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Hvorfor I

• Kunnskap om publikumsgruppen

– Hva opplever ungdom som engasjerende?

– Hva opptar ungdom?

– Hvordan opplever ungdom vitensentre -innen-fra-
perspektiv på formidling?

– Hva kan ungdom bidra med? 

– Ungdom er eksperter på ungdom



Hvorfor II;

• Bygge relasjon til publikumsgruppen

– ungdom som interessegruppe - skoleelev

– museum/vitensenter og generelt ungdomsarbeid

– vitensenter som arena & møteplass



Hvorfor III

• En modell for utvidet deltakelse i MNT-fag (Bell et al 
2009) 

• En metode for vitensentre til å utforske deltakende
læring

• En metode for design og utvikling generelt ?



U-medvirkning – Stedelijke museum

• Ungdoms stemmer i museet

• Bliztopeners

• Junction

• u.l.k., Unges laboratorium for kunst, Statens
Museum for Kunst, DK 2007



Ungdomsmedvirkning – Junction Youth 
Panel 



Ungdomsmedvirkning – PLOT oslo
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spørsmål

• Spørmål?

• Har noen andre gjort liknende?

• Har noen lyst til å prøve?



Hvordan ?

Innledende intervju juni
2013

Foredrag om
forskningsmetoder august

Verdenskafe, survey, 
intervjuer, 130 ungdommer

Analyse av data,

analyse realfagssatsningen

Utvikling av konsept & 
forretningside

Slutt intervju



Hvordan?

• Finne problemstilling

• Utforme spørsmål

• Valg av metoder

undersøkelser

• Gjennomgang av data

• Lesing av Realfag

analyse
• Interessante foredrag

• Ulike arrangementer og
begivenheter

• Konkurranser

• Utfordrende attaraksjoner og
utstillinger

forslag



Hva gjorde forskerne?

dato intensjon aktivitet

28. Aug.2013 Planlegging av samarbeid Mini-forelesning om metoder
Diskusjon av problemstilling

4.des Diskusjon av datainnsamling Definisjon av relevante 
forskningsspørsmål, metodespørsmål 
etc.

22.jan 2014 Gjennomgang av datamateriale og 
tematisering på tvers

Samle material og konklusjoner fra alle 
del-undersøkelser, få oversikt og 
diskutere resultatene, metodekritikk

12.februar Analyse strateginotatet 
Realfagssatsningen

Refleksjon rundt hvordan studien 
forholder seg til det policy mener er 
viktig

5.mars Funn datamateriale –
forskningspørsmål, beskrive prosessen

Gruppearbeid
Hvordan beskrive forskningsprosess, 
argumentere for metodevalg, 
argumentere for analyse på tvers av 
ulikt datamateriale

9.april Presentasjon -prøve Gjennomføre muntlig presentasjon i 
gruppe

23.april Presentasjon ledelsen Argumentere for funn gjort og hvilke 
forslag de har som løsning

7.mai Rapport-disposisjon Skriftlig beskrivelse og argumentasjon

3.juni Slutt intervju Refleksjon rundt relasjon mellom
engasjement i realfag og yrkesvalg



Hva gjorde ungdommene?





Ungdommenes problemstilling

Greåker vgs presentasjon april 2014:



Hva spurte ungdommene om?

Fra Greåker vgs presentasjon





Forslag til endringer

• Ungdommens



Utforming
• Inspiria trenger mer plass og mer å gjøre. 
• Bruke planetariet mer, f.eks. til filmvisninger.
• Mer bruk av utearealet. 
• Inspiria er et lekkert type bygg. 
• Ha LAN (Local Area Network) på Inspiria i helgene, LAN er populært blant ungdom.
• Teste og oppleve Oculus Rift (Virtual Reality) og konkurrere mot hverandre. 
• Spille paintball på Inspiria.
• Bygge senteret større slik at det er plass til aktiviteter for forskjellige aldersgrupper.
• Aktiviteter for de som er litt eldre også. 
• Liknende som Science-lekene (en lagkonkurranse med konkurranser både for 

kropp og hode) på Inspiria. - Konkurranser, hvor man kan gjøre noe selv og ikke
bare se på at det blir gjort. 



