsarena. Som tidligere nevnt er de interaktive utstillingene unikt for vitensentrene, 

noe som også er vektlagt i undersøkelsen. Spørreundersøkelsen er i hovedsak utarbeidet av 

Agnete Sporild Olsen og Elisabeth Iversen i tett samarbeid med UtVite-gruppen.  

 

I tillegg til spørreundersøkelsen fikk lederne av vitensentrene tilsendt informasjon om 

UtVite-programmet, definisjoner (se under) og veiledning til spørreundersøkelsen. Vi 

oppfordret leder/administrerende direktør og/eller pedagogisk leder til å svare på 

undersøkelsen. Svarene fra spørreundersøkelsen er videre behandlet i MS Word og Excel.   
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2.2 Utvalg  

De regionale vitensentrene var grunnlaget for kartleggingen. I tillegg inkluderte vi 

Vitensentret Sørlandet på bakgrunn av at de er deltagende i Vitenstyret. Av ni vitensenter 

som fikk forespørsel om å svare på undersøkelsen svarte åtte. Vitenl@ben på Grenland 

responderte ikke, noe som kan forklares med at vitensenteret forventes åpnet i 2014.  

I rapporten brukes forkortelser for hvert vitensenter: 

 Nordnorsk Vitensenter i Tromsø: NNV 

 Jærmuseet (med avdelingene Vitenfabrikken i Sandnes, Vitengarden på Kvia og 

Science Circus som er et omreisende vitensenter): JærM 

 Norsk Teknisk Museum i Oslo: NTM 

 VilVite i Bergen: VilVite 

 Vitensenteret i Trondheim: ViT 

 Vitensenteret Innlandet på Gjøvik: VInn 

 Vitensenteret Sørlandet i Arendal: VitenSør 

 INSPIRIA science center i Østfold: INSPIRIA 

 

2.3 Definisjoner på begreper benyttet i kartleggingen 

Definisjonene presentert under ble sendt som eget dokument til spørreundersøkelsen. Med 

dette ønsket vi å begrense uklarheter da vi har erfart at hvert vitensenter har sitt språk med 

sine begreper. I tillegg er begrepene sentrale i denne rapporten.  

Pedagogisk program – et faglig tilbud til skoleklasser tilpasset klassetrinn og 

veiledet/formidlet av en ansatt ved vitensenteret. Programmene utføres ofte i laboratorier eller 

områder på senteret med faglig tilknytning til programmet.  

Interaktiv utstilling – en utstilling som har et klart formål om læring som videre oppmuntrer 

individer til å arbeide alene eller sammen for å få kunnskap om naturvitenskap og teknologi 

gjennom egen utforsking og initiativ. 

Utstillingsområdet – det området på vitensenteret hvor de interaktive utstillingene er 

plassert. Utstillingsområdet kan være over flere etasjer og være ulikt utformet, men med 

hensikt i at publikum skal utforske de interaktive utstillingene. Eventuelle vandreutstillinger 

er også en del av utstillingsområdet.  
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Utstillingsenhet – en enhet/modul av en utstilling på vitensenteret. Utstillingsenheten kan gi 

mening alene både i interaktivitet og innhold. Enheten inngår ofte som en del av en større 

utstilling bestående av flere enheter som til sammen gir en større forståelse for tema 

utstillingen handler om.  

Formidler – en person ansatt ved vitensenteret til å formidle pedagogiske programmer til 

skoleklasser og/eller barnehager.  

Temaløype – et faglig tilrettelagt tilbud til skoleklasser (og eventuelt også andre) tilpasset 

klassetrinn. Temaløypene forklares og deles ut av ansatte på vitensenteret, men kan utføres av 

klassene på egenhånd. Temaløypene er ofte knyttet til de interaktive utstillingene.  

 

 

 

 

Foto: INSPIRIA science center  
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3 RESULTAT 

Resultatene blir presentert etter rekkefølgen i spørreundersøkelsen fordelt i hoved- og 

underområder. Den fullstendige oversikten over hva hvert enkelt vitensenter har svart er i 

Vedlegg 1. 

3.1 Vitensenteret som organisasjon 

3.1.1 Visjon og satsning 

 

1: Hvem er eier av senteret? 

Flere av senterne er stiftelser der flere aktører er involvert, eller de er opprettet som 

aksjeselskap. De resterende vitensentrene eies av kommune og stat; Nordnorsk vitensenter, 

Vitensentret i Trondheim, Norsk Teknisk Museum, Vitensentret Innlandet og Jærmuseet er 

alle stiftelser. VitenSør eies av Arendal kommune, mens INSPIRIA eies av Østfold 

Fylkeskommune og Sarpsborg kommune. VilVite som er et Aksjeselskap  

2: Hvilke satsningsområder har senteret? 

Alle har tilbud til skoler og familier og tilbud til familier/turister/andre i helger (Figur 1). For 

Jærmuseet er barnehage en viktig gruppe, noe som kommer fram under «annet». Nordnorsk 

vitensenter satser ikke på tilbud til næringsliv eller til kurs og konferanse. VilVite satser ikke 

på kurs og konferansebruk eller på å ha et tilbud til universitet og høgskoler.  

 

 

 

Figur 1: Ulike satsningsområder til vitensentrene. Flere svaralternativer kunne krysses av. 
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3: Hva er senterets visjon?  

Nordnorsk vitensenter: Med stjerner i øynene! 

 

Vitensenteret i Trondheim: Teknologi og naturvitenskap for alle 

 

INSPIRIA: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen! 

 

VilVite: VilVite skal være et lærings- og opplevelsessenter på høyt internasjonalt nivå med 

en visjon som strekker seg etter å åpne nye perspektiver. Et sentralt mål er å skape økende og 

positiv oppmerksomhet rundt naturvitenskaplige fag og teknologi, for å motivere flere til å 

utdanne seg i disse retningene. 

 

Norsk teknisk museum: Norges mest synlige, dristige og dialog innrettede museum. 

Vitensenterets delvisjon er å være en spydspiss i lekende realfagslæring 

 

Vitensenteret Innlandet: Hela Innlandets vitensenter: - en naturlig og selvfølgelig del av 

utdanningssystemet og samfunnet. 

 

Jærmuseet: opplev - delta - utforsk! 

 

VitenSør: Skape generasjoner som kan løse morgendagens utfordringer 

 

4: Har senteret en eller flere temaer/hovedområder som er overordnet, i så fall hvilke? 

Energi, kropp og helse klima og miljø er temaer som går igjen hos vitensentrene. Nordnorsk 

vitensenter er som eneste vitensenter spesielt knyttet til region når det gjelder tema, mens 

Vitensenteret Innlandet ønsker å knytte seg til det som er spesielt for innlandet.  

