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Sammendrag 
Denne oppgaven er et er et resultat av et brennende ønske om å belyse hvordan naturfaglæreren 

på en inkluderende måte kan møte det begavede barnet i naturfagklasserommet. 

Forskningsspørsmålet lyder Hvordan kan naturfaglærere i ungdomsskolen fremme motivasjon 

for læring hos begavede barn? For å besvare dette ble det gjennomført to datainnsamlinger. 

Den første var erfaringskartlegging av personer med kunnskap om begavede barns behov; i 

tillegg til at begavede barn selv ble spurt. Denne erfaringskartleggingen dannet grunnlag for 

datainnsamling nummer to: utvikling og gjennomføring av et undervisningsopplegg med 

fagfordypning i astronomi, som ble testet ut på to niendeklasser, hvor én av elevene er begavet. 

Elevene besvarte to spørreundersøkelser. Teorigrunnlaget viser lærerens rolle i det begavede 

barnets utvikling. Dette gjøres gjennom Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell og tre 

etablerte identifiseringsfaser for begavede barn. 

Funnene viser at begavede barn er motivert for naturfag om det legges til rette for deres måte å 

lære på, og om læreren møter det begavede barnet på en inkluderende og støttende måte. 

Naturfaglæreren bør legge til rette for tilpasset opplæring gjennom elevmedvirkning, skole-

hjem-samarbeid, varierte arbeidsmetoder og underveisvurdering. Det naturfaglig begavede 

barnet er fra naturens side nysgjerrig og undrende, og ønsker å trekke koblinger mellom ulike 

emner og fag slik at kunnskapen de erverver seg, oppleves gyldig og meningsfull. Dybdelæring 

gjennom fagfordypning danner grunnlag for den holistiske forståelsen det naturfaglig begavede 

barnet trenger for å bli motivert for skolens naturfag.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Hans-Christian. 

Dette er skrevet i kjærlighet til deg!  

Din skolegang har vært inspirasjonen for denne forskningen. Håper 
dette bidrar til at andre begavede barn får en enklere skolegang. 

Mamma  



 

Forord 
Masteroppgavereisen har vært innholdsrik, krevende og interessant reise. Reise både i 

betydning av tur til Slovenia på European Council for High Ability (ECHA) konferansen 

«Re:Thinking Giftedness: Giftedness in the Digital Age», og tur til Mentiqa-skolen på 

Nordjylland. Det har også vært en reise i store mengder litteratur fra inn- og utland, og jeg har 

lært mye i møte med mine informanter som så velvillig har gitt av sin tid, kompetanse og 

historie. Alt dette har gjort at jeg er enda mer sikker på at vi i Norge kan mestre å utdanne våre 

begavede barn om vi tar tilpasset opplæring på alvor.  

Denne oppgaven hadde ikke blitt skrevet uten min families enorme støtte og tro på mitt prosjekt. 

Det at min mann alltid har vært til stede og har trodd på meg og mine ideer, har vært 

fundamentet for at dette arbeidet har blitt en realitet. I tillegg har min fantastiske språkmektige 

kusine vært min samtalepartner gjennom hele prosjektet og språklige stillasbygger.  

Av uvurderlig betydning gjennom disse to masterårene har min gode studievenninne Ina 

Camilla Lauvli Engan tatt del i prosjektets mange opp- og nedturer samt alle morsomme 

sidespor. På samme vis har min veileder førsteamanuensis Christine Lindstrøm alltid støttet og 

heiet fram kreative løsninger. Jeg har bokstavelig talt vært konstant i min potensielle 

utviklingssone i løpet av disse masterårene. Når arbeidet nå er sluttført så viser det seg at 

Vygotskijs teori om den proksimale utviklingssonen fungerer like godt på voksne som barn, 

tusen takk Christine.   
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1. Introduksjon 
Begavede barns utfordringer i norsk skole har vært belyst jevnlig de siste halvannet til to-årene 

i aviser, debattprogrammer og gjennom ulike blogger. Temaet har tidligere hatt liten 

oppmerksomhet i norsk pedagogisk litteratur, det er som om disse barnas problematikk ikke har 

eksistert i Norge. Dette har imidlertid endret seg de siste årene med bøker skrevet om temaet 

av Idsøe og Skogen (2011), Idsøe (2014), Lie (2014) og Grønmo, Jahr, Skogen and Wistedt 

(2014). Jeg ønsker å vise hvordan den kreative naturfaglæreren kan ivareta begavede barns 

behov ved å fremme motivasjon for naturfag gjennom fokus på tilpasset opplæring. På 

bakgrunn av dette har jeg valgt følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan kan naturfaglærere i ungdomsskolen fremme motivasjon for læring hos begavede 

barn? 

Måten jeg har belyst temaet begavede barn i denne oppgaven er sterkt preget av hvem jeg er, 

og hva jeg mener. Min rolle som mor til to gutter, hvorav den ene er spesielt begavet, og min 

bakgrunn som sosionom og lærer har bidratt til at jeg naturlig ser tematikken fra flere sider. 

Min masteroppgave er mitt prosjekt og min måte å bidra til å løfte fram tematikken begavede 

barn i norsk skolekontekst. Imidlertid har jeg hele tiden hatt et sterkt mål og et genuint ønske 

om å skrive en masteroppgave om hvordan en kan lykkes med å ivareta og støtte det begavede 

barnet i naturfagklasserommet. Jeg mener at vi kan få til veldig mye bra for begavede barn 

innenfor regelverket vi har om tilpasset opplæring. Det som imidlertid er utfordrende i Norge, 

er kunnskap om de begavede barnas eksistens, deres utfordringer og hvordan den enkelte lærer 

best kan møte disse barna. Min holdning er at det ikke er noe galt med den enkelte lærer, han 

trenger å bli kjent med at disse barna eksisterer slik at undervisningen kan tilrettelegges. 

Mitt mål har vært å samle informasjon og kunnskap om begavede barn og naturfagundervisning. 

Dette har jeg gjort ved å spørre begavede barn om deres interesse for naturfag og ved å intervjue 

naturfaglærere, foreldre, og rektorer med erfaring med begavede barn. I tillegg er lederen for 

Forskerfabrikken intervjuet. Dette har gitt meg innsikt i deres perspektiver om hvordan 

naturfaglæreren kan legge til rette for god undervisning som motiverer begavede barn for 

læring. Informasjonen jeg hentet inn, dannet grunnlaget for et undervisningsopplegg i 

astronomi, tilrettelagt for begavede barn, som jeg vinteren 2015 testet ut i to niendeklasser ved 

en skole i Oslo. I en av klassene var det en begavet elev.  

Denne oppgaven tar ikke for seg arbeid som naturlig hører innunder pedagogisk psykologisk 

tjeneste (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), ikke fordi jeg ikke anser 
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disse instansene som viktige, men fordi de ligger utenfor en masteroppgave i naturfagdidaktikk. 

I denne sammenheng har jeg heller ikke tatt for meg mangfoldet av evnetester og elever med 

lærevansker i tillegg til sin begavelse. Jeg har valgt betegnelsen begavede barn, men jeg setter 

likhetstegn ved terminologi som gifted children, elever med akademisk talent, eksepsjonelle 

barn og evnerike barn. 

Oppgaven er strukturert gjennom åtte kapitler, hvor det er to metodekapitler og derav også to 

resultatkapitler. Kapittel 1 er oppgavens introduksjonskapittel, hvor forskningsspørsmålet, min 

bakgrunn og interesse for temaet, avgrensning av oppgaven og hvorfor dette er et relevant 

skolepolitisk tema presenteres. I kapittel 2 presenteres teorien jeg har benyttet for å belyse mitt 

forskningsspørsmål. Teorien forklarer hvordan det begavede barnet møtes på best mulig måte 

av læreren. Videre blir lærerens rolle i barnets utvikling belyst gjennom Bronfenbrenners 

økologiske utviklingsmodell.  I kapittel 3 og 4 presenteres henholdsvis metodevalg og analyse 

av dataene fra erfaringskartleggingen. I kapittel 5 og 6 presenteres undervisningsopplegget i 

astronomi, hvordan data ble innhentet og analysert. Kapittel 7 er oppgavens diskusjonskapittel, 

hvor funnene fra analysene i kapittel 4 og 6 sammenfattes med teorien fra kapittel 2. I Kapittel 

8 presenteres oppgavens konklusjon, hvor forskningsspørsmålet besvares. Deretter følger 32 

vedlegg og til sist litteraturliste. 
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2. Teori 

2.1 Hvem er de begavede barna? 

Det finnes mange definisjoner på begavede barn. George og Gilbert (2011) definerer begavede 

barn (gifted children) som «children and young people with one or more abilities developed to 

a level significantly ahead of a year group, or with a potential to develop those abilities» (s. 4). 

Idsøe (2014) på sin side benytter betegnelsen elever med akademisk talent som betegnelse for 

disse barna, og definerer dem slik:  

Elever med akademisk talent er barn med sterkt behov og potensial innenfor akademiske 

fag som matematikk, lesing/skriving/språk, naturfag, teknologi, samfunnsvitenskap 

eller kreative/estetiske fag – og som kan transformere sitt potensial til talent kun dersom 

disse behovene blir identifisert og møtt i et rikt og responderende læringsmiljø. (Idsøe, 

2014, s. 14)  

Et av de grunnleggende kjennetegnene ved begavede barn er at de har høyere intelligens enn 

jevnaldrende. Det dreier seg da om en IQ på over 125–130, som man finner hos 2 % til 5 % av 

befolkningen (Idsøe & Skogen, 2011; Skogen, 2014). Lie (2014) fremhever at begavelsen til 

begavede barn vises ofte innenfor et bestemt område som for eksempel språk, matematikk eller 

vitenskap. 

Uavhengig av definisjonene, er det fra et pedagogisk perspektiv viktigst å vite hvordan en som 

lærer bør tilpasse undervisningen til disse begavede barna. Derfor bør de identifiseres slik at 

deres læringsbehov og sterke og svake sider kan kartlegges. Identifiseringen og tilpasningen er 

viktig fordi barna lærer på andre måter enn sine medelever (Idsøe, 2014; Lie, 2014).  

Det settes ofte likhetstegn mellom begavede og skoleflinke elever. Forskjellen viser seg 

gjennom ulike karaktertrekk, og er noe lærere må være oppmerksomme på (Idsøe, 2014; Idsøe 

& Skogen, 2011; Lie, 2014). For å synliggjøre forskjellen har Idsøe (2014) utarbeidet en tabell 

med kjennetegn på henholdsvis skoleflinke og begavede barn (se Vedlegg 1). En begavet elev 

er opptatt av å stille spørsmål om vedtatte sannheter. Nysgjerrigheten er framtredende, og barnet 

kan ha ville og rare ideer. Mange begavede barn vil diskutere og utbrodere et emne de er opptatt 

av, de kan være intense og liker ofte å lære. I tillegg kjemper de ofte imot den rutinen som blir 

forsøkt etablert rundt dem. Det begavede barnet foretrekker ofte voksne framfor de skoleflinke, 

som søker til jevnaldrende. I tillegg har en skoleflink elev ofte lært seg svarene gjennom 

undervisningen. De er interesserte og har gode og trygge ideer og svarer adekvat på de 
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spørsmålene som blir stilt. Eleven er mottakelig, liker skolen og de rutinene som er satt (Idsøe, 

2014; Idsøe & Skogen, 2011; Lie, 2014). Den skoleflinke oppfører seg slik læreren forventer, 

det begavede barnet responderer annerledes fordi det utvikler seg i en annen takt enn 

jevnaldrende grunnet sin perfeksjonisme og asynkrone utvikling.  

2.1.1 Asynkron utvikling og perfeksjonisme  

Begavede barn har ofte asynkron utvikling, noe som betyr at de ikke følger samme utvikling 

som flertallet av øvrige elever. Dette betyr at deres mentale utvikling ofte ligger foran den 

fysiske, noe som medfører at barnets kognitive og emosjonelle funksjoner utvikles i utakt. En 

følge av den asynkrone utviklingen kan være opplevelse av emosjonelle og sosiale utfordringer 

i samspill med jevnaldrende barn (Lie, 2014). «På sett og vis innebærer det å ha akademisk 

talent i seg selv å være asynkron» (Idsøe, 2014, s. 141). Lærere bør være klar over denne 

«ujevne» måten å utvikle seg på, slik at de tålmodig og forståelsesfullt prøver å hjelpe barnet 

med eventuelle frustrasjoner som kan oppstå (Idsøe, 2014; Idsøe & Skogen, 2011).  

Begavede barn er perfeksjonister og setter ofte høye krav og forventninger til seg selv og egne 

prestasjoner. Det kan medføre at de ikke blir fornøyd med det skole- og hjemmearbeidet de har 

gjort. Dette kan igjen bidra til at de ikke gjør lekser eller løser oppgaver på skolen, fordi de 

opplever at det ikke blir bra nok. Denne mangelen på tilfredshet med seg selv i kombinasjon 

med redsel for å mislykkes kan gi emosjonelle problemer i form av angst og depresjon (Lie, 

2014). Begavede barn som opplever press og risiko, kan derfor utvikle defensive og avvikende 

atferdsmønstre, som motstand mot skolearbeid, vansker med konsentrasjon og fravær på grunn 

av diffuse skoleproblemer (Lie, 2014).  

2.1.2 Faginteresse for naturfag 

Mange begavede barn har stor kunnskapstørst, og det er viktig å etterkomme barnas behov for 

å utforske det de lurer på. «En positiv og støttende lærer vil ha stor betydning for elever med 

mange spørsmål og stor læringshunger» (Idsøe, 2014, s. 116). Det er derfor viktig for begavede 

barn å få tilpasset undervisning i naturfag som også innebærer emosjonell støtte i 

læringsprosessen og i deres utforskertrang. I tillegg er det nødvendig med et støttende 

hjemmemiljø (Idsøe, 2014; Innamorato, 1998). 

Det naturfaglig begavede barnet kjennetegnes ved en ekstrem nysgjerrighet og kan stille mange 

spørsmål om ulike vitenskapelige fenomener. De kan vise intens interesse for ett spesifikt 

vitenskapelig felt på bekostning av andre emner, og kan ofte være interessert i TV-programmer, 

filmer eller bøker om naturvitenskap eller dyr fra ung alder. Avdekking av naturfagtalenter 

avhenger av lærerens evne til å observere barna i klassen (Idsøe, 2014). 
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For den naturfaglig begavede eleven er det holistiske perspektivet avgjørende. Innamorato 

(1998) sier følgende:  

A holistic drive toward meaning seems all important to the gifted science learner – a 

learner who imaginatively tackles curiosity, redefines beauty, shapes ethics, and 

interrelates ideas on all planes of knowledge. It is little wonder that the gifted science 

learner is so flexible and diverse because his or her ultimate quest is not so much for 

knowledge but for the way in which that knowledge is constructed via personal meaning. 

The drive toward a reliable construct of scientific giftedness is pericentric – a denotation 

of untraceable meshing and crisscrossing of abilities. Einstein's supplication to teachers 

and students of science alike represents another way of looking at science and ultimately 

another way of looking at scientific giftedness: It is in fact, nothing short of a miracle 

that the modern methods of instruction have not yet entirely strangled the holy curiosity 

of inquiry; for this delicate little plant, aside from stimulation, stands mainly in need of 

freedom. (Einstein sitert i Innamorato, 1998, s. 58).  

Den begavede eleven ønsker mer meningsfull læring gjennom givende skoleoppgaver, 

selvstendige prosjekter og muligheten til å kunne se sammenhenger på flere nivåer. Eleven vil 

ha en lærer som skaper undring og kreativitet, ikke bare en lærer som avdekker kunnskap. 

Statisk kunnskap fundert i faktakunnskap framstår meningsløs, fordi naturfaglig tenkning ikke 

kan oppstå om det ikke blir brukt til å etablere strukturer, lover, generaliseringer og teorier. 

«The driving force behind scientific giftedness may have more to do with the quest of fulfilment 

than the thirst of knowledge» (Innamorato, 1998, s. 57). I det ukjente søker den begavede eleven 

tilflukt, og i denne kreative prosessen kan barnet oppnå et helhetlig perspektiv på egen læring. 

Derfor må kunnskap om det holistiske element inkluderes i identifiseringsarbeidet av den 

naturfaglige begavelsen (Innamorato, 1998). 
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2.2 Grunnlag for begavede barns læring 

For å ivareta det holistiske elementet i undervisningen av begavede barn, må det legge til rette 

for deres behov. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til hver enkelt elev (§1-

3 i Opplæringslova, 1998; Utdanningsdirektoratet, 2006a, 2006c). I prinsipper for opplæringen 

står det at tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter og 

læremidler. Alle elever skal i arbeidet med skolefagene få møte utfordringer de kan strekke seg 

mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Det gjelder også elever med 

særlige evner og talenter på ulike områder (Utdanningsdirektoratet, 2006c). 

For begavede barn er det nødvendig at læreren legger til rette for fordypning innenfor elevens 

interesseområder (Lie, 2014). Dybdelæring bidrar til at elevene gradvis utvikler sin forståelse 

av begreper og sammenhenger innenfor et fagområde. Gjennom å bruke sine evner til å 

analysere, løse problemer og reflektere over egen læring konstruerer de en helhetlig og varig 

forståelse på tvers av fag- og kunnskapsområder (Kunnskapsdepartementet, 2014b). Denne 

læringen oppleves da relevant for eleven, og vil derfor fungere motiverende for videre 

skolearbeid. Fordypning bidrar til utvikling av det begavede barnets kognitive prosesser, slik at 

han får hjelp til å utvikle egen evne til å uttrykke seg, reflektere og resonnere. Undervisning 

som fremmer utvikling av begavede barns evner, bygger på mer enn akkumulering av kunnskap 

(Lie, 2014). Opphopning av faktakunnskap, uten at det blir satt inn i sammenheng, kalles 

overflatelæring. Eleven memorerer da kun fakta uten å reflektere over formål eller hensikt med 

det de lærer (Kunnskapsdepartementet, 2014b). Dybdelæring hjelper barnet med å utvikle sin 

nysgjerrighet, problemløsningsevne, holdninger og lyst til å lære. Slik ivaretas det holistiske 

element (Innamorato, 1998; Lie, 2014). 

De begavede barna drives av et intenst behov for å forstå verden og har problemer med å 

akseptere at «noe bare er sånn». De vil vite hvorfor. Det er dette som gjør at de begavede barna 

har en kapasitet til å se forbi det andre mennesker gjør. Dette er en egenskap som kan medføre 

at de som voksne blir pådrivere for nyvinninger og nyskapninger (Idsøe, 2014). For å ivareta 

det begavede barnets utvikling og ønske om å lære, er teorien om den proksimale 

utviklingssonen et godt verktøy for læreren. I den proksimale utviklingssonen skilles det 

mellom barnets faktiske utviklingsnivå, hvor læring allerede har skjedd, og dets potensielle 

utviklingsnivå, hvor læringen er i ferd med å begynne. Det faktiske utviklingsnivået forteller 

hva barnet kan klare selv, mens det potensielle utviklingsnivået uttrykker hva barnet kan klare 

ved hjelp av veiledning fra læreren eller i samarbeid med dyktige jevnaldrende. Barnets 
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utvikling er derfor avhengig ikke bare av sine medfødte forutsetninger, men også av dets 

kapasitet til å nyttiggjøre seg av samarbeidet med andre (Vygotskij, 2001). 

I det potensielle utviklingsnivået til eleven kan aktive arbeidsformer spore til større innsats i 

læringsarbeidet. Samarbeidslæring som gruppearbeid åpner opp for at elevene kan arbeide med 

kunnskap i fellesskap. Gjennom å samhandle med andre utfordres den enkeltes forståelse av 

kunnskapen som skal tilegnes, fordi en får innspill og innsikt i andre menneskers tolkninger og 

forståelse (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011; Lillejord, 2010b). Læreren må organisere 

gruppearbeidet slik at arbeidsformen blir formålstjenlig for den læringen som skal skje. Elevene 

trenger hjelp og støtte under hele gruppearbeidet, derfor må læreren være en aktiv, engasjert og 

dyktig veileder (Buli-Holmberg, 2009; Lillejord, 2010b; Manger, 2011; 

Utdanningsdirektoratet, 2006c). Arbeidsoppgavenes utforming og vanskelighetsgrad er 

avgjørende for hvordan samarbeidet i gruppen fungerer, fordi oppgavene bør være innenfor 

elevenes proksimale utviklingsnivå (Buli-Holmberg, 2009; Hattie, 2013; Vygotskij, 2001). I 

tillegg er det positivt at gruppemedlemmene får tildelt individuelt ansvar for deler av 

gruppeoppgaven fordi dette kan bidra til større forpliktelse og eierskap for oppgaven (Manger, 

2011). Gruppeinndelingen er avgjørende for at gruppearbeidet blir vellykket for begavede barn. 

De begavede barna bør settes sammen fordi de fungerer best når grupperingen skjer med 

likesinnede eller skoleflinke elever, framfor i heterogene grupper. Samspillet mellom elever 

med like egenskaper bidrar til at elevene får støtte i sitt læringsarbeid, noe som er positivt for 

deres faglige læring og sosialisering (Idsøe, 2014; Lie, 2014). 

Samarbeidslæring kan støttes ved å bruke digitale verktøy når elevene er fysisk separerte. Wiki 

er en teknologi som innbyr til at elevene kan skrive sammen framfor at de arbeider i hvert sitt 

dokument. Dette samskrivningsverktøyet bidrar til å utvikle og dokumentere kollektiv 

kunnskap, slik at elevene kontinuerlig oppdaterer hverandre (Damsgaard & Eftedal, 2014; Log 

& Øgrim, 2014). Gjennom samarbeid kan elevene skape et fellesprodukt hvor de fungerer som 

«stillas» for hverandre i utviklingen av fagkunnskap, samarbeidsevne og digital kompetanse. 

Wikien åpner opp for at elevene kan få individuelle arbeidsoppgaver i samsvar med egne 

forutsetninger, og fungerer derfor som et godt verktøy for å tilpasse opplæringen (Damsgaard 

& Eftedal, 2014). Læreren må være en tydelig klasseleder og aktiv veileder (Damsgaard & 

Eftedal, 2014; IKTsenteret, 2015; Log & Øgrim, 2014).  
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Bruk av digitale verktøy krever at eleven har digitale ferdigheter og dømmekraft, slik at han 

besitter kunnskap om kildekritikk, personvern og opphavsrett (Bjarnø, Øgrim, Johannesen & 

Giæver, 2009; IKTsenteret, 2014; Krumsvik, 2014; Log & Øgrim, 2014; Mork & Erlien, 2010). 

Ungdomsskoleelevers digitale ferdigheter har blitt kartlagt i studien International Computer 

and Information Literacy Study (ICILS) som ble gjennomført i 2013 av The International 

Association for The Evaluation of Educational Achievement. Totalt 18 land og to provinser i 

Canada deltok, blant disse var det 138 norske skoler på 9. trinn (IKTsenteret, 2014). Resultatene 

ble delt inn i fire ferdighetsnivåer, som tok utgangspunkt i elevenes oppnådde poengsum. Elever 

på nivå 4 (høyeste nivå) kjennetegnes av å bevisst kunne søke etter informasjon ut fra formål 

og målgruppe, de kjenner til at informasjon på internett ofte er kommersiell og de har kunnskap 

om opphavsrett. Elever på nivå 3 kjennetegnes av å ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og 

forståelse slik at de på egen hånd kan søke etter og finne informasjon. De kan også vurdere om 

informasjonen er partisk og ikke troverdig. Elever på nivå 2 viser noe forståelse for å beskytte 

egen og andres digitale informasjon. Elever på nivå 1 (laveste nivå) har en overfladisk forståelse 

av problematikk som kan oppstå når flere brukere har tilgang til samme datamaskin. De har 

kunnskap om grunnleggende kommandoer slik at de får tilgang til filer og kan redigere 

eksisterende tekst ut fra gitt instruks. Elevene som presterte på de to øverste ferdighetsnivåene 

viste at de hadde et kritisk perspektiv på tilgang og bruk av informasjon, og de var i stor grad 

selvstendige i arbeidet med IKT (IKTsenteret, 2014). I ICILS-studien befant kun 30 % av de 

norske niendeklassingene seg på de to øverste nivåene, og hele 24 % på nivå én. Dette viser at 

mange norske elever har svake digitale ferdigheter (IKTsenteret, 2014; Utdanningsdirektoratet, 

2014) . 

2.2.1 Vurdering for læring  

Underveisvurdering skal danne grunnlag for lærerens tilpassede opplæring og skal fremme 

elevers læring slik at de oppnår progresjon i faget (Kunnskapsdepartementet, 2014b). 

Utdanningsdirektoratet legger fire sentrale prinsipper til grunn for lærerens vurderingsarbeid. 

1) Eleven må forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem, derfor er det viktig at 

elevene får tildelt klare vurderingskriterier. 2) De må få tilbakemeldinger som forteller dem om 

kvaliteten på arbeidet de har gjort, og 3) hvordan dette kan forbedres. Dette bidrar til å styrke 

elevens motivasjon for videre læring. Til sist 4) de må bli involvert i eget læringsarbeid gjennom 

å vurdere dette og egen faglig utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2014b; 

Utdanningsdirektoratet, Udatert).  
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Gjennom å vurdere eget arbeid, egenvurdering, får elevene informasjon om hvordan de ligger 

an i egen læringsprosess ved å reflektere over hvorvidt et læringsmål er nådd. Dette kan gjøres 

igjennom egenrefleksjon, eller ved bruk av et vurderingsskjema. Ved å vurdere seg selv er 

hensikten at eleven skal kunne bli bevisst på hvordan de lærer, hva de har lært, og hvordan de 

kan videreutvikle sine ferdigheter og kunnskaper. Egenvurderingen må følges opp av samtaler 

med læreren slik at eleven opplever egenvurdering som et godt bidrag til egne læringsprosesser 

(Engh, 2011; Engh, Dobson & Høihilder, 2007; Nordahl & Hansen, 2012; Slemmen, 2014). 

Begavede barn, som ofte er sterkt selvkritiske, må få støtte av læreren i dette arbeidet (Lie, 

2014).  

Medelevvurdering vil si at elever gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på bakgrunn av 

fastsatte vurderingskriterier. Vurderingen skal peke framover slik at elevene hjelper hverandre 

med å utvikle seg (Engh, 2011; Engh et al., 2007; Nordahl & Hansen, 2012). Et eksempel på 

en enkel metode som kan praktiseres både muntlig og skriftlig, er to stjerner og ett ønske. 

Elevene skal vurdere hverandres arbeid opp mot forhåndsfastsatte kriterier. De skal gi 

tilbakemelding på to ting som de syns er bra (stjerner), og hva som kunne vært bedre (ett ønske) 

(Slemmen, 2014). Medelevvurderingen kan ikke erstatte lærerens vurderingsarbeid, men det er 

et godt bidrag samtidig som det trener opp elevens evne til å vurdere eget arbeid (Engh, 2011). 

For at begavede barn skal oppleve medelevvurdering som gyldig, må læreren se til at 

vurderingen blir gjort av en elev med nok faglig tyngde. Dette kan sidestilles med behovet 

begavede barn har for å ha en lærer med tilstrekkelig faglig kompetanse (Idsøe, 2014).  

For at elevene skal kunne nyttiggjøre seg av tilbakemeldingene de mottar fra både medelever 

og lærere, trenger de trening i å tolke informasjonen som har blitt gitt. Dette kan skje ved at de 

selv trener på å vurdere andre elevers arbeider og kommentere disse. Denne prosessen er 

tidkrevende, derfor bør vurderingsarbeidet bli integrert så tidlig som mulig i utdanningsløpet 

på et tilpasset nivå for elevene (Engh, 2011). Arbeidet med å trene opp elevene i å nyttiggjøre 

seg av tilbakemeldingene er av avgjørende betydning for at den enkelte elev skal oppnå 

kunnskap om hvordan de selv lærer (Kunnskapsdepartementet, 2014b). Elevenes evne til å ta 

til seg kunnskap avhenger av at barnets utvikling ivaretas. 

  



 

Side 17 av 147 

2.3 Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell 

 

Menneskets utvikling er tett sammenvevet i et gjensidige påvirkningsforhold mellom individ 

og samfunn. Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell viser denne gjensidige påvirkningen 

mellom person og miljø med betydning for menneskets utvikling (Bø & Ertesvåg, 2006; 

Fyrand, 2005; Kvello, 2013).  

Modellen ble utviklet av Bronfenbrenner for å beskrive barns utvikling. Hans teori funderes på 

fire systemer (se Figur 2.1), som individet en del av, direkte eller indirekte. (Bø & Ertesvåg, 

2006; Fyrand, 2005; Kvello, 2013; Ragnheiður & Lysø, 2013). (Det finnes et femte system, 

kronosystemet, som noen forfattere inkluderer. Dette systemet representerer tiden. I denne 

oppgaven utelates kronosystemet.) 

Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell 

 

Figur 2.1: Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell. Hentet fra «Læring – utvikling – 

læringsmiljø. En innføring i pedagogisk psykologi» av Ragnheiður og Lysø (2013, s. 144). 

Copyright 2013 Akademika forlag. Gjengitt med tillatelse. 

 

Repstad (1997) definerer et system som bestående av «et sett av elementer som står i et 

gjensidig påvirkningsforhold til hverandre. Det som skjer i en del av systemet, påvirker de andre 

delene og systemet som helhet» (s. 115). I denne oppgaven behandles et system som et sett med 

samhandlende aktører som utgjør en helhet. I denne konteksten er aktørene elev (E), foreldre 

(F), lærer (L) og medelever (M). Framstillingen av modellen i Figur 2.1 viser ikke hvordan 

disse aktørene kommer til syne. Modellen fungerer derfor ikke godt nok som forklaringsmodell 

for å belyse forskningsspørsmålet. Figur 2.2 viser en mer detaljert visuell representasjon av 

modellen som framstiller samhandlingen mellom aktørene i individets liv og illustrerer hvordan 

de ulike sosiale systemene interagerer. 
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Detaljert modell som framstiller samhandlingen mellom aktørene i individets liv 

 

Figur 2.2: Modellens innerste sirkel viser mikro- og mesosystemet. Rød firkant viser 

individet. Blank firkant illustrerer andre viktige personer (aktører) i individets mikrosystem, 

pilene mellom dem representerer samhandlingen mellom aktørene. Sort pil markerer 

samhandlingen mellom mikrosystemene til individet, som utgjør mesosystemet. Blå firkant 

representerer aktører både som inngår i individets meso- og eksosystem. Avkrysset firkant 

viser aktør som har beslutningsmyndighet som påvirker individet, men som ikke har direkte 

samhandling med det. Rød pil fra eksosystemet ned til mesosystemet indikerer at den 

beslutningen som fattes i eksosystemet påvirker eleven. Makrosystemet består av samfunnets 

lovverk og normer, hvilket legger føringer for aktørenes handlinger. 

 

Et individ har flere mikrosystemer. Ett mikrosystem består av to aktører: individet og én annen 

aktør. Den andre aktøren kan være familie, venner og lærer. (Bø & Ertesvåg, 2006; Fyrand, 

2005; Kvello, 2013). 

Mesosystemet utgjøres av alle aktørene som deltar i mikrosystemet og samhandlingene mellom 

disse aktørene i individets mikrosystemer. En slik samhandling kan være mellom lærer og 

foreldre. Kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i elevens mikrosystemer er viktig. 

Dette gir viktige voksenpersoner i barnets liv informasjon om barnets tilværelse, og ved 

manglende kontakt vanskeliggjøres dette arbeidet (Bø & Ertesvåg, 2006; Fyrand, 2005; Kvello, 

2013). 

Aktørene i eksosystemet påvirker individets utvikling uten at de selv deltar direkte. I 

eksosystemet foretas det beslutninger som har konsekvenser for individet, men hvor individet 

selv ikke har noen direkte påvirkningsmulighet (Bø & Ertesvåg, 2006; Fyrand, 2005; Kvello, 
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2013). Et eksempel er når skolen fordeler ressursene til flertallets beste, noe som kan bety at et 

individ får reduksjon i antall ekstratimer. Dette vil påvirke elevens læringsprogresjon (Fyrand, 

2005). 

Makrosystemet utgjør samfunnets tradisjoner, verdier og lover. «Den forståelse av barn og 

oppvekst som preger et samfunn, hører til makrosystemet: hvilke ressurser, muligheter og 

utfordringer finnes, hvilke livsstiler og mønstre av sosial interaksjon er vanlig i kulturen» 

(Kvello, 2013, s. 154). Alle beslutningene på makronivå preger individet via ekso-, meso- og 

mikronivå. Et eksempel på dette er en politisk beslutning om å innføre tiårig skolegang 

(Ragnheiður & Lysø, 2013). 

Bronfenbrenners modell danner grunnlag for forståelsen av hvordan barn og unge utvikler seg 

i en kompleks verden. Gjennom livet har barnet et utall overganger hvor det forflytter seg 

mellom mikrosystemer eller danner nye. Slike overganger deles inn i trivielle og dramatiske. 

En triviell overgang er en bevegelse mellom eksisterende mikrosystemer, slik som å dra på en 

fritidsaktivitet. Skolestart for en seksåring er derimot å regne som en dramatisk overgang, fordi 

barnet oppretter nye mikrosystemer (Bø & Ertesvåg, 2006).  

Dramatiske overganger kan forårsake ubalanse hos barnet og gi atferdsvansker. Atferdsvansker 

som ikke er nevrologisk betinget, kan oppstå som et resultat av dysfunksjonell utvikling i 

samspill med omgivelsene. «Kvaliteten av interaksjonen med omgivelsene vil avgjøre i hvilken 

grad biologiske og psykologiske faktorer hos (…) barnet vil virke utviklingshemmende eller 

utviklingsfremmende» (Bø & Ertesvåg, 2006, s. 269). Derfor er samhandlingen mellom 

aktørene på meso- og eksonivå avgjørende for barnets utvikling. Disse voksne, eller mentorer, 

som foreldre, venner og slektninger er avgjørende. Denne «tredjepart» støtter og oppmuntrer 

både barn og foreldre. Barnet trenger omgivelser som støtter og bryr seg: «it takes av whole 

village to raise a child» (Bø & Ertesvåg, 2006, s. 267).  

2.3.1 Aktørenes samhandling er avgjørende for elevens utvikling  

På barnets mesonivå er det flere samhandlende aktører som lærere, foreldre og medelever (Bø 

& Ertesvåg, 2006; Fyrand, 2005; Kvello, 2013). Skolen har et formelt ansvar som 

sosialiseringsarena overfor elevene, og skal samarbeide med foreldrene i dette arbeidet (Imsen, 

2009; Kunnskapsdepartementet, 2014a; Utdanningsdirektoratet, 2012). Foreldrenes 

primærsosialisering former personligheten til barnet, og skolens sekundærsosialisering 

supplerer foreldrenes arbeid. Skolen bidrar med ekstra kunnskap, ferdigheter og kompetanse 
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som barnet behøver i sin utvikling (Imsen, 2010). Barnets økologiske system i skolekonteksten 

vises i Figur 2.3. 

Tilpasset modell som viser aktørene i en skolekontekst 

 

Figur 2.3: Elevens (E) mikrosystemer i en skolekontekst inneholder foreldre (F), lærere (L) 

og medelever (M). Lærer inngår i både meso- og eksosystemet til eleven, mens rektor (R), 

som har beslutningsmyndighet, og andre lærere (A.L.) befinner seg kun i eksosystemet. 

Makrosystemet består av samfunnets lovverk og normer, slik som Opplæringsloven og 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  

 

Mikrosystemene til eleven utgjøres av elev–foreldre, elev–medelever og elev–lærer. I samspillet 

formes elevens personlighet og selvfølelse. For å forstå selvfølelsen må vi forstå selvet og 

hvordan personen oppfatter seg selv i forhold til omgivelsene.  

«What is necessary to become an object to self is that the individual step outside himself, so to 

speak, and look back at himself» (Mead & Strauss, 1964, s. xxiii). Utviklingen av selvets 

objektive «meg» er basert på individets egne observasjoner av andres reaksjoner på egen 

oppførsel. Vi speiler oss i andres reaksjoner på oss selv (se Figur 2.4). Denne speilingsteorien 

er utledet av George Herbert Mead (Imsen, 2010; Lillejord, 2010b; Mead & Strauss, 1964). I 

den menneskelige samhandlingen er det viktig å kunne ta en annens perspektiv, og sette seg inn 

i hvordan den andre har det. Her har jevnaldrende stor betydning. I samhandlingen mellom 

medelever foregår det viktig sosial læring. Elevene lærer å tilpasse og forholde seg til hverandre 
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på både faglige og sosiale arenaer. For at den andre skal få status som speilingsaktør, må 

vedkommende bety noe for eleven (Imsen, 2010; Lillejord, 2010b).  

Framstilling av hvordan vi speiler oss i andre 

 

Figur 2.4: Diagrammet representerer hvordan vi speiler oss i andres reaksjoner på oss selv. 

Hentet fra «Elevenes verden. Innføring i pedagogisk psykologi» av Imsen (2010, s. 419). 

Copyright 2005 Universitetsforlaget. Gjengitt med tillatelse. 