• Utstilling: 
- Grunnstoff-lek: periodesystemet hvor du skal plassere de riktige

grunnstoffene på riktig plass. - Atomsimulering: Stor skjerm hvor
man kan se hvordan forskjellige atomer reagerer. - Installasjoner
hvor man kan teste seg selv, f.eks. punching-ball. - Battleships eller
sjakk i stor størrelse som man fysisk kan flytte på ting. 



• Markedsføring:
- Høy billettpris - Dårlig beliggenhet - Reklamere med 
skilt ved E6, på kino og nettaviser. F.eks. dele siden og
like på Facebook for å vinne premie - Stand i 
kjøpesentre hvor man kan konkurrere mot andre - Vise 
flere varierende 3D filmer som er mer aktuelle for 
ungdommer ogsa ̊ - Forbedre transport fra
bussterminalene



• Aktiviteter:
- Arrangere ungdomskvelder med gratis transport. F.eks. 
vise film, bestille pizza, vinne premier i konkurranser -
Studieveiledning som ENTER i Fredrikstad. Hvor man kan fa ̊ 
hjelp med ulike faglige temaer. -
Temakvelder/yrkeskvelder rettet mot ungdom: 
"Helsearbeider som kommer og snakker om helsefaget.” -
Foredragsholdere som holder foredrag om yrket sitt. - Ha 
spennende forsøk, litt eksplosjoner, litt lyd, lys osv. - Kurs
for å fa ̊ folk til å bli mer interessert i realfag rettet mot 
ungdom. 



Refleksjoner & begrunnelser

• Ungdommens



‘Dersom Inspiria er villige til å rebrande seg selv for ungdommen, 
er det nødt til å ha en ny ”inngang” til realfagene. Vi lever i dag i 
et informasjonssamfunn, hvor teknologien utvikler seg raskt. Det
er ungdommen som daglig benytter seg av de teknologiske
nyvinningene og som er interessert i den teknologiske
utviklingen. Inspiria har mulighet til å rebrande seg selv som et 
attraktivt og interessant vitensenter dersom det setter fokus på

teknologiske fremskritt og oppfinnelser’ (Greåker rapporten s6).



• ‘Mange av attraksjonene som finnes på 
Inspiria per na ̊ tar for seg prinsipper i 
vitenskapen som allerede er godt kjent. 
Derimot er det mangel på installasjoner som
tar for seg nye satsningsområder innen
naturvitenskapen. Det kan føre til at 
naturvitenskapen blir sett på som noe fjernt, 
noe som hører fortiden til’ 
(Greåkerrapporten). 
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Forståelse av engasjement

• Å jobbe med ungdom gir:



‘…fordi hvis litt eldre sier jeg liker ikke
realfag - så liker ikke de realfag selv om

noen prøver å prakke på deg et eller
annet...selv om det kan være litt morsomt
så endrer ikke det meningen min, [….]..så
jeg vet ikke, man kunne jo liksom prøvd å
tilpasse tilbudet litt jo eldre du er...[…]’ ( 

Magnus, 12.febr – 4.møte)  



• ‘.....det er kanksje det som er problemet her 
nå at de som har interesse, hvorfor skal vi gå
hit da? vi er interessert fra før av vi...hva får vi, 
hvilke tilbud har de her som er nyttige for oss? 
....underholdende eller hva?.....og det er
kanksje det vi har svart på når vi har foreslått
leksehjelp med....utepark og hva vi skrev opp’ 
(Philip 22.januar, 3.møte)



Hva kom ut av det I

Samarbeid med ungdom

• Bekreftelse/avkreftelse pa antagelser

• Ideer til aktiviteter etc.

• Forståelse av engasjement og relevans



Hva kom ut av det II

• Vitensenter som dialoginstitusjon

• Vitensenter og ungdoms kapasitetsbygging

• Vitensenter og generelt ungdomsarbeid

• Unges medborgerskap
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