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Då er og det andre kurset for vitensenteransatte
avslutta. Det heile vart avrunda med ei samling på 
Vitengarden på Nærbø den 3. og 4.desember. Her 
presenterte deltakarane både redesigna sine og 
prosessen med å inkludera andre ansatte i denne 
prosessen.

Alle leiarane ved dei ulike vitensentra var og til 
stades under presentasjonane. Dei var tydelig 
imponerte, og såg nytten av den jobben 
formidlarane har gjort rundt redesigna.

Til saman har nå formidlarane opparbeida seg 30 
studiepoeng i vitensenterformidling. Denne 
kompetansen ser ut til å spreie seg ut til alle 
hjørner av vitensenterorganisasjonen. Etter 
UtVite-kurset har både formidlarane organisert, 
og fleire institusjonar etterspurt, workshopar slik 
at fleire skal få kjennskap til dei erfaringane 
UtVite-kursdeltakarane har gjort seg gjennom dei 
to siste åra.

Ph.D.-prosjektet
I februar testa kontroversgruppa ut skuleprogrammet
om bakterieresistens på to skuleklassar på Inspiria. Målet 
med programmet var at elevane skulle læra om korleis 
antibiotika fungerer, korleis bakterieresistens kan 
oppstå, og ta stilling til ulike tiltak som kan redusere 
utviklinga av bakterieresistens. Med dette ville me at 
elevane skulle få øva seg på å forholde seg til komplekse 
tema utan eit rett eller galt svar og argumentera og ta val 
knytta til realfaglige kontrovers.

Her får elevane innblikk i korleis antibiotika kan påverka 
normalfloraen i kroppen.

Her diskuterer elevane ulike tiltak for å redusera 
bakterieresistensutviklinga, eitt av tiltaka var om dei var 
villige til å reisa mindre.

I prosessen med å presentera eit kontrovers, har 
formidlarane og Ingrid blant anna vore urolige for at 
elevane vil oppleva programmet som forvirrande, for 
faglig vanskelig og at dei vil få eit negativt syn på 
realfaget. På den andre sida ser me at eit slikt tema både 
berører elevane og vekker eit sterkt personlig 
engasjement.

Tida vidare i Ph.D.-prosjektet vil Ingrid bruka på å 
analysera data, skriva artiklar og ferdigstilla avhandlinga. 
Noko av dette arbeidet vil foregå i Toronto, Canada. I 
haust vil Ingrid ha eit forskingsopphold hos Erminia 
Pedretti og Steve Alsop, to professorar som har mykje
erfaring med det å presentera kontroversar i vitensenter.

Masterstudent
Ingrid Drangevåg har gjennomført 
datainnsamlinga på Inspiria denne våren. Under 
eit skuleprogram for videregåande, fekk elevane 
utdelt eit eigevurderingsskjema som dei skulle fylle 
ut i løpet av programmet. Eitt av måla med 
eigenvurderingsskjemaet, var at elevane skulle bli 
bevisst på kva dei har lært og kva dei er usikre på. 
Ingrid håpar og at skjemaet kan skapa ei sterkare 
kopling mellom det elevane allereie kan og det dei 
lærer på eit vitensenterbesøket.

Ingrid har samla data både frå læraren, 
formidlaren, observasjonar i klasserommet og 
intervju med enkeltelevar. Ho er nå i gong med å 
analysere desse dataene.

Siste del av UtVite
UtVite held fram til september 2017. I perioda
framover vil me bruka tida på å skriva om 
prosjekta våre, både artiklar og Handboka. Me er 
og i planleggingsfasen av eitt sluttarrangement for 
UtVite. Strukturen og tidspunktet for 
arrangementet er fortsatt i planleggingsfasen.
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