 

Samfunnets forventninger til individet og dets oppførsel kan defineres gjennom de ulike sosiale 

rollene individene inngår i. En slik rolle er for eksempel mor eller lærer. Innenfor hver rolle er 

det et sett med forventet adferd. Vi har ulike forventninger i møte med andre mennesker, og 

måten de responderer på forteller oss om vi kan tillegge dem den forventede autoriteten som 

ligger i det å være den generaliserte andre for oss (den signifikante andre brukes ofte i norske 

tekster (Rye, 2013)). Den generaliserte andre er en person som betyr noe spesielt for individet, 

slik som ofte læreren eller foreldre. Det er altså ikke hvem som helst som får rollen som den 

generaliserte andre av individet (Mead & Morris, 1934; Mead & Strauss, 1964).  

Selvfølelsen er avgjørende for læringen, fordi selvfølelsen er den oppfatningen og refleksjonen 

den enkelte har om seg selv. Selvet er det som samordner opplevelser og regulerer vår atferd i 

forhold til de sosiale omgivelsene, og det utvikles i et tett samspill med omgivelsene. Mead 

skilte mellom selvet som subjekt – jeg (I) – og selvet som objekt – meg (me). Forholdet mellom 

jeg og meg er styrende for individets selvfølelse (Imsen, 2010; Mead & Strauss, 1964). 
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The "me" against the "I" is two responding sides of the self. The "me" is the controlling, 

limiting, societal side of the person. The "I" is the impulsive side of behavior, upon 

which the "me" makes a judgement after the person acts—immediately after, or long 

after, or many times after. The "I" is never completely predictable; one may surprise 

one's self. (Mead & Strauss, 1964, s. xxiv) 

Elevens handlinger avgjøres av en «dialog» mellom disse to, hvor objektet meg er den styrende 

for handlingen. I skolesammenheng er det viktig å være bevisst på elevens selvfølelse. Det er i 

det subjektive jeg vi finner kilden til indre motivasjon. Det er jeg som tar initiativ, handler, som 

skaper og som gir uttrykk for vår iboende aktivitet. Det er i det objektive meg vi finner filteret 

for jegets aktiviteter. Elever som har en realistisk selvoppfatning, opplever samsvar mellom 

reelle evner og det de tror om egne evner (Imsen, 2010; Lillejord, 2010b; Mead & Strauss, 

1964).  

I utviklingen av en realistisk selvoppfatning kan elevmedvirkning bidra positivt for det 

begavede barnet. Eleven har rett til å medvirke i egen undervisning (§1-1 i Opplæringslova, 

1998). Videre står det i prinsipper for opplæringen at når eleven får delta i planleggingen, 

gjennomføringen og vurderingen av egen opplæring, vil eleven bli kjent med egne evner, 

talenter og måter å lære på (Utdanningsdirektoratet, 2006e). 

Samhandling på mesonivået er essensielt for elevens utvikling. Skolen har en 

identitetsskapende funksjon og skal støtte elevens allsidige utvikling på en positiv måte. 

Identiteten er vår subjektive oppfatning av hvem vi er og hva vi står for. Den gir en følelse av 

tilhørighet. «Identitet er stabilitet, helhet og en følelse av sosial forankring» (Imsen, 2010, s. 

65). Den sosiale forankringen er avgjørende, og settes på prøve om miljøet forandres, og om 

samfunnet som system blir preget av motstridende verdisystemer og holdninger. Derfor er 

samarbeidet mellom skole og hjem sentralt for å skape gode lærevilkår for den enkelte elev. 

Dette arbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ og legge til rette. 

Samarbeidet er en forutsetning for å ivareta grunnleggende rettigheter for både foreldre og barn 

(FN, 1948, artikkel 26; Kunnskapsdepartementet, 2014a; Utdanningsdirektoratet, 2012). I 

formålsparagrafen til opplæringsloven sies det følgende: «Opplæringa i skole (…) skal, i 

samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida» (§1-1, første punktum 

i Opplæringslova, 1998). Dette viser at det er en sterk politisk begrunnelse for skolens ansvar 

for å holde god kontakt med foreldrene til elevene (Imsen, 2009). 
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Hensikten med skole–hjem-samarbeidet er å etablere et så trygt, stabilt og utviklende lærings- 

og skolemiljø som mulig. Eleven er den viktigste informanten i forholdet mellom skole og hjem, 

og læreren er det viktigste kontaktpunktet fra skolens side (Imsen, 2009; Lillejord, 2010b). 

Foreldrene skal få informasjon om læringsmål og barnets faglige utvikling. Videre skal 

hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og 

vurderingsformer som benyttes. For elever som strever på skolen, vil et godt skole–hjem-

samarbeid ha ekstra stor betydning. Skole og foreldre må drøfte hvordan de sammen kan bidra 

til endring (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011; Utdanningsdirektoratet, 2006c).  

Lærer er en særdeles viktig mentor for barnet fordi det er han som «holder i trådene», og derfor 

fungerer som en viktig støtte og organisator i elevens utvikling. Barnets læringssituasjon 

avgjøres av de beslutninger som fattes av rektor med skolens ledelse, barnets lærer og øvrig 

lærerkollegium. Dette skjer på eksonivået, og læreren er den eneste generaliserte andre fra 

barnets mesosystem som tar del i disse beslutningene (se Figur 2.3).  

For å forbedre og styrke elevenes læring burde skoleledere og lærere skape et skolemiljø hvor 

det legges til rette for å utforske egen undervisningskunnskap og forståelse (Hattie, 2013). Gode 

rutiner for samarbeid er en forutsetning for å lykkes med tilpasset opplæring. For å oppnå de 

politisk–pedagogiske mål som tilpasning og inkludering må lærerne arbeide systematisk og 

kreativt for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger (Lillejord, 2010a; 

Utdanningsdirektoratet, 2006c).  

Lærerens undervisning bestemmes av hvordan rektor og kommunen velger å drifte skolen. 

Disse er igjen styrt av styringsdokumentene: Opplæringsloven og Læreplan for 

Kunnskapsløftet. Dokumentene er rammene som er lagt på makronivå, og disse avgjør igjen 

hvilken påvirkningsmulighet foreldre har på sitt barns skolegang og i hvilken grad eleven kan 

få tilrettelagt undervisning til det beste for seg og sin læringssituasjon. I tillegg kommer 

internasjonale konvensjoner som er ratifisert av Norge, og som derfor har forrang for norsk lov, 

slik som Menneskerettighetene (FN, 1948; Kunnskapsdepartementet, 2014c; 

Utdanningsdirektoratet, 2006a, 2006c). Makrosystemets verdier og rammer danner grunnlag 

for den skolen som rektorer, lærere og elever er en del av og agerer innenfor (Bø & Ertesvåg, 

2006; Fyrand, 2005; Kvello, 2013). 
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2.4 Identifisering av begavede barn i skolen 

Alle skoler bør ha et etablert identifiseringssystem som ivaretar begavede barns behov for 

tilrettelagt tilpasset opplæring (Idsøe, 2014). Hovedmålet for undervisningen av begavede barn 

burde, ifølge Idsøe (2014) og Lie (2014), være å anvende undervisningsmetoder og strategier 

som imøtekommer de begavede barnas evne til å tenke mer abstrakt enn øvrige elever. Derfor 

må skolen ha en plan for identifisering av disse elevene (Idsøe, 2014; Lie, 2014).  

I arbeidet med å identifisere begavede barn er det tre identifiseringsfaser med tilhørende 

kartleggingsverktøy som Idsøe (2014) anbefaler at skolen benytter. Det legges opp til at det 

skal tas beslutninger i hver fase for å bestemme om eleven skal utredes videre. Fasene er 

nomineringsfase, screening- eller identifiseringsfase og seleksjonsfase. Skolen kan i løpet av 

alle fasene involvere instanser som PPT og BUP med sine profesjonelle systemer og tester. 

Dette vektlegges ikke videre i oppgaven, da det er lærerens rolle og hva han selv kan gjøre med 

nok grunnleggende kunnskap og ferdiglaget verktøy det fokuseres på i dette arbeidet. 

Fase 1: Nomineringsfase 

Nomineringsfasen består av to deler: lærer- og foreldrenominering og vennenominering og 

selvrapportering. I lærer- og foreldrenominering benyttes kartleggingsskjemaer over 

atferdsmessige kjennetegn, som fylles ut av både lærer og foreldre. Dette er en gjennomførbar 

måte å identifisere barnas læringsbehov på (se Vedlegg 2). I vennenominering gis medelevene 

et nomineringsskjema for venner (se Vedlegg 3), som gir læreren nyttig informasjon som 

voksne ofte ikke kjenner. I selvrapportering besvarer eleven ulike spørsmål om hva de liker å 

gjøre og hva de kan. Selvrapporteringen har spørsmål som guider eleven gjennom en 

selvkarakterisering (se Vedlegg 4) (Idsøe, 2014).  

Lærer kan også benytte seg av andre informasjonskilder i identifiseringsarbeidet. Dette kan 

være dokumentasjon fra tidligere skoler, mappevurdering for å se etter faglig framgang, ulike 

fagtester/prøver og/eller vurdering av ulike fordypningsprosjekter. Slike prosjekter kan være 

innenfor emner eleven har høy teoretisk kunnskap i, slik som for eksempel i naturfagsprosjekter 

om sorte hull (Idsøe, 2014). 

I nomineringsfasen innhenter læreren informasjon fra elevens mikrosystemer (se Figur 2.5). 

Samarbeid, tillit og felles mål blant mikrosystemene er av stor betydning for barnets utvikling 

(Bø & Ertesvåg, 2006; Fyrand, 2005; Kvello, 2013). Dette er skole–hjem-samarbeid og 

elevmedvirkning i praksis. Gjennom å involvere foreldrene legger læreren til rette for å kunne 

gi barna en holistisk opplæring (George & Gilbert, 2011). 
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Fase 2: Screening- eller identifiseringsfase 

I screening- eller identifiseringsfasen svarer både lærer og foreldre på kartleggingstester for å 

avdekke hvilke ferdigheter og potensial barnet har innenfor ulike områder eller fag, som 

naturfag eller matematikk (se Vedlegg 5). Videre intervjuer læreren eleven for å avdekke 

interesser innenfor ulike emner, hva eleven tenker om egen læring, og hvilke erfaringer barnet 

selv har med hva som fungerer. I tillegg gjennomfører læreren spesifikke fagtester for å vurdere 

elevenes fagkompetanse (Idsøe, 2014). 

Læreren får en helhetlig forståelse av eleven gjennom kartlegging av elevens faglige ståsted, 

gjennom både foreldrevurdering og egen formativ vurdering, og kartleggingssamtaler med 

eleven selv for å avdekke interesser og tanker om egen læring. Informasjonen fra det begavede 

barnets ulike mikrosystemer gir læreren en tydeligere rolle i elevens samlede læringssituasjon 

(se Figur 2.5), noe som igjen bidrar til at læreren i større grad kan bygge en trygg base rundt 

elevens skolesituasjon. Fundamentet for lærerens forståelse er basert på den innsikten han får 

når han har overblikk over elevens mesonivå. 

Fase 3: Seleksjonsfasen 

I seleksjonsfasen gjennomgås materialet av et lærerteam slik at de sammen bestemmer hvilke 

elever som har behov for mer utfordrende pensum og oppgaver. Dette foregår på elevens 

eksonivå (se Figur 2.5). I denne fasen ligger det også å finne riktige lærebøker og organisatorisk 

og pedagogisk differensiering. Det bør utarbeides en egen læringsprofil for de utvalgte barna, 

som skal gi et bilde av deres styrker og svakheter. For å differensiere læringen må læreren 

arbeide i en stadig sirkel av oppfølging, vurdering, tilpasning og refleksjon (Idsøe, 2014).  
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Identifiseringsfasene plassert i Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell 

 

Figur 2.5: Modell over identifiseringsfasene satt inn i Bronfenbrenners modell. Merk: Det er 

kun læreren som er med i alle aktuelle faser.  

 

2.5 Pedagogisk differensiering: nivåinndeling, berikelse og akselerasjon 

Det finnes et utall internasjonale opplæringsprogrammer for begavede barn, basert på de ulike 

landenes utdanningssystemer (Idsøe, 2014; Idsøe & Skogen, 2011; Renzulli & Reis, 2009; 

Treffinger, Nassab & Selby, 2009). Norsk utdanningssystem har stort fokus på fellesskap og 

inkludering: 

Tilpasset opplæring innenfor felleskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. 

Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og også 

kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Alle elever skal i arbeidet med fagene 

få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller 

sammen med andre. Det gjelder også elever med særlige vansker eller særlige evner 

og talenter på ulike områder [min uthevelse]. (Utdanningsdirektoratet, 2006c, s. 4)  
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På bakgrunn av ulikheten i utdanningssystemene landene imellom, kan ikke et 

opplæringsprogram automatisk overføres til norsk skole og kontekst. Ethvert land må derfor 

tilpasse resultatene av den internasjonale forskningen til egne forhold.  

Hattie (2013) har sammenfattet internasjonal utdanningsforskning, og viser til funn om at 

begavede barn oppnådde langt mer om de blir plassert i spesielle, homogene klasser med en 

tilpasset læreplan, framfor begavede elever som ble undervist i ordinære klasser. I Norge går 

begavede, sterke, middels og svake elever i samme klasse. Opplæringslova (1998) §8–3, andre 

punktum, understreker at varig inndeling i klasser ikke skal skje etter faglig nivå, kjønn eller 

etnisitet. Imidlertid åpner loven opp for at elevene kan grupperes etter ovennevnte kriterier for 

en kort periode. Av denne grunn er berikelse og akselerasjon to former for pedagogisk 

differensiering som det er aktuelt å benytte i norsk skole i dag. 

Berikelse gir muligheter til å utvide og supplere det lærestoffet som vanligvis tilbys på et 

alderstrinn. Berikelse kan brukes enkeltvis eller i små grupper, innenfor et tema eller emne. 

Noen kjennetegn på berikelse er aktiviteter og lærestoff som gir mer kompleksitet, dybde og 

utfordring når eleven har tilegnet seg det ordinære fagstoffet. Målet er å gi elevene anledning 

til å involvere seg mer innenfor et fag enn de ville hatt anledning til innenfor vanlig 

undervisning (Idsøe, 2014; Skogen, 2014). Berikelse innenfor realfag viser seg å ha en god 

effekt og kan derfor fungere godt som pedagogisk differensieringsstrategi i naturfag (Wallace, 

1989, sitert i Hattie, 2013). Det som er viktig innenfor berikelse, er at elevene må strekke seg 

litt ekstra i faget og få tilegnet seg mer komplekse begreper og prinsipper. Derfor må lærerne 

tilpasse oppgavene basert på elevenes nysgjerrighet. I undervisningsplanen for begavede elever 

må lærerne kartlegge hva elevene kan og trenger, og på hvilket faglig nivå de er. Lærerens rolle 

er å få alle elevene til å delta aktivt i læringsprosessen og å finne relevante oppgaver. Elevenes 

interesser er viktige, slik at om elevene vil jobbe med selvinitierte prosjekter, bør læreren 

imøtekomme dette og hjelpe dem med et passende utfordringsnivå. Videre bør 

undervisningsplanen som er tilpasset begavede barn også innebære kritisk tenkning, 

problemløsningsorientert læring, kreativ tenkning og tematisk flerfaglig pensum (Idsøe, 2014; 

Lie, 2014). Berikelse er ikke repetisjon, men å gi eleven anledning til å oppnå en dypere 

forståelse av det som er lært, eller å lære nye ting som befinner seg i ytterkanten av det vanlige 

lærestoffet (Skogen, 2014).  

«Acceleration is a simple and elegant academic intervention. Its purpose is to move students 

through the traditional curriculum at rates faster than typical or at ages younger than usual» 

(Colangelo & Assouline, 2009, s. 194). Akselerasjon som metode bygger på at begavede elever 
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skaffer seg og behandler informasjon raskere enn sine medelever. Videre tilegner de seg 

kunnskap raskere, både i mengde og dybde, og kan derfor plasseres på et høyere klassetrinn. 

Akselerasjon kan foregå på alle nivåer av undervisningen, og omfatter ulike strategier som gir 

elevene tilgang til undervisning og faginnhold på et høyere nivå enn jevnaldrende (Colangelo 

& Assouline, 2009; George & Gilbert, 2011; Idsøe, 2014). «By allowing a gifted child to jump 

some of the normal school curriculum by moving into an older class, it is hoped that the student 

will be more stimulated, less bored and enjoy school more» (George & Gilbert, 2011, s. 94). 

Funn fra metaanalysene Hattie (2013) gjennomførte, viste at akselererte elever gikk forbi ikke-

akselererte jevngamle elever, på samme intelligensnivå, med nesten ett klassetrinn når det gjaldt 

prestasjoner. På tross av dette funnet er det stor motstand mot akselerasjon, blant annet på grunn 

av organisatoriske utfordringer slik som at skolene har vanskeligheter med å få timeplanen til 

å gå opp (Hattie, 2013). Andre utfordringer tilknyttet akselerasjon er at læreren kan oppleve det 

som utfordrende, både faglig og kapasitetsmessig, å hjelpe elever som arbeider med andre 

temaer enn flertallet gjør (Skogen, 2014). Colangelo and Assouline (2009) trekker fram at på 

tross av at akselerasjon har en lang tradisjon som viser til gode resultater, unngår en del skoler 

å benytte seg av dette på grunn av bekymringer for elevens sosiale utvikling og at eleven ikke 

lærer fagstoffet godt nok. Idsøe (2014) refererer også til utfordringene med akselerasjon ved å 

vise til forskningen til Marsh and Hau (2003). Resultatene deres viser at elever som flyttes fra 

en klasse hvor de var blant de beste, til et miljø hvor de får mer konkurranse, bidro til at flere 

utviklet et dårligere akademisk selvbilde og en svakere selvfølelse. Dette kalles the big-fish 

little-pond effect (Marsh & Hau, 2003). Basert på disse funnene sier Idsøe (2014): «[m]in 

oppfatning er at dette støtter argumentasjonen om å gjennomføre tiltak for barn med 

akademiske talenter innenfor et inkluderende klasserom» (Idsøe, 2014, s. 41). 

2.5.1 Akselerasjon i norsk kontekst? 

Akselerasjon kan gjennomføres lokalt ved elevens egen skole, i egen klasse eller ved å følge 

undervisningen i ett eller flere fag ved et høyere klassetrinn enn det eleven tilhører. Om en 

barneskoleelev skal følge undervisningen ved en ungdomsskole, eller om en ungdomsskoleelev 

skal følge undervisningen ved en videregående skole, betyr dette at eleven må pendle mellom 

to skoler.  

En elev som følger undervisning ved flere skoler, oppretter flere mikrosystemer, noe som bidrar 

til at samhandlingen mellom aktørene i elevens liv blir mer komplisert (se Figur 2.6). Det å 

begynne på én skole til kan regnes som en av livets dramatiske overganger (Bø & Ertesvåg, 

2006). Eleven vil da ha to skoler å forholde seg til, med ulike forventninger og krav. Videre er 
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eleven den eneste som med sikkerhet er i kontakt med alle mikrosystemene den er en del av. 

Dette gir et mindre oversiktlig mesonivå for viktige voksenpersoner rundt barnet, altså de 

generaliserte andre, fordi det nå er flere aktører involvert i barnets liv. Et lite samhandlende 

mesosystem kan være negativt for begavede barn, spesielt grunnet deres asynkrone utvikling. 

Barnas «sprik» mellom kognitiv og emosjonell utvikling gjør dem ekstra sårbare, og derfor 

trenger de stor grad av stabilitet, trygghet og forutsigbarhet. Før akselerasjonen igangsettes, må 

det derfor være laget en helhetlig undervisningsplan for hele opplæringsløpet til eleven. 

Undervisningsplanen må følges opp av en med beslutningsmyndighet på elevens eksonivå, slik 

som læreren. Vedkommende må ivareta elevens behov og sørge for samhandling mellom de 

ulike aktørene. Dette viser at foreldrene til eleven ikke kan ha en slik rolle, fordi de ikke er en 

del av barnets eksonivå, hvor beslutningene fattes. 

 

Samhandlingsutfordringer mellom aktørene når eleven tilhører to skoler 

 

Figur 2.6: Modellen representerer hvordan skole nr. 2 gir eleven flere mikrosystemer. Videre 

viser modellen manglende samhandling mellom viktige voksenpersoner i elevens 

opprinnelige mesosystem. Ved skole nr. 2 vil eleven være den eneste med kontakt med nye 

medelever (M2) og ny lærer (L2). De stiplede linjene indikerer samhandling som muligens 

ikke eksisterer, men som optimalt sett burde vært opprettet, de ville da blitt markert med 

heltrukken strek. Det mest alvorlige er hva den stiplede linjen mellom elevens lærere, L1 og 

L2, indikerer. Hvis denne ikke er heltrukken, så betyr det at samhandlingen på elevens 

mesonivå er mangelfull. Dette vil kunne påvirke elevens utvikling. 
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Den helhetlige undervisningsplanen må ta for seg hele grunnopplæringen og de tre årene på 

videregående. En elev på barneskolen som akselerer i matematikk på ungdomsskolen, vil mest 

sannsynlig trenge videregåendepensum når han selv begynner på ungdomsskolen. Slike 

beslutninger må være fattet i den helhetlige undervisningsplanen, slik at dette er kjente 

forutsetninger som skolene skal legge til rette for. Dette kan være utfordrende blant annet fordi 

i Norge er grunnopplæringen et kommunalt anliggende og videregående skole et 

fylkeskommunalt ansvar. I tillegg må ulike organisatoriske utfordringer løses. En slik 

organisatorisk utfordring er at timeplanene på begge skolene må tilpasses slik at eleven ikke 

går glipp av andre skolefag enn det faget han akselerer i. Et konkret eksempel hvor timeplanen 

ikke legges til rette for elever som akselererer, er ved Ringstabekk skole i Bærum. Rektor 

tilpasser konsekvent ikke timeplanen for de akselererende elevene ved videregående skoler 

fordi han mener at akselereringen vil gå på bekostning av øvrige elevers skolehverdag 

(Abrahamsen, 2015). Videre framkommer det at rektor har erfart at over halvparten av elevene 

som akselerer på videregående, dropper ut av akselereringen fordi det er for tungvint å pendle 

mellom to skoler, og at de går glipp av øvrige fag.  

Det er kjent at akselerasjon gir læringseffekt for begavede barn (Hattie, 2013). For å sikre at 

akselerasjonen ikke påvirker elevens utvikling negativt, må samhandling, planlegging og 

helhetstenkning rundt elevens utdanning være tilstede. Et nærliggende spørsmål er om disse 

forutsetningene ivaretas ved akselerasjon i Norge i dag? Tilgjengelig forskning er ikke funnet. 

Et grunnleggende spørsmål er derfor: Er man er villig til å gjennomføre akselerasjon i norsk 

kontekst, når det er kjent at elevgruppen er sårbar og at påkjenningene kan bidra til et dårligere 

akademisk selvbilde? 

2.6 Oppsummering 

Hvis man ønsker å implementere det lovverket som eksisterer så må begavede barn 

identifiseres. Det finnes allerede et effektivt identifiseringsverktøy i tre faser som kan integreres 

i skolen. Læreren til det begavede barnet er den eneste som er en sentral del av alle disse fasene, 

noe som gjør ham til den viktigste aktøren i det begavede barnets akademiske utvikling — og 

derav også den sosiale. For å imøtekomme det begavede barnets behov for forutsigbarhet, 

trygghet og stabilitet fordres det at læreren tilpasser undervisningen i henhold til barnets 

utfordringer og forutsetninger. Konsekvensene av at læreren ikke tilpasser undervisningen er 

mange. Noen av disse er fare for utvikling av dårlig selvbilde, lav skolemotivasjon og store 

sosiale utfordringer.  
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3. Datainnsamling til undervisningsopplegg: Metode 
Hensikten med datainnsamlingen i del én (se Figur 3.1) var erfaringskartlegging fra personer 

med kunnskap om hva begavede barn trenger for at motivasjon for læring i naturfag fremmes. 

I tillegg var hensikten å kartlegge begavede barns preferanser innenfor ulike naturfagemner, 

undervisningsmetoder og graden av ønsket elevmedvirkning i naturfagundervisningen.  

Utvalget av informanter til intervjuene bygger på Bronfenbrenners økologiske 

utviklingsmodell. Felles for alle var at de er viktige aktører i det begavede barns liv. Disse var 

foreldre, naturfaglærere og rektorer, alle med erfaring med begavede barn. I tillegg ble lederen 

for Forskerfabrikken intervjuet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 15. september–30. 

november 2014. 

.  

 

Figur 3.1: Oversikt over datainnsamling del én, grunnlag for utforming av undervisningsopplegg. Innsamlingen 

ble gjennomført høsten 2014. Tekstboksene i midten viser metodevalg, og tekstboksene til høyre viser antall 

respondenter.  
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3.1 Spørreskjema til begavede barn 

For å belyse forskningsspørsmålet var det viktig å innhente synspunkter om 

naturfagundervisning fra begavede barn selv. Dette ble gjennomført ved hjelp av et 

spørreskjema (se Vedlegg 12 og Vedlegg 13). Hensikten var å kartlegge begavede barns 

naturfaginteresse, hvilke emner og arbeidsmetoder de ønsket i faget, og i hvilken grad de 

foretrakk elevmedvirkning, noe som er avgjørende for motivasjon for læring og trivsel i skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2006d). Svarene skulle danne grunnlag for et undervisningsopplegg 

tilrettelagt for begavede barn, derfor var det viktig å gå til kilden selv – altså de begavede barna. 

Ved bruk av et strukturert spørreskjema ble det mulig å spørre begavede barn i både Norge og 

Danmark.  

3.1.1 Utforming og språk 

Spørreskjemaet bestod av seks spørsmål med oppgitte svaralternativer (se Tabell 3.1 og Tabell 

3.2). Språket kan framstå litt naivt for den voksne leser, fordi målgruppen var begavede barn i 

grunnskolen. Spørreskjemaet ble utarbeidet på norsk, og deretter oversatt til dansk av en dansk 

bekjent. Gjennomgående stemmer spørsmålsstillingene godt mellom norsk og dansk, med 

unntak av endring i språklig verdiladning i avkrysningsdelen på ett spørsmål (spørsmål 4, se 

Vedlegg 12 og Vedlegg 13), hvor det norske liker ikke, liker passe og liker det godt er byttet ut 

med negativ, ok og positiv. Oversetteren mente at dette var mer «korrekt dansk» framfor kun å 

gi de norske begrepene dansk oversettelse.  

Det ble ikke bedt om personopplysninger, hvilket betyr at svarene ikke kan spores tilbake til de 

begavede barna. En telefonsamtale med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

bekreftet at undersøkelsen ikke trengte å meldes inn til NSD. 
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Tabell 3.1: Oversikt over temaer i spørsmål 1–3 fra spørreskjemaet til begavede barn. Respondenten kunne 

markere for flere svaralternativer på hvert spørsmål (se Vedlegg 12 og Vedlegg 13 for spørreskjemaet til begavede 

barn).   

Nr. Tema Spørsmål Svaralternativer 

1 Naturfagemner Hvilke emner i naturfag 

synes du er mest 

interessante? 

a. Astronomi/verdensrommet, planeter, 

stjerner 

b. Om dyr og hvordan de lever 

c. Om planter og hvordan de lever 

d. Grunnstoffer, periodesystemet, syrer 

og baser 

e. Teknologi og design  

f. Elektrisitet og magnetisme 

g. Ingen av dem 

2 Naturfagaktiviteter  Hvilke aktiviteter liker du i 

naturfag?  

a. Lese naturfagtekster (både i 

læreboken og hentet fra andre steder) 

b. Gjøre praktiske forsøk 

c. Svare på oppgaver i skriveboken min  

d. Naturfagsamtaler i klassen 

e. Dra på tur/ekskursjon med klassen 

f. Jobbe sammen med andre elever 

g. Ingen av dem  

3 Arbeidsmåter  Hvilke aktiviteter ønsker du 

at din naturfaglærer skal 

legge til rette for?  

a. Jeg liker at læreren underviser og 

skriver på tavlen 

b. Jeg liker at vi har klassesamtaler i 

naturfag 

c. Jeg liker å jobbe med naturfagtemaer 

i grupper 

d. Jeg liker å jobbe med naturfagtemaer 

alene 

e. Jeg liker å fordype meg i et emne jeg 

er spesielt interessert i  

f. Jeg liker å bli lest høyt for  

g. Jeg liker å lese selv 

h. Jeg liker å drive med 

rollespill/dramatisering i naturfag 

i. Jeg liker å skrive i naturfag 

j. Jeg liker å bruke IKT i 

naturfagundervisningen 

k. Jeg liker å gjøre skriftlige oppgaver i 

timen 
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Spørsmål 4–6 omhandlet elevmedvirkning, kartlegging av hvor ofte eleven leste og/eller så film 

om naturfaglige emner på fritiden, og om eleven ville like å gjennomføre forsøk hjemme (se 

Tabell 3.2). Respondenten fikk mulighet til å nyansere svaret ved å markere det området på 

skalaen som gjenspeilte deres oppfatning (Christoffersen & Johannessen, 2012 s. 135). 

Tabell 3.2: Oversikt over spørsmålstemaer i spørsmål 4–6 fra spørreskjemaet til begavede barn. 

Nr. Tema Spørsmål Svaralternativer 

4 Elevmedvirkning Hva synes du om at naturfaglæreren og 

elevene sammen avtaler hvilke 

naturfagemner dere skal jobbe ekstra mye 

med i klassen? 

Liker ikke 

(N)/negativ (DK) 

Liker passe 

(N)/ok (DK) 

Liker godt 

(N)/positiv (DK) 

5 Lesing eller se på 

film om naturfaglige 

emner på fritiden 

Leser du blader/bøker og/eller ser på 

filmer om naturfaglige emner på fritiden? 

Aldri 

Sjelden 

Minst én gang i 

uken 

Flere ganger i 

uken 

Hver dag 

6 Forsøk hjemme Hvordan ville du likt å jobbe med et 

forsøk hjemme over lengre tid (kanskje 

én måned) hvor du tok bilder og krysset 

av resultatene dine i et skjema. Hver uke 

skal du snakke litt med læreren din, om 

hvordan det går og om ting du lurer på? 

Sett ett kryss ved den påstanden som 

passer best for deg 

Det hadde vært 

kjedelig  

Det hadde vært 

fint 

Det hadde vært 

morsomt 

 

Før spørreundersøkelsen ble gjennomført, ble den testet ut på min begavede sønn og en gruppe 

masterstudenter som alle var ferdig utdannet lærere. Dette bidro til å gjøre spørsmålene mer 

presise og avgjøre hvilke svaralternativer som skulle inkluderes. Språklige og utseendemessige 

utydeligheter kunne dermed også ryddes bort. 

3.1.2 Utvalg  

Respondentene ble rekruttert ved fire anledninger (se Tabell 3.3). De var i aldersgruppen åtte 

til atten år, og fra Danmark og Norge. Kriteriebasert utvelgelse ble benyttet, hvor 

respondentene, måtte oppfylle to kriterier: de måtte være begavede og skoleelever. Begavelsen 

til respondentene ble ikke kontrollert eller testet; det var foreldrene og/eller skolen som uttalte 
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at barna var begavede. Utgangspunktet for utvelgelse av respondentene var ikke 

representativitet, men hensiktsmessighet (Christoffersen & Johannessen, 2012).  Resultatene er 

derfor ikke generaliserbare for populasjonen av begavede barn i Norge (Johannessen, 

Christoffersen & Tufte, 2010).  

3.1.3 Gjennomføring 

Undersøkelsene ble gjennomført på fire ulike arenaer, og det tok cirka fem minutter å besvare 

spørreskjemaet. På Mensa Norges landstreff fylte de begavede barna som ønsket ut skjemaet. 

Mensa Norge er foreningen for de 2 % med høyest intelligens i befolkningen (Mensa-Norge, 

2015). Hos Mentiqa Nordjylland delte rektor ut spørreskjemaene til de elevene som ønsket å 

delta; skjemaene ble ettersendt til meg. Mentiqa Nordjylland er en privat grunnskole for barn 

med særlig begavelse (Mentiqa-Nordjylland, 2015). Respondentene i nettverket Lykkelige barn 

fikk skjemaet elektronisk sammen med et informasjonsskriv (se Vedlegg 14). Svarene ble sendt 

til lederen for foreningen, som videresendte en oppsummering til meg per e-post. Dette ble gjort 

slik at ingen respondenter skulle kunne spores opp via IP-adressen. Lykkelige barn er et 

nettverk for foreldre med høyt begavede barn i Norge (Lykkelige-barn, 2015). Bekjentskapene 

fylte ut skjemaene etter forespørsel hos foreldrene.  

Tabell 3.3: Rekruttering av respondenter skjedde ved fire anledninger i oktober–desember 2014.  

Gruppe Rekruttert via N 

1 Landstreff Mensa Norge  14  

2 Mentiqa Nordjylland 31  

3 Nettverket «Lykkelige barn» 12  

4  Bekjentskaper 2  

 

3.1.4 Dataregistrering og analysemetode  

Det statistiske analyseverktøyet SPSS (Statistical Package for The Social Sciences, versjon 22) 

ble benyttet i analysen av de kvantitative dataene. Spørreskjemaene ble gjennomgått to eller tre 

ganger, for å sikre at verdiene var registrert riktig. Dataene ble undersøkt visuelt for å inspirere 

svardistribusjonene til hvert spørsmål.  

To av respondentene valgte å krysse av for to svaralternativer, hvilket gjorde at svarene måtte 

bearbeides under registreringen.  På spørsmål 1 markerte én elev både for at han likte c: om 

planter og hvordan de lever og f: ingen av dem. Dette svaret ble registrert som c planter og 

hvordan de lever. Dette fordi respondenten hadde tatt et valg, og sett i lys av dette ga svaret f: 

ingen av dem ingen mening. På spørsmål 4 krysset én elev av midt mellom liker ikke og liker 
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passe på spørsmål fire. Svaret ble registrert som liker passe, fordi en ikke kan anse svaret for å 

være klart negativt.  

Noen respondenter krysset kun av for ett svaralternativ på flervalgsspørsmålene. Dette gjaldt 

14 av 59 respondenter. Det kan være mulig at de kun hadde ett svar å gi, men det kan også være 

at respondentene ikke har «fått med seg» informasjonsteksten hvor det står at de kan markere 

flere svar. 

Ved analyse av spørsmål 4 ble det ikke funnet noen meningsbærende forskjeller mellom ulike 

nyanser av henholdsvis positive og negative svar. Resultatene presenteres derfor i redusert 

form. Svaralternativene liker ikke, liker passe og liker godt, presenteres som liker ikke og liker 

(sum av de to siste).  

3.2 Semistrukturert intervju 

Hensikten med de semistrukturerte intervjuene var å samle inn informasjon fra informanter med 

erfaring fra hva som skaper motivasjon for læring hos begavede barn. 

3.2.1 Utforming 

Det ble benyttet fem semistrukturerte intervjuguider i intervjuene: én for naturfaglærere, én for 

foreldre, to for rektorer og én for leder av Forskerfabrikken. Fordi rektorene er skoleledere for 

henholdsvis en spesialskole for begavede barn og for en vanlig offentlig skole i Norge, måtte 

intervjuguidene tilpasses.  

De semistrukturerte intervjuguidene åpnet opp for stor grad av fleksibilitet, og fungerte som en 

overordnet ramme med spørsmålsoversikt (Johannessen et al., 2010). Intervjuguidene hadde 

felles oppbygning med introduksjonstekst til informantene, innledende spørsmål, 

nøkkelspørsmål og et åpent avslutningsspørsmål. Formålet med introduksjonsteksten til 

informantene var å gi informantene en beskrivelse av forskningsspørsmålet, antall spørsmål i 

intervjuet og hvilke temaer intervjuet skulle dreie seg om. I tillegg ble det gitt informasjon om 

bruk av opptaker, og at dataene kun ville bli bearbeidet av meg. De innledende spørsmålene 

omhandlet «ufarlige» emner, slik som: «Hvor lenge har du jobbet som lærer? Hvilke trinn har 

du undervist? Hvilke fag underviser du i? Hvilken utdanning har du?» Nøkkelspørsmålene var 

kjernen i intervjuguiden. Det var disse spørsmålene som avdekket begavede barns behov, 

forutsetninger og muligheter. Hensikten var å innhente den informasjonen som var nødvendig 

for å kunne besvare forskningsspørsmålet (Johannessen et al., 2010). Som et siste 

nøkkelspørsmål fikk alle informantene spørsmål om å beskrive drømmenaturfaglæreren til et 

begavet barn. Dette spørsmålet fungerte som en oppsummering av intervjuet, og samlet de ulike 
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trådene som intervjuet hadde nøstet i. Til sist i alle intervjuguidene var det et åpent 

avslutningsspørsmål hvor informanten kunne legge til informasjon og 

avsluttendekommentarer.  

Naturfaglærere, foreldre, rektorer og leder for Forskerfabrikken ble spurt om noen fellestemaer, 

og noen unike temaer. Forskerfabrikken arrangerer kurs over hele landet for å motivere barn og 

unge til å drive med forskning på fritiden som fritidsaktivitet. (Forskerfabrikken, 2015). 