Nordnorsk vitensenter:  

 Himmelen over oss  

 Klima og vær  

 Energi og miljø i nord  

 Kropp og hjerne  

 Ressurser i nord 
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Vitensenteret i Trondheim:  

 Fysikk og mekanikk 

 Energi 

 Elektrisitet og elektronikk 

 Kropp, sanser og illusjoner 

 Matematikk 

INSPIRIA:  

 Energi 

 Miljø 

 Helse 

VilVite:  

 Vær/klima 

 Energi 

 Hav (ikke det biologiske aspektet) 

VitenSør:  

 Energi i miljøet 

 Tall i alt 

 Maritime verden 

 Egen helse 

Norsk Teknisk Museum:  

«Vitensenteret og museet dekker de fleste områder innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi 

forsøker å lage utstillinger og undervisningsopplegg som bruker det beste fra både 

vitensenterpedagogikken og fra museumstradisjonen» 

Vitensenteret Innlandet:  

«Egentligen ikke noe vi har bundet oss till utan vi kan fokus. Men hittills har vi fokusert 

"utstillingen" på astronomi, byggeteknik, media, matematikk, människokroppen, kjemi, miljö 

og klima Har planer om å få ökt fokus på det som er speciellt i Innlandet.»  
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Jærmuseet:  

Vitengarden: «"Vitensenteret midt i matfatet": overordna tema "Dei grøne naturvitskapane" 

- m.a. mat, landskap, geologi, kjemi, biologi, teknologi knytt til matproduksjon i vid forstand 

og fornybar energi» 

Vitenfabrikken: «astronomi/ planetarium, matematikk, samanhengane mellom kunst, 

teknologi og vitskap, med forankring i regional industrihistorie  

Energi og miljø er dessutan sentrale/gjennomgåande tema på begge avdelingar inkl. Science 

Circus» 

 

5: Hva ser dere på som de tre største utfordringene senteret står ovenfor? 

Økonomi betegnes av alle vitensentrene som en av de tre største utfordringene senteret står 

ovenfor (Figur 2). Ingen ser på familietilbudet som en av de største utfordringene. Av alle 

vitensentrene tenker tre av åtte vitensentre på de interaktive utstillingene, samarbeid med 

skolene, fysiske rammer, markedsføring og konkurrerende aktivitetstilbud som utfordrende. 

To av vitensentrene svarer «annet», hvor Jærmuseet svarer at kompetanse er en av de tre 

største utfordringene for dem. 

 

 

Figur 2: Vitensentrene har identifisert de tre største utfordringene som de mener de står overfor.  
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3.2 Publikum og samfunn 

3.2.1 Rammer 

 

6: Hvor stort er utstillingsområdet i senteret (m
2
)? 

Det er et stort spenn i størrelse på norske vitensentre (Tabell 1). VitenSør har det minste med 

<500 m
2
, men har planer om å utvide i nær framtid.  VilVite, Norsk Teknisk Museum og 

Jærmuseet har de det største. Hvorvidt Jærmuseet har inkludert alle tre vitensentrene eller sett 

alle under ett er usikkert.  

 

Tabell 1: Størrelse på utstillingsområdet til respektive vitensentre.  

Vitensenter Utstillingsområde (m
2
) 

NNV 1000-1500 

ViT 500-1000 

INSPIRIA 1500-2000 

VilVite >2000 

NTM >2000 

VInn 1000-1500 

JærM >2000 

VitenSør <500 

 

 

7: Hva er åpningstidene til senteret mandag - fredag?  

8: Hva er åpningstidene til senteret lørdag og søndag, og i ferier? 

INSPIRIA har lengst åpningstid med 51,5 timer per uke (Tabell 2). Til sammenligning har 

VitenSør en åpningstid på 30 t per uke. I gjennomsnitt har vitensentrene åpent i 44,3 timer 

per uke. Åpningstiden i ferier er ikke medberegnet.  
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Tabell 2: Oversikt over åpningstidene på hverdager, helger og ferier.    

Vitensenter Mandag – fredag Lørdag  Søndag Ferier 

NNV 08.30-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 10.00-16.00 

ViT 10.00-16.00 11.00-17.00 11.00-17.00  

INSPIRIA 08.00-15.30 10.00-17.00 10.00-17.00  

VilVite 09.00-15.00 10.00-17.00 10.00-17.00  

NTM 09.00-16.00* 11.00-18.00 11.00-18.00 10.00-18.00 

VInn 08.00-16.00** 11.00-16.00 11.00-16.00  

JærM 10.00-15.00** 11.00-16.00 12.00-17.00 10.00-16.00 

VitenSør 9.30-14.30 11.00-16.00 11.00-16.00  

*stengt mandager i skoleåret 

**lengre åpningstid for grupper/arrangementer 

 

9: Hvor mange interaktive utstillingsenheter er det på senteret (uten vandreutstillinger)?  

Norsk teknisk museum og Jærmuseet har størst antall interaktive utstillingsenheter, mens 

VitenSør har færrest med 20-50 utstillinger (Tabell 3). Halvparten av vitensentrene har 

mellom 80-110 utstillingsenheter. 

Tabell 3: Antall interaktive utstillingsenheter ved vitensentrene.  

Vitensenter Antall utstillingsenheter  

NNV 80-110 

ViT 80-110 

INSPIRIA 50-80 

VilVite 80-110 

NTM >140 

VInn 80-110 

JærM >140 

VitenSør 20-50 
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10: Har dere plass til å leie inn vandreutstillinger?  

11: Hvis ja, hvor stort areal er tilgjengelig til vandreutstillinger (m
2
)? 

Til sammen har fem av åtte vitensenter plass til å leie inn vandreutstillinger. Disse er: 

INSPIRIA, VilVite, Norsk teknisk museum, Vitensenteret Innlandet, og Jærmuseet (Tabell 

4). Nordnorsk vitensenter, Vitensenteret i Trondheim og VitenSør har svart nei på dette 

spørsmålet.    

 

Tabell 4: Tilgjengelig vandreutstillingsareal (m
2
) til vitensentrene.   

Vitensenter Vandreutstillingsareal 

(m
2
) 

INSPIRIA 200-400 

VilVite 400-600 

NTM >600 

VInn 200-400 

JærM <200 

 

12: Hvilke fylker tilhører din region? 

Telemark og Vestfold er de to eneste fylkene som ikke er dekt, noe Vitenl@ben på Grenland 

antas å dekke ved oppstart. Nordnorsk vitensenter dekker størst areal med fylkene Nordland, 

Troms og Finnmark. 

3.2.2 Innhold 

 

13: Har senteret en butikk som selger produkter relatert til naturvitenskap- og teknologi?  

Alle vitensentrene svarer ja. 

 

14: Har senteret et bursdagstilbud til barn? 

Alle vitensentrene svarer ja.  

15: Har senteret et planetarium (kun fastmontert)? 

VilVite og VitenSør har ikke et fastmontert planetarium. 
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16: Har senteret et auditorium? 

Vitensenteret Innlandet har ikke et auditorium, mens VilVite har to. De andre sentrene har et 

auditorium. 

 

17: Hvis ja, hvor mange sitteplasser? 

Alle vitensentrene som har et auditorium har over 50 sitteplasser i auditoriet med unntak av 

ViT (Tabell 5). 

 

Tabell 5: Antall sitteplasser i auditoriet.  

Vitensenter Sitteplasser (n) 

NNV 50-100 

ViT <50 

INSPIRIA 150-200 

VilVite 150-200 

NTM 150-200 

JærM 50-100 

VitenSør 50-100 

 

18: Har senteret et kurs og konferansetilbud? 

Alle svarer ja. 

19: Utvikler senteret egne interaktive utstillinger? 

Alle utvikler egne interaktive utstillinger med unntak av INSPIRIA.  

20: Utvikler senteret egne vandreutstillinger? (som de kan tjene penger på?) 

