
Velkommen til UtVite sitt nyhetsbrev! Prosjektet har nå eksistert i eitt år og det vil halde fram 
ut våren 2017. Det er mykje spanande som skjer i UtVite og dette synes me det er viktig å 
formidle ut til de der ute. I dette nyhetsbrevet vil de difor få ei oversikt og kjennskap til kva som 
skjer i prosjektet til ei kvar tid. 

UtVite-kurset 
 

Då er den siste samlinga i kurset VU-PPU 2013; 
Utforskning av vitensentre gjennomført. Gjennom 
eitt år har 18 ansatte frå 8 ulike vitensenter deltatt 
på 4 samlingar og eitt Skype-møte med 
kursholdarane. Kurset har hatt fokus på kjente 
spørsmål: Korleis fungerer utstillinga vår? Korleis 
kan me finne ut om utstillinga fungerer? Og korleis 
kan me eventuelt gjera endringar? 
 
Den siste samlinga vart gjennomført på Gjøvik frå 
27-28.mai. Her presenterte kursdeltakarane  eige 
arbeid som dei har jobba med på sitt vitensenter. I 
kurset har dei tatt utgangspunkt i ei utstilling og 
observert publikum, vurdert utbyttet og kjem nå 
med forslag til endringar med støtte i teori og 
praksis. Det er planlagt å lage ein rapport som 
presenterer dei prosjekta som deltakarane har 
gjennomført. Så følg med! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltakarane etterspør eit oppfølgande skurs der dei 
får moglegheit til å prøve ut endringsforslaga sine i 
praksis. Så me planlegger eit oppfølgingskurs på 15 
studiepoeng. 

Ungdomsmedvirkningsprosjektet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennom ett år har UtVite arbeidet med science 
linja på Greåker skole. I faget entreprenørskap har 
elevene gjennomført et prosjekt som fokuserer på 
hva Inspiria Science Center kan gjøre for å 
engasjere ungdom. Elevene har intervjuet og 
gjennomført spørreundersøkelser med til sammen 
130 ungdommer fra ungdomsskole og 
videregående.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Elevene har kommet fram til en rekke konkrete 
tiltak som kan gjøres for å etablere Inspiria som 
møteplass for ungdom. Et av tiltakene som 
foreslås er at vitensenter oppretter et 
ungdomsråd som integreres i organisasjon. 
Elevene skal utarbeide en prosjektrapport der det 
presenteres ulike modeller for hvordan et 
ungdomsråd kan etableres og rollene det kan ha 
på senteret. For UtVite er 
ungdomsmedvirkningsprosjektet et eksempel på 
hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres på 
vitensentre. 
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Litteraturtips 
 
ASPIRE-rapporten 
Falk-rapporten 
Kartlegging av norske vitensentre 
Kraftkampen og Frokostspillet 
Nils Petter Hauan sin artikkel 
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Masterstudentar 
 

Dei tre første masterstudentane leverte sine 
oppgåver denne våren. Oppgåvene er tilgjengelig 
elektronisk på UtVite sine heimesider. 
 
 

         Hedda Kvaal Dunker 
         «Rammer for læring i 
         vitensentre – en casestudie 
         av ungdoms forkunnskaper, 
         opplevelse av relevans og 
         motivasjon i interaksjon med 
         installasjoner».  
 
 
Marte Helene Foss  
«Viten og vilje – En  
kvantitativ undersøkelse  
av vitensentre som  
inspirasjonskilde til  
ungdoms ønske om å  
velge realfaglig  
utdanning».  
         
 
         Rebekka Bjørneberg Castro 
         Rebekka levere i august 
         2014. Ho ser på besøkande 
         sitt møte med det digitale i 
         ei utstilling. I oppgåva kjem 
         ho med forslag til korleis 
         ein kan betre bruker-
         opplevinga til dei 
         besøkande. 

Konferansar 
 

Presentasjon av Marte sitt studie på SCWS 2014 

Svein Anders Dahl presenterte masterprosjektet til 
Marte under Science Centre World Summit 2014 i 
Belgia 17-19.mars. Temaet var interesse og 
rekrutering til realfag. Marte sitt prosjekt bygger på 
internasjonale undersøkelser frå John Falk og ASPIRE. 
PP-presentasjonen finn de her. 
 

ECSITE 2014 

Ingrid deltok på ECSITE sin konferanse i Haag i godt 
selskap med fleire andre frå det norske 
vitensentermiljøet. Konferansen var vellykka på alle 
måtar – interessante presentasjonar, nyttige 
diskusjonar, nettverksbygging og sosiale kveldar med 
mykje godt humør. 
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PhD-prosjekt 

  
 
 
 

 

Ingrid Eikeland begynte sin PhD i UtVite hausten 
2013. Presentering av kontroversielle tema på 
vitensentre ser ut til å vera ei utfordring. Korleis 
kan dette sjå ut?  
 
Prosjektet går ut på å samarbeide med formidlarar 
på Inspiria om å lage og prøve ut eit skuleprogram 
som fokuserer på eit kontroversielt tema. 
Hensikten med prosjektet er å utforske kva 
moglegheiter og utfordringar formidlarane møter i 
denne prosessen. Til nå er det gjennomført eit 
gruppeintervju med 5 formidlarar. 

Nasjonalt evalueringsverktøy 

 
 

UtVite har som et satsingsområde å utvikle et 
evalueringsverktøy som vitensentre kan anvende. 
Tanken er å få en felles praksis for hvordan vi måler 
publikum sitt utbytte av et vitensenterbesøk. Dette 
vil Christine Hassel Kristoffersen og Bente Marie 
Jacobsen på Inspiria jobbe med. Alle 
utdanningslederne for formidlere på de ulike 
vitensentrene vil få en invitasjon til å delta i en 
arbeidsgruppe. Det tenkes en workshop høsten 2015 
for å finne felles ståsted samt en workshop på den 
nasjonale formidlersamlingen. Ved å kunne 
presentere samlet måloppnåelse og effekt av det vi 
gjør med tanke på læringsutbytte vil vi kontinuerlig 
vite hvor vi står i forhold til vårt publikum. 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/ASPIRES-final-report-December-2013.pdf
http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/ASPIRES-final-report-December-2013.pdf
http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/ASPIRES-final-report-December-2013.pdf
http://www.miamisci.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/ISCIS-Final-Report.pdf
http://www.miamisci.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/ISCIS-Final-Report.pdf
http://www.miamisci.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/ISCIS-Final-Report.pdf
http://utvite.org/en/publications/
http://utvite.org/en/publications/
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2260/h13/presentations/Kraftkampen/rapport_kraftkampen.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2260/h13/presentations/Frokostspillet/sluttrapport_inspiria_frokostspillet_host_2013.pdf
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/652/774
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/652/774
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/652/774
http://utvite.org/en/publications/
http://utvite.org/en/publications/
http://utvite.org/en/publications/
http://www.scws2014.org/wp-content/uploads/2014/04/Youth-and-Science-Centres-in-Norway.pdf