Variasjonen i intervjuguidenes temaer baserer seg på at informantene har ulik rolle i det 

begavede barnets liv, som diskutert i lys av Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell. 

Rektor er skoleleder og har det overordnede ansvaret ved skolen. Læreren er den som 

gjennomfører undervisningen i klassen og er utfører av den pedagogiske praksis som skolen er 

fundert på. Forelderen, derimot, kjenner barnet best, men er avhengig av lærer og rektor for å 

reelt sett kunne influere i barnets skolehverdag. Oversikt over temaene i intervjuguiden blir 

presentert i Tabell 3.4 under.  

Tabell 3.4: Oversikt over deltemaer i intervjuguidene (se Vedlegg 6, Vedlegg 7, Vedlegg 8, Vedlegg 9, Vedlegg 

10 og Vedlegg 11 for intervjuguidene). Bindestrek (-) i feltene angir at deltemaet ikke var en del av intervjuet. 

Deltemaer Forelder Naturfag-

lærer 

Rektor 

(N) 

Rektor 

(DK) 

Forsker-

fabrikken 

Identifisering av begavede 

barn 

-         

Opplevelse av å være elev 

ved Mentiqa 

- - -   - 

Skolens pedagogiske praksis - -     - 

Begavede barns naturfag-

interesse 

        - 

Elevmedvirkning  *       - 

Motivasjon           

Skole–hjem         - 

Håndtering av reaksjoner hos 

begavede barn som ikke 

mestrer naturfagoppgaver 

    -   - 

Arbeidsmetoder i naturfag-

undervisningen  

-   - - - 

Arbeid i gruppe eller 

individuelt 

    -     

Vurdering for læring -       - 

Drømme-naturfaglæreren til 

et begavet barn 
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* Elevmedvirkning var ikke et tema i intervjuguidene til foreldrene. Imidlertid nevnte alle foreldrene dette som 

viktig.  

3.2.2 Utvalg  

Utvelgelsen av informantene baserte seg på Bronfenbrenners forståelse av et barns meso- og 

eksosystem. For å belyse forskningsspørsmålet var det viktig å innhente erfaringskompetanse 

fra både naturfaglærere med erfaring fra undervisning av begavede barn, foreldre til begavede 

barn og rektorer med erfaring fra temaet. Leder for Forskerfabrikken ble også intervjuet fordi 

funn fra et forelderintervju framhevet Forskerfabrikkens pedagogikk som godt tilrettelagt for 

hennes begavede barn 

Denne utvalgsmetoden kalles snøballmetoden (Johannessen et al., 2010). Utvalget av 

informanter, analyseenheten, «dukket opp» etter hvert som arbeidet med prosjektet beveget seg 

framover. Innsamlingen av informanter startet ved at min veileder kjente en naturfaglærer med 

erfaring med begavede barn (Nina). I artikkelen Går norsk skole glipp av en Einstein? Barn 

med høy intelligens sendes på utenlandske skoler (Aasheim, 2014) ble Mentiqa Nordjylland, en 

spesialskole for begavede barn i Danmark, omtalt. Etter avtale med Mentiqa ble det muliggjort 

å gjennomføre to intervjuer: ett med rektor (Rolf) og ett med naturfaglærer (Niels). På 

konferansen De evnerike barna, hvordan kan skolen ivareta dem? (20.10.14) i regi av 

foreningen Lykkelige barn ble det avtalt intervjuer med én naturfaglærer (Nora), én 

spesialpedagog (Stine) og én rektor (Rita) med erfaring fra undervisning av begavede barn. 

Gjennom foreldrenettverket til Lykkelige barn fikk jeg avtale med to foreldre (Frida og Fiona) 

og én naturfaglærer (Nelly). Via bekjente fikk jeg min nest siste informant, en forelder til ett 

begavet barn (Frøydis). I dette intervjuet ble Forskerfabrikken framhevet, hvilket inspirerte til 

et intervju med lederen for Forskerfabrikken (Hanne).  

3.2.3 Gjennomføring 

Det er viktig å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål til det informanten svarte, både for å 

utdype og klargjøre eventuelle misforståelser. Min bakgrunn som sosionom med lang erfaring 

fra samtaleterapi gjorde at jeg har god erfaring med å forfølge det temaet som informanten er 

opptatt av. I tillegg benyttet jeg meg av oppsummering som kommunikasjonsferdighet, for å 

avslutte ett tema og bevege meg over i neste. Et eksempel på dette er fra intervjuet med 

naturfaglærer Niels. Naturfaglærerne ble bedt om å beskrive sin lærererfaring og faglige 

kompetanse. Niels fortalte at han hadde undervist i fysikk og kjemi de siste ti år. For å utdype 

svaret spurte jeg «ikke biologi?», hvorpå han fortalte at han også var biologilærer, men at han 

ikke hadde undervist i faget biologi. For å klargjøre eventuelle misforståelser spurte jeg om 
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naturfaglærere i Danmark underviste i bare én av fagdisiplinene, slik det gjerne gjøres på 

videregående skole i Norge. Her kan elevene velge kjemi, fysikk eller biologi som 

fordypningsfag. Han svarte at i Danmark underviser ofte samme lærer fysikk og kjemi, og én 

annen lærer underviser i biologi. For min forståelse av det danske skolesystemet var det viktig 

med disse klargjøringene, fordi dette viser at det er en forskjell på å være naturfaglærer i Norge 

og i Danmark. Som oppsummering for å avslutte temaet og bevege oss over på neste spørsmål 

sa jeg «ting er forskjellig, det er spennende! Din erfaring med begavede barn, hvilke barn tenker 

du vi karakteriserer som begavede?»  

Tabell 3.5 angir intervjuenes varighet og informantenes pseudonymer, som har samme 

forbokstav som rollen de representerer: forelder (F); naturfaglærer (N); spesialpedagog (S); 

rektor (R), mens lederen for Forskerfabrikken oppgis med sitt eget navn. Alle intervjuene ble 

gjennomført av meg, tatt opp på lydfil og deretter transkribert av meg. 

Tabell 3.5: Oversikt over pseudonymer til informantene og oversikt over intervjuenes varighet.  

Nr. Intervju Pseudonym Tid 

1 Forelder én Frøydis 43 min. 

2 Forelder to Frida 54 min.  

3 Forelder tre Fiona 65 min. 

4 Naturfaglærer én Nina 136 min. 

5 Naturfaglærer to Niels 79 min. 

6 Naturfaglærer tre Nelly 75 min. 

7 Spesialpedagog og naturfaglærer fire Stine og Nora*
 80 min. 

8 Rektor Norge Rita 55 min. 

9 Rektor Danmark Rolf 113 min. 

10 Leder for Forskerfabrikken Hanne 60 min. 

* Intervjuet med Stine og Nora (nr. 7) ble gjennomført samtidig av praktiske grunner (se Vedlegg 7 for deres 

intervjuguide). I framstillingen av data ble informasjonen fra Stine og Nora samkjørt fordi de utfylte hverandre. 
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3.2.4 Analysemetode  

Det ble foretatt en fenomenologisk analyse av de kvalitative intervjuene. Dette ble gjort for å 

analysere meningsinnholdet i intervjuene, slik at uttalelsene kunne settes sammen og forstås i 

en større sammenheng (Johannessen et al., 2010). Analysen av meningsinnholdet fulgte fire 

steg: 1) helhetsinntrykk og sammenfatning av meningsinnhold, 2) koder, kategorier og 

begreper, 3) kondensering, og 4) sammenfatning (Johannessen et al., 2010). 

I steg én var målet å få et helhetsinntrykk av materialet. Dette ble gjort ved å lese intervjuene i 

hver informantgruppe. Fellestemaer ble utledet, og teksten ble fortettet. Dette ble grunnlaget 

for den første forståelsen av datamaterialet. I steg to ble informasjon som var relevant for 

forskningsspørsmålet, skilt ut. Dette ble kodet ved hjelp av kodeord som asynkron utvikling og 

sorteringsproblem/sorteringsutfordring. Dette dannet grunnlag for videre kategorier som 

identifisering av begavede barn, begavede barns interesse for naturfag og naturfaglærer som 

motivator. Disse kategoriene ga oversikt over meningsinnholdet i intervjuene. I steg tre ble 

meningsinnholdet i kategoriene abstrahert og utviklet slik at oversikten over de ulike 

intervjuene og fellestrekkene ble tydeligere. I siste steg var målet å vurdere om de 

sammenfattede beskrivelsene stemte overens med det opprinnelige datamaterialet. Ved den 

fenomenologiske analysen ble den samlede mengde data oversiktlig, slik at de siste avsluttende 

kategoriene inneholdt mange av de tidlige underkategoriene. Dette ble gjort for å kunne besvare 

forskningsspørsmålet på en nyansert og oversiktlig måte.  
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4. Bakgrunnsmateriale for undervisningsopplegg: Resultater  
Funnene fra de kvantitative og kvalitative dataene presenteres samlet for å understøtte 

hverandre. Analysene blir presentert innenfor fire hovedfunn: identifisering av begavede barn, 

faglige arbeidsmetoder, faglig deltagelse og faglig struktur og lederskap. 

Bakgrunnsinformasjon om informantene ble avdekket i de innledende spørsmålene  

(se Tabell 4.1). 

Tabell 4.1: Informantenes bakgrunn. 

Informant Bakgrunn 

Frøydis Mor til en begavet gutt som går på barneskolen. 

Frida Mor til to begavede barn: datter på barneskolen og sønn på ungdomsskolen. 

Fiona Mor til tre begavede gutter: to går på barneskolen, og én går på ungdomsskolen. 

Nina Naturfaglærer ved en ungdomsskole i Norge. Har jobbet som lærer i seks år. 

Er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk og har jobbet mye prosjektbasert i det 

private næringslivet.  

Niels Naturfaglærer på ungdomstrinnet ved Mentiqa Nordjylland. Har jobbet som 

lærer i ti år, de fleste av disse i den offentlige grunnskolen i Danmark. 

Nelly Naturfaglærer med undervisningserfaring fra alle trinn på barneskolen i Norge. 

Har jobbet som lærer i 16 år. 

Stine og 

Nora 

Naturfaglærere med undervisningserfaring fra alle trinn på barneskolen i 

Norge. Stine har i tillegg spesialpedagogisk bakgrunn og har en fartstid på 26 

år. Nora har jobbet som lærer i 20 år. Intervjuet ble foretatt felles, og svarene 

blir presentert samlet. 

Rita Har vært rektor i 18 år i Norge. 

Rolf Har arbeidet ved flere privatskoler i Danmark, både med rådgivning og som 

skoleleder. Har vært rektor ved Mentiqa i fire år. 

Hanne Biokjemiker og doktorgrad i kreftforskning. Leder og grunnlegger av 

Forskerfabrikken. 

 

4.1 Identifisering av begavede barn 

Identifiseringen av et begavet barn kan være utfordrende og vanskelig, derfor ble informantene 

spurt om hvordan de gjenkjenner et begavet barn, og hva en lærer bør se etter i klasserommet. 

De sammenfattede beskrivelsene til informantene ble sortert under kategoriene 

kartleggingssamtale, karaktertrekk ved begavede barn, faginteresse og akademisk talent og 

faginteresse og motivasjon for naturfag. 
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Kartleggingssamtale   

Kartlegging av begavede barn skjer gjennom å snakke med foreldre, andre lærere, eleven og 

gjennom å lytte til egen magefølelse (Nelly). Nelly poengterer at denne identifiseringen kan 

være tidkrevende: «for de er ikke lette å finne, og jeg vet at vi lærere kaller de flinke barna for 

de evnerike og de evnerike for ADHD og Asperger og sånt noe, og det kan hende også at de er 

begge deler eller har fått begge deler med seg. Men, at man kan se på det man tror er ADHD 

med litt nye øyne, det tror jeg er lurt». Nina har også ofte opplevd at det settes et likhetstegn 

mellom begavede og skoleflinke elever. Hun etterlyser retningslinjer for identifikasjon av 

begavede barn.  

Identifiseringen skjer ved hjelp av kartleggingssamtaler. Hos Mentiqa baseres inntaket av nye 

elever seg hovedsakelig på en kartleggingssamtale (Rolf). Flere av elevene ved Mentiqa har tatt 

ulike evnetester ved tidligere skoler, og hvis barnet har en IQ på over 120, kan eleven tas inn 

ved skolen. Rolf understreker at en IQ-test ikke står alene som redskap i vurderingen av om 

Mentiqa er det rette skoletilbudet for barnet. Han gjennomfører inngående samtaler med eleven 

og foreldre slik at de sammen legger en plan for barnets utdannelse. Det tas også inn elever ved 

Mentiqa som ikke er testet, da det er samtalen med elev og foreldre som er avgjørende for 

identifikasjonen av begavelsen.  

Karaktertrekk ved begavede barn  

Karaktertrekk ved begavede barn vises i følgende beskrivelse fra Niels: «[d]e er utålmodige, 

spørrende, passive, introverte, og/eller meget konfronterende. De er alt». De er like forskjellige 

som andre barn (Nina og Niels). Lærerne til disse barna kan oppleve dem som  

irriterende — derfor er det viktig at læreren går i seg selv og ikke anklager barna, påpeker Rolf. 

Han fortsetter med å understreke at barna ofte blir misforstått av lærere og medelever. Mange 

begavede barn opplever derfor ofte skolehverdagen som vanskelig. Flere av barna som kommer 

til Mentiqa, har sosiale og/eller undervisningsmessige vanskeligheter fordi de har blitt 

misforstått av både lærere og medelever i den norske eller danske grunnskolen, blant annet for 

sin utholdenhet i å stille spørsmål (Rolf). «De kan tappe en hvilken som helst lærer for energi i 

løpet av veldig, veldig, kort tid med [sine mange] spørsmål. Og den typiske tingen vi ser (…) 

er jo at de som har møtt dem, ikke anerkjenner den høye begavelsen» (Rolf). Én måte å 

imøtekomme dette på er at lærerne samarbeider, og at lærerkollegiet blir enige om hvordan de 

skal møte elever som de opplever som utfordrende. På denne måten vil lærerne kunne bistå og 

hjelpe dem på best mulig måte (Rolf og Rita).  
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Begavede barn har ofte asynkron utvikling (Nina, Rolf, Nora og Stine). Barnas forståelse ligger 

langt foran jevnaldrende, men følelsesmessig ligger de ofte langt bak. Denne kombinasjonen 

vanskeliggjør tilværelsen for disse barna om de møter voksne som ikke forstår dem og derfor 

snakker hardt til dem eller skjeller dem ut (Rolf). Deres voksne måte å snakke og resonnere på 

er typisk, sier Nina, og framhever én begavet elev som «en 50-åring i en 13-årings kropp». 

Denne eleven oppnådde ikke så gode karakterer, men Nina husker at hun oppdaget hans evner 

i matematikk gjennom logikktester på tavlen. «Han kom opp i muntlig matematikk [til 

eksamen] og løste der en av oppgavene på en helt annen måte enn både jeg og sensor ville ha 

kommet fram til, men han løste oppgaven!» Flere av Ninas ungdomsskoleelever akselererer i 

matematikk på videregående. Blant disse er det bare én eller to som er begavet — øvrige elever 

kategoriserer hun som skoleflinke. De skoleflinke strever ikke med det samme som de 

begavede. Det at de skoleflinke ikke har denne asynkrone utviklingen, gjør at de i større grad 

skjønner elevkoden, altså at de forstår hvordan skolen forventer at elevene skal respondere og 

oppføre seg.  

Begavede barns perfeksjonisme og sensitivitet kan bidra til passivitet og kritisk holdning til 

ukjent fagstoff. I møte med en utfordrende oppgave blir noen elever engasjerte og 

informasjonsoppsøkende slik at de aktivt finner ut av det de ikke forstår. Andre elever blir 

passivisert og begynner med noe ikke-faglig. En tredje elevgruppe viser en sterkt kritisk 

holdning til det temaet de ikke har hørt om eller kjenner til (Niels). De passive elevene krever 

mye tid av læreren når han skal finne ut av hva elevene sliter med. Det er viktig å snakke med 

dem for å få motivasjonen tilbake, sier Niels. Årsaken til denne passiviseringen kan være at 

eleven ikke har forstått den faglige gjennomgåelsen, og derfor har vansker med å starte på 

oppgaven. Niels tilbyr da alternative tilnærminger til fagstoffet som å se på en video, få annet 

lesestoff eller lese noen tall i tabeller for å forstå det på den måten. Det å derimot gjennomgå 

stoffet på samme måte på tavlen én gang til har han liten erfaring med at fungerer. De begavede 

barna som har kritiske holdninger til et emne de ikke har hørt om eller kjenner til, trenger særlig 

tilnærming. Det å lytte til barnet for deretter å forsøke å smitte egen emneinteresse over på 

eleven har han erfart at bidrar til at arbeidet ofte kommer i gang. Når den samme eleven ved en 

senere anledning har en kritisk inngangsvinkel, minner Niels ham på hva de gjorde forrige gang 

det var vanskelig. Han mener at disse samtalene bidrar til at elevenes engstelse for ikke å mestre 

pulveriseres. Dette er et langsiktig arbeid, men det nytter. Noen elever ved Mentiqa møter 

ethvert emne i ethvert fag på denne måten, derfor er samarbeidet mellom lærerne veldig viktig. 

Kritisk holdning til ukjent fagstoff kan forstås som en reaksjon på manglende mestringsfølelse 
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hos eleven. Den personlige tilnærmingen fra læreren er avgjørende for de elevene som blir 

passivisert av vanskelig fagstoff og elever som har en kritisk holdning til nye emner.  

Den sterke perfeksjonismen kan også være til hinder for å sluttføre skoleoppgaver. Det er derfor 

viktig at læreren gir elevene god støtte hele veien. Den eldste sønnen til Fiona opplever å få til 

mye på skolen, men han sliter med å fullføre prosjekter hvis han må anstrenge seg mye. I 

skriftlige arbeider sliter han med struktur. Han opplever at det er vanskelig å få ordene ned på 

papiret, og mangler oversikten over målet med oppgaven, og går da lett «i lås». Han leverer 

heller et blankt ark enn en oppgave han er misfornøyd med. Når han får støtte fra læreren, 

kommer han hjem fra skolen og er veldig stolt over skoleprosjekter han har fått til. Manglende 

støtte fra læreren gjør at barna opplever at de ikke mestrer oppgavene, noe som igjen kan føre 

til at de ikke evner å levere.   

Faginteresse og akademisk talent  

Barnas interesse er genuint i barnet. En vanlig misoppfatning er at barnas interesse er et resultat 

av press fra foreldre eller andre, noe Rolf har møtt flere ganger. Imidlertid viser han til det 

naturlige i at foreldre oppmuntrer barnets spesialinteresse. «[H]vis barnet viser særlig interesse 

for språk, eller særlig interesse for musikk, eller særlig interesse for matematikk, eller fysikk, 

kjemi på et tidlig tidspunkt, og en av foreldrene har det som spesialområde, da er det jo ikke 

unaturlig at en vil vise og hjelpe barnet med å utvikle den interessen, det har ingenting med 

pesing å gjøre. Men, vi har sett en del tilfeller hvor (…) noen kommentarer fra tidligere skoler 

og faglærere og sånt noe, både i skrift og i tale da, at de foreldrene, den far, mor eller et eller 

annet, har et ønske om å pese barnet fram. Og hvor vi får en haug med papirer.» Det er naturlig 

for foreldre å støtte barna i deres interesser, og der hvor disse sammenfaller med foreldrenes 

kunnskaper, må man ikke tenke at foreldrene presser barna. 

Noen begavede barn viser ofte sterk faginteresse og akademisk talent i mange skolefag, mens 

for andre vises det kun i få (Niels). Høy innlæringsevne og interesse for naturfag er viktig å se 

etter i identifiseringsarbeidet (Niels). Nelly har erfaring med å undervise begavede barn fra 

første klasse og oppover: «I første klasse finner man noen begavede barn raskt. De kan mye fra 

før, man kan høre det på språket, og mange ønsker å vise og fortelle. Noen av disse barna har 

lest i flere år, og foreldrene kommer og nærmest unnskylder at de alt har lært dette». Alle 

foreldrene bekreftet at deres barn leste tidlig. Det akademiske talentet viser seg på ulike måter. 

«[I]blant kan det dukke opp noen som har en viten om fysikkens verden som er på et plan som 

ligger langt over det vi kan forvente. Og det samme med matematikk. Det er i matematikk, 

fysikk, kjemi, naturfag og biologi og sånt noe som utmerker seg mest» (Rolf). Det at det 
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akademiske talentet framstår ulikt, påpeker også Frøydis. Hennes sønn skiller seg ut fra øvrige 

klassekamerater i måten han tenker og lærer på. Han er meget sterk i matematikk, men ikke 

opptatt av detaljer, og derfor kan han ofte begå slurvefeil. Læreren må derfor ikke bare se på 

det skriftlige arbeidet barna leverer; gjennom samtale med elevene vil læreren finne ut deres 

kompetansenivå (Frøydis). Dette støttes av Nina, som framhever at varierte vurderingsformer 

bidrar til at elevens kompetansenivå blir godt kartlagt. De begavede barna viser ofte en sterk 

interesse for naturfag, og dette er det derfor viktig å se etter i identifiseringsarbeidet.  

De begavede barna er flinke til å trekke paralleller mellom fag slik at de kan belyse et emne fra 

flere ståsteder. Ved Mentiqa, hvor det bare er begavede barn, blir de faglige diskusjonene sterke. 

Elevene er både interesserte og har et stort engasjement for naturfag, samfunnsfag, religion og 

matematikk (Niels og Rolf). Flere av elevene interesserer seg for emner på tvers av fag, slik 

som å se på oljeutvinning fra både et naturfaglig og samfunnsfaglig perspektiv. En 

klassesamtale om oljeutvinning kan gå hardt for seg ved Mentiqa, fordi elevene er kritiske og 

uenige. «Det er en kjempestor forskjell til den offentlige skolen, for jeg har vært i akkurat det 

samme forløp med olje og forsøkt å provosere, og der [i den offentlige skolen] var det nesten 

ingen som reagerte, de var likeglade». «[Begavede barn] har et større engasjement i forhold til 

det samfunn de er en del av, hvor de unge mennesker med en lavere intelligens aksepterer mer, 

og det er jo sånn det er» (Niels). Ved å belyse et emne på tvers av faggrensene gir Mentiqa 

begavede barn mulighet for å diskutere sine interesser i et miljø med likesinnede noe som legger 

grunnlag for trygghet og engasjement.  

Faginteresse og motivasjon for naturfag 

Faginteressen i naturfag er sterk, og begavede barn verdsetter å bli spurt om hvilke 

naturfagemner de skal jobbe ekstra mye med. Det store flertallet av de begavede barna (91 %) 

ønsket å medvirke i å bestemme hvilke naturfagemner det skulle legges til rette for i 

undervisningen. Svarene på spørreundersøkelsen avdekket at også at godt over halvparten av 

barna syntes astronomi var det mest interessante emnet (Tabell 4.2). Tre av de fire 

naturfaglærerne påpekte også at begavede barn er spesielt interesserte i 

universet/verdensrommet. Niels sier at disse barna ofte har en holdning til, og interesse for, 

filosofiske emner i naturfag slik som forståelsen av universet. «Ja, fordi den indre motivasjon 

er undring og bygger på hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen (…) det er rett og slett filosofisk, 

verdensrommet, da kikker vi tilbake i historien fordi lyset er gammelt.» 
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Tabell 4.2: Naturfagemner, rangert etter hva 59 begavede barn syntes var mest interessant. Respondentene kunne 

markere for flere svar. Astronomi var det mest interessante emnet. 

Begavede barns interesseemner i naturfag Sum (N = 59) Prosent 

Astronomi 31 53 % 

Elektrisitet og magnetisme 26 44 % 

Teknologi og design (ToD) 26 44 % 

Kjemi 26 44 % 

Dyr 26 44 % 

Planter 12 19 % 

Ikke interessert i noe   4   7 % 

 

Foreldrene og naturfaglærerne ble bedt om å gradere de begavede barnas motivasjon for 

naturfag i følgende skala: ikke motivert, lite motivert, middels motivert, motivert og svært 

motivert. Naturfaglærerne ga et samlet overslag på motivasjonen hos 50 begavede barn som de 

har undervist i naturfag, hvorav 24 var danske. Barna ble stort sett framhevet som svært 

motiverte for naturfag, men Stine og Nora bemerket imidlertid at det var noen emner de hadde 

erfart at disse barna var lite interessert i, slik som emnet planter. Denne uttalelsen samsvarte 

med funnene fra begavede barns emneinteresse, de er lite interessert i planter (se Tabell 4.2)  

Foreldrene til de begavede barna fordelte samlet fem av seks barn på motivert. Kun sønnen til 

Frøydis ble beskrevet som middels motivert, noe hun begrunner med at skolen er så overfladisk 

i sin tilnærming til fagstoffet at hans interesse ikke vekkes. På fritiden, derimot, deltar han på 

kurs i regi av Forskerfabrikken, ser daglig på natur- og forskerprogrammer på tv/internett og 

leser faktabøker om dyr. Fra han var to år, har han hatt interesse for naturfaglige emner. I 2. 

klasse var hans store interesse edderkopper. Han leste faktabøker og studerte edderkoppene og 

var helt oppslukt. I dag går denne gutten i femte klasse og drømmer om å bli marinbiolog. Et 

annet naturfaglig interessert begavet barn er datteren til Frida som benytter store deler av sin 

fritid på studier av emnet kroppen, men hun kobler ikke dette til skolens naturfag. Et 

motivasjonsfremmende tiltak overfor datteren hadde vært om hun fikk forklart av læreren at 

hennes interesse er en del av naturfagdisiplinen biologi. Slik ville hun ha oppnådd en 

systemforståelse hvor hun hadde sett at hennes interesse er en del av en helhet. Sønnene til 

Fiona kan mye av fagstoffet som blir presentert på skolen; de leser mye og har også deltatt på 

kurs i regi av Forskerfabrikken. De trenger imidlertid mye støtte og motivasjon fra læreren for 

å få vekket interessen for skolens naturfag. Bakgrunnen for at foreldrene ikke plasserte de fem 
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«motiverte» begavede barna på svært motivert, er manglende fordypning, systemforståelse og 

støtte fra læreren. 

Oppsummering 

Identifiseringen av begavede barn er utfordrende. De er like forskjellige som andre barn, og 

variasjonen i karaktertrekk vanskeliggjør identifiseringsarbeidet. Om de ikke blir møtt på sine 

behov, kan de utvikle sosiale og/eller undervisningsmessige vanskeligheter, som igjen bidrar 

til å skjule begavelsen. Mange av de begavede barna har sterk faginteresse for naturfag, spesielt 

i astronomi. Den sterke faginteressen i kombinasjon med evnen til å trekke paralleller mellom 

fag gjør at de kan belyse et emne fra flere ståsteder. De verdsetter også å få delta i bestemmelsen 

av hvilke naturfagemner læreren skal legge til rette for. Tilnærmelsesvis alle de begavede barna 

er motivert for å lære naturfag, men det kan ikke nødvendigvis oversettes til motivasjon for 

skolens naturfag fordi det ofte oppleves overfladisk grunnet manglende fordypning, 

systemforståelse og støtte fra lærer.   
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4.2 Faglige arbeidsmetoder  

De begavede barna foretrekker arbeidsmetodene fagfordypning, selvstendig lesing og elevbruk 

av IKT i naturfag (Tabell 4.3). Elevene ble presentert for 11 ulike arbeidsmetoder, og 

fagfordypning viste seg å være en klar favoritt (61 %). Selvstendig lesning og elevbruk av IKT 

ble foretrukket av omtrent én tredjedel av de begavede barna.  

Tabell 4.3: Arbeidsmetoder i naturfag rangert etter interesse hos begavede barn. Arbeidsmetodene som er markert 

i kursiv, forfølges videre i analysen. 

Nr. Arbeidsmetoder Respons (N = 59) Prosent 

1 Fagfordypning. 36 61 % 

2 Selvstendig lesing 22 37 % 

3 Elevbruk av IKT 20 33 % 

4 Gruppearbeid 17 29 % 

4 Klassesamtaler 17 29 % 

4 Tavleundervisning 17 29 % 

5 Selvstendig arbeid 15 25 % 

5 Høytlesing 15 25 % 

6 Skriving 13 22 % 

7 Skriftlige oppgaver i timen 12 20 % 

8 Dramatisering 10 17 % 

 

Gruppearbeid, klassesamtaler og tavleundervisning oppnådde lik score (29 %). Blant disse er 

det kun gruppearbeid som forfølges videre i oppgaven. Hovedgrunnen er at alle informantene, 

bortsett fra Hanne, framhever at begavede barn ofte sliter med å jobbe i gruppe, og at de derfor 

foretrekker individuelt arbeid. På tross av dette framhevet informantene også mange 

refleksjoner og erfaringer om hvilke tilrettelegginger som skal til for at gruppearbeid skal kunne 

fungere godt for begavede barn. Det blir framhevet at gruppesammensetningen er avgjørende 

for et vellykket gruppearbeid (Frida, Frøydis, Fiona, Nelly og Nina).  

De begavede elevene foretrekker i stor grad selvstendig arbeid, sier Niels og Nina. Nina 

beskriver at «[d]et kan lett bli konflikter fordi de misforstår, mistolker og blir misforstått». De 

begavede barna kan bli så oppslukt at de ikke ser alt det andre rundt seg. Niels framhever at én 

elev i klassen hans aldri vil jobbe i gruppe, øvrige elever veksler litt på. Selv har han erfart at 

elevene ved Mentiqa ofte ønsker å jobbe alene innenfor vanskelige emner de er gode i, mens 

de aksepterer gruppearbeid i større grad innenfor emner hvor de har mindre engasjement. 
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Forskjellen i score mellom gruppearbeid og selvstendig arbeid er minimal (se Tabell 4.3). 

Likevel viser funnene fra de begavede barna at de med minimal overvekt foretrekker 

gruppearbeid. Påstanden om at begavede barn foretrekker selvstendig arbeid må derfor 

modereres noe tatt i betraktning informasjonen fra de begavede barna. Imidlertid er vi kjent 

med at begavede barn er like forskjellige som andre barn, og derfor kan gruppearbeid og 

selvstendig arbeid kombineres i en klasse ved at elevene får lov til å velge selv.  

Under en tredjedel av de begavede barna (22 %) foretrekker skriving i naturfag. Dette samsvarer 

med funn fra Frøydis, som framhever at sønnen hennes vet hva han skal skrive, men selve 

skrivingen går veldig sent, og derfor leverer han fra seg veldig korte tekster. Noe som har 

medført at enkelte lærere har misforstått hans egentlige kunnskapsnivå. Det samme har også 

skjedd med Fionas eldste sønn. Fiona tar i tillegg opp at manglende støtte fra læreren i 

skrivearbeidet kan resultere i at sønnen ikke makter å levere sitt skriftlige arbeid. Bruk av IKT 

i undervisningen åpner opp for at læreren kan bistå elevene i deres ulike stadier av 

skrivearbeidet.   

4.2.1 Fagfordypning  

I naturfag kan en fordype seg i de eksisterende emnene, framfor i matematikken hvor man går 

videre til nye temaer når man mestrer fagstoffet (Nina). Nina har flere elever som følger 

matematikkundervisningen på videregående skole, men hun opplever at det er annerledes med 

naturfag. «Jeg har tenkt at det er litt vanskelig [å forsere] for at man må ha tid til å fordøye 

temaene, før man kan gå videre» (Nina). Lærerperspektivet til Nina, hvor hun framhever 

fagfordypning kontra akselerasjon i naturfag, samsvarer med funn fra begavede barn som 

framhever at de foretrekker fagfordypning som arbeidsmetode i naturfag.   

Fagfordypning dekker et psykologisk behov for å forstå verden. «Rundt seg, altså i en verden 

hvor du kanskje egentlig forstår litt for mye av hva følelsene dine er klar for da, så kan det være 

godt å gå i dybden på noe av dette og prøve å begripe den verden vi lever i.» Noen elever 

fordyper seg i emner hver uke, og det har vært avgjørende for de begavede barna at de har fått 

lov til å få fordype seg i sitt interessefelt. Dette gir elevene kunnskap om overgrupper og 

undergrupper, og de får perspektiver på egen kunnskap (Stine og Nina). Stine refererer fra egen 

skolegang:  
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Det å få fordype seg ordentlig innenfor ett emne, at det faktisk skapte [ikke bare] større 

motivasjon, men også større forståelse innenfor andre emner. For når du har fordypet 

deg og blitt veldig, veldig, flink innenfor ett emne, så er du plutselig veldig mye flinkere 

på de andre områdene også. Så jeg vil ikke dempe, men heie, heie fram spesialinteressen 

[for da] kommer det andre med. For jeg tenker jo at hvis dette med verdensrommet, hvis 

man lar barna kjøre inn der, der har vi alt i fysikken: kreftene, lyset og alt som er, så kan 

du verdensrommet, så kan du fysikken.  

Læreren må legge til rette for fordypningsprosjekter: dette åpner opp for elevenes undring og 

nysgjerrighet. Mange begavede barn blir trigget av å få undersøke fordi det åpner opp for å 

være litt «nerdete». Slik får barna dykke ned i detaljer, sier Nelly. Flere elever hos Stine og 

Nora har spesialavtaler om egne fordypningsprosjekter. Før de får starte på dem, må de følge 

med på fellesgjennomgangen på tavlen og mestre fagstoffet som gjennomgås. Dette er viktig 

for at perspektiver for nye emner holdes åpne. Fordypningsprosjekter for enkeltelever 

gjennomføres cirka fem ganger i året hos Nelly og Nina. På Mentiqa, derimot, får noen elever 

lov til å holde på med prosjekter hele tiden, samtidig med undervisningen. Forskerfabrikken 

åpner også opp for at barn med naturfaginteresse kan få fordype seg og utforske naturen i en 

fritidskontekst. På kursene fokuseres det på bruk av aktuelle naturfagbegreper, slik at barnas 

begrepsapparat utvides. «Det blir ikke bare dybdelæring (…), det gir deg noe mer når du neste 

gang møter begrepet atomer, for eksempel, eller kjemisk reaksjon. Så har du fått litt kjøtt på 

benet», sier Hanne. De forskjellige informantene benytter fordypning i ulik grad i sin 

undervisning. 

Læreren må inspirere for fordypning i ukjente emner (Frøydis og Fiona). Én måte å gjøre dette 

på er å legge fram det ukjente fagstoffet på en engasjerende måte i undervisningen, i 

kombinasjon med praktiske forsøk. Praktisk tilnærming i undervisningen blir framhevet som 

nysgjerrighetsskapende tiltak av alle foreldrene. Sønnene til Fiona trenger «input» fra andre for 

å bli motiverte til emner de selv ikke har kommet fram til. De trenger ekstra inspirasjon for å 

finne og bevare interessen innenfor emner de ikke kjenner. Dette gjelder også sønnen til 

Frøydis. En måte å imøtekomme ham på er å be han om å finne spennende fakta om et emne, 

for deretter å vise dette fram til læreren. Lærer kan da bistå eleven med å sortere informasjonen 

han har kommet fram til for så å gi ham nye «oppdrag». På denne måten vil eleven «sakte, men 

sikkert» bygge opp nok spennende fakta til at han får interessen vekket og deretter evner å jobbe 
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mer selvstendig i sin fordypning. Det samme gjelder den eldste sønnen til Fiona, som også 

trenger å vite hvor han skal starte, fortsette og avslutte i et prosjekt. På denne måten kan læreren 

inspirere og motivere eleven til fordypning i ukjente emner. 

Å skape motivasjon og interesse for fagstoffet kan gjøres gjennom «wow-faktor», forarbeid og 

«den døde mus-pedagogikk». Alle kursene til Forskerfabrikken har «wow-faktorer» som bidrar 

til interessevekking hos kursdeltagerne, og for barn som sliter med å konsentrere seg er denne 

«vekkingen» ekstra viktig, sier Hanne. Nøkkelen til å bevare interessen er at alle må oppleve 

mestring gjennom hele kurset. En annen måte å vekke interesse på er ved bruk av forarbeid. 

Stine og Nora har erfaring med å benytte forarbeid før naturfagekskursjoner. Deres erfaring er 

at alle elevene, inkludert de begavede, blir veldig inspirerte, nysgjerrige og motiverte. I tillegg 

understreker Stine og Nora at det er viktig å benytte seg av det man kommer over på en tur 

også: 

Vi har vært på sånt detaljnivå at vi til og med har studert hestebæsj, og hva i all verden 

er det som gjør at hestebæsjen blir liggende som en liten pyramide oppå snøen, når alt 

annet smelter? Og den blir liggende på en søyle av snø, og hva sier det om 

isolasjonsevnen, og egenskapene til den møkkahaugen som ligger der? Altså det er 

veldig mye man kan gå inn i naturfaglig, og ganske dypt.  