ViT, VilVite, Norsk teknisk museum, Jærmuseet og VitenSør utvikler egne vandreutstillinger 

mens INSPIRIA, Nordnorsk vitensenter og Vitensenteret Innlandet ikke utvikler egne 

vandreutstillinger. 
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21: Hva tilbyr senteret til besøkende i helger? 

Vitensentrene har et variert tilbud, og alle tilbyr interaktive utstillinger og 

familieverksteder (Figur 3). INSPIRIA og Norsk teknisk museum er de eneste som 

tilbyr temaløyper i helgene. 

 

 

Figur 3: Oversikt over tilbudet sentrene tilbyr besøkende i helger. Flere svaralternativer kunne krysses 

av.  

 

22: Tilbyr senteret egne vitenshow utviklet og gjennomført av egne ansatte?  

Alle svarer ja. 

 

23: På hvilken måte kommuniserer de fleste av de interaktive utstillingsenhetene til 

publikum? 

Ingen av sentrene bruker illustrasjoner eller formidlere på de interaktive utstillingene 

for å kommunisere med publikum (Figur 4). Hos Norsk teknisk museum, Vitensenteret 

Innlandet, Jærmuseet og VitenSør er det utstillingen i seg selv som kommuniserer med 

publikum. Kun hos INSPIRIA bruker de PC-skjermer for å kommunisere til publikum, 

mens hos Nordnorsk vitensenter har de fleste interaktive utstillingsenhetene tekst og 

QR-kode (under «annet»).  
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Figur 4: Kommunikasjonsmetoder brukt på de interaktive utstillingene.  

 

24: Hvem jobber på senteret i helger og ferier? 

Alle vitensentrene har studenter som jobber i helger og ferier, mens ingen har pensjonister 

(Figur 5). Kun tre av vitensentrene (Vitensenteret i Trondheim, VilVite og INSPIRIA) har 

driftsteknikere som jobber på senteret i helger og ferier.  

 

 

Figur 5: Hvem som arbeider på norske vitensentre i helger og ferier. Flere svaralternativer kunne krysses av. 
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3.2.3 Evaluering 

 

25: Utfører dere markedsundersøkelse av publikum i helger og ferier? 

Alle vitensentrene utfører markedsundersøkelse av publikum i helger og ferier med unntak av 

Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter.  

26: Hvis ja, hvilket utstyr bruker dere til å utføre markedsundersøkelsen? 

Penn og papir er den mest brukte utstyret for utførelse av markedsundersøkelsen, hvor fire 

vitensentre benytter seg av dette (Figur 6). I tillegg kommenterer Jærmuseet at de har 

nettbasert markedsundersøkelse.  

 

  

Figur 6: Utstyr benyttet under markedsundersøkelser i helger og ferier. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

27: Hva måler dere i undersøkelsen? 

Alle vitensentre som gjennomfører undersøkelsen måler helhetsinntrykket av besøket (Figur 

7). I tillegg måler fire vitensentre også tilfredshet når det gjelder butikken, renhold og mat, og 

de interaktive utstillingene. Jærmuseet og VitenSør evaluerer også læringsutbytte av 

publikum. VilVite måler service, noe som kommer frem under «annet». 
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Figur 7: Momenter som blir målt under evaluering av besøket. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

3.3 Skole og utdanning 

3.3.1 Pedagogisk satsning 

 

28: Hvilken metodikk/pedagogikk brukes i formidling og gjennomføring av de pedagogiske 

programmene? 

Nordnorsk vitensenter: «Det legges vekt på at elevene skal være aktive i 

undervisningsprogrammene. Hvordan denne aktiviteten initieres varierer.» 

 

Vitensenteret i Trondheim: «En blanding av ulike pedagogiske tilnærminger -alt fra 

"gammeldagse" forelesninger via eksperimenter og verkstedsaktiviteter til dramapedagogiske 

forestillinger». 

 

INSPIRIA:«Aktivitetspedagogikk, konfluent pedagogikk». 

 

VilVite:«Utforskende læring». 

 

Norsk teknisk museum: «GLO (Generic Learning Outcome) og vitensenterpedagogikk». 
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Vitensenteret Innlandet: «Vi bruker olika metoder i vår arbetsmåte: skapar en historia ett 

sammanhang genom drama, eget eksperimenterande (oppgaver som skall löses) og 

oppsummering av vitensenterpedagog som följer gruppen under hela besöket.» 

 

Jærmuseet: «Brukar ulike pedagogiske metodar avhengig av tema. Storparten av opplegga 

baserer seg på "Læra ved å gjera", (John Dewey, Howard Gardner m.fl.).» 

 

VitenSør: «Alle våre tilbud bygger på prinsippet om at flest mulig sanser skal tas i bruk, 

inspirert av Howard Gardners Mutiple Intelligenser og John Dewey (Learing by doing).  

Det skal jobbes i grupper og individuelt.  

Vi bruker så liten tid som mulig i felles oppstartssamlinger, da mest mulig av 

undervisningstiden skal være interaktiv. Vi bruker mye eksperimenter i våre opplegg. 

Lære gjennom å gjøre, er vårt hovedfokus alltid. 

Vi bestreber å være næringslivsrettet og har derfor regelmessig samtaler med representanter 

fra ulike næringer og universitet for at vi skal gi eksempler som viser nytteverdi av ulike 

kunnskaper. Eksempler fra lokalt næringsliv. Forskning viser at opplevd nytteverdi er spesielt 

viktig for mange jenter, og kunne gi eksempler som er relatert til deres egen hverdag.» 

 

29: Hvordan utvikles de pedagogiske programmene?  

Alle vitensentrene svarer at det er fagpersoner ved senteret som utvikler de pedagogiske 

programmene, og syv av åtte sentere svarer at dette er etter ønske fra skolene (Figur 8). Hos 

INSPIRIA, VilVite og Jærmuseet utvikles pedagogiske program av fagpersoner fra 

universitet og høgskoler.  
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Figur 8: Hvem som utvikler de pedagogiske programmene ved vitensentrene. Flere svaralternativer kunne 

krysses av. 

 

30: Hvor mange formidlere er fast ansatt ved senteret? 

Til sammen har fire av sentrene 4-5 formidlere fast ansatte ved senteret (Tabell 6). Norsk 

teknisk museum og INSPIRIA har flest formidlere fast ansatt med henholdsvis 11 og 12 

personer. 

 

Tabell 6: Antall formidlere ansatt ved vitensentrene. 

Vitensenter Antall ansatte 

NNV 5 

ViT 5 

INSPIRIA 11 

VilVite 7 

NTM 12 

VInn 4 

JærM 9 

VitenSør 4 
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31: Hvilken utdanning har hovedtyngden av formidlerne? 

Det er fem vitensentre der de fleste formidlerne har naturvitenskapelig bakgrunn med 

pedagogisk bakgrunn og/eller erfaring (Figur 9;). VilVite har flest formidlere som har en 

matematisk og teknologisk bakgrunn med pedagogisk bakgrunn/erfaring, samt 

naturvitenskapelig utdanning uten pedagogisk bakgrunn og/eller erfaring. Norsk teknisk 

museum svarer at hovedtyngden av deres formidlere er pedagoger eller under utdanning. Sett 

under ett har de fleste formidlerne ved vitensentrene i Norge naturvitenskapelig og/eller 

pedagogisk utdanning. 

 

 

Figur 9: Hvilken utdanning hovedtyngden av formidlerne har ved vitensentrene. Flere svaralternativer kunne 

krysses av. 

*uten pedagogisk bakgrunn/erfaring, **med pedagogisk bakgrunn/erfaring.   

 

3.3.2 Forankring og samarbeid med akademia 

 

32: Har senteret kontaktpersoner i skolene? 

Alle sentrene har kontakt med skolene, med unntak av VitenSør. 
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33: Hvem er kontaktpersonene? 

Alle har svart faglærere i realfag, samt at enkelte vitensentre også har kontaktpersoner i 

administrasjonen, tilfeldig lærere eller andre. Blant annet svarer Nordnorsk vitensenter at de 

har tilfeldige lærere, mens Jærmuseet svarer ansatte i administrasjonen i tillegg til faglærere i 

realfag.  

 

34: Arrangerer dere faste møtepunkter for kontaktpersonene? 

VitenSør, Vitensenteret i Trondheim og Norsk teknisk museum arrangerer ikke faste 

møtepunkter for kontaktpersonene, mens de resterende gjør det.  

 

35: Hvis ja, i hvilken form arrangerer dere møtepunktene? 

Av fem svarer fire at de arrangerer årlige møter (Figur 10). Under «annet» svarer VilVite at 

prosjektdeltakelse og styrerepresentasjon er viktige møtepunkter, mens Vitensenteret 

Innlandet skriver nettverk. 

  

 

Figur 10: I hvilken form møtepunktene arrangeres. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

36: Kryss av hvis senteret samarbeider med følgende personer: 

Til sammen svarte fem av åtte vitensentre at de samarbeider med skolesjefer i kommune 

og/eller fylkeskommune, og virksomhetsledere som f.eks. rektorer. Kun Vitensenteret 

Innlandet samarbeider med rådgivere/karriereveiledere ved skolene i tillegg til politiet som 

kommer frem under «annet». Videre under annet kommer det frem at Vitensenteret i 

Trondheim samarbeider med ansatte i kommunens skoleadministrasjon og VilVite svarer 

lærere. Jærmuseet og INSPIRIA samarbeider med helsesøstre og/eller sosialrådgivere.  
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Figur 11: Vitensentrenes samarbeidspersoner. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

37: Har senteret et samarbeid med universitet/høgskole? 

Alle svarer ja. 

38: Er senteret praksisarena for studenter fra universitet/høgskole? 

Av alle vitensentrene er seks av åtte praksisarena for studenter fra universitet og høgskole. 

VilVite og Vitensenteret Innlandet benyttes ikke som praksisarena.  

 

39: Er senteret godkjent som lærlingebedrift? 

Til sammen er tre av åtte vitensentre godkjent som lærlingebedrift. Disse er Vitensenteret i 

Trondheim, INSPIRIA og VitenSør.  

 

3.3.3 Rammer 

 

40: Hvor mange skoler bruker senteret jevnlig? 

Norsk teknisk museum og Vitensenteret Innlandet har hver mellom 180-200 skoler som 

bruker senteret jevnlig (Tabell 7). Mellom 60-140 skoler bruker de andre vitensentrene 

jevnlig med unntak av VitenSør som har 20-40 skoler som benytter seg jevnlig av deres 

tilbud.  
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Tabell 7: Antall skoler som bruker vitensentrene jevnlig.  

Vitensenter Antall skoler 

NNV        60-80 
 

ViT 60-80 

INSPIRIA 120-140 

VilVite 120-140 

NTM 180-200 

VInn 180-200 

JærM 80-100 

VitenSør 20-40 

 

41: Betaler hver skole for det enkelte besøket? 

Hos INSPIRIA, VilVite og Jærmuseet betaler ikke hver skole for besøket, mens hos de 

resterende betaler skolene for det enkelte besøket.  

 

42: Hvor mange rom benyttes til formidling på senteret? 

Alle vitensentrene har mellom fire til sju rom som benyttes til formidling (Tabell 8). 

Jærmuseet har over ti rom, mens VilVite har fire rom. 

 

Tabell 8: Rom som benyttes til formidling på vitensentrene.  

Vitensenter Antall rom 

NNV 5 

ViT 4 

INSPIRIA 7 

VilVite 4 

NTM 5 

VInn 6 

JærM >10 

VitenSør 5 
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43: Benyttes utearealer tilknyttet senteret som læringsarena? 

Alle vitensentrene benytter utearealene som er tilknyttet senteret med unntak av Vitensenteret 

i Trondheim og VitenSør.  

 

44: Hvor lenge varer et ordinært skolebesøk på senteret (i timer)? 

Hos halvparten av vitensentrene så varer et ordinært skolebesøk i 2-3 timer (Tabell 9). Ingen 

skolebesøk varer under en time eller over fire timer.  

 

Tabell 9: Varigheten i antall timer på et ordinært skolebesøk på hvert vitensenter.  

Vitensenter Antall timer 

NNV 2-3 

ViT 2-3 

INSPIRIA 3-4 

VilVite 1-2 

NTM 2-3 

VInn 1-2 

JærM 2-3 

VitenSør 1-2 

 

45: Hvor lenge varer de fleste av de pedagogiske programmene (i minutter)? 

I hovedsak har et pedagogisk program på norske vitensenter en lengde på 60-90 minutter, da 

fem av åtte vitensenter svarer dette (Tabell 10). Vitensenteret Innlandet har et noe lenger 

pedagogisk program (90-120 minutter), mens Vitensenteret i Trondheim og VilVite har et 

noe kortere program (30-60 minutter). 
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Tabell 10: Varigheten av pedagogiske program på hvert vitensenter.  

Vitensenter Varighet i minutter 

NNV 60-90 

ViT 30-60 

INSPIRIA 60-90 

VilVite 30-60 

NTM 60-90 

VInn 90-120 

JærM 60-90 

VitenSør 60-90 

 

46: Har skoleklassene tid til å utforske utstillingsområdet under besøket? 

Med unntak av VilVite og VitenSør har alle skoleklassene tid til å utforske utstillingsområdet 

under besøket. 

 

47: Hvis ja, hvor lenge utforsker skoleklassene utstillingsområdet? 

Nordnorsk vitensenter: «0,5 - 3 timer» 

Vitensenteret i Trondheim: «1 til 2 timer» 

INSPIRIA: «alt fra 30 min - 1 t og 30 min» 

Norsk teknisk museum: «30-60 minutter» 

Vitensenteret Innlandet: «forskjellig fra tema til tema vi har i stort sett alla skoleupplägg i 

vår utstilling så om det regnes som dette så er det 90 min.» 

Jærmuseet: «30 - 60 min.» 

 

3.3.4 Rammer  

48: Er det pedagogiske tilbudet på senteret forankret i nasjonale læreplaner? 

Alle svarer ja. 

 

49: Hvis ja, er kompetansemål til de pedagogiske programmene tilgjengelig for lærer? 

Alle svarer ja. 
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50: Er den generelle delen av læreplanen vektlagt i det pedagogiske tilbudet? 

Den generelle delen av læreplanen er vektlagt i det pedagogiske tilbud hos alle med unntak 

av Nordnorsk vitensenter, INSPIRIA og Norsk teknisk museum. 

 

51: Er det knyttet for- og etterarbeid til de pedagogiske programmene? 