Hos Forskerfabrikken er de også opptatt av hva som skjer i etterkant av kurset. Når interessen 

er vekket, kan de av elevene som ønsker det, fordype seg i faktatekstene som de finner i 

kursheftene. Interessen til begavede barn vekkes og bevares gjennom praktisk tilnærming, 

tydelig struktur på timen, bruk av forarbeid og mulighet for fordypning.  

4.2.2 Gruppearbeid 

Et vellykket gruppearbeid avgjøres av samarbeidsevnene til alle gruppedeltagerne (Nelly). 

Gruppearbeid kan oppleves positivt for det begavede barnet om han kommer på en gruppe med 

«takhøyde». Derfor er det viktig å tenke på gruppesammensetningen (Nelly, Nina, Fiona og 

Frøydis). Det er viktig at barna ikke bestemmer gruppedanningen selv, for mange elever vil 

slite med dette valget og vil da kunne ende på sidelinjen sosialt (Stine og Nora). Både 

gruppestørrelse og interessen for temaet påvirker gruppedynamikken hos elevene, sier Nelly, 

og fortsetter med at en god gruppestørrelse er på tre til fem elever, for da er det rom for alle på 

gruppen. Hanne fra Forskerfabrikken forteller at hos dem er målsettingen at ingen på gruppen 

skal bli passive observatører, kursdeltakerne jobber ofte to og to eller tre og tre. 
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Samarbeidsevnen til alle gruppedeltagerne, interesse for faget og gruppestørrelse på tre til fem 

elever er gode kriterier for gruppedannelse. 

Noen begavede barn sliter med å samarbeide, sier både Niels, Stine og Nelly. Dette er en 

ferdighet som må oppøves, understreker Stine og Nelly, fordi når de skal ut i jobb, er samarbeid 

en viktig kompetanse å besitte. Samtidig sier de at mange begavede barn har et forsprang på 

jevnaldrende, og derfor er det vanskelig å skulle være i takt med de øvrige elevene, fordi de 

egentlig da må «ett hakk ned». Derfor er gruppesammensetningen viktig. Gruppering av elever 

etter nivå bidrar til å imøtekomme faglige ujevnheter (Nina). Hun grupperer de sterkeste 

sammen, eller én sterk og én middels. De svakeste elevene kan eventuelt komme sammen med 

«middels-elevene». Hun har erfart at om nivået på gruppene er for ujevnt, får ikke 

gruppedeltakerne en partner som kan utfordre dem faglig, og da ender det ofte med at den 

sterkeste eleven gjør det meste av arbeidet (Nina). Jevnt faglig nivå er også avgjørende for 

Fionas eldste sønn. Han trenger å jobbe med noen som skjønner hans kompliserte vokabular og 

måte å tenke på; i tillegg er det viktig at det er minst én på gruppen som er strukturert. Det 

samme gjelder for sønnen til Frøydis: «Hvis han får noen i gruppa som også er flinke og 

nysgjerrige, og de kan snakke sammen, det tror jeg kan være spennende. Fordi vi har opplevd 

at han har noen venner som også er ganske smarte, og jeg ser at når de sitter og snakker sammen, 

lytter han faktisk til hva de sier, og han kommer med sine meninger, og da ser jeg at oj! han blir 

plutselig veldig med i den samtalen» I motsatt fall, om han kommer på en gruppe med elever 

på et lavere faglig nivå, vil han begynne å tulle, fordi han kjeder seg. Han tuller gjennom å 

synge, vri seg på stolen og dra seg i tungen. Det er ikke bare det faglige nivået på gruppen som 

er viktig; interessen for temaet og arbeidsinnsats er vel så viktig (Frida). Hun har erfart at sønnen 

sitter alene på kveldene og gjør prosjekter ferdig, presenterer det omtrent alene på skolen, og 

hele gruppen får samme karakter. «Det er veldig mye frustrasjon rundt det med samarbeid.» 

«Det har ikke gått så mye på hva [øvrige elever] har prestert, det er måten de jobber på. [Sønnen] 

har jo jobbet med en språkoppgave med en elev som har vært utrolig svak i engelsk, men det 

var ikke noe problem. Jeg tror det går rett og slett på prestasjonen, at man saboterer bevisst eller 

ubevisst. Det blir på en måte ikke noe gruppearbeid, det blir gruppetulling». Samarbeid med 

medelever som ikke er interessert, er generelt frustrerende. Dette viser at i arbeidet med å 

gruppere elever er det nødvendig å vektlegge elevenes faglige nivå og interesse om 

gruppearbeidet skal bli vellykket. 
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Oppsummering 

Arbeidsmetodene begavede barn foretrekker er fagfordypning, selvstendig lesing, elevbruk av 

IKT og gruppearbeid. Alle naturfaglærerne legger til rette for fagfordypning i sin undervisning, 

og naturfag egner seg godt til fagfordypning fordi det har et potensial for å skape den forståelsen 

begavede barn trenger. Gjennom å fordype seg i noe en har interesse for vil tilnærmingen til 

andre emner kunne bli lettere. Fordypning har også en overføringsverdi til andre emner og fag, 

fordi elevene gjennom fordypningen får oversikt over strukturen i faget noe som igjen kan bidra 

til å strukturere egen kunnskap. Et godt gruppearbeid forutsetter gruppering basert på elevens 

faglig nivå og interesse, samarbeidsevne, emneinteresse og en gruppestørrelse på tre til fem 

elever. 

4.3 Faglig deltagelse gjennom elevinvolvering 

Elevinvolvering skaper motivasjon for læring. Det er viktig for barna å få forklare og vise fram 

kunnskapen sin (Fiona); det er også viktig at de får undre seg sammen med andre. Et eksempel 

på hva manglende involvering kan føre til er datteren til Frida som opplevde å bli avvist av 

læreren da hun kom med egenkjøpte bøker om sin store interesse kroppen. Avvisningen har 

dessverre medført til at hun har mistet motivasjonen og gløden til å dele kunnskapen sin med 

læreren. Dette viser at barnas interesse må inkluderes i undervisningen, elevinvolvering åpner 

opp for motivasjon og glede for faget. 

Det begavede barnet har mye å fortelle, og lærerens pedagogiske innsikt er viktig for å ivareta 

barnets selvfølelse (Nina). På samme måte understreker Nelly at alle barna som vil fortelle noe 

i naturfag, må imøtekommes, men at alle ikke kan få svare høyt i klassen. For å bøte på 

skuffelsen når de ikke får svare, går hun bort til eleven og spør «var det det du mente også?» 

eller «skulle du si noe annet?» Dette bidrar til at elevene ikke føler seg avvist og utelatt. Barnet 

må forstå og lære at begrensning er nødvendig, men oppfølging av barnet i etterkant er vel så 

viktig (Nelly). Lærerens håndtering av eleven i klassen framfor øvrige elever, og barnets 

opplevelse og forståelse av begrensningen, vil påvirke barnets selvfølelse og øvrige elevers 

opplevelse av eleven. Når et barn «gjennom hele barneskolen har blitt mobbet fordi det smisker 

for mye, vet for mye, vil for mye og er for ivrig», da blir det en hard jobb på ungdomsskolen å 

få eleven, som har blitt stille for å motvirke mobbing, til å dela aktivt i klassesamtalene (Nina). 

Mange av de begavede barna har nok også opplevd at medelevene og lærerne ikke har forstått 

spørsmålene deres, og har derfor stoppet med å stille spørsmål og delta i undervisningen. 

Læreren må håndtere spørsmålene på en pedagogisk god måte for å hindre sosial og faglig 

utestengelse. 
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Det begavede barnets talestrøm må begrenses på en inkluderende, ikke-avvisende måte, sier 

Stine og Nora. En måte å gjøre dette på er å møte barnet med: «Dette her er veldig interessant 

for deg og meg, så vi kan diskutere det etterpå. Men nå må hele klassen komme i gang med å 

jobbe». Oppfølgingen i etterkant er helt avgjørende, understreker de, men den kan skje i et 

friminutt eller på en turdag. Begge disse arenaene er glimrende for slike samtaler. Det er 

imidlertid helt nødvendig for barnets selvfølelse og videre for relasjonsbyggingen mellom lærer 

og elev at læreren er sitt ansvar bevisst og gjennomfører oppfølgingen. Den typiske elev ved 

Mentiqa har en spesialinteresse som eleven forteller inngående om. Rolf er veldig bevisst på 

måten han avvikler elevens talestrøm på, uten å virke uinteressert. Han kan for eksempel si: 

«[j]eg har lyst til å høre videre, men fortell det til meg en annen dag». Rolf gir et tips til lærere 

om hvordan de kan avslutte talestrømmen til eleven, slik at de kan begynne å undervise: 

«inkludere dem i undervisningen istedenfor å avvise dem. (...) [O]m de avvises, så mister de 

selvtilliten, og de mister interessen for innlæringen». Det er ikke uvanlig at en lærer kan komme 

i en avmaktsposisjon overfor disse elevene. Elevene kan være veldig krevende, for i begrepet 

lærer ligger det at læreren skal lære bort noe, og det blir da utfordrende at eleven kan «de tinga 

her til fingerspissene». I et samfunn hvor det er lett tilgang på informasjon, må læreren være 

forberedt på at elevene har lest om det skolen underviser i (Rolf, Nelly og Frøydis). Dette er 

med på å gjøre lærerhverdagen utfordrende; derfor må læreren tåle å gi plass til eleven i 

undervisningssituasjonen.  

Elevdeltagelse på Mentiqa er utfordrende. Noen elever har sterke argumentasjonsferdigheter og 

klare holdninger, mens andre er mer sensitive og tilbakeholdne og kommer derfor ikke fram 

med sine synspunkter (Rolf). Dette medfører at lærerne ofte opplever at noen få elever «snakker 

på vegne av alle». I arbeidet med å løfte fram de tilbakeholdne elevene opplever mange lærere 

at enkeltelever bare snakker høyere og høyere, noe som resulterer i at læreren blir fryktelig 

sliten. Elevene må akseptere og lære hvordan de skal fungere i samspill med andre. Dette er 

ofte ekstra krevende ved Mentiqa fordi mange av elevene deres har mye negativ skoleerfaring 

fra tidligere skoler (Rolf). Ved Mentiqa anser de likevel elevdeltagelse som viktig og 

grunnleggende i elevenes læringsprosess. 

Oppsummering 

Elevinvolvering er viktig for å bevare motivasjonen for faget. Samtidig er det viktig at lærer 

gjennom å invitere til elevdeltagelse sørger for at alle elevene «får en stemme» i klasserommet 

slik at det å fungere godt i et sosialt samspill læres. I dette arbeidet er måten læreren begrenser 

begavede barns talestrøm på viktig. Måten læreren agerer tas etter av øvrige elever, og kan 
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derfor ha direkte kobling i å hindre eller fremme mobbing. Én god måte å begrense 

talestrømmen på er å inkludere dem i undervisningen, lytte til deres kunnskap eller å gjøre klare 

avtaler om å forfølge temaet senere. 

4.4 Faglig struktur og lederskap 

Mange begavede barn sliter med faglig struktur. Dette kan ha flere årsaker, men kunnskap om 

barnas asynkrone utvikling er uansett viktig for å forstå dette, sier Nina. Hun er opptatt av at 

barnas teoretiske forståelse ligger langt framfor andre jevnaldrende, mens de følelsesmessig 

ikke har nådd like langt. Den manglende «indre strukturen» gjør at behovet for hjelp til struktur 

fra læreren er avgjørende i læringsarbeidet (Fiona, Frøydis, Rolf, Niels, Stine og Nora). Dette i 

kombinasjon med perfeksjonismen kan bidra til at barnet ikke vil sette i gang med oppgaver de 

ikke vet hvordan de skal løse (Fiona). Asynkronitet, perfeksjonisme og manglende struktur blir 

en direkte årsak til at de ikke mestrer oppgavene de blir satt til om de ikke får nødvendig støtte. 

Av denne grunn lærer de begavede barna best når det er fast struktur og rammer. Fast struktur 

er «godt for mange, det er trygt for de som trenger det mest, og sjelden skadelig for de som 

klarer seg uansett», sier Rita. Hver time skal starte med et mål for timen, ha en hoveddel og 

timen skal avsluttes med en oppsummering. Dette gjør at elevene vet at de er der for å lære 

(Rita, Stina og Nora). Kursene til Forskerfabrikken er også bygd opp etter en lignende tredelt 

dramaturgi (Hanne).  

Lærere må jobbe med struktur og læringsstrategier. Mange elever sliter med å skrive rapporter 

i naturfag (Nina). Nina hjelper elevene med å strukturere rapportskrivingen ved å alltid gi dem 

en rapportmal som støtte for rapportskrivingen. Denne veiledningen og støtten som hun gir 

barna, gjør hun for å hjelpe dem inn i den strukturen hun ønsker å bygge for dem. «De veldig 

begavede barna og de veldig svake barna trenger [mye støtte og] struktur» (Nina). Gjennom å 

lage tankekart vil kaotiske tanker komme ned på papiret, sier Fiona. Dette gjør hun hjemme 

med sønnen, men hun mener at han også burde få denne hjelpen på skolen. Ofte, når det blir 

kaotisk for ham, kan han komme med spørsmål som «hvorfor skal vi lære dette?» Om da 

læreren ikke møter sønnen med forståelse, «trekker han seg inn i seg selv», «trasser» og går i 

lås, og nekter å levere lekser. Skolen på sin side gir da anmerkninger til lekser som ikke har 

blitt levert. Om den mellomste broren trasser med det samme på skolen, blir han møtt med 

forståelse og tydelighet, og leksene blir levert.  

Veiledning i struktur kan gis gjennom prosjektarbeid med tydelig handlingsplan med 

milepæler, sier Nina. Hun gjennomfører prosjektarbeid med sine elever, på samme måte som 
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hun selv har erfaring fra i det private næringsliv. Elevene får ulike delinnleveringer, 

veiledningssamtaler og elevsamtaler. De skal også fylle ut skjemaer underveis. Hennes erfaring 

med denne strukturen er at elevene hjelpes til å jobbe fra punkt til punkt i prosjektplanen, hvilket 

gir dem en tydelig prosjektdisposisjon. Gjennom bruk av egenvurdering med signering oppnår 

hun at elevene tar ansvar for eget arbeid. Vurderingskriteriene er også klare fra prosjektstart. 

Prosjektdisposisjonen, som er beskrevet på fire–fem sider og som elevene fikk utdelt på papir, 

gir henne god oversikt og mulighet til å følge opp hvert enkelt prosjekt. 

Vurderingskriterier og konstruktive tilbakemeldinger er avgjørende for å skape struktur i 

elevens arbeid. Vurderingskriteriene deles alltid ut på forhånd, sier Nina, fordi da vet de hvilke 

krav som stilles mens de arbeider med oppgaven. For å ivareta motivasjon og interesse trenger 

de begavede barna tilbakemelding på det de har gjort, og på hvordan de skal komme opp på 

neste nivå i sin utvikling (Stine og Nora). Mange av de begavede barna er ikke så flinke til å 

kommunisere kunnskapen sin, derfor må lærerne være søkende og undrende. Det er viktig å 

snakke med eleven individuelt, se på skriftlige arbeider, ha muntlige presentasjoner, praktisk 

prøve og gruppearbeid. For å variere vurderingsform og involvere elevene i vurderingsarbeidet, 

benytter Nelly seg av vurderingsmåten to stjerner og ett ønske. Vurderingsmåten går ut på at 

eleven skal si to positive ting om arbeidet som er gjort, og gi ett ønske om forbedringer. Denne 

vurderingsmåten liker elevene til Nelly godt, og den er lett å gjennomføre i klassen. Det å gi 

gyldig vurdering er det viktig at både lærer og medelever mestrer. Forutsigbare 

vurderingskriterier skaper struktur og rammer for barna og legger grunnlag for gode 

mestringserfaringer. 

Barna må få den støtten de trenger for å løse de faglige utfordringene de står overfor, men de 

trenger samtidig lærere som setter grenser og stiller forventninger. Sønnen til Frøydis velger 

nesten alltid minste motstands vei i skolearbeidet. Om læreren gir elevene nivådifferensierte 

oppgaver, vil han nesten alltid velge den letteste for å bli fort ferdig. Fiona er opptatt av at 

læreren må motivere sønnen til å gjøre oppgaven som tilsvarer hans nivå. Om læreren sier det 

er valgfritt, vil ikke hun kunne motivere sønnen for den vanskeligste oppgaven. Læreren må 

være en tydelig leder ved å vise at han har forventninger og tro på den enkelte elev.  

Lærere må være undrende til hvorfor elevene ikke leverer leksene sine. Barna til Fiona opplever 

ofte at de skjønner fagstoffet, men ikke hvordan de skal løse skoleoppgaven. De velger da ulike 

strategier for å «slippe unna», som å fornekte at oppgaven finnes eller bli sure og oppfarende. 

Det er den manglende mestringen som fører til disse reaksjonene, sier Fiona. Foreldrene trenger 

dialog med skolen for at barna skal få hjelp. Ofte har de opplevd å bli forklart at det er barna 
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det er noe galt med, framfor at læreren er villig til å lete etter årsaker til denne atferden. Mange 

ganger er det også lærerens manglende tydelighet og forståelse for barnas utfordring som bidrar 

til denne utageringen hos barna. For å støtte barnas i deres usikkerhet ønsker foreldrene tydelige 

og pedagogiske lærere for barna sine.  

Eleven må møte de samme krav fra alle lærerne sine. For å kunne bistå og hjelpe utfordrende 

elever understreker begge rektorene viktigheten av samarbeid og erfaringsdeling i 

lærerkollegiet. Hos Rita har de innført to-lærersystem i flere fag, slik at det er to lærere som 

arbeider sammen i klassen. Dette gjør at alle elevene kan være i klasserommet og få tilpasset 

opplæring der framfor å bli tatt ut av klassen for å få undervisning i mindre gruppe. Lærerene 

har opplevd at fleksibiliteten i undervisningen har økt fordi de kan samhandle kort og effektiv 

dersom en situasjon oppstår. Hos Mentiqa erfarer de at mange elever sliter med å forstå 

forventninger fra både skolen og jevnaldrende. Mange av elevene kan virke provoserende fordi 

de ofte avbryter andres samtaler. For å imøtekomme dette må lærerne samarbeide slik at eleven 

blir møtt med forståelse fra hele kollegiet. Ved en helhetlig tilnærming fra de voksne som har 

med barnet å gjøre, vil atferden endres i positiv retning, og eleven vil også forstå forventninger 

fra jevnaldrende.    

Bred og god fagkunnskap er lederskapende. Det å være lærer for begavede barn er veldig 

givende, sier Niels, og fortsetter: «[p]ersonlig er det en av de store gleder i mitt arbeidsliv, at 

jeg får noen diskusjoner som virkelig de unge er høykvalifisert til selv å stå for, på et faglig 

nivå. Jeg kan ikke hvile i min faglighet (…) og det synes jeg er fantastisk». Når man skal bygge 

seg opp som leder for begavede barn, må man ha gode fagkunnskaper, sier Stine og Nora. De 

har erfart at det er lederskapende å ha noen fagfelt en kan mye innenfor, og som kan 

demonstreres ved ulike anledninger. Det at læreren med letthet kan sløye en fisk og navngi 

innvollene eller gjenkjenne ulike fuglelyder når klassen er på skogstur, er nyttig overfor elever 

som ofte ikke er naturlig autoritetstro. Gode kunnskaper er nyttige innenfor flere fagområder. 

En kollega av Nelly benyttet seg av dette på en unik måte da hun møtte et barn i tredje klasse 

som leste Harry Potter. Denne læreren diskuterte og pratet om Harry Potter-universet på en slik 

måte at eleven på eget initiativ fant et dikt om en basilisk – et fabeldyr som er viktig i Harry-

Potter bøkene – og delte dette med læreren. Læreren var tydelig på at i denne klassen lærer alle 

på egen måte, så vi må gjøre ting ulikt.  

Oppsummering 

Begavede barn sliter ofte med indre struktur, og læreren må bistå dem gjennom arbeid med 

læringsstrategier og konstruktive tilbakemeldinger. Ved et godt strukturert prosjektarbeid hvor 
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vurderingskriteriene er gitt på forhånd, får elevene hjelp til struktur i eget arbeid. Refleksjon 

over undervisningspraksis og nært samarbeid med hjemmet er nødvendig for at barnet skal 

oppleve mestring i de ulike læringssituasjonene på skolen. På samme måte som samarbeid med 

hjemmet, er det nødvendig at lærerne samarbeider slik at eleven får en helhetlig tilnærming fra 

de ulike voksne som har med barnet å gjøre. I tilnærmingen til det begavede barnet må læreren 

bygge sitt lederskap gjennom bred og god fagkunnskap. På denne måten vil det ikke-

autoritetstro barnet akseptere læreren som leder. Det være lærer og undervise begavede barn er 

givende, en kan ikke hvile i sin faglighet. 

4.5 Hvordan er drømmenaturfaglæreren til begavede barn? 

Alle informantene ble bedt om å beskrive drømmenaturfaglæreren til et begavet barn. Funnene 

ble sortert i kategoriene: engasjement og kunnskap i sitt fag, variert undervisning, tilpasset 

undervisning og en blandet-kategori.  

Drømmenaturfaglærerens engasjement og kunnskap for sitt fag framheves av alle informantene. 

Formidling av engasjementet for faget er avgjørende, slik at nysgjerrighet og interesse skapes 

og bevares hos barna, sier Fiona og Frøydis. De begavede barna har mange spørsmål, og den 

faglig sterke læreren kan reflektere og undre seg sammen med dem. For å formidle 

engasjementet for naturfag må drømmenaturfaglæreren være livsnær, sier Frida. Det er viktig å 

kunne legge fra seg læreboken og gå ut i naturen. I tillegg er det fint å se på naturfaglige 

dokumentarer slik som for eksempel Newton, det er inspirerende og lærer kan da få nye 

innfallsvinkler inn til elevene. Slik kan læreren hente opp kunnskap som allerede ligger i 

klassen noe som er motiverende for barna. Lærerens kunnskap og evne til å vise faget fra flere 

sider er motiverende for begavede barn — og er med på å gi helhetsforståelse. 

Å være rik på kunnskap gjør at lærer kan koble elevenes eksisterende kunnskap sammen med 

ny kunnskap, slik at det dannes sammenhenger mellom fagene. Sønnen til Frida ønsket å få 

presentert sammenhengene i naturfag, ikke kun å få frittstående deler. Drømmenaturfaglæreren 

må være «kunnskapsrik nok til å gripe hver sjanse til å trekke paralleller og kunnskaper fra et 

fagområde til et annet. (…) [det er viktig med] evnen til å kombinere ulike fagfelt og legge det 

fram for barna sånn at de lærer noe mer» sier Stine og Nora, og gir følgende eksempel: «Vet du 

hvordan det blir en perle eller? Det er egentlig bare på grunn av irritasjon, visste du det eller? 

Fordi at det kommer et bittelite sandkorn inni [muslingen], også irriterer det og klør, også er 

det for å få den litt glattere, for å få den til å irritere litt mindre, så… tenk at irritasjon kan lage 
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noe så bra da!». Gjennom å trekke paralleller og kombinere fagfelt så dannes strukturer for ny 

læring, og elevene får perspektiver på egen kunnskap. 

Drømmenaturfaglæreren må legge til rette for variert undervisning framheves av alle 

informantene. Læreren må akseptere at det er mange måter å nærme seg faget på, derfor må 

lærere variere undervisningen for å imøtekomme den enkelte elevs måte å lære på, sier Niels. 

«Jeg har møtt en del drømmenaturfaglærere. De er med i årets Nysgjerrigper, de gjør 

eksperimenter hver uke, tør å undre seg høyt sammen med elevene sine, og de klarer å få med 

seg hele klassen», sier Hanne. «Jeg tror at det er veldig farlig å gjøre naturfag for teoretisk», 

sier Frida. Naturfag omhandler alt rundt oss, og for å vekke interessen for fagstoffet er det 

uheldig å gjøre det for teoritungt, også for de begavede. «[Jeg tror det er] mer motiverende om 

man tar andre veier, for det husker du (…) jeg ønsker at de kunne jobbe mer prosjektbasert i 

naturfag», sier Frida. Variasjon i undervisningen gjør at læreren nærmer seg elevene på ulik 

måte, noe som igjen bidrar til å øke og bevare interessen for naturfag.  

Drømmenaturfaglæreren er god til å tilpasse undervisningen er noe som alle informantene 

framhever. Læreren må utfordre elevene, og evne å trekke seg til side fra tavlen for å slippe 

dem til. For noen elever som sjelden opplever faglige utfordringer, kan det å undervise 

medelever gi dem et nytt perspektiv på egen kunnskap. Det er viktig at læreren er åpen for å 

invitere elever med stor kunnskap fram for å undervise (Rolf og Niels). Elevene må ikke holdes 

igjen, sier Rita og Rolf.  Det er viktig å tilpasse oppgavene, også til «urokråkene», sier Hanne. 

Gjennom å slippe elevene til i undervisningen gis de et annet perspektiv på egen kunnskap.  

I tillegg til engasjement, kunnskap, variasjon og tilpasning må drømmenaturfaglæreren være 

opptatt av skole–hjem-samarbeid og vurdering, vise omsorg for elevene og legge til rette for 

gruppeinndeling etter nivå og/eller interesse. Gjennom skole–hjem-samarbeidet kan foreldrene 

få innblikk i undervisningens struktur og innhold samt at det blir lagt til rette for reell 

medvirkning fra foreldrene (Frida). En god ting hadde vært om et naturfaglig emne kunne blitt 

presentert av elevene på en foreldrekveld. Dette ville på den ene siden gitt foreldrene innblikk 

i hva elevene gjør i naturfaget, og på den andre siden gitt elevene mulighet til å vise fram og 

«briljere» med kunnskapen sin. I tillegg må læreren variere vurderingsmåtene, sier Nina; slik 

at læreren får kartlagt elevens kompetanse på best mulig måte. Hun understreker også at de 

begavede barna ikke skal ha ansvar for andre elevers læring, og har erfart at nivådelte grupper 

imøtekommer dette. Rita understreker at læreren må være omsorgsfull, se hver enkelt elev og 

møte enhver elev med respekt.  
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Drømmenaturfaglæreren kjennetegnes ved engasjement og kunnskap for sitt fag slik at 

nysgjerrighet skapes og bevares. Den faglige sterke læreren støtter den begavede eleven til å se 

sammenhenger og paralleller i faget. Undervisningen er variert og lærer og elever undrer seg 

sammen over fenomener i naturen. Lærers kunnskap om elevenes faglige nivå gjør at han kan 

tilpasse undervisningen til den enkelte elev. I tillegg legger han opp til varierte 

vurderingsformer, har god dialog med foreldrene og sørger for gruppering etter faglig nivå 

og/eller interesse. Drømmenaturfaglæreren skaper motivasjon for læring hos det begavede 

barnet. 
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5. Undervisningsopplegg: Metode 

Hensikten med undervisningsopplegget var å undersøke hvorvidt et undervisningsopplegg i 

astronomi, tilpasset elevgruppen i norsk skole, herunder begavede barn, kunne fremme 

motivasjon for læring hos både begavede barn og øvrige elever på ungdomstrinnet. Den norske 

fellesskolen favner elever med ulike forutsetninger; derfor skal et godt undervisningsopplegg 

gjenspeile behovene til hele elevgruppen. 

Undervisningsopplegget tok utgangspunkt i funn fra erfaringskartleggingen. Begavede barn har 

sterk faginteresse for naturfag, spesielt innenfor astronomi, og de foretrakk arbeidsmetodene 

fagfordypning, selvstendig lesing, elevbruk av IKT og gruppearbeid. Begavede barn lærer på 

en annen måte enn jevnaldrende og trenger derfor en god lærer som gir dem en fast og trygg 

struktur å lære innenfor. Undervisningsopplegget ivaretok dette og viser hvordan 

naturfagfagslæreren kan motivere begavede barn gjennom å tenke helhetlig i tilnærmingen til 

elevene — gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering.  

Undervisningsopplegget var et prosjektarbeid hvor elevene skulle lage et felles 

kunnskapsdokument i temaet utforskning av verdensrommet. Det ble gjennomført som en 

casestudie, hvor det ble innhentet data ved hjelp av en spørreskjemaundersøkelse før (pretest) 

og etter (posttest) gjennomført undervisningsopplegg (se Figur 5.1) (Johannessen et al., 2010).  

 
Figur 5.1: Undervisningsopplegget tok utgangspunkt i funn fra analyse del én, og ble gjennomført som en 

casestudie. Det ble innhentet data ved hjelp av to elevspørreundersøkelser. 

5.1 Utforming  

5.1.1 Valg av kompetansemål 

Undervisningsopplegget støttet kompetansemålet «undersøke et emne fra utforskingen av 

verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder». Dette er hentet 

fra Kunnskapsløftet, kompetansemål etter 10. årstrinn, under hovedområdet fenomener og 

stoffer (Utdanningsdirektoratet, 2006b).  

Funn fra 

datainnsamling del én

Casestudie

Undervisningsopplegg

Elevspørreundersøkelse

Pre- og posttest
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5.1.2 Arbeidsmetoder  

Undervisningsopplegget bygger på arbeidsmetodene gruppearbeid, fagfordypning, lesing, 

skriving og elevbruk av IKT.  

Gruppearbeid 

Elevene fikk bestemme selv om de ønsket å jobbe selvstendig eller i gruppe, og alle fikk sitt 

ønske oppfylt. Bakgrunnen for dette var at begavede barn i kartleggingsfasen viste 

tilnærmelsesvis lik interesse for begge arbeidsmetodene. Under undervisningsopplegget ønsket 

tre elever ønsket å jobbe alene, mens øvrige elever ble fordelt på grupper med to til fire 

medlemmer hver.  

Elevene ble fordelt på tre nivåer basert på lærerens kunnskap om deres naturfaginteresse og 

kompetanse. Hver gruppe hadde en blanding av elever på nivå én (lavest) og nivå to, eller nivå 

to og nivå tre (høyest), men aldri nivå én og nivå tre. Dette fordi den faglige dialogen mellom 

elever på nivå én og tre ville bli for sprikende. Ingen av elevene ville da fått en reell 

samarbeidspartner, noe som kunne ført til et lavt læringsutbytte.  

Fagfordypning  

Elevene ble i pretesten bedt om å krysse av for minst fire astronomiemner de ønsket å fordype 

seg i. Basert på elevenes svar ble ti av 17 emner tatt med i prosjektet (se Tabell 5.1). Over tre 

fjerdedeler av elevene fikk et av emnene de ønsket seg. Hovedårsakene til at ikke alle elevene 

fikk innvilget sitt emneønske, var at noen elever markerte kun for ett eller to emner, noen emner 

ble valgt av kun én eller to elever, noen elever besvarte ikke spørsmålet og at kriteriene for 

gruppeinndelingen skulle oppfylles.  

Tabell 5.1: Alle emner, unntatt emne 3 og 6, forekom én gang i hver klasse. 

Nr.  Emner  

1 Sorte hull 

2 Galakser 

3 Sola vår stjerne (to grupper i B-klassen) 

4 Asteroider og kometer 

5 Liv på andre planeter 

6 Planeter i andre solsystemer (kun i A-klassen) 

7 Forskere og ulike verdensbilder 

8 Stjerners liv 

9 The Big Bang 

10 Stjernebilder 
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Lesing, skriving og elevbruk av IKT 

Selvstendig lesing ble ivaretatt gjennom materialet elevene fikk for å besvare 

arbeidsoppgavene. Elevene skulle produsere et skriftlig arbeid, et felles kunnskapsdokument 

om astronomi for hele klassen, på en Wiki. En wiki er et digitalt dokument hvor flere elever 

kan skrive samtidig, både hjemme og på skolen (Log & Øgrim, 2014). I prosjektet ble det brukt 

en gratiswiki fra Wikispaces (Wikispaces, udatert) . Wikien ble opprettet av læreren i forkant 

av prosjektet, og han opprettet eget brukernavn og passord til hver enkelt elev. Dette gjorde at 

hver gruppe fikk tildelt adgang til kun egen side. Da kunne elevene være trygge på at kun 

gruppens medlemmer kunne endre innholdet. Læreren hadde tilgang til all informasjon som ble 

publisert på wikien til enhver tid, slik at han kunne bistå elevene i ulike stadier av 

skrivearbeidet. I etterkant av prosjektet fikk alle elevene tilgang til hele wikien, og klassen fikk 

dermed et felles kunnskapsdokument i astronomi laget av dem selv.  

5.1.3 Arbeidsoppgaver og fagstoff 

Det ble utarbeidet et eget oppgavesett til hvert emne med ulikt antall oppgaver, hvor oppgavene 

var tilpasset arbeidsgruppens samlede faglige og språklige forutsetninger (se Vedlegg 15–

Vedlegg 24 for alle oppgavesettene). Tilpasningene var basert på informasjon gitt av elevenes 

naturfaglærer. De faglig sterke elevene fikk oppgaver med større vanskelighetsgrad (for 

eksempel The Big Bang, se Figur 5.2) framfor de faglig svakere elevene (for eksempel Stjerners 

liv se Figur 5.3). 

Arbeidsoppgavene til elevene med svake norskkunnskaper bar preg av at de var mer aktive og 

undersøkende, enn at elevene skulle produsere stor mengde skriftlig tekst (se Figur 5.4). 

Elevene fikk også bruke multimodale hjelpemidler som støtte til skriftlig tekst, slik som filmer 

og viten.no-oppgaver (Jorde, udatert). Den eleven på gruppen som naturfaglæreren mente skrev 

best, fikk tildelt ansvar for å skrive. Elevene ble oppfordret til å gjøre fellesoppgavene på skolen 

slik at de kunne få bistand og støtte fra læreren. 
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Oppgave 9: Big Bang-teorien  

1. Hvor gammelt er universet vårt? Hvorfor er det ikke noe poeng å spørre om hva som var 

der før The Big Bang? (Elev 1)  

2. Lag en tabell som beskriver i korte trekk universets utvikling fra The Big Bang og fram 

til i dag (Tips! Se på bildet i mappen).  (Elev 1)  

3. I løpet av de første tre minuttene ble helium og hydrogen dannet. (Alle) 

a. Hva er hydrogen og helium? 

b. Hva er deres kjemiske formel? 

c. Hvor mange protoner har hydrogen og helium i kjernen? 

d. Hvilken rolle har helium og hydrogen i fusjonsprosessen som skjer i stjernene? Dette 

skal ikke beskrives vanskelig. Det er viktig at du forstår hva du skriver. 

4. Hvilken oppdagelse gjorde Edwin Hubble som var grensesprengende for hvordan vi 

forstår universets begynnelse? (Elev 2 og 3) 

5. Fortell om kosmisk bakgrunnsstråling og hvorfor dette er med på å støtte teorien om The 

Big Bang? (Elev 2)  

a) Hvorfor sank temperaturen i universet? (Elev 2)  

6. Hubbles lov viser sammenheng mellom farten til en galakse og avstanden til den.  

Formelen er v = Ho*d. v = fart, Ho = Hubbles konstant, og d = distansen (avstanden).  

Sett tall inn i formelen, regn ut og lag en graf som viser sammenhengen mellom fart og 

distanse (Alle). 

v (fart) enheten er sekunder (s) d (distanse) enheten er kilometer (km) 

  

  

  

7. Tegn små galakser på ni klistrelapper. Klistre disse på 3 ulike ballonger. Blås disse 

ballongene opp til tre forskjellige størrelser og knyt.  

Ta bilder av ballongene i ulike størrelser og legg på wikien. Hva illustrerer dette forsøket? 

Skriv en kort tekst under bildene. (Alle) 

8. Forklar forskjellen på en teori og hypotese. (Elev 3) 

9. Big Bang-teorien er den beste vi har for å forklare universets utvikling. Hvorfor kan vi 

ikke slå fast at den er sannheten? (Elev 3)  

10. Hvorfor er det viktig at naturvitenskapen er åpen om sine funn og oppdagelser? (Alle) 

Figur 5.2: Oversikt over arbeidsoppgavene til emnet Big Bang-teorien. Parentesen etter oppgaven viser hvilke 

elever som hadde ansvar for hvilke oppgaver, og «alle» betyr at de skulle samarbeide om ett svar. Elevens navn er 

byttet ut med elev 1 og elev 2. 
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Oppgave 8: Stjerners liv 

1. Hva er en stjerne? (Elev 1) 

2. Hva består en stjerne av? (Elev 2) 

3. Beskriv en stjernes utvikling fra fødsel til den «dør». (Elev 3)  

4. Hva betyr det at en stjerne dør? (Elev 1)  

5. Det finnes mange ulike stjerner. Forklar kjennetegnene til en hovedseriestjerne, 

superkjempe, kjempe og en hvit dverg. Bruk begrepet solmasse når du skal angi størrelsen 

til stjernene. (Alle) 

6. Forklar hva som menes med solmasse. (Elev 2)  

7.AHva er et Hertzsprung-Russel-diagram (HR-diagram)? (Alle) 

a. Finn et bilde av et HR-diagram og legg dette på Wikisiden. 

b. Hva slags informasjon gir HR-diagrammet oss? 

c. Vil en stjerne alltid være på samme sted i et HR-diagram? 

d. Stjernen Sirius A er en hovedseriestjerne som har blåhvit farge, og er veldig lyssterk 

på himmelen. Gi en forklaring ved bruk av HR-diagrammet på hva fargen til Sirius A 

sier om dennes overflatetemperatur? 

e. Lag en tabell hvor du beskriver sammenhengen mellom fargen og 

overflatetemperaturen til stjernene du beskrev i oppgave 5. 