Alle har svart at det er både knyttet for- og etterarbeid til de pedagogiske programmene. 

 

52: Kurses lærere i det pedagogiske tilbudet før de kommer med klasser første gang? 

Det er kun INSPIRIA og Vitensenteret Innlandet som kurser lærerne i det pedagogiske 

tilbudet før de kommer med klasser første gang. 

53: For hvilke trinn tilbyr dere pedagogiske programmer? 

I hovedsak tilbyr alle vitensentrene pedagogiske program for alle trinn. Unntaket er 

Vitensenteret i Trondheim og VilVite da de ikke har pedagogiske program for VG3.  

54: Hvor mange av de pedagogiske programmene er knyttet opp til de interaktive 

utstillingene? 

Vitensenteret Innlandet som eneste har knyttet 75-100 % av de pedagogiske programmene 

opp mot de interaktive utstillingene (Tabell 11).  

 

Tabell 11: Pedagogiske program som er knyttet til de interaktive utstillingene (vist i %).  

Vitensenter % 

NNV <25 

ViT 25-50 

INSPIRIA <25 

VilVite 25-50 

NTM 25-50 

VInn 75-100 

JærM 50-75 

VitenSør 50-75 
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55: Utforsker skoleklassene de interaktive utstillingene sammen med en ansatt fra 

senteret? 

Her deles vitensentrene i to. Hos VilVite, Vitensenteret Innlandet, Jærmuseet og VitenSør 

utforsker skoleklassene de interaktive utstillingene sammen med en ansatt fra senteret, mens 

NNV, Vitensenteret i Trondheim, INSPIRIA og Norsk teknisk museum gjør skoleklassene 

ikke det.  

 

56: Tilbyr senteret lærerkurs? 

Alle svarer ja. 

 

57: Hvis ja, hvilke lærerkurs tilbys (også metodekurs)? 

Nordnorsk vitensenter:  

-Verdensromkurs 

-Nysgjerrigper 

-Energi 

-Løgndetektor/teknologi 

-Ellers etter forespørsel 

Vitensenteret i Trondheim:  

-Fysikkeksperimenter 

-Matematikk og ornamentikk 

-Elektronikk 

INSPIRIA:  

-Kurs i helsefremmende metoder og mål 

-Kurs i matematikk  

-Kurs for lærere som underviser matematikk for spesialelever 

-Kurs i Nysgjerrigpermetoden 

-Kurs i Forskning i praksis 

-Kurs i Teknologi i praksis 

VilVite: 

Div. kurs 

Norsk teknisk museum:  

-Elektronikk i forbindelse med breddegaven 
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-Astronomi i forbindelse med Galileoskoper 

-Regnmakerskolen/miljøverndepartementet 

Vitensenteret Innlandet:  

-Generelle kjemi,  

-Fysikk,  

-Biologi  

-Matematikk 

-Teknologi og design 

-Elektrokoffert 

-Kurs i nysgjerrigpermetoden 

Jærmuseet:  

«Gjennomfører m.a. kurs for barnehagepersonale innan tema som teknologi og design, kjemi, 

matematikk, byggeskikk, mat m.m. (alle kurs blir gjennomførde med praktiske og konkrete 

øvingar)  

Lærarkurs særleg innanfor teknologi og design og teknologi i praksis med ulike 

innfallsvinklar (f.eks. musikk, byggeskikk, energi etc.)» 

VitenSør 

-Teknologi i praksis 

-Forskning i praksis 

-Matematikk – barnehage 

-Matematikk - førskole, og hele grunnskolen 

-Kosmetikk 

-Solcelle 

-TekIn kurs 

-Regnmakerkurs 

-Livet i fjæra 

 

58: Kurses lærere til selv å kunne gjennomføre undervisning på senteret? 

Hos Vitensenteret i Trondheim, Jærmuseet og VitenSør kurses lærerne selv til å gjennomføre 

undervisningen på senteret.  

59: Utfører senteret oppsøkende virksomhet til skoler? 

Alle sentrene ufører oppsøkende virksomhet til skolene med unntak av INSPIRIA og Norsk 
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teknisk museum. 

 

60: Hvis ja, i hvilken form og omfang? 

Nordnorsk vitensenter:  

«På reiser ut i vår lille region. 32 % av elevene møter vi ute i regionen.» 

Vitensenteret i Trondheim:  

«Elektronikktilbud, planetarietilbud. Ca. 1827 elever fikk dette tilbudet i 2012.» 

VilVite: 

«VilVite på Hjul har 6-8 skolebesøk per semester, kunne hatt mangeflere, men har ikke 

finansiering etter at fylket trakk DKS midler til dette formålet tilbake.» 

 

Vitensenteret Innlandet:  

? 

Jærmuseet:  

«Science Circus er eit "vitensenter på hjul" som i 2012 hadde over 7700 elevar i organisert 

undervising fordelt på skular i Agderfylka og Rogaland. "Inspirasjonstimar", utstilling med 

interaktive eksperiment, konkrete undervisingsopplegg innanfor enkelte tema bestilt av 

skulane eller DKS, lærarkurs» 

VitenSør 

«Vi reiser ut til skoler hver eneste uke. Vi har egen bil og har laget mange eksperimenter som 

vi tar med oss på ut. Ca. 50 % av alle våre opplegg skjer ute i skolen. Nåværende uke har vi 

10 skoler som opplever å få besøk av oss.» 

3.3.5 Evaluering 

 

61: Utfører elevene evaluering? 

Elevene utfører evaluering på alle vitensentre med unntak av Vitensenteret i Trondheim og 

VilVite.   

 

 

62: Hvis ja, hva evaluerer elevene? 

I hovedsak vurderes det pedagogiske programmet og helhetsinntrykket, noe fem av seks 
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vitensentre svarer (Figur 12). Kun hos Vitensenteret Innlandet og VitenSør evalueres de 

interaktive utstillingene.   

 

 

Figur 12: Hva elevene vurderer av besøket. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

63: Hvis elevene evaluerer det pedagogiske programmet, hva evaluerer de? 

Av alle vitensentrene der elevene evaluerer det pedagogiske programmet så evalueres 

programmet i sin helhet (Figur 13). Kun VitenSør og Vitensenteret Innlandet evaluerer 

elevene med tanke på læringsutbyttet.  Vitensenteret Innlandet evaluerer i tillegg om elevene 

vil komme tilbake og om de vil anbefale besøket til andre (under «annet»).  

 

Figur 13: Hva som evalueres i de pedagogiske programmene av elevene. Flere svaralternativer kunne krysses 

av. 

 

64: Utfører lærere evaluering? 

Alle svarer ja. 
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65: Hvis ja, hva evaluerer lærerne? 

Alle vitensentrene har evalueringer der læreren evaluerer det pedagogiske programmet (Figur 

14). Med unntak av Vitensenteret i Trondheim så evalueres også helhetsinntrykket av 

besøket. Fem av vitensentrene evaluerer de interaktive utstillingene (Nordnorsk vitensenter, 

Vitensenteret Innlandet, Jærmuseet og VitenSør). VilVite svarer under «annet» at lærerne 

evaluerer «gjennomføring, relevans og mye mer» og Vitensenteret Innlandet sier at lærerne 

også evaluerer «deres egen läring av besöket». 

 

 

Figur 14: Hva som evalueres av lærerne. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

66: Hvis lærerne evaluerer det pedagogiske programmet, hva evaluerer de? 