Stjernetype Farge Overflatetemperatur 

   

   

   

   

7.BHva er et Hertzsprung-Russel-diagram (HR-diagram)? (Alle) 

a) Finn et bilde av et HR-diagram og legg dette på Wikisiden. 

b) Hva slags informasjon gir HR-diagrammet oss? 
Figur 5.3: Oversikt over arbeidsoppgavene til emnet stjerners liv. Et eksempel på hvordan variasjon i 

arbeidsoppgavene til elevene ble gjennomført. 7A viser et fullstendig oppgavesett av oppgave 7; 7B viser et 

tilpasset oppgavesett av oppgave 7. Parentesen etter oppgaven viser hvilke elever som hadde ansvar for hvilke 

oppgaver, og «alle» betød at de skulle samarbeide om ett svar. 
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Oppgave 10: Stjernebilder 

1. Lage et stjernehjul. (Alle) 

Et stjernehjul hjelper oss til å kjenne igjen stjerner og stjernebilder på himmelen. 

Stjernehjulet stilles inn etter dato og klokkeslett, og viser hvilke stjerner som er synlige i 

de ulike himmelretningene (nord, sør, øst og vest). 

Det som skal klippes ut ligger som vedlegg til oppgaven. 

Slik gjør du det: 

a) Klipp ut de to hjulene i vedlegget. Klipp ut det grå området på det minste hjulet. 

b) Lim et gjennomsiktig plastark bak det minste hjulet. 

c) Sett en splittbinders igjennom de to hjulene. Splittbindersen skal gå igjennom den 

sorte prikken på hjulene. 

Bruksanvisning finner du også her.  

d) Dere skal ta bilder av hvordan dere laget deres stjernehjul.   

e) Skriv en kort tekst på Wikien om hva dere kan bruke et stjernehjul til.  

(Alle skal være med å bestemme hva som skal stå. Det er elev 1 som skal skrive. 

Men! Det er veldig viktig at alle hjelper ham med hva gruppen mener at et 

stjernehjul kan brukes til) 
2. Gå inn på internettsiden viten.no, det er lenke her: Gå inn her til Viten.no. Du skal gjøre 

oppgavene som ligger her, og vise dette til læreren. (To og to) 

3. Dere skal legge inn en lenke til viten.no oppgavene på wikien. (Elev 3) 

Her er lenken: http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn  

4. Tegn inn Stjernetegnene Orion, Storebjørn og Tyren på et ark. Bruk stjernehjulet deres. 

Husk overskrift over hvert stjernetegn. Tegningen skal vi scanne inn, slik at vi får på 

Wikien. Hjelp hverandre! 

Tegn én hver: (Elev 1) (Orion), (Elev 2) (Storebjørn), (Elev 3) (Tyren), (Elev 4) (Tyren). 

5. Fyll ut tabellen: (Alle – Elev 1 skriver) 

 Hva er det? Beskriv 

Betelgeuse  

Pleiadene  

Kassiopeia  

Tabellen deres skal inn på Wikien 

6. Spill og se om dere kan huske de ulike stjernebildene. 

Lag billedlotto-kortene: Du må klippe dem ut etter linjene. Finn ut navnet på stjernebildet 

kortet viser. Spill først med de kortene som har «tegninger» av figuren. Spill deretter med 

kortene som har «kun stjernene». Lag tabell over hvordan det går i hver runde. Dette er 

gøy! Hjelp hverandre til å lære stjernetegnene, dere kommer til å bli best i klassen i dette 

emnet Ta bilder av billedlottoen og legg ut på wikien. 
Figur 5.4: Oversikt over arbeidsoppgavene til emnet "Stjernebilder". Én bestemt elev fikk beskjed om å skrive 

(den med best forutsetninger), men alle skulle bidra. Noen oppgaver krevde samarbeid mellom to elever og andre 

var felles for hele gruppen (alle). 

Alt fagstoff var tilgjengeliggjort for elevene. Til hvert emne var det funnet fram fagstoff hentet 

fra læreverket Eureka! 8 og fra ulike artikler fra tidsskriftet Illustrert vitenskap. Dette var 

kopiert og lå til sist i mappene.  

På elevenes egen Wiki-side lå det hyperkoblinger til ulike kvalitetssikrede nettsider, tilpasset 

elevenes emne og nivå. Eksempler på nettsteder: Norsk romsenter (Romsenter), Nasjonalt 

senter for romrelatert opplæring (NAROM), European Space Agency (ESA) og NRK Super 

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=1122808&within_tid=720420
http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn
http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn
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Newton (NRK). Hyperkoblingene bidro til at elevene med en gang benyttet wiki-siden, både 

som informasjonsbase og til tekstproduksjon. En annen viktig grunn til at elevene ble gitt 

lenkene, var at de skulle fordype seg i et emne, ikke søke ukritisk på internett. Dette er fordi 

selve informasjonssøkingen kan, for noen elever, bli en viktigere prosess enn det de skal lære 

og produsere av faginnhold. Elever trenger også hjelp og veiledning fra læreren til å bedømme 

troverdigheten av all informasjon de møter på internett (Mork & Erlien, 2010).  

5.1.4 Struktur ved hjelp av prosjektmapper  

Elevene fikk en personlig prosjektmappe. Den inneholdt prosjektinformasjon, gruppens 

arbeidsoppgaver med tips til nyttige nettsider samt noe kopiert fagstoff om det aktuelle emnet.  

Prosjektinformasjonen bestod av fem dokumenter, totalt syv sider: oversikt over forarbeid 

(Vedlegg 25), forberedelse og vurdering av egen læring (Vedlegg 26), prosjektbeskrivelse av 

astronomiprosjektet i uke 6–9 (se Vedlegg 27), vurderingskriterier til wiki (Vedlegg 28), skjema 

for medelevvurdering (Vedlegg 29) og vurderingskriterier for prosjektmappen (se Vedlegg 30). 

Formålet med oversikt over forarbeid var at elevene skulle «tvinges» til å gjøre seg kjent med 

prosjektinformasjonen før prosjektoppstart. Elevene fikk tre arbeidsoppgaver som skulle 

utføres før første undervisningsøkt; dette skulle de signere at var utført. Elevene skulle bli kjent 

med fagstoffet som var utdelt, sette seg inn i reglene for arbeid med wiki, lese 

vurderingskriteriene, teste brukernavn og passord på wiki samt fylle ut kolonne én og to i 

dokumentet forberedelse og vurdering av egen læring. 

Formålet med forberedelse og vurdering av egen læring var at eleven skulle få forståelse og 

perspektiv på egen læring og utvikling. Dokumentet bestod av en tabell med fire kolonner. Før 

prosjektstart skulle eleven fylle ut kolonnene «hva kan jeg om mitt emne i dag» og «hvordan 

kan jeg finne ut mer om mitt emne». Etter ferdigstillelsen av wikien skulle kolonnene «hva har 

jeg lært om mitt emne i løpet av prosjektet» og «hva kan jeg gjøre for å lære mer om mitt emne, 

og astronomi generelt?» fylles ut.  

Formålet med prosjektbeskrivelse av astronomiprosjektet var at elevene skulle få oversikt over 

prosjektet. Prosjektbeskrivelsen tok for seg beskrivelse av en wiki, milepælsplan over prosjektet 

(se Tabell 5.2), beskrivelse av opphavsrettigheter/referanser, oppskrift på hvordan eleven skulle 

gå fram for å komme inn på wikien, brukernavn og passord, samt regler for arbeid med wiki på 

niende trinn med plass for signatur. 
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Regler for arbeidet med wiki på niende trinn ble tatt med for å ansvarliggjøre elevene av hensyn 

til medelevers personvern. Dette fordi publisering av bilder og/eller informasjon om medelever 

på sosiale nettverk er et utbredt samfunnsproblem. Arbeidet med wikien tillot elevene, til en 

viss grad, å bruke mobiltelefonen sin i timen for å ta bilder. Bildene skulle kun inneholde 

arbeidsoppgavene, ikke personer. 

Tabell 5.2: Milepælsplan over prosjektet elevene fikk utdelt. 

Dato Hva? Kommentar 

30/1 Elevene får utdelt arbeidsmappene Den skal ligge i sekken under hele 

prosjektet 

4/2 Oppstart av prosjektet i første time Forarbeidet skal være gjort til 

denne økten 

Vi går igjennom vurderingskriterier 

for Wiki, elevvurderingen og 

arbeidsmappen. 

5/2  To timer arbeid på skolen (torsdag)  

6/2 To timer arbeid på skolen (fredag)  

11/2 En time arbeid på skolen (onsdag)  

12/2 En time arbeid på skolen (torsdag) NB! Nå skal arbeidet være klart for 

elevvurdering 

13/2 En time på skolen til elevvurdering Nå skal din gruppe vurdere en 

annen gruppes arbeid. Les skjema 

for elevvurdering  

25/2 - Hjemmearbeid: Endelig produkt skal 

sluttføres på wikien 

- Sluttfør kolonnene hva har jeg lært og 

hvordan kan jeg lære mer? i dokumentet 

forberedelse og vurdering av egen læring 

Sørg for at oppgaven oppfyller 

vurderingskriteriene til wikien. 

 

26/6 Arbeidsmappene skal leveres inn for 

vurdering 

Se på vurderingskriteriene til 

arbeidsmappen 

 

Hensikten med vurderingskriterier for wiki var at elevene skulle vite hva læreren la vekt på i 

vurderingen av prosjektet. Vurderingskriteriene skulle også fungere som en veiledning 

underveis i prosjektet. Dokumentet inneholdt vurderingskriterier av hva som skulle til for å 

oppnå lav, middels eller høy måloppnåelse for prosjektet (se Vedlegg 28). Tabell 5.3 viser to 

eksempler på disse kriteriene: opphavsrettigheter og bruk kun lovlige bilder til wikien. 

Bevissthet rundt opphavsrettigheter var viktig når elevene skulle arbeide med dette digitale 

prosjektet. Dette fordi mye av grunnlaget for besvarelsen var basert på internettkilder, og det 

var derfor viktig at elevene krediterte riktig. 
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Tabell 5.3: Eksempler på vurderingskriterier. For oversikt over fullstendig vurderingskriterier, se Vedlegg 28. 

Vurderings-

kriterier 

Lav mål-

oppnåelse 

Middels mål- 

Oppnåelse 

Høy måloppnåelse 

Opphavs-

rettigheter 

Ingen av 

bildene, 

linkene og 

filmene har 

opphavs-

rettigheter/ 

referanse til 

slutt i 

dokumentet.  

Noen av 

bildene, 

linkene og 

filmene har 

opphavs- 

rettigheter/ 

referanse til 

slutt i 

dokumentet. 

Bilder, linker og filmer har 

opphavsrettigheter/ referanse markert i 

teksten i tilknytning til bildet og/eller film. 

I tillegg står de i kildelisten til slutt i 

dokumentet. 

Bruk kun 

lovlige 

bilder til 

Wikien 

Ingen bilder 

er hentet inn 

«lovlig» jf. 

beskrivelsen 

under høy 

mål-

oppnåelse 

I hvert fall ett 

bilde er hentet 

inn «lovlig» jf. 

beskrivelsen 

under høy 

måloppnåelse 

Alle bilder er hentet inn jf. Beskrivelsen 

under: 

1. Bruk Google  

2. Trykk på bilder 

3. Trykk på tannhjulet (til høyre) 

4. Velg: avansert søk 

5. Helt nederst, på høyre side kryss av på 

bruksrettigheter. Dette gjør at du får 

fritt tilgang for bruk eller deling. 

6. Velg: Fritt tilgjengelig for bruk, deling 

eller endring, også kommersielt.  

7. Trykk knappen avansert søk. 

8. Nå har du tilgang på lovlige bilder 

  

Hensikten med skjema for medelevvurdering og vurderingskriterier av prosjektmappen var at 

elevene skulle vite hvordan og når medelevvurderingen skulle gjennomføres, og hvordan 

prosjektmappen skulle vurderes.  

Medelevvurderingen fungerte som en midtveisvurdering fra én gruppe til en annen. 

Medelevvurderingsformen var to stjerner og ett ønske (se Figur 5.5). Denne vurderingsformen 

ble valgt for å gi elevene trening i å gi positiv og konstruktiv tilbakemelding på en annen 

gruppes prosjekt, samt nyttiggjøre seg av dette i eget arbeid. For å sikre at elevene forholdt seg 

til medelevvurderingen, skulle de kommentere vurderingen de selv fikk fra én annen gruppe. 

Elevene fikk utdelt egne ark med medelevvurderingstabellen (identisk med Figur 5.5) når 

vurderingen skulle gjennomføres. Én navngitt elev på hver gruppe fikk ansvar for å oppbevare 

arket i sin mappe på gruppens vegne; alle på gruppen var ansvarlige for at elevvurderingen ble 

kommentert.  
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Medelevvurdering 

 

Fra: 

Til: 

 

Du skal nå vurdere en annens gruppe arbeid. For at din vurdering skal være nyttig for den 

andre må du være konkret, og fortelle hva som er bra, og hva vedkommende kan gjøre for å 

forbedre sitt arbeid ytterligere. Du blir vurdert på din tilbakemelding til den andre gruppen. 

 

To stjerner (*) og et ønske 

 

*  

*  

Jeg ønsker at  

 

Den som fikk vurderingen skal under her kommentere hvordan medelevs kommentar bidro 

til å gjøre arbeidet enda bedre. 

Kommentar (skriv også hvorfor det hjalp/ikke hjalp deg/dere. Kommentarer som bra eller 

dårlig er ikke godt nok): 

 

 
Figur 5.5: Medelevvurderingsmetoden ‘to stjerner og ett ønske’. 

Vurderingskriterier av prosjektmappen ga støtte til elevens strukturering av egen 

arbeidsprosess. Det var utarbeidet fem vurderingskriterier for prosjektmappen, som ble vurdert 

etter lav, middels eller høy måloppnåelse (se Tabell 5.4).  

Tabell 5.4: Vurderingskriterier av prosjektmappen. 

Vurderingskriterier for prosjektmappen 
Aktivitet Lav Middels  Høy 

Er elevvurderingen kommentert? Nei Enstavelsesord som bra, 

nei 

Ja, med fulle 

setninger 

Er forarbeidet signert? Nei - Ja 

Er prosjektbeskrivelsen og reglene signert? Nei - Ja 

Er mappen komplett? Nei - Ja 

Er «forberedelse og vurdering av egen 

læring» fylt ut? 

Nei Bare en av delene Alle delene 
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5.2 Utvalg  

Valg av forsøksskole ble gjort på bakgrunn av en antagelse om at det var ett begavet barn blant 

elevene. Denne antakelsen bygde på personlige observasjoner av vedkommende i løpet av en 

tidligere praksisperiode. Et tilleggspoeng med utvalget var kjennskap til elevene fra før, slik at 

gjennomføringen av undervisningsopplegget kunne skje i en så realistisk 

undervisningssituasjon som mulig. Skolen ligger sentralt på vestkanten i Oslo og er en typisk 

byskole. 

Undervisningsopplegget ble gjennomført i to parallellklasser på niende trinn, med henholdsvis 

30 og 29 elever. Elevgrunnlaget er hentet fra skolekretsen som sokner til skolen. Henholdsvis 

åtte og syv elever i de to klassene (25 % av elevmassen) hadde annen etnisk bakgrunn og derav 

norsk som annetspråk. De fleste av disse elevene ble ansett som svake i naturfag hovedsakelig 

grunnet norskspråklige utfordringer (lesing og skriving). Én elev var så svak at læreren var 

usikker på hvor mye muntlig informasjon vedkommende fikk med seg — leseferdigheter og 

skriveferdigheter var på et kritisk lavt nivå.  

Undervisningsopplegget ble tilrettelagt for behovene til hele elevgruppen. I tillegg til tilpasning 

til begavede barn var det nødvendig å tilpasse for elever med store språkutfordringer, 

skolevegring og dysleksi. Imidlertid vil et prosjekt utført av en ekstern lærer ikke kunne bistå 

de svakeste elevene godt nok fordi det krever en helhetlig tilnærming basert på god relasjon 

mellom lærer og elev. Dette er et tidkrevende arbeid. Basert på mitt forskningsspørsmål som 

omhandler begavede barn, tas ikke ytterligere utfordringer rundt disse elevene med videre i 

oppgaven.  

Elevenes naturfaglærer deltok i organiseringen av prosjektet. Han bidro med avgjørende 

informasjon om elevenes kompetanse og interesse, samt hjelp med praktiske gjøremål som å 

skaffe tilgang til datamaskiner. Naturfaglæreren gjennomførte parallelt med dette prosjektet 

muntlige prøver med elevene i et annet emne. Min rolle, i tillegg til å utforme 

undervisningsopplegget, var å ta over klassen og gjennomføre undervisningsopplegget. 

Vurdering og tilbakemelding til elevene ble også gjennomført av meg. 

5.3 Gjennomføring 

Undervisningsopplegget ble gjennomført i uke 6–9 i 2015 (se Tabell 5.5). Prosjektet pågikk i 

samme periode i begge klasser, og elevene fikk åtte arbeidstimer med lærer på skolen. I enkelte 

av timene var det kun halv klasse, noe som muliggjorde tettere oppfølging av hver enkelt elev. 

Prosjektets avslutningsdato var midt i uke 9 (28.02.2015).  
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Tabell 5.5: Undervisningsopplegget ble gjennomført i uke 6–9, 2015. Prosjektet pågikk i samme periode for begge 

klassene, og de ble gitt åtte arbeidstimer med lærer på skolen. 

Astronomiprosjekt 

Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9  

Arbeid på skolen og hjemme Arbeid på skolen og hjemme  Vinterferie Hjemmearbeid 

 

5.3.1 Tilrettelegging av gjennomføring 

Elevene med språkutfordringer ble samlet til en felles gjennomgang av prosjektmappen og 

prosjektinformasjonen. Det ble lest høyt og beskrevet for elevene hva de skulle gjøre både i 

forarbeidet og i oppgaveløsningen. Elevene fylte da ut kolonnene i Forberedelse og vurdering 

av egen læring og signerte. Én elev med særdeles svake norskkunnskaper fikk bistand til å fylle 

ut kolonnene, men han signerte selv. 

Flere elever kan trolig kategoriseres som skolevegrere, i ulik grad. Én slik elev er nylig kommet 

tilbake fra langvarig fravær fra skolen. Denne eleven var avhengig av å jobbe sammen med en 

spesiell elev, samt at han ikke måtte bli eksponert på noen måte. Han måtte trygges på at han 

skulle få arbeide i ro. Dette ble ivaretatt gjennom at gruppen som helhet ble forespurt om status 

på prosjektet, slik at hvem som helst på gruppen kunne svare. 

Én elev med sterk dysleksi fikk tilbud om å lese inn sin tekst på lydfil og levere på 

læringsplattformen Its Learning. Han kunne da skrive stikkord på wikien. Imidlertid ble det 

gjort avtale om at han kunne vise sin tekst til læreren for å få hjelp med ortografi og 

formuleringer. Oppgavene ble gjennomgått, og råd ble gitt om hvor i fagstoffet han ville finne 

svar på oppgavene. På denne måten slapp han å lese unødig mye tekst, og kunne i større grad 

konsentrere seg om å besvare oppgavene. De jevne samtalene underveis gjorde at innlesning på 

lydfil ikke ble nødvendig. 

5.4 Elevspørreundersøkelse  

Spørreskjema ble benyttet for å innhente informasjon om hva som fremmer motivasjon for 

læring i naturfag hos elever på ungdomsskolen. Elevene deltok i totalt to spørreundersøkelser: 

én før (pretest) og én etter (posttest) gjennomføringen av undervisningsopplegget i astronomi 

(se Vedlegg 31 og Vedlegg 32). Dette for å kunne sammenligne elevenes motivasjon for 

naturfag før og etter gjennomført undervisningsopplegg.  
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5.4.1 Utforming 

Hensikten med pretesten var å kartlegge elevenes opplevelse av tidligere naturfagundervisning. 

Spørsmålene fokuserte på elevens opplevelse av mestring i naturfag, indre og ytre motivasjon 

for naturfag, opplevelse av om lærerens vurdering/tilbakemelding var motivasjonsfremmende, 

opplevelse av vurderingens nytte, og om eleven selv visste hva han skulle gjøre for å nyttiggjøre 

seg av faglige tilbakemeldinger. Følgende er eksempler på spørsmål som hadde til hensikt å 

avdekke om eleven forsto hva han skulle gjøre med de faglige tilbakemeldingene fra læreren: 

«jeg vet hva jeg bør gjøre for å bli bedre i naturfag» (spørsmål 6), og «jeg er opptatt av å bruke 

tilbakemeldingene jeg har fått til å bli bedre i naturfag» (spørsmål 10) (se Vedlegg 31). 

Pretesten bestod av totalt 17 spørsmål med prekodede svar, altså forhåndoppgitte 

svaralternativer, og betegnes som et strukturert spørreskjema (Johannessen et al., 2010). Elleve 

av disse spørsmålene hadde Likert-skalaer med fem verdier for å inkludere et nøytralt alternativ. 

I pretestens spørsmål tilknyttet astronomiprosjektet hadde tre av fire spørsmål prestrukturerte 

svaralternativer elevene kunne velge imellom (se Tabell 5.6). Formålet med disse spørsmålene 

var å avdekke hvilke arbeidsmetoder elevene likte i naturfag, hvilke astronomiemner de kjente 

til — og hvilke av emnene de ønsket å jobbe med i astronomiprosjektet. Det siste spørsmålet 

var om eleven ønsket å jobbe alene eller i gruppe under prosjektet.  

Tabell 5.6: Oversikt over spørsmål med prestrukturerte svaralternativer fra pretesten. (For fullstendig oversikt over 

svaralternativer, se Vedlegg 31 for pretesten). 

Nr. Spørsmål Eksempel på svaralternativer 

14 Hvilke arbeidsmetoder og aktiviteter 

liker du i naturfag? Sett gjerne flere 

kryss i tabellen 

Jeg liker klassesamtaler 

Jeg liker å gjøre praktiske forsøk 

Jeg liker å skrive i naturfag 

15 Hvilke astronomitemaer har du hørt 

om? 

Lys – elektromagnetisk spektrum 

Stjernebilder 

Planeter i andre solsystemer 

16 Velg minst fire temaer du ønsker å 

jobbe med.  

Lys – elektromagnetisk spektrum 

Stjernebilder 

Planeter i andre solsystemer 

 

Hensikten med posttesten var å kartlegge elevenes opplevelse av mestring under 

astronomiprosjektet, om de likte arbeidsmetoden (å lage wiki), hvordan de verdsatte 

elevmedvirkningen prosjektet bygget på, om de opplevde å ha kontroll på eget arbeid, elevens 

indre og ytre motivasjon under prosjektet, opplevelse av egen arbeidsinnsats, nytten av 

vurdering for læring samt hva de likte/ikke likte med prosjektet. 
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Posttesten bestod av 21 spørsmål hvor 19 var prekodede og to var åpne svar. Derfor betegnes 

posttesten som et semistrukturert spørreskjema (Johannessen et al., 2010). Hensikten med de 

åpne spørsmålene var å få tilbakemelding på hva elevene likte med astronomiprosjektet og hva 

de mente kunne vært bedre. Femten av spørsmålene hadde Likert-skala bestående av fem 

verdier.  

Pre- og posttesten inneholdt både atferdsspørsmål og holdningsspørsmål. Atferdsspørsmålene 

kartla for eksempel hva eleven gjorde i naturfagundervisningen før astronomiprosjektet.  Et 

eksempel er: «Hvor ofte tenker du i forbindelse med naturfagundervisning er det friminutt 

allerede?» Holdningsspørsmålene avdekket meninger, holdninger og vurdering av forskjellige 

fenomener (Johannessen et al., 2010). Se eksempler på holdningsspørsmål i Tabell 5.7. 

Spørsmålene i pre- og posttesten ble sortert under ulike deltemaer (se Tabell 5.7). 

Tabell 5.7: Oversikt over temaer i pre- og posttesten med oversikt over antall spørsmål under hvert tema, inkludert 

spørsmålseksempler (se Vedlegg 31 for pretesten, og Vedlegg 32 for posttesten).  

Tema Antall spm 

i pretest 

Antall spm  

i posttest 

Eksempler på spørsmål 

Naturfagtrivsel 1 1 «Jeg synes de siste ukene med 

astronomiprosjektet har vært 

morsomme»  

Mestring av 

naturfag 

3 2 «Jeg er flink i naturfag»  

Arbeidsmetoder i 

naturfag 

1 1 «Jeg likte å lage Wiki»  

Elevmedvirkning 2 2 «Jeg likte å bli spurt på forhånd om 

hvilke temaer jeg hadde mest interesse 

i»  

Kjennskap til 

emner 

1 - «Kryss av for hvilke av temaene du har 

hørt om tidligere»  

Indre og ytre 

motivasjon 

5 2 «Astronomiprosjektet har gjort meg mer 

nysgjerrig på verdensrommet»  

Vurdering 4 3 «Elevvurderingen jeg fikk av medelever 

var nyttig» 

Om 

arbeidsprosessen  

- 2 «Jeg opplevde å ha kontroll på 

prosjektet mitt under hele 

astronomiprosjektet»  

Opplevelse av egen 

innsats 

- 2 «Jeg er fornøyd med egen innsats i 

Astronomiprosjektet»  

Nytten av egen 

innsats? Nytten av 

forarbeid 

- 2 «Jeg opplevde at det var nyttig å ha 

gjort forarbeidet før vi startet opp»  

Tilbakemelding på 

astronomiprosjektet 

- 2 «Nevn tre ting som du liker med 

Astronomiprosjektet» 
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Elevene ble bedt om å oppgi navn på spørreundersøkelsene. På pretesten var det nødvendig 

med navn for å kunne gruppere elevene for astronomiprosjektet. På posttesten var hensikten å 

se om det var utvikling i elevenes motivasjon og holdning til faget etter prosjektet. I 

registrerings- og analysearbeidet fikk den enkelte elev en lik tallidentitet i begge 

undersøkelsene. Denne tallidentiteten ble benyttet i sammenligningen av svarene, men kan ikke 

spores tilbake til den enkelte elev.  

Før spørreundersøkelsen ble gjennomført, ble den testet ut på en gruppe mastermedstudenter, 

som er ferdig utdannet lærere. I tillegg gjennomførte min sønn som går i åttende klasse, og en 

jevnaldrende venn spørreundersøkelsen. Tilbakemeldingene bidro til å gjøre spørsmålene mer 

presise, hvilke verdier Likert-skalaene skulle inneholde, og korrigerte språk og layout. 

5.4.2 Gjennomføring 

Det ble satt av én skoletime (45 minutter) til å besvare spørreskjemaene. Før elevene fikk utdelt 

skjemaet, ble det gitt informasjon om undersøkelsens hensikt. Det var naturfaglæreren som ga 

informasjon og pretesten til elevene, mens posttesten ble gjennomført med meg til stede. På 

posttesten hjalp jeg én svak elev ved at jeg leste spørsmålene høyt mens han krysset av. 

Posttesten ble gjennomført i prosjektets siste undervisningstime i uke 7 fordi det i påfølgende 

uke var vinterferie (uke 8). Gjenstående arbeid med å ferdigstille prosjektet til leveringsdato 

måtte gjøres hjemme, da det ikke var satt av mer undervisningstid på skolen. I uke 9 begynte 

elevene med nytt naturfagemne, derfor var det viktig å få elevenes tilbakemelding på prosjektet 

mens de ennå hadde dette friskt i minne. 

5.4.3 Dataregistrering og analysemetode 

Det statistiske analyseverktøyet SPSS (Statistical Package for The Social Sciences, versjon 22) 

ble benyttet i analysen av de kvantitative dataene. Spørreskjemaene ble gjennomgått to eller tre 

ganger, for å sikre at verdiene var registrert riktig.  

Svarresponsen på pre- og posttesten var henholdsvis 93 % (N = 55) og 86 % (N = 51), hvilket 

kategoriseres som meget høyt. Bortfallet av respondenter skyldtes sykdom, og regnes derfor 

som tilfeldig (Johannessen et al., 2010). Enkelte spørsmål ble ikke besvart av respondentene. I 

pretesten var det ni tilfeller av totalt 935 spørsmål, mens på posttesten gjaldt det ti tilfeller av 

totalt 969 spørsmål. Andelen ubesvarte spørsmål var så lav at det ikke hadde noen innvirkning 

på analysen. 

Fem av svarene måtte bearbeides før de kunne registreres i SPSS. Det var fordi det var krysset 

av for to svaralternativer på ett spørsmål. I pretesten skjedde dette ved tre av 935 spørsmål, og 
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i posttesten skjedde det ved to av 969 spørsmål. Respondentene markerte for tre ulike 

kombinasjoner: nøytral og enig, enig og veldig enig, og/eller 1-2 ganger i måneden og 1 gang 

i uken. Ved nøytral og enig ble svaralternativet enig valgt fordi når respondenten markerer for 

to valg, kan en ikke anse svaret for å være helt nøytralt, og derfor ble respondenten tildelt et 

verdiladet svar. Ved enig og veldig enig ble svaralternativet enig valgt fordi respondenten ikke 

viste en klar preferanse for det mest ekstreme svaralternativet. Ved 1-2 ganger i måneden og 1 

gang i uken ble svaralternativet 1-2 ganger i måneden valgt fordi differansen mellom de to 

valgte svarene var stor, og derfor viste ikke respondenten en klar preferanse i sitt svar.  

Svardistribusjoner ble visuelt inspisert for hvert spørsmål. Pre- og posttestens spørsmål ble 

sammenlignet, og fordi spørsmålene ble stilt før og etter gjennomføringen av 

undervisningsopplegget framkom det ordendinger ved dette spørsmålet. Spørsmålet fra 

pretesten lød: Hvor ofte tenker du i forbindelse med naturfagundervisningen «er det friminutt 

allerede?», mens i posttesten lød det slik: Hvor ofte tenkte du i løpet av astronomiprosjektet: 

«er det friminutt allerede?» Ordendringene er å regne som ubetydelige, og ble derfor sett bort 

ifra under sammenligningen. 

Ved analyse av Likert-spørsmålene ble det ikke funnet noen meningsbærende forskjeller 

mellom ulike nyansene av henholdsvis negative, nøytrale eller positive svar. Resultatene 

presenteres derfor i redusert form. Svaralternativene veldig uenig og uenig ble kategorisert som 

en uenig-kategori (U); hverken enig eller uenig ble kategorisert som nøytral-kategori (Nø); enig 

og veldig enig ble kategorisert som en enig-kategori (E). 
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6. Undervisningsopplegg: Resultat 

Funnene fra elevundersøkelsene i begge klasser presenteres samlet fordi eventuelle forskjeller 

mellom dem ikke er interessante. Analysene blir presentert innenfor hovedområdene faglige 

arbeidsmetoder og faglig struktur. Bakgrunnen for inndelingen er funnene fra 

erfaringskartleggingen hvor det kom fram at disse to hovedområdene var viktige elementer i 

undervisningen av begavede barn Det begavede barnets svar på spørsmålene presenteres 

fortløpende.  

6.1 Faglige arbeidsmetoder 

Astronomiprosjektet vektla arbeidsmetodene gruppearbeid, fagfordypning, elevbruk av IKT, 

skriving og lesing etter de høyest rangerte arbeidsmetodene fra begavede barn (med unntak av 

skriving) (se Tabell 4.3). Dette samsvarte godt med elevenes interesse (se Tabell 6.1). I tillegg 

foretrakk elevene praktiske forsøk, tavleundervisning og ekskursjon. De to sistnevnte 

arbeidsmetodene var ikke aktuelle i prosjektet, mens praktiske forsøk ble ivaretatt gjennom 

praktiske elementer i arbeidsoppgavene. Praktiske forsøk er ikke forenlig med emnet astronomi 

fordi det er et observasjonelt fagfelt. Det praktiske elementet elevene ønsket, ble derfor ivaretatt 

ved at noen grupper fikk praktiske oppgaver som en del av arbeidsoppgavene de skulle gjøre. 

For eksempel skulle gruppen stjernebilder lage et stjernehjul og gruppen The Big Bang illuderte 

universets ekspansjon ved hjelp av ballonger.  
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Tabell 6.1: Arbeidsmetoder i naturfag rangert etter elevenes interesse, hentet fra pretesten. Metodene markert i 

kursiv forfølges videre i analysen, tavleundervisning og ekskursjon var ikke aktuelle for astronomiprosjektet. 

Kolonnen til høyre viser svarene til den begavede eleven.   

Nr. Arbeidsmetoder Respons  

(N = 55) 

Prosent Begavet elev  

 

1 Praktiske forsøk 49 89 %   

2 Gruppearbeid 46 84 %   

3 Tavleundervisning 38 69 %   

4 Fagfordypning 34 62 %   

5 Ekskursjon 33 60 % – 

6 Elevbruk av IKT 27 49 % – 

7 Skriving  21 38 %   

8 Selvstendig lesing 19 35 %   

9 Selvstendig arbeid 18 33 % – 

10 Klassesamtaler 16 29 % – 

11 Skriftlige oppgaver i timen 15 27 %   

12 Dramatisering    9 16 % – 

12 Høytlesing   9 16 % – 

14 Ingen av dem   1   2 % – 

 

6.1.1 Gruppearbeid  

Det store flertallet av elevene markerte for gruppearbeid (Tabell 6.1). Den store andelen som 

likte gruppearbeid støttes av at nesten alle elevene (90 %) ønsket å jobbe i gruppe under 

astronomiprosjektet (pre: N = 52). Tilnærmelsesvis alle elevene likte å bli spurt på forhånd om 

de ville jobbe alene eller i gruppe under prosjektet (post: E = 90 %, Nø =10 %, U = 0 %, N = 

50).  

Den begavede eleven likte gruppearbeid (Tabell 6.1). Under prosjektet ønsket han å jobbe i 

gruppe, noe han satte pris på å blir spurt om og senere trakk frem som et positivt element med 

prosjektet: «[Jeg likte] at jeg fikk jobbe med noen som jeg samarbeidet godt med».  

Elevene var i hovedsak fornøyd med gruppearbeidet under astronomiprosjektet. Dette kom fram 

i hele 38 positive kommentarer på posttesten. Alle elevene hadde mulighet til å gi tre positive 

og tre forbedringskommentarer til astronomiprosjektet. De positive kommentarene som angikk 
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grupper ble delt inn i følgende kategorier (antall kommentarer i parentes): å jobbe i grupper 

(20), grupper som samarbeidet godt (13) og gruppesammensetning, størrelse og faglig nivå (5). 

Én elev framhevet: «[m]an kom på gruppe med minst én på ditt eget nivå. Og kom på gruppe 

med de man kjente».   

Kun et fåtall av elevene (7) nevnte spesielt at de ikke var fornøyd med gruppearbeidet. 

Kommentarene omhandlet generelt et ønske om å være på annen gruppe. Én misfornøyd elev 

framhevet hvordan sosiale utfordringer skapte faglige problemer, slik at gruppearbeidet ikke 

fungerte tilfredsstillende: «[i]kke komme på gruppe med en som ikke liker meg i det hele tatt, 

og en som jeg ikke kjenner, når alle andre fikk bra grupper.» Det er kjent at ulike sosiale 

utfordringer elevene imellom påvirker skolearbeidet, det er imidlertid vanskelig for læreren i 

detalj å orientere seg om stadige skiftninger i ulike vennskapsrelasjoner.  

6.1.2 Fagfordypning  

Tre fjerdedeler av elevene likte å fordype seg i ett tema over tid, slik de fikk gjøre i 

astronomiprosjektet (post: E= 73 %, Nø = 20 %, U = 7 %, N = 51). Dette er en økning fra 

pretesten hvor 62 % av elevene markerte for fagfordypning som arbeidsmetode i naturfag 

(Tabell 6.1). Dette ble ytterligere understreket av at én femtedel av elevene (9) framhevet i 

kommentarene på posttesten at fagfordypning var et gode med astronomiprosjektet. I tillegg 

opplevde omtrent halvparten av elevene at astronomiprosjektet hadde gjort dem mer nysgjerrige 

på verdensrommet (post: E = 47 %, Nø = 35 %, U = 18 %, N = 51). 

Den begavede eleven likte fagfordypning (Tabell 6.1). Han likte å fordype seg i ett tema slik 

han fikk gjøre under astronomiprosjektet og trakk senere fram fordypning som et positivt 

element med prosjektet: «det å fordype seg i et tema som jeg alltid var interessert i, og nysgjerrig 

på» og «at jeg lærte ting jeg ikke visste om fra før». Prosjektet hadde også gjort ham mer 

nysgjerrig på verdensrommet. 