Alle svarer at læreren evaluerer det pedagogiske programmet i sin helhet (Figur 15). I tillegg 

så evalueres faglig relevans på alle vitensentrene med unntak av Vitensenteret i Trondheim. 

Til sammen evaluerer lærerne formidleren på fem av åtte vitensentre (Nordnorsk vitensenter, 

INSPIRIA, VilVite, Norsk teknisk museum og VitenSør). Videre skriver Vitensenteret 

Innlandet at lærerne også evaluerer «om de har nytta av samarbeidet tillbaka på skolan, om 

besöket gör att de kommer att undervisa mer i MNT fagene tillbaka i skolan (praktiskt og 

variert)». 
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Figur 15: Lærerens evaluering av de pedagogiske programmene. Flere svaralternativer kunne krysses av. 

 

67: Hvor utfører elever og lærere evalueringen? 

INSPIRIA, Jærmuseet og Vitensenteret Innlandet utfører evalueringene sine på senteret. De 

resterende vitensentrene gjennomfører evalueringen på skolen.  
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4 OPPSUMMERING OG DISKUSJON 

4.1 Vitensentret som organisasjon 

4.1.1 Visjon og satsning 

Vitensentrene satser bredt og alle prioriterer skoler og familie/turister (spørsmål 2). Enkelte 

vitensenter har svært tydelige visjoner og hovedtemaer/områder som de dekker, mens andre 

er noe mer diffuse. De fleste dekker svært bredt, og temaer er helse og klima går igjen hos 

vitensentrene. Dette kan nok forklares med at dette er populære temaer som mange er opptatt 

av.  Det er enighet blant vitensentrene at økonomi er en av de tre største utfordringene de har 

(spørsmål 5), selv ved økt statlig støtte i 2013. Det kunne ha vært interessant med et spørsmål 

som dekket antall sponsorer og annen finansiering. I tillegg svarer tre vitensenter at de 

interaktive utstillingene er en av de tre største hovedutfordringene. Dette vil bli fulgt opp i 

UtVite-programmet, blant annet igjennom kurset i vitensenterdidaktikk som skal 

gjennomføres i 2013-2014.  

4.2 Publikum og samfunn 

4.2.1 Rammer 

De fysiske ulikhetene mellom sentrene kommer tydelig frem under rammer. De tre største 

vitensentrene med tanke på utstillingsareal er VilVite, Norsk teknisk museum og Jærmuseet. 

Jærmuseet har flere avdelinger så trolig er dette samlet areal for alle avdelingene (spørsmål 

6).  Norsk teknisk museum og Jærmuseet har også flest utstillinger (spørsmål 9) og Norsk 

teknisk museum har størst plass til å ta imot vandreutstillinger (spørsmål 11). VitenSør er 

foreløpig minst, men som tidligere nevnt har de planer om å utvide. Åpningstiden følger også 

størrelsen på senteret, selv om INSPIRIA skiller seg noe ut med lengst åpningstid (spørsmål 7 

og 8).  

Vi ser gjennom spørsmål 12 at vitensentrene dekker alle fylkene (med unntak av Telemark og 

Vestfold). Likevel kan det pekes på at enkelte områder som er trolig mindre dekket enn 

andre, som byer som Kristiansand og Bodø, samt fylker som Møre & Romsdal og Sogn og 

Fjordane. På den andre siden, i spørsmål 60 besvares vitensentrenes oppsøkende virksomhet 

hvor enkelte vitensentre dekker store områder på denne måten.  
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4.2.2 Innhold 

Alle sentrene har et kommersielt tilbud gjennom egen butikk (spørsmål 13), bursdagstilbud 

(spørsmål 14) og 6 av 8 sentre har et eget kurs og konferansetilbud (spørsmål 18).  Dette 

henger trolig sammen med at sentrenes økonomiske utfordringer og i tillegg at disse 

tilbudene gjør sentrene mer attraktive for enkelte målgrupper.  

Med unntak av INSPIRIA, utvikler alle sentrene egne interaktive utstillinger. Å utvikle egne 

utstillinger er utelukkende positivt da senteret får en større eierfølelse til utstillingen, bedre 

kunnskap og kjennskap til innhold i utstillingen, større kontroll på vedlikehold og 

reparasjoner og egenutviklete utstillinger er også ofte økonomisk gunstig.  

Hvordan de fleste av utstillingsenhetene kommuniserer i spørsmål 24, har fire av sentrene 

svart gjennom utstillingsenheten. Kartleggingen viser stort potensiale i videreutvikling av 

både språk og begreper for læringsutbytte ved interaksjoner med utstillingsenheter. Som 

nevnt under punkt 4.1.1 vil UtVite-programmet rette spesielt fokus på relasjonen mellom 

utstillingen, utstillingsenheten og læringsdesign.  

Det er kanskje noe overraskende at kun tre av sentrene har driftsteknikere på arbeid i helger 

og ferier. Alle bruker studenter, og det kunne ha vært interessant og indentifisert hvilke typer 

studenter (realfagstudenter, pedagogikk studenter eller andre?).  

4.2.3 Evaluering 

Det kommer fram av spørsmål 27 at evalueringen er stort sett generell og måler 

helhetsinntrykk og tilfredshet. Kun to måler læringsutbytte av publikum (Jærmuseet og 

VitenSør). Halvparten av vitensentrene bruker penn og papir i sine evalueringer (spørsmål 

26), og det kunne ha vært interessant å finne grunnen til hvorfor penn og papir er flittigst 

brukt i evalueringene.  

4.3 Skole og utdanning 

4.3.1 Pedagogisk satsning 

Det kommer tydelig frem at pedagogisk satsning er gjennom aktivitet (spørsmål 28) og John 

Dewey nevnes av Jærmuseet. Det kunne ha vært spennende med elementer av refleksjon som 

pedagogisk satsning; Learning by doing and reflection.  Å kunne ha sett nærmere på hvordan 

pedagogiske program utvikles, spesielt med tanke på hvordan pedagogikk som legges til 

grunn og hva eleven skal lære av det aktuelle programmet.  



35 

 

Hoveddelen av faste ansatte har pedagogisk bakgrunn (spørsmål 31), noe som åpenbart 

betraktes som positivt.  

4.3.2 Forankring og samarbeid med akademia  

Med unntak av VitenSør har alle en kontakt med skolene og disse er realfagslærere, samt 

også andre (spørsmål 32 og 33). Møtepunktene som blir gjennomført er i hovedsak gjennom 

årlige møter eller faglige foredrag, samt noe gjennom epost og vanlig post (julekort). Kun 

Vitensenteret Innlandet samarbeider med rådgivere og/eller karriereveiledere (spørsmål 36). 

Om dette samarbeidet bidrar til realfagsrekrutteringen kunne ha vært spennende for videre 

forskning. Det er positivt at alle vitensentrene har samarbeid med universitet/høgskole og at 

seks av vitensentrene brukes som praksisarena for lærerstudenter. Dette kan være med til å 

bidra til lærerens rolle på et vitensenter når de selv skal arbeide som lærere. 