Det å bli spurt om hvilket emne de ønsket å fordype seg i under astronomiprosjektet, ble 

fremhevet som positivt av det store flertall av elevene, inkludert den begavede eleven,  

(post: E = 88 %, Nø = 10 %, U = 2 %, N = 51). I tillegg framhevet elevene i kommentarene at 

de likte at fordypningsprosjektet åpnet opp for større grad av frihet (9) og eget ansvar (12). Én 

elev skrev: «jeg likte at vi fikk jobbe hjemme og på skolen. Og fikk styre det vi gjorde selv.» 
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6.1.3 Lesing, skriving og elevbruk av IKT  

Selvstendig lesing og skriving i naturfag ble foretrukket av én tredjedel av elevene inkludert 

den begavede eleven. I tillegg hadde halvparten markert for bruk av digitale verktøy i 

undervisningen (Tabell 6.1). Etter astronomiprosjektet sa over halvparten av elevene, inkludert 

den begavede eleven, at de likte å lage wiki, (post: E =57 %, Nø = 33 %, U = 10 %, N = 51).  

IKT var en sentral del av astronomiprosjektet, og elevene ga 34 kommentarer som omhandlet 

IKT. De positive tilbakemeldingene ble kategorisert i to kategorier: å lage wiki (13) samt å 

bruke pc (4). Én elev sa: «Jeg likte at oppgaven leveres via Wiki», og en annen elev framhevet: 

«Vi brukte pc, det gjorde det lett å arbeide på skolen og hjemme».  

Forbedringskommentarene ble kategorisert i fem kategorier: tekniske utfordringer ved bruk av 

wiki (6), wikien var uvant/vanskelig å forstå (5), bruke et annet program (1), generelt negativ 

til wiki (3) og sikrere passord (2).  IKT-utfordringene var i særdeleshet knyttet til wikiens 

funksjon fordi elevene hadde opplevd å miste arbeid de hadde skrevet inn. De hadde fått tildelt 

egne brukere med eget passord. Det var primært to utfordringer med IKT: den ene var perioder 

med ustabilt internett på skolen, den andre var at elevene ikke brukte egne brukere på wikien. 

De gikk inn på samme bruker på flere datamaskiner, hvilket skapte problemer når de skulle 

lagre arbeidet sitt. I tillegg viste det seg at flere av elevene syntes det var vanskelig å lese ulike 

«pop-up-meldinger» på wikien som kom fram i forbindelse med lagring. Det viste seg at flere 

elever ikke forholdt seg til beskjeder eller kommandoer programmet kom med for å sikre 

lagring av data. Elevene slo av maskinene, «eller bare svarte noe» som en elev fortalte. Noen 

elever uttalte at de hadde vansker med å følge systemets beskjeder fordi det sto på engelsk. 

Fellesbeskjeder gitt av læreren om å vente med å slå av PC ved ustabilt nett, logge seg av wiki-

brukeren etter bruk og å ikke «bare svare noe» på spørsmål fra programmet, nådde dessverre 

ikke inn hos flere. Dette er en kjent problemstilling hos ungdom i denne alderen, og var intet 

unntak under dette prosjektet. 

Oppsummering 

De fleste elevene, inkludert den begavede eleven, var fornøyde med fagfordypning og 

gruppearbeid som arbeidsmetode under astronomiprosjektet. Elevene var i tillegg veldig 

fornøyde med hvordan gruppearbeidet fungerte. Stor grad av autonomi i oppgaveløsningen, og 

medbestemmelse i valg av tema ble framhevet som spesielt positivt. Den begavede eleven, og 

de fleste av hans medelever, likte å lage wiki. Imidlertid opplevde enkelte av elevene tekniske 

utfordringer fordi de manglet gode nok IKT-ferdigheter. Videre var mange av elevene, inkludert 

den begavede, blitt mer nysgjerrig på verdensrommet etter astronomiprosjektet 
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6.2 Faglig struktur  

Prosjektmappen inneholdt vurderingskriterier for både prosjektmappen og det skriftlige 

arbeidet på wiki. I underkant av to tredjedeler (69 %) av elevene, inkludert den begavede eleven, 

uttalte at de forsto hvilke kriterier astronomiprosjektet skulle vurderes etter (post: E = 69 %,  

Nø = 19 %, U = 12 %, N = 51).  

6.2.1 Prosjektmapper 

Prosjektmappene hadde til hensikt å fremme elevenes individuelle arbeidsstruktur og å hjelpe 

dem til å få oversikt. Mappene ble framhevet som et positivt element av elevene (3). Majoriteten 

av elevene, inkludert den begavede eleven, opplevde å ha kontroll på prosjektet sitt under 

prosjektperioden (post: E = 78 %, Nø = 16 %, U = 6 %, N = 51).  

Prosjektmappen skulle vurderes etter oppgitte vurderingskriterier, ikke faglig innhold (se Tabell 

5.4: Vurderingskriterier av prosjektmappen. Hver mappe ble individuelt vurdert av lærer i 

etterkant av prosjektet, og det var 58 av 59 elever som leverte prosjektmappene til vurdering. 

Mappene som oppnådde høy måloppnåelse (59 %), oppfylte alle vurderingskriteriene. Den 

begavede eleven oppnådde høy måloppnåelse på sin prosjektmappe. Mappene som fikk middels 

måloppnåelse (15 %), oppfylte ikke alle kriteriene. Det var gjennomgående at forberedelse og 

vurdering av egen læring kolonne tre og fire ikke var fylt ut (se Vedlegg 26). Mappene med lav 

måloppnåelse (26 %) oppfylte kun ett eller ingen av kriteriene, dette på tross av lærers 

regelmessige påminnelse om arbeidsoppgavene i prosjektmappen var det elever som ikke 

gjennomførte dette.  

Det store flertallet av elevene forholdt seg til prosjektmappene, og majoriteten opplevde å ha 

kontroll på eget prosjekt.  

6.2.2 Wiki 

Noen av arbeidsoppgavene på wikien skulle besvares individuelt, og andre i samarbeid på 

gruppen. Over tre fjerdedeler av elevene inkludert den begavede eleven, likte at alle på gruppen 

fikk tildelt egne ansvarsområder (post: E = 76 %, Nø = 14 %, U = 10 %, N = 51). Under 

astronomiprosjektet opplevde nærmest alle elevene å få til oppgavene, mens ved vanlig 

naturfagundervisning opplevde kun tre fjerdedeler det samme (pre: E = 78 %, Nø = 18 %,  

U = 5 %, N = 55 post: E = 92 %, Nø = 8 %, U = 0 %, N = 51). Den begavede eleven opplevde 

å både få til oppgavene under astronomiprosjektet og under vanlig undervisning.  

Midtveis i prosjektet vurderte gruppene hverandres wikiside ved bruk av vurderingsformen to 

stjerner og ett ønske. Omtrent tre fjerdedeler av elevene var fornøyde med elevvurderingen de 
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ga den andre gruppen (post: E = 69 %, Nø = 27 %, U = 4 %, N = 49). Den begavede eleven 

stilte seg nøytral til dette. Imidlertid opplevde kun omtrent én tredjedel av elevene, inkludert 

den begavede eleven, at elevvurderingen de mottok var nyttig (post: E = 38 %, Nø = 38 %,  

U = 24 %, N = 47). Som forbedringspotensial med astronomiprosjektet nevnte én elev 

elevvurderingen: «Elevvurderingen fra den andre gruppen var dårlig, men det betyr ikke at 

elevvurderinger er dårlige». Eleven reflekterer at selv om elevvurderingen han selv mottok ikke 

var konstruktiv, ser han nytten i å få vurdering fra andre i eget læringsarbeid.  

Elevene ble vurdert individuelt basert på gruppens wikiside. De oppnådde lav, middels eller 

høy måloppnåelse basert på vurderingskriteriene for wiki (se Vedlegg 28). I tillegg fikk hver 

elev en skriftlig tilbakemelding med tips til forbedring. Dette var ønsket av tilnærmelsesvis alle 

elevene; den begavede eleven stilte seg imidlertid nøytral til dette (pre: E = 96 %, Nø = 4 %, 

U = 0 %, N = 55). I underkant av tre fjerdedeler, inkludert den begavede eleven, sa de var 

opptatt av å bruke tilbakemeldingene de fikk til å bli bedre i naturfag (pre: E = 69 %,  

Nø = 29 %, U = 2 %, N = 55). 

Elevenes måloppnåelse på wikien fordelte seg slik: høy (34 %), middels (54 %) og lav (12 %) 

(N = 59). De som fikk høy måloppnåelse hadde besvart alle oppgavene, teksten var skrevet med 

egne ord, bilder hadde bildetekst, kildehenvisninger var inkludert, og oppgaven hadde tydelig 

og god struktur. Et eksempel på en besvarelse som oppnådde høy måloppnåelse er den praktiske 

oppgaven hvor elevene skulle illudere universets ekspansjon (se Figur 6.1). Elevene viste 

tydelig at de forsto at galaksene selv ikke ekspanderer slik universet gjør. De illustrerte og 

beskrev godt hvordan de tenkte. De elevene som oppnådde middels måloppnåelse, besvarte de 

fleste oppgavene godt, men ofte var ett spørsmål ubesvart, og/eller oppgaven bar preg av noe 

avskrift uten kildehenvisninger. I tillegg var det noe manglende oppgavestruktur. De wikisidene 

som ikke ble levert, oppnådde lav måloppnåelse. Dette gjaldt elevene på to grupper med temaet 

stjernebilder. Elevgruppen kjennetegnes av faglige, språklige og generelle 

skolemotivasjonsutfordringer i flere fag, inkludert naturfag. Ivaretagelsen av de svakeste 

elevene vil ofte kunne være utfordrende i et slikt prosjekt hvor læreren er ekstern og derfor 

manglet den gode elevrelasjonen som er viktig for å kunne støtte for læring. Ettersom denne 

oppgavens forskningsspørsmål omhandler begavede barn, gås det videre ikke mer i dybden på 

denne problematikken. Den begavede eleven oppnådde høy måloppnåelse på sin wiki. 

Vurderingene som ble gitt av læreren, samsvarte godt med elevenes opplevelse av hvor 

fornøyde de var med det faglige innholdet de hadde levert under astronomiprosjektet (post:  

E = 84 %, Nø = 16 %, U = 0 %, N = 50). 
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Eksempel på elevbesvarelse med høy måloppnåelse 

 

Figur 6.1: Et eksempel på en besvarelse med høy måloppnåelse på oppgave 7 fra oppgavesett 

9: Big Bang-teorien. Bildene illuderer universets ekspansjon. Hentet fra elevenes wikiside. 

Gjengitt med tillatelse.  

  

Oppsummering 

Det store flertallet av elevene, inkludert den begavede eleven, forholdt seg til prosjektmappen 

og de opplevde å ha kontroll under prosjektet. I tillegg likte både den begavede eleven og hans 

medelever det individuelle ansvaret prosjektet la opp til. Tilnærmelsesvis alle elevene leverte 

en faglig god wiki. 

6.3 Oppsummering 

Astronomiprosjektet gjorde arbeidsmetoden fagfordypning attraktiv for de fleste elevene. De 

opplevde stor grad av frihet i oppgaveløsningen, og mange elever ble mer nysgjerrige på 

verdensrommet. Elevene likte spesielt godt å bli spurt om hvilke fordypningsemner de ønsket 

å jobbe med, samt om de ønsket å jobbe i gruppe eller selvstendig. Det store flertallet likte 

gruppearbeidet astronomiprosjektet la til rette for, og særlig gruppesammensetningen basert på 

nivå og interesse ble framhevet. Dette stemte overens med den begavede elevens svar.   

Prosjektmappene og å lage wiki var sentrale i prosjektet. Tre fjerdedeler av elevene opplevde å 

ha kontroll over eget arbeid. I tillegg oppnådde det store flertall høy eller middels måloppnåelse 

på arbeidet i prosjektmappen. Wiki som digitalt verktøy bidro til at flere elever ble positive til 
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bruk av IKT i naturfag. Imidlertid opplevde noen av elevene tekniske utfordringer. Under 

astronomiprosjektet opplevde nærmest alle elevene å få til oppgavene de ble gitt. Alle 

wikisidene, med unntak av to, var av god kvalitet. Den begavede eleven likte å lage wiki, og 

hans arbeid oppnådde høy måloppnåelse. Lærerens vurdering samsvarte med elevenes 

tilfredshet av det faglige innholdet de hadde levert.  
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7. Diskusjon 
I diskusjonskapittelet vil hovedfunnene fra undersøkelsene bli diskutert innenfor 

identifiseringsfasene til Idsøe (2014). Formålet er å vise hvordan identifiseringsarbeidet kan 

støtte læreren slik at han kan gi det begavede barnet de læringsforutsetningene som behøves for 

at motivasjon for læring skapes.  

7.1 Nomineringsfasen 

I den første identifiseringsfasen vil kjente karaktertrekk ved begavede barn bli drøftet. 

Viktigheten av lærerens kunnskap om å skille skoleflinke fra begavede elever, samt forståelse 

av hvordan en bør møte det asynkrone, perfeksjonistiske og faglig utbroderende begavede 

barnet på en god måte blir løftet fram. Gjennom kartleggingssamtale med viktige aktører i det 

begavede barnets liv samles trådene i denne fasen. Dette danner grunnlag for lærerens videre 

arbeid med å fremme barnets læring og skolemotivasjon.   

7.1.1 Karaktertrekk 

Et av hovedfunnene fra studien er at det begavede barnet kan være vanskelig å oppdage fordi 

det ofte settes likhetstegn mellom skoleflink og begavet, hvilket samsvarer med litteraturen 

(Idsøe, 2014; Idsøe & Skogen, 2011; Lie, 2014). Det er derfor av stor viktighet at lærere blir 

klar over hva det vil si å være begavet. På bakgrunn av dette bør kunnskap og informasjon om 

hvilke konsekvenser begavelsen har for elevens læringsarbeid bli kjent. Alle informantene 

understreket at de begavede barna må identifiseres slik at lærerne kan møte dem med tilpasset 

undervisning, fordi de lærer og betrakter verden på en annen måte enn andre barn, noe som 

også støttes av teorien (George & Gilbert, 2011; Idsøe, 2014; Idsøe & Skogen, 2011; 

Innamorato, 1998; Lie, 2014; Skogen, 2014). Behovet for identifikasjonsretningslinjer for 

lærere framheves av én av naturfaglærerne, noe som også Idsøe (2014) er opptatt av. Idsøe 

understreker at hver enkelt skole bør etablere et identifiseringssystem som ivaretar begavede 

barns behov for tilpasset opplæring. 

Begavede barns ofte asynkrone utvikling ble trukket fram av flere deltakere i studien, et 

karaktertrekk velkjent i litteraturen (Idsøe, 2014; Idsøe & Skogen, 2011; Lie, 2014). Lærere bør 

møte det asynkrone barnet med forståelse fordi det kan oppleve omgivelsene som uoversiktlige 

og kompliserte. Lærerens måte å møte hvert barn som et selvstendig individ blir vektlagt i 

teorien (Idsøe, 2014; Idsøe & Skogen, 2011; Manger, 2011). Som et tillegg til litteraturen er det 

fra et lærerperspektiv nødvendig å være klar over at møtet med barnets asynkronitet vil være 

utfordrende. Den faglig sterke eleven med høy refleksjonsevne og med mye kunnskap, kan lett 
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forstås som et barn med høy grad av modenhet. I lærerens møte med elevens 

kunnskapsmangfold er det lett å tro at barnet er mer modent enn det det faktisk er. Dette kan 

igjen bidra til at læreren setter for høye krav til elevens selvstendighet. Utfordringen er at om 

barnet kun møtes på sin modenhet, uten at det fokuseres på asynkroniteten, vil kravene kunne 

oppleves uoppnåelige. Forventninger og krav barnet ikke er i stand til å innfri kan gi sosiale og 

emosjonelle vansker. Derfor er lærers refleksjon og bevissthet over hvilke forventninger han 

kan sette til det asynkrone barnet av avgjørende betydning for barnets faglige og sosiale 

utvikling.  

Noen begavede barn møter skolens fagstoff med en sterkt kritisk holdning eller ulik grad av 

passivitet på grunn av deres perfeksjonisme. På grunn av dette makter de ikke å gjennomføre 

skolearbeidet. Dette karaktertrekket blir framhevet i litteraturen (Idsøe & Skogen, 2011; Lie, 

2014). Gjennom å identifisere elevens faktiske utviklingsnivå innenfor ulike fag og emner vil 

konsekvensen av perfeksjonismen kunne bli redusert for det begavede barnet, sier flere av 

studiens deltagere. Lærerens imøtekommelse av elevens perfeksjonisme består av tydelig støtte 

og veiledning der hvor elevens perfeksjonisme bryter inn og hindrer utvikling, altså i elevens 

potensielle utviklingsnivå.   

Begavede barns utbrodering av kunnskap, og informantenes refleksjoner rundt 

imøtekommelsen av dette, var et av hovedfunnene fra studien. Utbroderingen av kunnskap hos 

begavede barn er kjent i litteraturen (Idsøe, 2014). Imidlertid vektlegger studien lærers 

håndtering av utbroderingen som avgjørende for utviklingen av barnets selvfølelse og den 

framtidige lærer–elev-relasjon. Litteraturen framhever lærerens sentrale rolle i utviklingen av 

barnets selvfølelse (Imsen, 2010; Mead & Morris, 1934; Mead & Strauss, 1964). Læreren er å 

anse som en generalisert annen for eleven, derfor vil måten læreren møter det begavede barnets 

utbrodering på fortelle det begavede barnet mye om seg selv. Informasjonen vil påvirke elevens 

selvfølelse i enten positiv eller negativ retning. En konsekvens av negativ håndtering vil kunne 

medføre at eleven mister interessen for å lære. For å forhindre negativ utvikling trenger eleven 

at lærer bremser ham på en inkluderende ikke-avvisende måte. Dette kan gjøres ved at det for 

eksempel lages avtaler mellom lærer og elev om at temaet kan følges opp ved en senere 

anledning. Slike avtaler kan gi det begavede barnet god trening i mellommenneskelig 

samhandling. Denne viktige sosiale læringen bidrar til at barnet lærer å forholde seg til andre 

på både faglige og sosiale arenaer. Læreren som den generaliserte annen har en enorm 

innvirkning på barnets generelle utvikling. 
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7.1.2 Kartleggingssamtale 

Kartleggingssamtaler med foreldre, andre lærere og barnet selv er viktige i 

identifiseringsarbeidet av det begavede barnet. Litteraturen støtter dette, men i tillegg 

framheves medelevenes rolle (Idsøe, 2014). I utviklingsmodellen til Bronfenbrenner blir 

samhandlingen mellom aktørene i barnets liv løftet fram som avgjørende for barnets utvikling. 

Fra lærerens perspektiv vil kartlegging av det begavede barnet, basert på informasjon fra alle 

aktørene i barnets mesosystem, bidra til å danne et helhetlig bilde av elevens faglige og sosiale 

forutsetninger.   

Skole–hjem-samarbeidet er essensielt for barns utvikling. Dette støttes av teorien (FN, 1948; 

Imsen, 2009; Innamorato, 1998; Kunnskapsdepartementet, 2014a; Lillejord, 2010b; 

Opplæringslova, 1998; Utdanningsdirektoratet, 2012). Et ytterligere funn er at foreldrene 

ønsket enda tettere samarbeid innenfor lekseoppfølging, informasjon om undervisningen og 

hva barna lærer. Foreldrenes opplevelse av manglende foreldreinvolvering støttes av Idsøe 

(2014). Hun diskuterte om dette skyldtes at travle lærere glemmer å inkludere foreldrene godt 

nok. Om det er slik, at travelheten gjør at lærerne glemmer foreldrene, så kan dette bety at 

lærerne går glipp av verdifull informasjon om den enkelte elev. Foreldreinformantenes 

opplevelse av manglende involvering viser at det er et sprik mellom lovverkets intensjoner og 

det faktiske samarbeidet skolene skal legge til rette for. Lærerens rolle som samhandlende aktør 

på mesonivået til eleven er av stor betydning for elevens utvikling. Hensikten med skole–hjem-

samarbeidet er å etablere et trygt, stabilt og utviklende læringsmiljø for eleven, derfor er det av 

avgjørende betydning at de generaliserte andre (foreldre og lærere) samhandler til det beste for 

barnet. Konsekvensen av manglende skole–hjem-samarbeid kan bli manglende tilpasset 

opplæring, utrygghet og derav manglende læring og skolemotivasjon. 
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7.2 Screening- eller identifiseringsfase 

I den andre indentifiseringsfasen blir det begavede barnets motivasjon og interesse for naturfag 

drøftet. I tillegg diskuteres læringsfremmende arbeidsmåter, slik som fagfordypning hvor 

behovet for dybdelæring ivaretas samt hvordan et gruppearbeid best kan organiseres. 

7.2.1 Faginteresse og motivasjon for naturfag 

Begavede barn er både interesserte i og motiverte for naturfag, og de viste spesiell interesse for 

astronomi. Imidlertid kan ikke barnas interesse for naturfag nødvendigvis oversettes til å gjelde 

skolens naturfag, fordi flere opplever at skolefaget mangler helhet slik at deres interesse og 

naturfaglige nysgjerrighet ikke vekkes. Innamorato (1998) støtter dette og understreker at elever 

med naturfaglig begavelse vil ha lærere som skaper undring og kreativitet. I arbeidet med å 

imøtekomme begavede barns behov for helhetlig forståelse kan lærer legge til rette for 

dybdelæring slik at det dannes grunnlag for barnas behov for å konstruere en holistisk og varig 

forståelse. Undervisningen vil da oppleves relevant og motiverende.  

7.2.2 Foretrukne arbeidsmetoder i naturfag 

De begavede barna i denne studien framhevet fagfordypning som klart foretrukken 

arbeidsmetode i naturfag. Øvrige informanter støttet dette og fokuserte i tillegg på at 

fagfordypning er en gunstig arbeidsmetode fordi det gir elevens undring og nysgjerrighet gode 

vekstvilkår. Teorien støtter informantenes syn (Wallace, 1989, sitert i Hattie, 2013; Idsøe, 2014; 

Lie, 2014). Naturfaget representerer oss selv og alt rundt oss, så hvilke rammer skulle begrense 

en eventuell fordypning i naturfag? Det vil stadig oppstå nye spørsmål, utfordringer og 

spennende fenomener å utforske. Fagfordypning som arbeidsmetode i naturfag fungerte godt, 

og det begavede barnet i studien likte å fordype seg i et emne over tid.  

Begavede barn ønsker å drive fagfordypning innenfor emner de er interessert i. Deres intense 

behov for å forstå verden og fordypningens motivasjonsfremmende effekt, er velkjent i 

litteraturen (Idsøe, 2014; Lie, 2014). Begavede barn vil vite hvorfor noe er som det er. Det er 

denne egenskapen som kan bidra til at de blir pådrivere for nyvinninger og nyskapninger. 

Skolen skal utdanne framtidens forskere og oppdagere; elevgruppen skal løse utfordringer som 

vi i dag ikke vet finnes. Derfor er ivaretagelsen av det begavede barnets intense behov for å 

forstå verden viktig. Ved at barnet får fordype seg i emner som pirrer ekstra interesse ivaretas 

nettopp «hungeren» etter å forstå og motivasjon for læring fremmes.  

Fagfordypning gir eleven kunnskap om strukturer i faget og dermed får de perspektiver på egen 

læring, viser funn fra studien. Innamorato (1998) støtter dette og framhever at den begavede 

eleven ønsker et naturfag som gir sammenhenger slik at barnet får hjelp til å etablere strukturer, 



 

Side 89 av 147 

lover og generaliseringer. Det er videre et uttalt mål i NOU 2014:7 at alle elever i norsk skole 

bør gå i dybden for å forstå begreper og problemstillinger, slik at de oppnår kompetanse og 

innsikt i temaer på tvers av fagområdene (Kunnskapsdepartementet, 2014b), noe lærerne på 

Mentiqa er dyktige til å legge opp til. På bakgrunn av dette kan det tyde på at en undervisning 

tilpasset begavede barn som vektlegger fagfordypning som arbeidsmetode, og som dermed gir 

elevene grunnlag for å se sammenhenger og perspektiver på egen læring, nettopp er den 

undervisningen NOU 2014:7 etterspør for alle elever i norsk skole. 

Begavede barn liker både gruppearbeid og selvstendig arbeid, en nyanse de voksne 

informantene ikke framstilte på samme måte; de voksne uttalte at begavede barn i all 

vesentlighet foretrakk selvstendig arbeid. Imidlertid understreket flere av informantene at 

dersom det ble lagt til rette for interesse og nivåinndeling i gruppesammensetningen, ville flere 

av de begavede barna kunne trives med å jobbe i gruppe. Inndeling etter interesse og nivå er 

kjent fra litteraturen (Idsøe, 2014; Lie, 2014). Ved Mentiqa er det elever som alltid foretrekker 

å arbeide alene, spesielt innenfor vanskelige emner de mestrer og interesserer seg for. God 

tilpasset opplæring i denne sammenhengen er å gi dem mulighet for dypere læring innenfor sitt 

interesseområde. For å motivere elevene for samarbeidslæring må læreren legge 

forutsetningene til rette. En måte er å benytte samskrivingsverktøyet wiki. Wiki som motivasjon 

for samarbeidslæring støttes av teorien (Damsgaard & Eftedal, 2014; IKTsenteret, 2015; Log 

& Øgrim, 2014). Gjennom samskriving kan læreren tilrettelegge for gruppen som helhet, ved å 

tilpasse gruppeoppgaver og veiledning etter hvor hver enkelt elevs potensielle utviklingsnivå 

befinner seg. Wiki muliggjør derfor individuelt tilpasset opplæring i gruppekonteksten, noe som 

åpner opp for å tildele elevene selvstendige ansvarsoppgaver innenfor gruppen. Under 

astronomiprosjektet mestret majoriteten av elevene oppgavene de fikk og de var positive til at 

hver enkelt elev fikk selvstendig ansvar for noen oppgaver. Dette tyder på at elevene fikk 

oppgaver som var tilpasset deres potensielle utviklingsnivå og opplevde en selvstendighet i 

utførelsen av disse. Graden av selvstendighet innenfor en sosial kontekst kan virke motiverende 

overfor elever som i utgangspunktet ønsker selvstendig arbeid. Det er altså lærerens 

planlegging, organisering og veiledende funksjon som er avgjørende for om begavede barn vil 

lykkes i gruppearbeidet eller ikke.  

Oppsummering 

IKT støtter samarbeidslæring for begavede barn fordi det åpnes opp for selvstendighet gjennom 

tilpassede oppgaver i lys av elevens potensielle utviklingsnivå. Samarbeidslæring og 

dybdelæring kan kombineres ved at det begavede barnets behov for helhetlig forståelse ivaretas 
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gjennom at det trekkes paralleller på tvers av tema og faggrenser. På denne måten fremmes 

motivasjon for læring innenfor både kjente og ukjente emner. 

7.3 Seleksjonsfase 

I den tredje identifiseringsfasen drøftes grunnlaget for læringsprofil for begavede barn. I tillegg 

diskuteres lærerens ledelse i klasserommet, og hvordan den kan fremme læring for begavede 

barn via undervisning fundert på elevmedvirkning, underveisvurdering og utvikling av digital 

kompetanse og dømmekraft. 

7.3.1 Begavede barns læringsprofil 

Et hovedfunn fra studien var at begavede barn har behov for tilpasset opplæring, i tillegg til at 

det er en elevrettighet (§1-3 i Opplæringslova, 1998; Utdanningsdirektoratet, 2006a, 2006c). 

Basert på funn fra nomineringsfasen og screening- eller identifiseringsfasen skal det i denne 

fasen lages en læringsprofil av det begavede barnet (Idsøe, 2014). Læreren, den generaliserte 

annen, er den eneste som har kunnskap fra barnets mikrosystemer, samlet på mesonivå og som 

tar kunnskapen med til barnets eksonivå. Det er her beslutningene som legges til grunn for 

elevens læringsprofil fattes. Begge informant-rektorene understreket at skolene behøvde et 

system for samarbeid og erfaringsdeling lærerne imellom, slik at hver elev blir møtt med den 

samme forståelse og innsikt fra hele lærerkollegiet. Lærersamarbeidet vektlegges i teorien 

(Hattie, 2013; Lillejord, 2010a; Utdanningsdirektoratet, 2006a). Ved hjelp av en god 

læringsprofil vil barnets utvikling fremmes og eleven vil kunne oppnå progresjon i fagene. 

Lærerens kontinuerlige gode underveisvurdering bidrar til at undervisningen tilpasses til det 

faglige nivået eleven befinner seg på til enhver tid.  

7.3.2 Naturfaglærerens undervisning tilpasset begavede barn 

Både de begavede barna og elevene som deltok i astronomiprosjektet, verdsatte å bli spurt om 

hvilke naturfagemner de foretrakk å fordype seg i. Elevene, inkludert den begavede eleven, 

likte videre spesielt godt å bli spurt om de foretrakk gruppearbeid eller selvstendig arbeid under 

prosjektet. Elevmedvirkningens motiverende funksjon er velkjent (Utdanningsdirektoratet, 

2006c, 2006e). Dette viser at elevene og litteraturen sier det samme – elevmedvirkning er ønsket 

og motivasjonsfremmende, derfor bør læreren legge til rette for dette i sin undervisning.   

Viktigheten av variasjon i vurderingsmåter og at dette støtter læreren i arbeidet med å danne et 

helhetlig bilde av elevens kompetanse og kunnskap, kom fram i studien. Nødvendigheten av 

variasjon og bredde i vurderingen er kjent fra litteraturen (Engh, 2011; Engh et al., 2007; 

Kunnskapsdepartementet, 2014b; Nordahl & Hansen, 2012; Slemmen, 2014). I 

undervisningsopplegget ble vurderingsformen to stjerner og ett ønske benyttet som 
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medelevvurdering. Hensikten var at den enkelte gruppe skulle få tilbakemelding på det arbeidet 

de hadde utført, slik at de kunne bruke medelevvurderingen som en rettesnor i avslutningsfasen 

av arbeidet. I tillegg var det et mål at elevene skulle få se og erfare hvordan de andre gruppene 

hadde jobbet. Det å ta del i arbeidet til en annens gruppe ville kunne inspirere elevene til å 

tilpasse eget arbeid etter noe de syntes fungerte godt, eller å justere eget arbeid for å unngå å 

begå de samme feilene, slik som å unngå mange skrivefeil i egen tekst eller dårlig struktur. 

Funnene viste at elevene var fornøyde med den tilbakemeldingen de selv ga, men at de opplevde 

at tilbakemeldingene de fikk fra øvrige elever som unyttige. En mulig årsak til dette var at 

tilbakemeldingene som ble gitt ikke var konkrete og konstruktive nok. På samme måte kan en 

også reflektere rundt den enkelte elevs evne til å motta konstruktive tilbakemeldinger. På den 

ene siden vil en for generell tilbakemelding kunne bidra til at mottaker ikke oppfatter budskapet, 

og derfor muligens ikke anser den som nyttig. På den annen side vil en konkret og konstruktiv 

tilbakemelding kunne oppleves negativ dersom eleven ikke er trent i å motta slike 

tilbakemeldinger. Dette støttes av teorien (Engh, 2011; Nordahl & Hansen, 2012; Slemmen, 

2014). Det er også mulig at eleven ikke opplever medelevvurderingen som gyldig. For at 

elevene skal kunne anerkjenne hverandre som kompetente fagfeller, er det nødvendig at lærer 

vektlegger elev–elev-relasjonen, og er en tydelig leder i klasserommet (Buli-Holmberg, 2009; 

Engh, 2011; Lillejord, 2010b; Manger, 2011; Nordahl & Hansen, 2012; Slemmen, 2014; 

Utdanningsdirektoratet, 2006c). Elevene må derfor gjøres i stand til å både gi og motta 

konstruktiv vurdering av andres og eget arbeid, fordi dette igjen kan gi dem perspektiver på 

eget arbeid. For læreren vil kvaliteten på medelevvurderingen, og elevenes eventuelle tilegnelse 

av tips fra hverandre, fortelle ham mye om elevenes helhetlige forståelse av eget læringsarbeid. 

Det store flertall av elevene forsto vurderingskriteriene i astronomiprosjektet. I tillegg oppnådde 

nesten alle elevene høy eller middels måloppnåelse på wikien. Dette kan tyde på at når elevene 

forsto vurderingskriteriene så la det grunnlag for at de også fikk god måloppnåelse. Dette støttes 

av de fire sentrale prinsippene for underveisvurdering (Kunnskapsdepartementet, 2014b; 

Utdanningsdirektoratet, Udatert). Ved å sette disse to funnene sammen kan det tyde på at 

elevene benyttet vurderingskriteriene aktivt og fikk støtte av disse og slik oppnådde et godt 

resultat. Et annet bidrag til dette gode resultatet kan også være at gruppene samarbeidet godt, 

hjalp hverandre, og var interesserte og nysgjerrige på emnet. En hyggelig bieffekt av at elevene 

arbeidet selvstendig og strukturert i gruppene, var at læreren kunne følge opp den enkelte 

gruppe både ved at gruppemedlemmene selv stilte konkrete spørsmål, og ved at læreren kunne 

oppsøke de ulike gruppene og aktivt etterspørre status på prosjektet. Teorien støtter viktigheten 
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av læreren som en aktiv veileder i elevenes gruppearbeid (Buli-Holmberg, 2009; Lillejord, 

2010b; Manger, 2011). Dette tyder på at klare vurderingskriterier fremmer selvstendig arbeid i 

gruppene, noe som igjen bidrar til at lærer kan drive aktiv veiledning og slik kunne støtte hver 

enkelt elev i deres potensielle utviklingsnivå.  

Godt over halvparten av elevene, inkludert den begavede eleven, likte å lage wiki under 

astronomiprosjektet. Bruk av IKT bør inkluderes i alle fag slik at elevene får tilegnet seg 

nødvendige kunnskap slik at digitalt verktøy kan støtte dem i læringsarbeidet og fungere som 

et varierende og motiverende element i undervisningen (Bjarnø et al., 2009; Damsgaard & 

Eftedal, 2014; IKTsenteret, 2015; Log & Øgrim, 2014). Imidlertid ble det erfart i løpet av 

undervisningsopplegget at flere av elevene ikke forsto viktigheten av å benytte egne brukere på 

wikien, og/eller forholde seg til og følge ulike varsler/beskjeder fra programmet. Dette kan tyde 

på at flere av elevene hadde svake digitale ferdigheter og dømmekraft, noe som igjen vil kunne 

påvirke læringsutbyttet deres i en undervisning hvor IKT er integrert (Log & Øgrim, 2014). 

Erfaringen med flere av elevenes lave digitale kompetanse stemmer godt overens med funnene 

fra ICILS undersøkelsen (IKTsenteret, 2014). Digitale ferdigheter og dømmekraft er 

nødvendige kompetanser å besitte i vårt digitaliserte samfunn. Ved å integrere bruk av wiki i et 

skoleprosjekt så muliggjøres det at elevene kan få øve opp IKT-ferdighetene sine. Wiki skal 

ikke brukes for teknologiens skyld, men som et verktøy i elevenes læring. 

Den tydelige lærer med fast struktur i undervisning og prosjektarbeid bidrar til å skape   

læringsfremmende omgivelser for begavede barn, viser et av funnene fra studien. Læreren som 

tydelig klasseleder og viktigheten av lederskap i prosjektarbeid er velkjent fra litteraturen (Buli-

Holmberg, 2009; Lillejord, 2010b; Manger, 2011; Utdanningsdirektoratet, 2006c). Majoriteten 

av elevene, inkludert den begavede eleven, opplevde å ha kontroll på eget arbeid under 

astronomiprosjektet. En medvirkende årsak til dette kan ha vært prosjektmappene hvor tydelig 

handlingsplan med milepæler ga eleven veiledning gjennom hele prosjektet. Mappene bidro til 

å gi elevene kontroll over egen læring og det store flertallet av elevene oppnådde høy eller 

middels måloppnåelse på wikien. Fast struktur fra den tydelige klasseleder er avgjørende for 

begavede barns læring. 

Oppsummering 

Læringsprofilen til begavede barn er fundert på funn fra lærerens undersøkelser og er 

grunnlaget for at reell tilpasset opplæring kan skje. Tilpasningene støttes av den fortløpende 

vurderingen og elevmedvirkningen som det legges til rette for. På denne måten kan det 

begavede barnet tilegne seg nødvendig kunnskap gjennom god og strukturert undervisning. 



 

Side 93 av 147 

7.4 Oppsummering 

Det begavede barnets naturfaglærer ivaretar barnets behov for tilpasset opplæring ved å benytte 

seg av det etablerte identifiseringssystemet ved skolen slik at det ble utviklet en læringsprofil. 

Gjennom samhandlingen med barnets mikrosystemer la han til rette for et godt skole–hjem-

samarbeid. Videre var han kjent med at han er en generalisert annen for det begavede barnet, 

noe som gjorde at han var opptatt av å imøtekomme barnets utbrodering av kunnskap, 

asynkronitet og perfeksjonisme på en slik måte at barnets selvfølelse ikke ble svekket, men at 

det fikk trening i mellommenneskelig samhandling. Gjennom å vektlegge elevmedvirkning 

samt at eleven fikk relevant underveisvurdering, fikk han god og nødvendig støtte i sitt 

potensielle utviklingsnivå slik at han mestret skolehverdagen. Det begavede barnets interesse 

og motivasjon for naturfag ble ivaretatt på en slik måte at barnets naturfagsinteresse også favnet 

skolens naturfag. Dette gjorde naturfaglæreren ved å være veileder, organisator og leder i 

klasserommet slik at det begavede barnets nysgjerrighet, undring og intense behov for å forstå 

verden ble ivaretatt gjennom dybdelæring. På denne måten fikk barnet støtte i å konstruere en 

holistisk og varig forståelse av fagets strukturer og mestret med dette arbeidsoppgavene og 

oppnådde høy måloppnåelse på astronomiprosjektet — slik oppnådde det begavede barnet 

forståelse for egen læring og derav motivasjon for faget. 
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8. Konklusjon 
I arbeidet med å besvare forskningsspørsmålet Hvordan kan naturfaglærere i ungdomsskolen 

fremme motivasjon for læring hos begavede barn? ble det gjennomført en erfaringskartlegging 

av personer med kunnskap om begavede barns behov slik at læring i naturfag fremmes; i tillegg 

ble begavede barn selv forespurt. Erfaringskartleggingen la grunnlag for utvikling av et 

undervisningsopplegg med fagfordypning i astronomi, som ble gjennomført i to niende-klasser 

ved en Osloskole, hvor én elev er begavet. Elevene besvarte to spørreskjemaundersøkelser. 

Svaret på hva naturfaglæreren kan gjøre for å fremme motivasjon for læring hos begavede barn 

framstilles i beskrivelsen av drømmenaturfaglæreren.  

Drømmenaturfaglæreren fremmer motivasjon læring hos begavede barn gjennom å ivareta 

barnets behov for tilpasset opplæring. Han samhandler med barnets mikrosystemer på mesonivå 

og er klar over at han er den eneste på barnets eksonivå som besitter kunnskap fra viktige aktører 

i barnets liv. Dette er grunnlaget for læringsprofilen som er laget i samråd med øvrige lærere. 

Han er kjent med at han er en generalisert annen for barnet, derfor møter han barnet på en slik 

måte at barnets selvfølelse ikke svekkes. Han legger til rette for varierte arbeids- og 

vurderingsmetoder fordi han vet at dette fremmer motivasjon for læring. I tillegg fokuserer han 

på elevmedvirkning fordi både teori og erfaring forteller ham at elevmedvirkning er 

motivasjonsfremmende for læring. Gjennom kontinuerlig underveisvurdering vet han hvor 

elevens potensielle utviklingsnivå befinner seg og kan derfor gi nødvendig støtte og 

utfordringer. Gjennom fagfordypning legger han til rette for dybdelæring, i for eksempel 

astronomi, og grupperer elevene etter nivå og faginteresse. Dette imøtekommer det begavede 

barnets behov for å forstå verden ved at det konstruerer en holistisk forståelse av fagets 

strukturer, noe som igjen bidrar til motivasjon for naturfag. 

Den presenterte drømmenaturfaglæreren til et begavet barn er konstruert basert på funnene som 

ble hentet inn i løpet av datainnsamlingen. Utvalget var ikke et tilfeldighetsutvalg, og derfor 

kan ikke funnene generaliseres til at drømmenaturfaglæreren er den samme for alle begavede 

barn i Norge. I tillegg er det viktig å huske på at alle barn, også de begavede, er ulike og derfor 

bør møtes og støttes ut fra egne forutsetninger og behov. Imidlertid viser de ulike funnene fra 

datainnsamlingen at disse stemmer godt overens med hverandre, og at de sammen støttes av 

velkjent nasjonal og internasjonal litteratur. Dette kan bidra til at andre naturfaglærere vil kunne 

nyttiggjøre seg av anbefalingene for å kunne gi en undervisning som fremmer motivasjon for 

læring hos de begavede barna som befinner seg i deres naturfagklasserom.  
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I det norske naturfagklasserommet finnes det mange potensielle drømmenaturfaglærere for 

begavede norske elever. Forutsetningen for at eleven selv skal oppnå denne erkjennelsen er at 

deres naturfaglige begavelse blir identifisert, og ivaretatt i undervisningen — slik at deres 

grunnleggende nysgjerrighet, kunnskapstørst og væremåte blir støttet og ivaretatt. I arbeidet 

med å bli en drømmenaturfaglærer for begavede barn er berikelse essensielt. Basert på 

kunnskap om fordypningens betydning for det begavede barnets faglige og emosjonelle 

utvikling, er det stor mulighet for at beriket undervisning blir å se i stadig flere 

naturfagklasserom — for alle naturfaglærere vil vel være en drømmenaturfaglærer? 
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Vedlegg 1: Forskjell mellom skoleflinke og begavede elever 
Vedlegg 1: Forskjeller mellom «skoleflinke» og «elever med stort akademisk potensial», hentet fra Idsøe (2014, 

s. 18).  

Skoleflinke Elever med stort akademisk potensial 
Kan svarene Stiller spørsmålene 

Er interessert Er svært nysgjerrige 

Er oppmerksomme Er mentalt og fysisk involvert 

Har gode ideer Har ville, rare ideer 

Arbeider hardt Er lekne, men gjør det godt på prøver 

Svarer på spørsmålene Diskuterer detaljert, utbroderer 

Er på toppen i alderstrinnet Er forbi alderstrinnet 

Lytter med interesse Viser sterke følelser og meninger 

Lytter lett Vet allerede 

6–8 repetisjoner før mestring 1–2 repetisjoner før mestring 

Forstår ideer Bygger abstraksjoner 

Liker jevnaldrende Foretrekker voksne 

Forstår meningen Trekker slutninger 

Fullfører oppgaver Starter prosjekter 

Er mottakelig Er intens 

Kopierer presist Skaper nytt 

Liker skolen Liker læring 

Tar til seg informasjon Bearbeider informasjon 

Tekniker Oppfinner 

God husker God gjetter 

Foretrekker enkle, endefremme presentasjoner Trives best med kompleksitet 

Er bevisste Er ivrig observerende 

Er fornøyd med egen læring Er svært selvkritiske 

Oppfører seg som man skal Blir klassens klovn 

Liker rutine Kjemper mot rutine 
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Vedlegg 2: Lærer og foreldreskjema  
Vedlegg 2: Lærer- og foreldreskjema for stort akademisk potensial på barnetrinn, appendiks nr. 2, hentet fra 

Idsøe (2014, s. 166-168). 

Lærer- og foreldreskjema for stort akademisk potensial på barnetrinn 
Kryss av for hvordan du mener beskrivelsene nedenfor passer for eleven din/barnet ditt 

Nr. Karakteristika Stemmer 

ikke 

Stemmer 

litt 

Stemmer 

en god del 

Stemmer 

fullstendig 

Vet 

ikke 

1 Har avansert ordforråd, 

utrykker seg klart og flytende 

     

2 Tenker raskt      

3 Husker lett fakta      

4 Ønsker å vite hvordan ting 

fungerer  

     

5 Er en ivrig leser      

6 Setter urelaterte ideer sammen 

på nye og annerledes måter 

     

7 Kjeder seg ofte      

8 Spør "hvorfor"- spør om 

nesten alt 

     

9 Liker voksne ting å være 

sammen med eldre mennesker 

     

10 Er veldig nysgjerrig      

11 Er impulsiv      

12 Er eventyrlysten      

13 Har en tendens til å dominere 

andre hvis anledning 

     

14 Kan konsentrere seg lenge om 

oppgaver 

     

15 Har god fysisk koordinering 

og kroppsbeherskelse  

     

16 Er uavhengig og jobber gjerne 

alene 

     

17 Har god humoristisk sans      

18 Reflekterer mye      

19 Er interessert i mange ting      

20 Viser initiativ      

21 Søker egne svar og løsninger 

på problemer 

     

22 Viser stor interesse for 

fremtiden og/eller 

verdensproblemer 

     

23 Kan følge komplekse 

instrukser 

     

24 Er forberedt på å ta litt sosial 

risiko 

     

25 Er leder i gruppen sin      

26 Liker kompliserte spill      

27 Setter høye mål for seg selv      

28 Finner opp og bygger nye 

mekaniske innretninger  

     

29 Kan trekke gode konklusjoner 

basert på fakta 
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30 Trekker lett sammenhenger 

mellom årsak og virkning 

     

 

Nr. Annen type informasjon fra foreldre  Ja Nei 
1 Kunne barnet ditt lese før skolestart?   

 Hvis svaret er ja, var barnet selvlært?   

2 Deltar barnet ditt på noen aktiviteter utenfor skolen?   

 Hvis svaret er ja, hvilke?   

3 Spiller barnet ditt et instrument?   

Hvis svaret er ja, hvilket?  

4 Hva er ditt barns spesielle hobbyer eller interesser?   

Hvis svaret er ja, hvilke?  

5 Hvilke bøker har barnet ditt lest i det siste?   
 

Vennligst gi kommentarer, der det er relevant, på noe av det følgende: 

 

Ditt barns 

 Uvanlige prestasjoner - nåværende eller tidligere 

 Spesielle talenter 

 Relasjon til andre 

 Foretrukne aktiviteter når alene 

 Spesielle problemer og behov 

 Språk- og kulturbakgrunn   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Vedlegg 3: Nomineringsskjema for venner 
Vedlegg 3: Nomineringsskjema for venner, appendiks nr. 3, hentet fra Idsøe (2014, s. 169). 

Nomineringsskjema for venner 
Skriv ned navnene på klassekameratene som du synes dette kan gjelde for: 

Nr. Spørsmål Barnets navn 

1 Hvem i klassen din vet mest mulig om mange forskjellige ting?  

2 Hvis du trenger hjelp i matematikk, hvem av klassekameratene dine vil du 

spørre? 

 

3 Hvis dere gikk dere vill, hvem ville være den beste til å finne ut hva dere 

skulle gjøre? 

 

4 Hvem vet som regel betydningen av vanskelige ord?  

5 Hvem vet mer om vitenskapelige ting?  

6 Hvem ville du velge å jobbe sammen med på et samfunnsfaglig prosjekt?  

7 Hvem bør være klasseleder fordi han/hun vanligvis får mange til å jobbe 

sammen, og får ting gjort? 

 

8 Hvem vil være best til å lese en spennende historier for klassen?  

9 Hvem ville du valgt til å representere klassen din i elevråd?  

10 Hvem i klassen din vil du kalle din beste venn?  
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Vedlegg 4: Selvrapporteringsskjema 
Vedlegg 4: Selvrapporteringsskjema, appendiks nr. 4, hentet fra Idsøe (2014, s. 170-171). 

Selvrapporteringsskjema 
 

Navn:_______________________________________ Alder:__________ 

Dato:_____________________________________Klasse:____________ 

Lærer:______________________________________________________ 

Informasjonen fra dette skjemaet vil hjelpe oss til å vite mer om deg slik at vi blir i bedre stand til å 

planlegge dine behov gjennom skoleåret. Vennligst hjelp oss ved å svare på følgende: 

Nr. Spørsmål Ja Nei 

1 Jeg skriver selv skuespill eller historier   

2 Jeg liker å vite hvorfor ting skjer   

3 Jeg tegner bedre enn de fleste barna   

4 Jeg er flink til å løse problemer   

5 Jeg gjør godt arbeid i naturfag   

6 Jeg leser mer enn en bok per uke   

7 Jeg gjør det bra i matematikk   

8 Andre elever ber meg om hjelp   

9 Jeg kan svare veldig fort på lærerens spørsmål   

10 Jeg foretrekker å jobbe alene   

11 Jeg prøver å gjøre mitt beste på skolen   

12 Jeg liker å bruke nye ord når jeg snakker   

13 Jeg vet mye om forskjellige ting   

14 Å spille skuespill hjelper meg å vise mine følelser   

15 Jeg spiller et musikkinstrument   

16 Jeg liker å fullføre ting jeg begynner på   

17 Jeg liker å bruke ordboken   

18 Jeg liker å bruke leksikon (bok eller på internett)   

19 Skolearbeid er lett for meg   

20 Jeg trives med å hjelpe andre   

21 Jeg liker å snakke med lærere og andre voksne   

22 Jeg trives når jeg får interessante oppgaver   
 

Nr. Andre typer informasjon Svar 

23 Hva liker du å samle på? 

                                                                                                                                                        

 

 

24 Hva slags bøker/blader leser du?  

 

25 Hva liker du å gjøre når du ikke er på 

skolen? 

 

 

26 Hva ville du ha likt å vite eller lære mer om?  
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Vedlegg 5: Lærer- og foreldreskjema 
Vedlegg 5: Lærer- og foreldreskjema for akademisk potensiale i naturfag, appendiks 8, hentet fra Idsøe (2014, s. 

178-179). 

Lærer- og foreldreskjema for akademisk potensiale i naturfag  
Kryss av hvordan du mener beskrivelsene passer for eleven din/barnet ditt. 

Nr. Karakteristika Stemmer 

ikke 

Stemmer 

litt 

Stemmer 

en god del 

Stemmer 

fullstendig 

Vet 

ikke 

1 Leser mye, særlig vitenskap 

eller science fiction  

     

2 Er fantasifull når han/hun 

vurderer forslag og strategier 

for å finne ut noe 

     

3 Er nysgjerrig på hvordan ting 

fungerer, og hvorfor ting skjer 

(kan være misfornøyd med 

forenklede forklaringer og 

utilstrekkelige detaljer) 

     

4 Stiller mange spørsmål, noe 

som tyder på at hun/han er 

villig til å lage hypoteser og 

reflektere over underliggende 

mekanismer med større dybde 

     

5 Er observant og ser detaljer      

6 Argumenterer saklig ved å 

kombinere evidens og kreative 

ideer, kan være tvilende til 

andres konklusjoner (inkludert 

læreres!) 

     

7 Tenker logisk, hopper kanskje 

til og med over trinn ved 

resonnering, og gir plausible 

forklaringer på fenomener (kan 

være metodisk i sin tenking, 

men ikke i sine innspill 

     

8 Kjeder seg lett hvis det er mye 

repetisjon i arbeidet 

     

9 Starter undersøkelser innen 

naturfag på egen hånd 

     

10 Tenker abstrakt ved tidligere 

alder enn vanlig og forstår og 

bruker modeller for å forklare 

ideer og observasjoner, ofte til 

læreren 

     

Hvis eleven viser mer enn 6 av karakteristikaene, er det stor sannsynlighet for at barnet/eleven har 

akademisk potensiale i naturfag. Informasjonen man får ved å bruke dette skjemaet må suppleres med 

opplysninger fra foreldre og eleven selv, resultater på naturfagsprøver, og eventuelt intelligenstest fra 

PPT. En slik samlet vurdering hjelper læreren å identifisere eleven og tilpasse lærestoffet til elevenes 

evnenivå.  
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Vedlegg 6: Intervjuguide for naturfaglærere 
Vedlegg 6: Intervjuguide for naturfaglærere i Norge og Danmark. 

Intervjuguide for naturfaglærere i Norge og Danmark 
Informasjonstekst til informantene: 

I forbindelse med min masteroppgave om begavede barn og naturfag, vil jeg undersøke hvordan 

naturfaglæreren kan fremme motivasjon for læring hos begavede barn. I denne forbindelse har jeg 

forberedt 18 spørsmål til naturfaglærere som jeg vet har erfaring med å undervise begavede barn. 

Spørsmålene fokuserer på de tanker du som naturfaglærer har rundt de begavede barnas motivasjon 

for læring i naturfag, og hvordan du som naturfaglærer kan bidra til å fremme denne motivasjonen. 

Jeg ønsker å bruke opptaker i intervjuene; informasjonen vil kun bearbeides av meg. Ingen 

personopplysninger vil bli notert ned, og informasjonen kan ikke spores. 

A. Om deg som lærer 

1. Hvor lenge har du jobbet som lærer, på hvilke trinn har du undervist, hvilke fag underviser du i 

og hvilken utdanning har du? 

2. Hva er din erfaring med begavede barn? Hvilke barn tenker du vi kategoriserer som begavet? 

B. Interesse for naturfag 

3. Hva skal en naturfaglærer se etter for å gjenkjenne et begavet barn? 

4. Hvilken erfaring har du med begavede barn og interesse for naturfag?   

- Hvorfor tenker du det er slik? 

- De som eventuelt er interessert i naturfag, hvilke emner innenfor faget har du erfaring med at 

disse barna er mest interessert i?  

C. Motivasjon hos begavede barn 

5. På en skala fra 1-5 hvor motiverte opplever du at de begavede barna/det begavede barnet i din 

klasse er for naturfag? Hvorfor tror du det er slik? 

1. Ikke motivert 2. Lite motivert 3. Middels motivert 4. Motivert 5. Svært motivert 

 

D. Skolemiljø og naturfagærer som motivator 

6. Hvilken erfaring har du med at skolemiljøet ved din skole oppmuntrer, støtter og fremmer de 

begavede barnas naturfaglige forståelse?  

7. Hvilken erfaring har med hva som motiverer begavede barn for læring i naturfag? 

- Hvordan fungerer ytre motivasjon som for eksempel karakterer? Er det annerledes enn for 

øvrige elever?  

- Hva kan du som lærer bidra med for at de begavede barna oppnår indre motivasjon?  

8. Hvordan tilrettelegger du som naturfaglærer for motivasjon for læring i naturfag hos begavede 

barn? 

9. Kan du si noe om hvordan du jobber med å gi begavede barn gode mestringserfaringer i naturfag?  

10. a. Hvilke erfaringer har du med reaksjoner hos begavede barn på naturfagoppgaver som han/hun 

finner vanskelig? 

b. Hvordan håndterer du denne atferden? 
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E. Om arbeidsmetoder i undervisningen 

11. Hvilke av følgende arbeidsmåter* benytter du i naturfagundervisningen i klasser hvor du også 

har begavede barn? 

Arbeidsmetoder Svaralternativ I hvilken grad benytter du arbeidsmetoden 

Ja Nei 1-5 

ganger i 

året 

5-11 

ganger i 

året 

1-3 

ganger 

per 

måned 

Hver 

uke 

Hver 

time 

Tradisjonell undervisning 

med «forelesning» og 

tavleundervisning 

       

Klassesamtaler i naturfag        

Elevene arbeider med 

naturfagtemaer i grupper 

       

Elevene arbeider med 

naturfagtemaer alene 

       

Elevene får fordype seg i et 

emne de er spesielt 

interessert i 

       

Høytlesning        

Elevene leser selv        

Rollespill/dramatisering i 

naturfag 

       

Elevene skriver i naturfag        

Bruker IKT i 

naturfagundervisningen 

       

Elevene gjør skriftlige 

oppgaver i timen 

       

Praktiske forsøk        

Andre arbeidsmetoder? 

Hvilke? 

       

 

12. Har du noen erfaringer med hvilken måte begavede barn liker å arbeide i naturfag? 

- Selvstendig eller i gruppe?  

- Spiller undervisningsemnet inn?  

- Individuelle forskjeller? 

- Hvorfor tror du det er slik? 

F. Om vurdering 

13. I følge din erfaring, hva er det viktig å tenke på som naturfaglærer når det gjelder vurdering for 

læring (formativ vurdering) for denne elevgruppen? 

14. Hvordan måler du de begavede barnas kunnskap, og hvordan gir du tilbakemeldinger? 

G. Skole-hjem samarbeid 

15. Hvilken funksjon opplever du at foreldrene har i elevens motivasjon for naturfag? 

16. På hvilken måte kommuniserer du som naturfaglærer med foreldrene? 

H. Avslutningsvis 

17. Hvordan tror du drømmenaturfaglæreren til et begavet barn er? 

18. Er det noe du ønsker å legge til? 
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Vedlegg 7: Intervjuguide for naturfaglærer og spesialpedagog 
Vedlegg 7: Intervjuguide for naturfaglærer og spesialpedagog.  

Intervjuguide for naturfaglærer og spesialpedagog  
Informasjonstekst til informantene: 

I forbindelse med min masteroppgave om begavede barn og naturfag, vil jeg undersøke hvordan 

naturfaglærer og spesialpedagog kan fremme motivasjon for læring hos begavede barn. I denne 

forbindelse har jeg forberedt 18 spørsmål. Begge informantene har erfaring med å undervise begavede 

barn. Jeg ønsker å bruke opptaker i intervjuene; informasjonen vil kun bearbeides av meg. Ingen 

personopplysninger vil bli notert ned, og informasjonen kan ikke spores. 

A. Om dere som lærere 

1. Hvor lang erfaring har dere fra læreryrket? – og i naturfag?  

B. Interesse for naturfag 

2. Hva skal en se etter for å gjenkjenne et begavet barn? Hvilke barn kategoriserer dere som 

begavede? 

3. Hvilken erfaring har dere med begavede barn? 

4. Hvilken erfaring har dere med begavede barns interesse for naturfag? 

a) Hvorfor tenker du det er slik? 

b) De som eventuelt er interessert i naturfag, hvilke emner innenfor faget har du erfaring med at 

disse barna er mest interessert i?  

C. Motivasjon hos begavede barn 

5. På en skala fra 1-5 hvor motiverte opplever dere at de begavede barna/det begavede barnet i din 

klasse er for naturfag? Hvorfor tror du det er slik?  

1. Ikke motivert 2. Lite motivert 3. Middels motivert 4. Motivert 5. Svært motivert 

D. Skolemiljø og naturfagærer som motivator 

6. Hvilken erfaring har dere med at skolemiljøet ved deres skole oppmuntrer, støtter og fremmer 

begavede barns naturfaglige forståelse? 

7. Hvilken erfaring har dere med hva som motiverer begavede barn for læring i naturfag? 

a) Hvordan fungerer ytre motivasjon som for eksempel konkurranse? Er det annerledes enn for 

øvrige elever?  

b) Hva kan du som lærer bidra med for at de begavede barna oppnår indre motivasjon? 

8. Hvordan tilrettelegger du som naturfaglærer for motivasjon for læring i naturfag hos begavede 

barn? 

9. Kan dere si noe om hvordan dere jobber med å gi begavede barn gode mestringserfaringer i 

naturfag?  

E. Om vurdering  

10. Hva tenker dere det viktig å tenke på som naturfaglærer når det gjelder vurdering for læring 

(formativ vurdering) for denne elevgruppen? 
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F. Om arbeidsmetoder i undervisningen 

11. Hvilke av følgende arbeidsmåter* benytter du i naturfagundervisningen i klasser hvor du også 

har begavede barn? 

Arbeidsmetoder Svaralternativ I hvilken grad benytter du arbeidsmetoden 

Ja Nei 1-5 

ganger i 

året 

5-11 

ganger i 

året 

1-3 

ganger 

per 

måned 

Hver 

uke 

Hver 

time 

Tradisjonell undervisning 

med «forelesning» og 

tavleundervisning 

       

Klassesamtaler i naturfag        

Elevene arbeider med 

naturfagtemaer i grupper 

       

Elevene arbeider med 

naturfagtemaer alene 

       

Elevene får fordype seg i et 

emne de er spesielt 

interessert i 

       

Høytlesning        

Elevene leser selv        

Rollespill/dramatisering i 

naturfag 

       

Elevene skriver i naturfag        

Bruker IKT i 

naturfagundervisningen 

       

Elevene gjør skriftlige 

oppgaver i timen 

       

Praktiske forsøk        

Andre arbeidsmetoder? 

Hvilke? 

       

 

12. Et av mine funn viser at flere begavede barn har problemer med gruppearbeid. 

- Er dette overens med deres erfaring?  

- Hvis ja: hvorfor tror dere det er slik? 

- Hvordan kan vi som lærere jobbe med dette? 

- Hvordan setter dere elever sammen i grupper?  

G. Skole-hjem samarbeid 

13. Hvilken funksjon opplever dere at foreldrene har i elevens motivasjon for naturfag, og hvordan 

kommuniserer du som naturfaglærer med foreldrene? 

H. Sosialt samspill 

14. Et annet funn viser at flere av de begavede barna sliter med det sosiale samspillet. 

a) Er dette overens med deres erfaring?  

b) Hvis ja: hvordan arter dette seg? 

c) Hvis ja: hvordan kan en jobbe med å utvikle barnas sosiale ferdigheter, herunder også 

hvordan danne grunnlag for forståelse av hvordan egen atferd påvirker andre mennesker? 

H: Elevmedvirkning 

15. Hvordan kan man som lærer «sikre seg» at alle elevene i klassen blir hørt, og får sagt sin mening? 
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I: Å møte eleven 

16. Ofte besitter begavede barn mye kunnskap om ulike emner, og de vil gjerne fortelle om dette i en 

undervisningssituasjon. Denne talestrømmen må iblant stoppes av læreren, og dette kan oppfattes 

sårt og som en avvisning av barnet. Hvordan kan en «bremse» talestrømmen på en slik måte at 

barnet ikke opplever avvisning? 

J: Avslutningsvis 

17. Hvordan tror du drømmenaturfaglæreren til et begavet barn er? 

18. Er det noe du ønsker å legge til? 
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Vedlegg 8: Intervjuguide for rektor i Norge 
Vedlegg 8: Intervjuguide for rektor ved en skole i Norge.  

Intervjuguide for rektor ved en skole i Norge 
Informasjonstekst til informanten: 

I forbindelse med min masteroppgave om begavede barn og naturfag, vil jeg undersøke hvordan 

naturfaglæreren kan fremme motivasjon for læring hos begavede barn. I denne forbindelse har jeg 

forberedt 15 spørsmål til deg som rektor/skoleleder. Spørsmålene fokuserer på de tanker og erfaringer 

du har rundt de begavede barnas motivasjon for læring i naturfag, og hvordan du ser din funksjon i 

dette arbeidet. Jeg ønsker å bruke opptaker i intervjuene, informasjonen vil kun bearbeides av meg.  

A. Om deg som skoleleder/rektor og skolen 

1. Hvor lenge har du vært skoleleder, og hvilken bakgrunn har du? 

2. Fortell om skolens bygninger og fasiliteter som bibliotek osv. 

B. Om begavede barn 

3. Hvordan identifiserer du et begavet barn? 

C. Skolens pedagogiske praksis 

4. Hvilke pedagogiske prinsipper jobber dere etter? 

5. Hvordan jobber dere med motivasjon for læring? 

- Hvordan fremmer dere motivasjon 

- Hvordan beholder dere motivasjon 

6. Hvordan jobber dere med vurdering for læring? 

7. Hvordan arbeider dere med tilpasset opplæring? 

8. Hvordan jobber dere med å anerkjenne elevene? 

9. Hvordan vektlegger dere elevmedvirkning i undervisningen? 

- Elevmedvirkning (få være med å bestemme oppgaver, rekkefølge, arbeidsmåter)  

D. Skole hjem samarbeid 

10. Hvilke rutiner har dere for samarbeid med hjemmet for å fremme motivasjon for læring? 

11. Hvilke forventninger har dere til foreldre/foresatte i motivasjonsarbeidet? 

E. Om lærerne og ansatte ved skolen 

12. Hvor mange ansatte er det ved skolen, og hvilke funksjons områder har disse?  

13. Hva er viktige kjennetegn ved skolens lærere 

- Hva er de gode på? 

14. Hvordan er drømmenaturfaglæreren til et begavet barn? 

F. Til sist 

15. Er det noe du vil legge til? 
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Vedlegg 9: Intervjuguide for rektor ved Mentiqa 
Vedlegg 9: Intervjuguide for rektor ved Mentiqa i Danmark.  

Intervjuguide for rektor ved Mentiqa i Danmark 
Informasjonstekst til informanten: 

I forbindelse med min masteroppgave om begavede barn og naturfag, vil jeg undersøke hvordan 

naturfaglæreren kan fremme motivasjon for læring hos begavede barn. I denne forbindelse har jeg 

forberedt 19 spørsmål til deg som rektor/skoleleder ved Mentiqa. Spørsmålene fokuserer på de tanker 

og erfaringer du har rundt de begavede barnas motivasjon for læring i naturfag, og hvordan du ser din 

funksjon i dette arbeidet. Jeg ønsker å bruke opptaker i intervjuene, informasjonen vil kun bearbeides 

av meg.  

A. Om deg som skoleleder/rektor og skolen 

1. Hvor lenge har du vært skoleleder ved Mentiqa, og hvilken bakgrunn har du? 

2. Fortell om skolens bygninger og fasiliteter som bibliotek osv. 

3. Er det noe av dette som skiller seg fra regulære danske folkeskoler? Fra andre friskoler? 

B. Om elevgruppen ved skolen 

4. Hvordan identifiserer du et begavet barn? 

- Hvilket begrep bruker dere om denne elevgruppen?  

5. Fortell om elevgruppen ved skolen, og hva som skal til for å bli tatt opp ved skolen 

6. Hvordan tror du der er å være elev ved Mentiqa? 

- Hvilke forventninger har skolen til elevene 

- Krav til selvstendighet 

7. Hvordan møter Mentiqa barn med skolevegring, som er underytere og de som er 

lavtpresterende? 

8. Elevmedvirkning er viktig i norsk skole, hvordan vektlegger dere dette hos Mentiqa?  

C. Mentiqas pedagogiske praksis 

9. Hvilke pedagogiske prinsipper jobber dere etter? 

10. Hvordan jobber dere med motivasjon for læring ved Mentiqa? 

- Hvordan fremmer dere motivasjon 

- Hvordan beholde motivasjon 

11. Hvordan jobber dere med vurdering for læring? 

12. Hvordan arbeider dere med tilpasset opplæring? 

D. Skole hjem samarbeid 

13. Hvilke rutiner har dere for samarbeid med hjemmet? 

14. Hvilke forventninger har dere til foreldre/foresatte? 

E. Om lærerne og ansatte ved Mentiqa 

15. Hvor mange ansatte er det ved skolen, og hvilke funksjons områder har disse?  

16. Hvem får jobb ved Mentiqa? 

17. Hva er viktige kjennetegn ved skolens lærere 

- Hva er de gode på? 

18. Hvordan er drømmenaturfaglæreren til et begavet barn? 

F. Anbefalinger 

19. Hvilken anbefaling vil du gi til rektorer i den norske skolen for å imøtekomme begavede barn 

på best mulig måte? 

20. Hvilke anbefalinger ville du gi til naturfaglære i den norske skolen for å imøtekomme 

begavede barn på best mulig måte? 

G. Til sist 

21. Er det noe du vil legge til? 
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Vedlegg 10: Intervjuguide for foreldre til begavede barn 
Vedlegg 10: Intervjuguide for foreldre til begavede barn. 

Intervjuguide for foreldre til begavede barn 
Informasjonstekst til informantene: 

I forbindelse med min masteroppgave om begavede barn og naturfag, vil jeg undersøke hvordan 

naturfaglæreren kan fremme motivasjon for læring hos begavede barn. I denne forbindelse har jeg 

forberedt ti spørsmål til foreldre av barn i denne målgruppen. Spørsmålene fokuserer på de tankene 

du som forelder har rundt ditt barns motivasjon for læring i naturfag. Jeg ønsker å bruke opptaker i 

intervjuene, informasjonen vil kun bearbeides av meg. Ingen personopplysninger vil bli notert ned, 

og informasjonen kan ikke spores. 

A. Skole-hjem/ foreldres opplevelse av deltagelse i barnets utdannelse 

1. Er ditt barn spesielt interessert i naturfaglige emner*?  

- Hvis ja: Eventuelt når oppsto interessen og hvordan har interessen artet seg? 

1. Hva tror du motiverer ditt barn for læring generelt, og for naturfag spesielt?  

2. Hvordan tenker du at naturfaglæreren best kan motivere ditt barn for læring? 

3. Hvilken rolle opplever du som forelder å ha i ditt barns naturfagundervisning? 

4. På en skala fra 1-5 hvor motivert tror du ditt barn er i naturfag? Hvorfor tror du det er slik?  

1. Ikke motivert 2. Lite motivert 3. Middels motivert 4. Motivert 5. Svært motivert 

 

B. Barnets selvfølelse – og betydning for skolemotivasjon 

5. Hva tenker du rundt ditt barns mestringserfaringer i naturfagundervisningen på skolen?  

6. Hvordan oppfatter du at ditt barn opplever å arbeide sammen med andre elever om naturfaglige 

emner på skolen eller hjemme? 

7. Opplever du at ditt barn er i et skolemiljø som oppmuntrer, støtter og fremmer ditt barns 

naturfaglige forståelse? 

8. Hvordan opplever du at ditt barn reagerer emosjonelt på en naturfagoppgave som han/hun finner 

vanskelig? 

9. Hvis du kunne gitt en drømmenaturfagslærer til klassen som ditt barn er i, hvordan ville denne 

drømmelæreren vært? 

10. Er det noe du ønsker å si som vi ikke har snakket om ennå? 
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Vedlegg 11: Intervjuguide for lederen for Forskerfabrikken  
Vedlegg 11: Intervjuguide for lederen for Forskerfabrikken. 

Intervjuguide for lederen for Forskerfabrikken  
I forbindelse med min masteroppgave om begavede barn og naturfag, vil jeg på bakgrunn av funn fra 

et intervju med en forelder til et begavet barn undersøke hva Forskerfabrikken gjør for å fremme 

motivasjon for læring hos begavede barn. I denne forbindelse har jeg forberedt 15 spørsmål til leder 

for Forskerfabrikken. Spørsmålene fokuserer på hvordan Forskerfabrikken jobber, hvordan kursene 

er bygget opp, og hvordan leder tenker at inspirasjon, glede og motivasjon for realfag kan skapes. Jeg 

ønsker å bruke opptaker i intervjuene; informasjonen vil kun bearbeides av meg. Eventuelle 

personopplysninger som kommer fram i, vil bli anonymisert. 

A. Om deg og Forskerfabrikken 

1. Er det i orden at ditt navn som leder av Forskerfabrikken nevnes i oppgaven min? 

2. Kan du fortelle litt om deg selv?  

- Faglig bakgrunn 

3. Fortell om forskerfabrikken 

- Hvorfor startet du Forskerfabrikken? 

- Hvilke kurs tilbyr dere, for hvem og hvor? 

4. Hvem er i målgruppen for kursene, og hvordan når dere deltagerne deres? 

5. Hvem jobber i Forskerfabrikken? 

- Krav til kompetanse 

- Personlig egnethet 

- Hvordan rekrutterer dere 

B. Om kursene  

6. Hvordan er kursene deres bygget opp? 

- Hvor mange lenge varer et kurs, og hvordan er det inndelt tidsmessig? 

- Hvordan er vektingen mellom teori fra lærer, og praktiske forsøk elevene gjør selv? 

- Hvor mange deltagere er det per kurs, og hvor mange lærere? 

Hvilken filosofi ligger bak valget av antall deltagere per lærer? 

- Skal elevene skrive noe? 

- Blir forsøk presentert muntlig, eller skal elevene sette seg inn i dette selv? 

7. Hvordan bestemmer dere hvilke temaer kursene skal fokusere på? 

8. Hva er bakgrunnen for utvalg av temaer? 

9. Er det kurs i både kjemi, biologi og fysikk?  

C. Om deltagerne 

10. Hva kjennetegner et barn som deltar på deres kurs? 

D. Om begavede barn 

11. Hvilke barn tenker du at vi karakteriserer som begavet? 

12. Har du noen erfaring med begavede barn?  
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E. Pedagogisk praksis 

13. Hvilke pedagogiske prinsipper jobber dere etter? 

- Hvordan skaper dere interesse, nysgjerrighet, entusiasme og motivasjon for naturfag? 

- Hvilke arbeidsmåter bruker dere? 

- Jobber kursdeltagerne individuelt eller i grupper 

14. En mor til et begavet barn jeg har intervjuet nevner Forskerfabrikken to ganger i løpet av 

intervjuet. Den første gangen er når hun svarer på hva som motiverer hennes sønn for læring. Hun 

nevner da Forskerfabrikkens eksperimenter, og at de var veldig populære. Den andre gangen er i 

forbindelse med hva som opptar ham, og hva han snakker om. Han snakker nemlig aldri om 

naturfagundervisningen på skolen, men snakker masse om Forskerfabrikken. «Der tror jeg de har 

skjønt hvordan man skal undervise», sier moren. 

- Hvordan er det dere underviser hos Forskerfabrikken, hva har dere skjønt? 

F. Anbefaling 

15. Hvilke anbefalinger ville du gi til naturfaglære ute i den norske grunnskolen for å skape interesse 

og motivasjon for naturfag? 

16. Beskriv din drømmenaturfaglærer! 

G. Til sist 

17. Er det noe du vil legge til? 
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Vedlegg 12: Spørreskjema for begavede barn i Norge 
Vedlegg 12: Spørreskjema for begavede barn i Norge.  

Spørreskjema for begavede barn i Norge 
Sett ring rundt bokstavene, gi gjerne flere svar. 