4.3.3 Rammer 

Det er noe ulik praksis hos hvilke vitensenter skolene må betale for å besøke. INSPIRA, 

VilVite og Jærmuseet krever ikke betaling fra den enkelte skole skyldes trolig at de får 

kommunal og mulig fylkeskommunal støtte som skal dekke hele eller deler av 

skolebesøkene. Ved INSPIRIA har alle 18 kommunene i Østfold og fylkeskommunen 

aksjeandeler i senteret, og i tillegg bidrar de med økonomisk støtte til det pedagogiske 

tilbudet.  

VitenSør bruker ikke utearealene sine til undervisning henger trolig sammen med at de 

mangler uteområder (spørsmål 43). 

INSPIRIA er det senteret med lengst skolebesøk, mens Vitensenteret Innlandet har lengst 

program (spøsmål 44-45). Utforskning av utstillingsområdet skjer på alle vitensenter med 

unntak av VilVite og VitenSør (spørsmål 46), og tiden til disposisjon varierer mellom 

vitensenter (spørsmål 47). 

4.3.4 Innhold 

Det pedagogiske tilbudet er forankret i nasjonale læreplaner i fag og disse er tilgjengelig for 

lærerne (spørsmål 48-49). Den generelle delen av læreplanen er ikke vektlagt hos Nordnorsk 

vitensenter, INSPIRIA og Norsk teknisk museum. Trolig har sentrene konsentrert seg om å 

dekke kompetansemål under hovedområdene i fagplanene, og oppgitt disse målene i 

veiledningen tilgjengelig for lærere. 
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Det er positivt at det er knyttet for- og etterarbeid til besøket (spørsmål 51), da dette er viktig 

for læring i uformelle settinger (Frøyland 2010) På den andre siden så viser forskning at selv 

om det er knyttet for- og etterarbeid til besøket så er det få lærere som benytter seg av dem 

(Tal et al. 2005; Sørensen & Kofold 2003 i Frøyland 2010). Hvorvidt dette gjøres og i 

hvilken grad er noe som krever videre forskning i norsk sammenheng.  

Som tidligere nevnt er de interaktive utstillingene det som er unikt med vitensentrene (M. 

Frøyland pers.medd). Likevel, kun Vitensenteret Innlandet knytter 75-100 % av sine 

pedagogiske program til de interaktive utstillingene, mens Jærmuseet og VitenSør knytter 50-

75 % (spørsmål 54). Flertallet (fem av åtte) knytter 50 % eller mindre av sine interaktive 

utstillinger til sine pedagogiske program. På dette punktet hadde det vært spennende å 

utfordre vitensentrene til å se på mulighetene for å nettopp knytte de interaktive utstillingene i 

større grad til skolebesøkene. Kanskje vil kurset i vitensenterdidaktikk for formidlere med 

oppstart høsten 2013 kunne fokusere på dette. 

Vitensentrene deles i to på spørsmål om elevene utforsker utstillingene på egenhånd eller 

sammen med en ansatt ved sentrene. Igjen har vi kommet til et spørsmål som det hadde vært 

spennende å se nærmere på. Det er flott at sentrene utvikler gode organisatoriske opplegg til 

skoleklassene med stor grad av engasjement fra de ansatte. Likevel er noe av grunntanken 

bak vitensentrene at de besøkende skal få utforske, undre seg og være nysgjerrige. Her undres 

vi over om denne nysgjerrigheten forsvinner til en viss grad hvis besøket blir for styrt, og tid 

til fri utforsking ikke finnes.  

Alle sentrene tilbyr lærerkurs og det er et variert tilbud som gis av sentrene. Hos 

Vitensenteret i Trondheim, Jærmuseet og VitenSør kurses også lærere til å gjennomføre 

undervisningen på senteret. Dette kan da bidra til å styrke lærerens rolle, da læreren ofte er 

usikker på vitensenterbesøk (Tal 2012). 

INSPIRIA og Norsk teknisk museum utfører ikke oppsøkende virksomhet ut til skolene kan 

trolig forklares med geografisk nærhet, da skolene er i relativ nærhet til sentrene. Til 

motsetning kan Nordnorsk vitensenter møtes i underkant av 1/3 av elevene i distriktet, mens 

Jærmuseet møtte 7700 elever i sin region.   

4.3.5 Evaluering 

Svarene på spørsmål 61 viser at alle vitensentrene gjennomfører elevevalueringer, unntatt 

ViT og VilVite. I evalueringene av det pedagogiske programmet så er det kun VitenSør og 
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Vitensenteret Innlandet som evaluerer læringsutbytte. Litteratur viser også at det sjeldent 

måles elevenes utbytte i evalueringene (Philips et al. 2007 i Frøyland 2010).   

Lærerne utfører også evaluering og alle evaluerer det pedagogiske programmet (spørsmål 64-

65). Det er spennende at Vitensenteret Innlandet vurderer lærerens egen læring av besøket og 

de spør også lærerne om de har nytte av samarbeidet, samt om de kommer til å undervise mer 

i MNT-fagene tilbake i skolen (spørsmål 66). Ingen av vitensentrene evaluerer sosial 

relevans, noe som kan henge sammen med et manglende fokus på den generelle delen av 

læreplanen. I kartleggingen kunne det ha vært spennende med et spørsmål som gikk på 

hvordan evalueringene ble behandlet i ettertid. I så fall vil det kunne ha påvirket selve 

utformingen av evalueringene til elevene og lærerne.  

Evalueringene gjennomføres av fem av åtte vitensenter tilbake på skolen. Det er fordeler og 

ulemper ved å gjennomføre evalueringene både på skolen og på vitensenteret. Det hadde vært 

interessant med et spørsmål som kunne se om det var sammenheng mellom svarprosent og 

hvor evalueringen ble gjennomført.   
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6 VEDLEGG 

 
Svarene fra hvert vitensenter. Svar som er i fullstendig i rapporten er ikke tatt med her. Dette 

gjelder spørsmål 3, 4, 6-20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 37-61, 64 og 67. 

1: Hvem er eier av senteret? 

Nordnorsk vitensenter 

 

Nordnorsk vitensenter er en stiftelse 

 

Vitensenteret i Trondheim 

 

Senteret er en privat stiftelse. Vi har følgende eiere: Adresseavisen, Birger Solbergs 

stiftelse, Åsta og Ketil Bø, EFI, Fesil, Fokus bank (nå Danske bank), Gjettum, Marintek, 

Nidar, NITO, Norges Forskningsråd, NTH (nå NTNU), PFI, Sintef, Sør-Trøndelag fylke, 

SpareBank 1, Trondheim Energiverk, Trondheim kommune, Norske Conoco, Midnor CNI. 

 

INSPIRIA 

 

Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune 

 

VilVite 

 

Bergen Vitensenter AS: 

- Bergen kommune er størst med 29,56 %  

- Hordaland Fylkeskommune 19 %  

- Universitetet i Bergen 19 %  

- Høgskolen i Bergen 19 %  

- Bergen Næringsråd 0,76 %  

- Bergen Børsfond 8,45 % 

- Kaffehuset Friele 4,22 % 

 

Norsk teknisk museum 

 

Vitensenteret Norsk Teknisk Museum. Museet er en privat stiftelse der 

Kulturdepartemenetet er største bidragsyter 
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Vitensenteret Innlandet 

 

Mjøsmuseet AS, Moelven ASA, Nammo Raufoss AS, Eidsiva AS, Oppland Arbeiderblad, 

Høgskolen i Gjøvik. 

Jærmuseet 

Jærmuseet er ei sjølveigande stifting oppretta av kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, 

Gjesdal, Klepp, Time og Hå. 

VitenSør 

 

Arendal kommune 

 

2: Hvilke satsningsområder har senteret? 

Vitensenter  Skoler Næringsliv Kurs- og 

konferansetilbud 

Familier 

m.m. 

Annet 

NNV  X  X X  

ViT  X X X X  

INSPIRIA  X X X X  

VilVite  X X  X  

NTM  X X X X  

VInn  X X X X  

JærM  X X X X Barnehager 

VitenSør  X X X X  
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5: Hva ser dere på som de tre største utfordringene senteret står ovenfor? 

Vitensenter Økonomi Samarbeid 

skoler 

Interaktive 

utstillinger 

Familie-

tilbud 

Rammer Markeds-

føring 

Andre 

tilbud 

Annet 

NNV X X X      

ViT X X   X    

INSPIRIA X  X    X  

VilVite X  X  X    

NTM X X   X  X*  

VInn X     X  X 

JærM X     X  X 

VitenSør X     X X  

* NTM har gitt fire svar.  

 

21: Hva tilbyr senteret til besøkende i helger?

Vitensenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NNV X X X  X X     

ViT X  X X X    X  

INSPIRIA X X X X X X X X X  

VilVite X X  X X X    X 

NTM X  X X X X X X X  

VInn X X X X X X    X 

JærM X X X X X X   X  

VitenSør X   X X X  X X  

 

1: Interaktive utstillinger 

2: Film 

3: Planetarium 

4: Vitenshow 

5: Familieverksted 

6: Bursdagsfeiringer  

7: Temaløyper 

8: Omvisning/guidet tur 

9: Andre show/forestillinger/konserter 

10: Annet 
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23: På hvilken måte kommuniserer de fleste av de interaktive utstillingsenhetene til 

publikum? 

Vitensenter PC-skjerm Plakater Illustrasjoner 
Utstillings-

enheten 
Formidler Annet 

NNV      X 

ViT  X     

INSPIRIA X      

VilVite  X     

NTM    X   

VInn    X   

JærM    X   

VitenSør    X   

 

24: Hvem jobber på senteret i helger og ferier? 

Vitensenter Studenter Pensjonister Pedagoger 
Drifts-

teknikere 

Service-

personell 
Andre 

NNV X      

ViT X  X X   

INSPIRIA X   X X  

VilVite X   X X  

NTM X  X    

VInn X      

JærM X  X   X 

VitenSør X  X  X  
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26: Hvis ja, hvilket utstyr bruker dere til å utføre markedsundersøkelsen? 

Vitensenter 
Penn og 

papir 
PC IPad Annet 

INSPIRIA   X  

VilVite X   nettbasert 

NTM   X  

VInn X    

JærM X X   

VitenSør X    

 

27: Hva måler dere i undersøkelsen? 

Vitensenter Utstillingene 
Aktivitets-

tilbud 

Butikk 

m.m. 

Helhets-

inntrykk 

Lærings-

utbytte 
Annet 

INSPIRIA X X X X   

VilVite X X X X  Service 

NTM  X X X   

VInn    X   

JærM X X  X X  

VitenSør X X X X X  
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29: Hvordan utvikles de pedagogiske programmene?  

Vitensenter 1 2 3 4 5 6 

NNV X X     

ViT  X     

INSPIRIA X X X X X  

VilVite X X X   X 

NTM X X     

VInn X X     

JærM X X X X   

VitenSør X X     

 

1: Etter ønske fra skolene 

2: Av fagpersoner på senteret 

3: Av fagpersoner ved universitet/høgskole 

4: Av forskere fra næringsliv/forvaltning 

5: Etter ønske fra eiere/sponsorer 

6: Annet

31: Hvilken utdanning har hovedtyngden av formidlerne? 

Vitensenter 1 2 3 4 5 6 7 

NNV   X     

ViT   X     

INSPIRIA   X     

VilVite  X   X   

NTM X     X  

VInn   X  X   

JærM X       

VitenSør X  X     

 

1: Pedagogisk 

2: Naturvitenskapelig uten pedagogisk 

bakgrunn/erfaring 

3: Naturvitenskapelig med pedagogisk 

bakgrunn/erfaring 

4: Matematisk- og teknologisk uten 

pedagogisk utdannelse 

5: Matematisk- og teknologisk med 

pedagogisk utdannelse 

6: Under utdanning 

7: Annet   
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33: Hvem er kontaktpersonene? 

Vitensenter 
Ansatte i 

administrasjonen 

Faglærere 

i realfag 

Tilfeldige 

lærere 
Annet 

NNV  X X  

ViT  X   

INSPIRIA  X   

VilVite  X   

NTM  X X  

VInn  X  X 

JærM X X X  

VitenSør  X   

 

35: Hvis ja, i hvilken form arrangerer dere møtepunktene? 

Vitensenter 1 2 3 4 5 6 

NNV X      

INSPIRIA X X  X X  

VilVite  X   X X 

VInn X X X X X X 

JærM X   X   

 

1: Årlige møter 

2: Faglige foredrag 

3: Faglig informasjon via e-post 

4: Nyheter via epost 

5: Julekort/andre hilsener 

6: Annet
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36: Kryss av hvis senteret samarbeider med følgende personer: 

Vitensenter 1 2 3 4 5 

NNV   X   

ViT     X 

INSPIRIA X   X  

VilVite X    X 

NTM   X   

VInn X X X X X 

JærM X  X   

VitenSør X  X   

 

1: Skolesjefer (kommune og/eller fylkeskommune) 

2: Rådgivere/karriereveiledere ved skolene 

3: Virksomhetsledere (f.eks. rektorer) 

4: Helsesøstre/sosialrådgivere 

5: Annet 

62: Hvis ja, hva evaluerer elevene? 

Vitensenter 
Pedagogiske 

programmet 

De interaktive 

utstillingene 

Helhetsinntrykket 

av besøket 
Annet 

ViT X    

INSPIRIA X  X  

NTM X  X  

VInn X X X X 

JærM   X  

VitenSør X X X  
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63: Hvis elevene evaluerer det pedagogiske programmet, hva evaluerer de? 

Vitensenter 1 2 3 4 5 6 

ViT X      

INSPIRIA X X  X X  

NTM  X  X   

VInn X X X X X X 

JærM X      

VitenSør X X X X X  

 

1: Programmet i sin helhet 

2: Formidleren 

3: Læringsutbytte 

4: Om programmet var faglig interessant 

5: Om programmet var morsomt 

6: Annet

 

65: Hvis ja, hva evaluerer lærerne? 

 

Vitensenter Det pedagogiske 

programmet 

De interaktive 

utstillingene 
Helhetsinntrykket Annet 

NNV X X X  

ViT X    

INSPIRIA X  X  

VilVite X X X X 

NTM X  X  

VInn X X X X 

JærM X X X  

VitenSør X X X  
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66: Hvis lærerne evaluerer det pedagogiske programmet, hva evaluerer de? 

Vitensenter Programmet i 

sin helhet 
Formidleren Faglig relevans Sosial relevans Annet 

NNV X X X   

ViT X     

INSPIRIA X X X   

VilVite X X X   

NTM X X X   

VInn X  X  X 

JærM X  X   

VitenSør X X X   

 