1. Hvilke emner i naturfag synes du er interessant? 

a. Astronomi/verdensrommet, planeter, stjerner 

b. Om dyr og hvordan de lever 

c. Om planter og hvordan de lever 

d. Grunnstoffer, periodesystemet, syrer og baser 

e. Teknologi og design 

f. Elektrisitet og magnetisme 

g. Ingen av dem 

2. Hvilke aktiviteter liker du i naturfag? 

a. Lese naturfagtekster (både i læreboken og hentet fra andre steder) 

b. Gjøre praktiske forsøk 

c. Svare på oppgaver i skriveboken min 

d. Naturfagsamtaler i klassen 

e. Dra på tur/ekskursjon med klassen 

f. Jobbe sammen med andre elever 

g. Ingen av dem 

3. Hvilke aktiviteter ønsker du at din naturfaglærer skal legge til rette for? 

a. Jeg liker at læreren underviser og skriver på tavlen 

b. Jeg liker at vi har klassesamtaler i naturfag 

c.  Jeg liker å jobbe med naturfagtemaer i grupper 

d. Jeg liker å jobbe med naturfagtemaer alene 

e. Jeg liker å fordype meg i et emne jeg er spesielt interessert i 

f. Jeg liker å bli lest høyt for   

g. Jeg liker å lese selv 

h. Jeg liker å drive med rollespill/dramatisering i naturfag 

i. Jeg liker å skrive i naturfag 

j. Jeg liker å bruke IKT i naturfagundervisningen 

k. Jeg liker å gjøre skriftlige oppgaver i timen 

Spørsmålene under skal kun besvares ved ett kryss: 
4. Hva synes du om at naturfaglæreren og elevene sammen avtaler hvilke naturfagemner dere skal 

jobbe ekstra mye med i klassen? 

Liker ikke Liker passe Liker det godt 

   

 
5. Leser du blader/bøker og/eller ser på filmer om naturfaglige emner på fritiden?  

Aldri Sjelden Minst én gang i uken Flere ganger i uken Hver dag 
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6. Hvordan ville du likt å jobbe med et forsøk hjemme over lenger tid (kanskje en måned) hvor du 

tok bilder og krysset av resultatene dine i et skjema. Hver uke skal du snakke litt med læreren 

din, om hvordan det går og om ting du lurer på? Sett ett kryss ved den påstanden som passer best 

for deg. 

Det hadde vært kjedelig         

Det hadde vært greit  

Det hadde vært morsomt       
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Vedlegg 13: Spørreskjema for begavede barn i Danmark  
Vedlegg 13: Spørreskjema for begavede barn i Danmark.  

Spørreskjema for begavede barn i Danmark  
Sæt ring rundt bogstaverne, giv gerne flere svar. 

1. Hvilke emner i naturfag syntes du er mest interessant? 

a. Astronomi/verdensrummet, planeter, stjerner 

b. Om dyr og hvordan de lever 

c. Om planter og hvordan de lever 

d. Grundstoffer, periodesystemet, syrer og baser 

e. Teknologi og design 

f. Elektrisitet og magnetisme 

g. Ingen av dem 

2. Hvilke aktiviteter kan du bedst lide i naturfag? 

a. Læse naturfagtekster (både i læreboken og hentet fra andre steder) 

b. Gøre praktiske forsøg 

c. Svare på opgaver i min skrivebog  

d. Naturfagsamtaler i klassen 

e. Udflugter med klassen 

f. Gruppearbejde  

g. Ingen av dem 

3. Hvilke aktiviteter ønsker du at din naturfaglærer skal fokusere på? 

a. Jeg kan lide at læreren underviser og skriver på tavlen 

b. Jeg kan lide at vi har klassesamtaler i naturfag 

c. Jeg kan lide at arbejde med naturfagtemaer i grupper 

d. Jeg kan lide at jobbe med naturfagtemaer alene 

e. Jeg kan lide at fordybe mig i et emne jeg er specielt interesseret i 

f. Jeg kan lide at blive læst højt for   

g. Jeg kan lide at læse selv 

h. Jeg kan lide at lave rollespil/dramatisering i naturfag 

i. Jeg kan lide at skrive i naturfag 

j. Jeg kan lide at bruge IKT i naturfagundervisningen 

k. Jeg kan lide at lave skriftlige opgaver i timen 

Spørgsmålene under skal kun besvares ved et kryds: 
4. Hvad syntes du om at naturfaglæreren og eleverne sammen aftaler hvilke naturfagemner i skal 

arbejde ekstra meget med i klassen? 

Negativ Ok Positiv 

   

 
5. Læser du blade/bøger og/eller ser på film om naturfaglige emner i fritiden?  

Aldrig Sjælden Mindst én gang i ugen Flere gang i ugen Hver dag 
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6. Hvad syntes du om forsøg derhjemme som går over længere tid (måske en måned) hvor du skal 

tage billeder og krysse af resultaterne i et skema? Hver uge skal du snakke lidt med læreren din, 

om hvordan det går og spørgsmål du eventuelt har? Sæt et kryds ved den påstand som passer 

bedst for dig. 

Det havde været kedelig  

Det havde været fint  

Det havde været morsomt  
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Vedlegg 14: Informasjonsskriv til Lykkelige barn 
Vedlegg 14: Informasjonsskriv og spørreskjema til foreldre av respondenter fra Lykkelige barn. 

Informasjonsskriv og spørreskjema til foreldre av respondenter fra Lykkelige 

barn 
Datainnsamling i forbindelse med masteroppgave 

 

Kan ditt barn svare på seks spørsmål om naturfagsinteresse og motivasjon? Ditt barns stemme 

er viktig i forskningsprosjektet om begavede barn og naturfag. Hvordan tilrettelegge 

naturfagundervisning for denne elevgruppen slik at elevene motiveres for videre læring? 

  

Mitt navn er Hilde Midtgård Stephansen og jeg tar master i skolerettet utdanningsvitenskap ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus, med fagfordypning i naturfag. Jeg er utdannet grunnskolelærer, og er 

sosionom. Mitt masterprosjekt omhandler begavede barn, og hvordan naturfaglæren kan tilrettelegge 

for motivasjon for læring for denne elevgruppen. Bakgrunnen for min interesse for emnet er at jeg 

selv er mor til begavede barn, og har opplevd hvor vanskelig skolegangen kan være. Dette både for 

barn og foreldre. Videre er jeg genuint interessert i å få fram denne elevgruppens behov i den norske 

grunnskolen.  

 

Målet med masterprosjektet er å lage et undervisningsopplegg i fysikk hvor begavede barns behov 

blir inkludert. Hvordan kan naturfaglærere pedagogisk differensiere på best mulig måte for å fremme 

motivasjon for læring i naturfag for begavede barn? Datamaterialet fra begavede barn, foreldre, 

naturfaglærere i Norge og Danmark, rektor ved Mentiqa og leder for Forskerfabrikken i Norge vil 

danne grunnstenene i undervisningsopplegget mitt. Gjennom gode eksempler og teori om begavede 

barn er målet å løfte fram denne elevgruppens behov og forutsetninger, til glede for både det enkelte 

barn, foreldre og lærere i Norge. Et ønske er at undervisningsopplegget kan fungere som en veileder 

til hvordan lærere kan tilpasse undervisningen for denne elevgruppen i den norske grunnskolen.  

Hvilke undervisningsmetoder/aktiviteter i naturfag ønsker ditt begavede barn? 

Vedlagt følger det en spørreundersøkelse med seks spørsmål, samt en beskrivelse av hvordan dere 

kan registrere svarene. Spørreundersøkelsen tar ca. fem minutter. Det spørres om begavede barns 

naturfagsinteresse og motivasjon. Hensikten med undersøkelsen er at undervisningsopplegget skal 

baseres på begavede barns egne ønsker, altså elevmedvirkning i praksis. Jeg håper at så mange som 

mulig tar seg tid til å svare. Antall respondenter er av stor betydning for det videre arbeidet mitt.  

 

NB! Ingen personopplysninger blir lagret. 

 

Slik svarer du: 

 Skriv nummeret på spørsmålet. 

 Skriv svaralternativene som barnet ditt velger.  

a. På spørsmål 1-3 er det svaralternativer med bokstaver, her har du mulighet til å velge flere 

svaralternativer. 

Eksempel: Spørsmål 1: a, d, f 

b. På spørsmål 4-6 skal barnet velge ett svaralternativ. Her skriver du svaralternativet barnet 

velger. 

Eksempel: Spørsmål 4: Liker det godt. 

 Send svaret ditt på epost til leder@lykkeligebarn.no 

Svarfrist 01.12.14. Svarene vil bli videresendt til Hilde Midtgård Stephansen. Slik ivaretas 

barnets anonymitet. 

Sett ring rundt bokstavene, gi gjerne flere svar. 

1. Hvilke emner i naturfag synes du er interessant? 

a. Astronomi/verdensrommet, planeter, stjerner 

b. Om dyr og hvordan de lever 

c. Om planter og hvordan de lever 
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d. Grunnstoffer, periodesystemet, syrer og baser 

e. Teknologi og design 

f. Elektrisitet og magnetisme 

g. Ingen av dem 

2. Hvilke aktiviteter liker du i naturfag? 

a. Lese naturfagtekster (både i læreboken og hentet fra andre steder) 

b. Gjøre praktiske forsøk 

c. Svare på oppgaver i skriveboken min 

d. Naturfagsamtaler i klassen 

e. Dra på tur/ekskursjon med klassen 

f. Jobbe sammen med andre elever 

g. Ingen av dem 

3. Hvilke aktiviteter ønsker du at din naturfaglærer skal legge til rette for? 

a. Jeg liker at læreren underviser og skriver på tavlen 

b. Jeg liker at vi har klassesamtaler i naturfag 

c.  Jeg liker å jobbe med naturfagtemaer i grupper 

d. Jeg liker å jobbe med naturfagtemaer alene 

e. Jeg liker å fordype meg i et emne jeg er spesielt interessert i 

f. Jeg liker å bli lest høyt for   

g. Jeg liker å lese selv 

h. Jeg liker å drive med rollespill/dramatisering i naturfag 

i. Jeg liker å skrive i naturfag 

j. Jeg liker å bruke IKT i naturfagundervisningen 

k. Jeg liker å gjøre skriftlige oppgaver i timen 

Spørsmålene under skal kun besvares ved ett kryss: 
4. Hva synes du om at naturfaglæreren og elevene sammen avtaler hvilke naturfagemner dere skal 

jobbe ekstra mye med i klassen? 

Liker ikke Liker passe Liker det godt 

   

 
5. Leser du blader/bøker og/eller ser på filmer om naturfaglige emner på fritiden?  

Aldri Sjelden Minst én gang i uken Flere ganger i uken Hver dag 

     

 

6. Hvordan ville du likt å jobbe med et forsøk hjemme over lenger tid (kanskje en måned) hvor du 

tok bilder og krysset av resultatene dine i et skjema. Hver uke skal du snakke litt med læreren 

din, om hvordan det går og om ting du lurer på? Sett ett kryss ved den påstanden som passer best 

for deg. 

Det hadde vært kjedelig         

Det hadde vært greit  

Det hadde vært morsomt       
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Vedlegg 15: Oppgave 1: Sorte hull 
Vedlegg 15: Oppgave 1: Sorte hull. 

Oppgave 1: Sorte hull 
1. Se på denne Newton-filmen: newton-film. Skriv et sammendrag av det programlederen fortalte 

om sorte hull. Du skal skrive slik at en som ikke har kunnskap om emnet skal forstå hva et sort 

hull er. 

2. Sorte hull er runde som en ball og består av et punkt med uendelig tetthet (singularitet) og en 

hendelseshorisont. 

a) Tegn en skisse av et sort hull hvor du viser hvor singulariteten og hendelseshorisonten er (se 

figur i heftet), og beskriv hva det er. Tegningen skal legges inn på wikien. 

3. Hvorfor er sorte hull sorte? 

4. Hva menes med enheten solmasse? 

5. Beskriv en hovedstjerners to mulige livsløp (se figur i mappen). 

6. Vi vet at sorte hull eksisterer fordi de har så stor gravitasjonskraft at de bøyer lys og har stjerner 

som går i bane rundt seg. De supermassive sorte hullene har en masse på ca. 1 million solmasser, 

og finnes ofte i sentrum av galakser. De antas å ha blitt dannet på samme tid som galaksen de 

eksisterer i. De stellare sorte hullene antas å ha blitt dannet når universet ble til. De ble laget når 

en stjerne kollapset og skapte en supernova.  

Finn ett eksempel på hver av disse og forklar hvordan observasjonene beviser at det er et sort hull 

tilstede. 

Nyttige lenker på internett: 

Store norske leksikon [lesedato 17.01.2015]: https://snl.no/sorte_hull 

Forskning.no [lesedato 17.01.2015]: http://forskning.no/universet-romforskning-sorte-hull-stjerner-

stub/2008/02/hva-er-et-sort-hull 

Forskning.no [lesedato 17.01.2015]: http://forskning.no/universet/2010/08/gass-fra-sort-hull-

forhindrer-stjernefodsel 

Norges forskningsråd [lesedato 17.01.15]: https://nysgjerrigper.no/Artikler/gaatefulle-sorte-hull 

Romfart.no [lesedato 18.01.2015]: http://romfart.no/sitater/tekst/s/sitathawkingstephen.asp 

Romsenter.no: http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Universet/Sorte-hull 

Nrk.no: http://tv.nrksuper.no/serie/newton/DMPV74002914/23-11-2014#t=9m44s 

http://tv.nrksuper.no/serie/newton/DMPV74002914/23-11-2014#t=9m44s
https://snl.no/sorte_hull
http://forskning.no/universet-romforskning-sorte-hull-stjerner-stub/2008/02/hva-er-et-sort-hull
http://forskning.no/universet-romforskning-sorte-hull-stjerner-stub/2008/02/hva-er-et-sort-hull
http://forskning.no/universet/2010/08/gass-fra-sort-hull-forhindrer-stjernefodsel
http://forskning.no/universet/2010/08/gass-fra-sort-hull-forhindrer-stjernefodsel
https://nysgjerrigper.no/Artikler/gaatefulle-svarte-hull
http://romfart.no/sitater/tekst/s/sitathawkingstephen.asp
http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Universet/Sorte-hull
http://tv.nrksuper.no/serie/newton/DMPV74002914/23-11-2014#t=9m44s
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Vedlegg 16: Oppgave 2: Galakser 
Vedlegg 16: Oppgave 2: Galakser  

Oppgave 2: Galakser  
1. Hva er en galakse? (Elev 2) 

2. Hvordan ble galaksene dannet? (Elev 1) 

3. Hvilken kraft holder en galakse sammen? (Elev 3) 

4. Hva heter vår galakse? Hvorfor har den fått dette navnet? (Elev 4) 

5. Beskriv vår galakse for en jevnaldrende som ikke kjenner til den. (Alle 4) 

a) Hvilken type galakse er det. 

b) Hvor stor er vår galakse? Bruk enheten lysår. 

c) Hvor ligger vårt solsystem i galaksen? Illustrer med et bilde 

d) Hvilke himmellegemer kan vi finne i vår galakse? 

e) Hvorfor kan vi ikke se vår galakse ovenfra? 

f) Hva tenker vi er i midten av vår galakse, og hvordan har vi funnet beviser for dette? (Tips! 

Les lenkene under) 

6. Hva heter vår nabogalakse, og hvorfor lærer vi om vår egen galakse når vi studerer denne? (Alle 

4) 
7. Nevn ulike typer galakser, og beskriv hvordan de ser ut. (Elev 1 og 2) 

8. Forklar hva lokal gruppe, galaksehoper og superhoper er. Illustrer og ranger disse fra minst til 

størst. (Elev 3 og 4) 

Nyttige lenker på internett: 

UiO [Lesedato 17.01.2015]: http://www.mn.uio.no/astro/forskning/tema/laer-mer/laer-mer-

astronomi/universet/galakser/ 

Store norske leksikon [lesedato 17.01.2015]: https://snl.no/galakse 

Norsk romsenter [lesedato 17.01.2015]: http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-

barn/Universet/Sorte-hull 

  

http://www.mn.uio.no/astro/forskning/tema/laer-mer/laer-mer-astronomi/universet/galakser/
http://www.mn.uio.no/astro/forskning/tema/laer-mer/laer-mer-astronomi/universet/galakser/
https://snl.no/galakse
http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Universet/Sorte-hull
http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Universet/Sorte-hull
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Vedlegg 17: Oppgave 3: Sola vår stjerne 
Vedlegg 17: Oppgave 3: Sola vår stjerne. 

Oppgave 3: Sola vår stjerne 
1. Sola vår er en stjerne. Forklar forskjellen på en planet og en stjerne. (Elev 1 og 2)  

2. Beskriv kort hvordan sola ble dannet. (Elev 3 og 4)  

3. Beskriv solas struktur og hva som skjer i de ulike delene: (Alle) 

a) kjernen 

b) fotosfæren 

c) kromosfæren  

d) koronaen 

4. Hva er solas overflatetemperatur? (Elev 2)  

5. Hva er solflekker? (Elev 1)  

6. Hva forteller det oss at noen områder på overflaten til sola er mørkere? (Elev 3) 

7. Hvor mye av massen til solsystemet vårt har sola? (Elev 4)  

8. Hva forteller massen oss om egenskapene til sola? (Alle) 

9. Jordas radius er 6370 km. Solen er 100 ganger så stor som jorda. Hva er radien til sola? (Elev 2)  

10. Hvorfor er det nyttig for oss mennesker å studere sola? (Elev 3) 

11. Hvilken funksjon har sola for vår planet? (Elev 1) 

12. Nordlys. (Elev 3 og 4: a-c; Elev 1 og 2: d; Alle: e)  

a) Hvilken forsker forsto hva Nordlyset er, og hvilken nasjonalitet hadde han? 

b) Beskriv kort hva som skaper nordlys 

c) Finn et bilde av nordlys 

d) Hvilken rolle har nordlys hatt i gammel overtro?  

e) Hvis du har opplevd nordlys, beskriv dette. Hvis du ikke har opplevd det, tenk deg en 

situasjon hvor du er på Finnmarksvidda, langt unna lysforurensning. Forklar hva du ville se, 

ulike farger, hvilket innrykk ville nordlyset gjøre på deg? Hvis du ikke forsto hva det var, ville 

du blitt redd? Begeistret? (Alle skriver egen beskrivelse) 

Nyttige lenker 

Sarepta [lesedato 17.01.2015] http://www.sarepta.org/objekt.php?aid=62&bid=63&oid=892&s= 

Sarepta [lesedato 17.01.2015] http://www.sarepta.org/objekt.php?aid=62&bid=150&oid=1071&s= 
 

  

http://www.sarepta.org/objekt.php?aid=62&bid=63&oid=892&s
http://www.sarepta.org/objekt.php?aid=62&bid=150&oid=1071&s
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Vedlegg 18: Oppgave 4: Asteroider og kometer 
Vedlegg 18: Oppgave 4: Asteroider og kometer. 

Oppgave 4: Asteroider og kometer 
1. Forklar hva en asteroide og en komet er. Hva skiller disse to? 

2. Fortell om asteroidebeltet.  

a) Hvor befinner det seg? 

b) Hva består det av? 

c) Hvor stort er det? 

d) Hvorfor er det nyttig for oss å vite noe om dette? 

3. Beskriv ferden til romsonden Rosetta.  

4. Hva har Rosetta oppnådd? Hvorfor er dette en stor hendelse? 

5. Hva er New Horizons? 

a) Fortell om reisen og formålet. 

b) Beskriv hva som er unikt og viktig med New Horizons. 

6. Se på denne filmen her. Skriv et sammendrag av det filmen forteller om. 

7. Tenk deg at du er om bord på Rosetta, og kan gå ut av romsonden. Hva ser du når du kommer 

ut? Hører du noe? Lukter du noe? Skriv et brev hjem til kong Harald. Hva vil du fortelle? 

Nyttige linker: 

European space agency [lesedato 18.01.2015]: 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Europe_s_comet_chaser 

Aftenposten [lesedato 18.01.2015]: http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Rosetta-ferden-Philae-

har-landet-7774452.html 

NRK [lesedato 18.01.2015]: http://www.nrk.no/viten/klart-for-kometlanding-1.12036833 

NASA [lesedato 18.01.2015]: 

http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/#.VLtw1UeG_T8 

Wikipedia [lesedato 18.01.2015]: http://no.wikipedia.org/wiki/New_Horizons 

ESA: https://www.youtube.com/watch?v=AvkPFXdpOQQ&feature=youtu.be 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ppdEzii5aDs 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AvkPFXdpOQQ&feature=youtu.be
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Europe_s_comet_chaser
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Rosetta-ferden-Philae-har-landet-7774452.html
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Rosetta-ferden-Philae-har-landet-7774452.html
http://www.nrk.no/viten/klart-for-kometlanding-1.12036833
http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/%23.VLtw1UeG_T8
http://no.wikipedia.org/wiki/New_Horizons
https://www.youtube.com/watch?v=AvkPFXdpOQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ppdEzii5aDs
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Vedlegg 19: Oppgave 5: Liv på andre planeter 
Vedlegg 19: Oppgave 5: Liv på andre planeter. 

Oppgave 5: Liv på andre planeter  
1. Hvilke forutsetninger må være tilstede for liv, slik vi kjenner det? (Begge) 

2. Hvilken type himmellegeme er det vi studerer for å undersøke om det er liv der? (Begge) 

3. Vårt solsystem består av solen og åtte planeter. Vi deler planetene inn i to grupper etter hva de 

består av. Hvilke to grupper er dette? (Begge) 

4. Vil det være grunnlag for liv, slik vi kjenner det, i begge planetgruppene? (Begge) 

5. Vi snakker om en beboelig sone i nærheten av moderstjernen når vi vurderer om det er grunnlag 

for liv. Hva mener vi med beboelig sone? Hva er det som gjør området beboelig? Forklar. (Elev 

1) 
6. Grunnlaget for livet på jorda, slik vi kjenner det i dag, er at liv gradvis over 5 milliarder år har 

tilpasset seg omgivelsene. Hvilke tanker gjør du deg om mulig liv på andre planeter når vi vet at 

mennesket kun har vært på jorda i 2 millioner år? Begrunn svaret ditt. (Elev 2) 

7. Tror du det liv på andre planeter? Begrunn svaret ditt. (Begge) 

8. Tankeeksperiment: Hvis vi om én uke plutselig skulle få kontakt med liv på en annen planet, og 

vi kunne kommunisere med «livet» på den andre planeten. (Begge) 

a) Hva vil være viktig for oss å finne ut om de på den andre planeten?  

b) Hva ville være viktig å formidle om livet på jorda?  

c) Er det noen spesielle oppfinnelser fra jorda du tenker at det er viktig å dele kunnskap om?  

d) Er det noe du tenker at burde vært advart om? 

Nyttige lenker: 

Store norske leksikon [lesedato 17.01.2015]: https://snl.no/liv_utenfor_Jorda 

Norsk romsenter [lesedato 17.01.2015]:  

http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Universet2/Hvordan-leter-vi-etter-liv-i-universet 

http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Universet2/Finnes-det-liv-ute-i-universet 

NRK [Lesedato 17.01.2015]: http://www.nrk.no/viten/dette-er-nasas-nye-leketoy-1.10942001 

 

  

https://snl.no/liv_utenfor_Jorda
http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Universet2/Hvordan-leter-vi-etter-liv-i-universet
http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Universet2/Finnes-det-liv-ute-i-universet
http://www.nrk.no/viten/dette-er-nasas-nye-leketoy-1.10942001
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Vedlegg 20: Oppgave 6: Planeter i andre solsystemer 
Vedlegg 20: Oppgave 6: Planeter i andre solsystemer. 

Oppgave 6: Planeter i andre solsystemer  
1. Hva er en planet? (Elev 1) 

2. Hva betyr eksoplanet? (Elev 2 og 3) 

3. Ved å observere stjernenes lys kan vi oppdage eksoplaneter. Forklar transistmetoden. (Alle) 

4. Hvor viktig tenker du at det er å søke etter planter i andre solsystemer. Finn både fordeler og 

ulemper, og begrunn svaret ditt. (Alle tre skal skrive eget svar på denne oppgaven) 

5. The Pale Blue Dot (Alle) 

a) Gå inn på linken: https://www.youtube.com/watch?v=p86BPM1GV8M. 

b) Les også teksten som ligger vedlagt. 

c) Hvilket budskap har denne teksten?  

d) Hva forteller den om oss og vår plass i universet? (Skriv tre avsnitt, ett hver. Samarbeid 

gjerne!) 
e) I hvilken forbindelse ble bildet av jorden som «the pale blue dot» tatt? Hva tenker du når du 

ser bildet «a pale blue dot».  

f) Legg inn denne filmen på Wikien 

g) Legg inn bilde av «pale blue dot» 

 

Pale Blue Dot by Carl Sagan 

Consider again that dot. That's here, that's home, that's us. On it everyone you love, everyone you 

know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The 

aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic 

doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of 

civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful 

child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar," 

every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there – on a mote of 

dust suspended in a sunbeam.  

 

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those 

generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a 

fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel 

on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their 

misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. 

 

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in 

the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great 

enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from 

elsewhere to save us from ourselves. 

 

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near 

future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment 

the Earth is where we make our stand. 

 

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no 

better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, 

it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish 

the pale blue dot, the only home we've ever known. 

 

Nyttige lenker fra internett: 

Norges forskningsråd [lesedato 17.01.2015]: 

https://nysgjerrigper.no/Artikler/2006/januar/Den_store_planetjakten 

Norsk romsenter [lesedato 17.01.2015]: 

https://www.youtube.com/watch?v=p86BPM1GV8M
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2006/januar/Den_store_planetjakten
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http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Universet2/Finnes-det-liv-ute-i-universet 

Wikipedia [lesedato 18.01.2015]: http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot 

Wikipedia [lesedato 18.01.2015]: http://no.wikipedia.org/wiki/Eksoplanet 

http://www.mn.uio.no/astro/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/astronytt/2009/06/2009-06-09.html 

 

  

http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Universet2/Finnes-det-liv-ute-i-universet
http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot
http://no.wikipedia.org/wiki/Eksoplanet
http://www.mn.uio.no/astro/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/astronytt/2009/06/2009-06-09.html
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Vedlegg 21: Oppgave 7: Forskere og ulike verdensbilder 
Vedlegg 21: Oppgave 7: Forskere og ulike verdensbilder. 

Oppgave 7: Forskere og ulike verdensbilder 
1. Hva er et verdensbilde? (Alle samarbeider om ett svar) 

2. Hva er det Geosentriske verdensbildet? (Elev 1)  

3. Hva er det Heliosentriske verdensbildet? (Elev 2)  

4. Hva er dagens verdensbilde? (Elev 3)  

5. Fortell om Galileo Galilei og hvordan hans oppdagelser la grunnlag for endringen av datidens 

verdensbilde. (Elev 1)  

6. Hvilken rolle har stadig ny forskning, kunnskap og forståelse av verdensrommet påvirket vår 

forståelse av universet? (Elev 2)  

7. Hvilken betydning har oppdagelsen av teleskopet hatt på vår forståelse av universet? (Elev 3)  

8. Hvorfor tror du en slik oppdagelse kunne føre til så stor uenighet? (Alle skriver eget svar) 

Nyttige lenker: 

Galilei og teleskoper: http://www.sarepta.org/objekt.php?aid=62&bid=65&oid=1021&s= 

 

  

http://www.sarepta.org/objekt.php?aid=62&bid=65&oid=1021&s=
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Vedlegg 22: Oppgave 8: Stjerners liv 
Vedlegg 22: Oppgave 8: Stjerners liv. 

Oppgave 8: Stjerners liv 
1. Hva er en stjerne? (Elev 1) 

2. Hva består en stjerne av? (Elev 2) 

3. Beskriv en stjernes utvikling fra fødsel til den «dør». (Elev 3)  

4. Hva betyr det at en stjerne dør? (Elev 1)  

5. Det finnes mange ulike stjerner. Forklar kjennetegnene til en hovedseriestjerne, 

superkjempe, kjempe og en hvit dverg. Bruk begrepet solmasse når du skal angi størrelsen 

til stjernene. (Alle) 

6. Forklar hva som menes med solmasse. (Elev 2)  

7. Hva er et Hertzsprung-Russel-diagram (HR-diagram)? (Alle) 

a. Finn et bilde av et HR-diagram og legg dette på Wikisiden. 

b. Hva slags informasjon gir HR-diagrammet oss? 

c. Vil en stjerne alltid være på samme sted i et HR-diagram? 

d. Stjernen Sirius A er en hovedseriestjerne som har blåhvit farge, og er veldig lyssterk 

på himmelen. Gi en forklaring ved bruk av HR-diagrammet på hva fargen til Sirius A 

sier om dennes overflatetemperatur? 

e. Lag en tabell hvor du beskriver sammenhengen mellom fargen og 

overflatetemperaturen til stjernene du beskrev i oppgave 5. 

Stjernetype Farge Overflatetemperatur 
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Vedlegg 23: Oppgave 9: Big Bang-teorien 
Vedlegg 23: Oppgave 9: Big Bang-teorien. 

Oppgave 9: Big Bang-teorien  
1. Hvor gammelt er universet vårt? Hvorfor er det ikke noe poeng å spørre om hva som var der før 

The Big Bang? (Elev 1)  

2. Lag en tabell som beskriver i korte trekk universets utvikling fra The Big Bang og fram til i dag 

(Tips! Se på bildet i mappen).  (Elev 1)  

3. I løpet av de første tre minuttene ble helium og hydrogen dannet. (Alle) 

a. Hva er hydrogen og helium? 

b. Hva er deres kjemiske formel? 

c. Hvor mange protoner har hydrogen og helium i kjernen? 

d. Hvilken rolle har helium og hydrogen i fusjonsprosessen som skjer i stjernene? Dette skal 

ikke beskrives vanskelig. Det er viktig at du forstår hva du skriver. 

4. Hvilken oppdagelse gjorde Edwin Hubble som var grensesprengende for hvordan vi forstår 

universets begynnelse? (Elev 2 og 3) 

5. Fortell om kosmisk bakgrunnsstråling og hvorfor dette er med på å støtte teorien om The Big 

Bang? (Elev 2)  

a) Hvorfor sank temperaturen i universet? (Elev 2)  

6. Hubbles lov viser sammenheng mellom farten til en galakse og avstanden til den.  

Formelen er v = Ho*d. v = fart, Ho = Hubbles konstant, og d = distansen (avstanden).  

Sett tall inn i formelen, regn ut og lag en graf som viser sammenhengen mellom fart og distanse 

(Alle). 

v (fart) enheten er sekunder (s) d (distanse) enheten er kilometer (km) 

  

  

  

7. Tegn små galakser på ni klistrelapper. Klistre disse på 3 ulike ballonger. Blås disse ballongene 

opp til tre forskjellige størrelser og knyt.  

Ta bilder av ballongene i ulike størrelser og legg på wikien. Hva illustrerer dette forsøket? Skriv 

en kort tekst under bildene. (Alle) 

8. Forklar forskjellen på en teori og hypotese. (Elev 3) 

9. Big Bang-teorien er den beste vi har for å forklare universets utvikling. Hvorfor kan vi ikke slå 

fast at den er sannheten? (Elev 3)  

10. Hvorfor er det viktig at naturvitenskapen er åpen om sine funn og oppdagelser? (Alle) 
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Vedlegg 24: Oppgave 10: Stjernebilder 
Vedlegg 24: Oppgave 10: Stjernebilder. 

Oppgave 10: Stjernebilder 
1. Lage et stjernehjul. (Alle) 

Et stjernehjul hjelper oss til å kjenne igjen stjerner og stjernebilder på himmelen. Stjernehjulet 

stilles inn etter dato og klokkeslett, og viser hvilke stjerner som er synlige i de ulike 

himmelretningene (nord, sør, øst og vest). 

Det som skal klippes ut ligger som vedlegg til oppgaven. 

Slik gjør du det: 

a) Klipp ut de to hjulene i vedlegget. Klipp ut det grå området på det minste hjulet. 

b) Lim et gjennomsiktig plastark bak det minste hjulet. 

c) Sett en splittbinders igjennom de to hjulene. Splittbindersen skal gå igjennom den sorte 

prikken på hjulene. 

Bruksanvisning finner du også her.  

d) Dere skal ta bilder av hvordan dere laget deres stjernehjul.   

e) Skriv en kort tekst på Wikien om hva dere kan bruke et stjernehjul til.  

(Alle skal være med å bestemme hva som skal stå. Det er elev 1 som skal skrive. Men! 

Det er veldig viktig at alle hjelper ham med hva gruppen mener at et stjernehjul kan 

brukes til) 

2. Gå inn på internettsiden viten.no, det er lenke her: Gå inn her til Viten.no. Du skal gjøre 

oppgavene som ligger her, og vise dette til læreren. (To og to) 

3. Dere skal legge inn en lenke til viten.no oppgavene på wikien. (Elev 3) 

Her er lenken: http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn  

4. Tegn inn Stjernetegnene Orion, Storebjørn og Tyren på et ark. Bruk stjernehjulet deres. Husk 

overskrift over hvert stjernetegn. Tegningen skal vi scanne inn, slik at vi får på Wikien. Hjelp 

hverandre! 

Tegn én hver: (Elev 1) (Orion), (Elev 2) (Storebjørn), (Elev 3) (Tyren), (Elev 4) (Tyren). 

5. Fyll ut tabellen: (Alle – Elev 1 skriver) 

 Hva er det? Beskriv 

Betelgeuse  

Pleiadene  

Kassiopeia  

Tabellen deres skal inn på Wikien 

6. Spill og se om dere kan huske de ulike stjernebildene. 

Lag billedlotto-kortene: Du må klippe dem ut etter linjene. Finn ut navnet på stjernebildet kortet 

viser. Spill først med de kortene som har «tegninger» av figuren. Spill deretter med kortene som 

har «kun stjernene». Lag tabell over hvordan det går i hver runde. Dette er gøy! Hjelp hverandre 

til å lære stjernetegnene, dere kommer til å bli best i klassen i dette emnet Ta bilder av 

billedlottoen og legg ut på wikien. 

Lenker: 

Naturfagsenteret [lesedato 29.01.2015]: 

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=1122808&within_tid=720420 

Viten.no [lesedato 29.01.2015]: http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn 

 

  

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=1122808&within_tid=720420
http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn
http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn
http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=1122808&within_tid=720420
http://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn
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Vedlegg 25: Oversikt over forarbeid 
Vedlegg 25: Oversikt over forarbeid elevene skulle gjøre før første undervisningsøkt.  

Oversikt over forarbeid 
Dette skal være gjort til første time i prosjektet onsdag 4. februar: 

 

1. Du skal gjøre deg kjent med det materialet du har fått utdelt.  

- Lese nøye dokumentet prosjektbeskrivelse av astronomiprosjektet i uke 6–9. 

- Jeg har satt meg nøye inn i reglene for arbeid med wiki på niende trinn, og skrevet under på 

disse. 

- Les nøye vurderingskriterier for wiki 

- Les nøye vurderingskriterier for arbeidsmappe 

- Les nøye vurderingskriterier for elevvurdering 

- Se igjennom tekstene i mappen om emnet du skal skrive om 

2. Gå inn på wiki-siden. Bruksanvisning finner du i dokumentet prosjektbeskrivelse av 

astronomiprosjektet i uke 6–9.  

- Test at passord og brukernavn fungerer 

- Skriv navnet ditt på siden og trykk save (lagre) 

3. Fyll ut kolonnene én hva jeg vet og to hvordan kan jeg finne ut mer om mitt emne i skjemaet 

forberedelse og vurdering av egen læring. Fyll også inn dato. 

Jeg har gjort punktene over. 

 

Dato og signatur:  
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Vedlegg 26: Forberedelse og vurdering av egen læring 
Vedlegg 26: Forberedelse og vurdering av egen læring. 

Forberedelse og vurdering av egen læring 
Hva kan jeg om mitt 

emne i dag? 

Dato:  

______________ 

Hvordan kan jeg 

finne ut mer om mitt 

emne? 

Hva har jeg lært om 

mitt emne i løpet av 

prosjektet? 

Hva kan jeg gjøre for 

å lære mer om mitt 

emne, og astronomi 

generelt?  
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Vedlegg 27: Prosjektbeskrivelse av astronomiprosjektet 
Vedlegg 27: Prosjektbeskrivelse av astronomiprosjektet i uke 6–9. 

Prosjektbeskrivelse av astronomiprosjektet i uke 6–9 
Hensikten med prosjektet:  
Klassen skal lage en wiki som skal bli et kunnskapsdokument i temaet utforskning av verdensrommet. 

Hva er en wiki? 

En wiki er et dokument på nettet som gjør at flere kan skrive samtidig, både hjemme og på skolen. 

Nettopp fordi det er på Internett så åpner en wiki for at dere kan legge ut bilder, tekst, filmer og linker 

til andre nettsteder. Jeg som lærer vil hele tiden følge med på hvordan arbeidet går.  

Sist, men ikke minst, det er moro å lage wiki!  

 

Oversikt over prosjektet med frister: 

Dato Hva? Kommentar 

30/1 Elevene får utdelt arbeidsmappene Den skal ligge i sekken under hele 

prosjektet 

4/2 Oppstart av prosjektet i første time Forarbeidet skal være gjort til denne 

økten 

Vi går igjennom vurderingskriterier 

for Wiki, elevvurderingen og 

arbeidsmappen. 

5/2  To timer arbeid på skolen (torsdag)  

6/2 To timer arbeid på skolen (fredag)  

11/2 En time arbeid på skolen (onsdag)  

12/2 En time arbeid på skolen (torsdag) NB! Nå skal arbeidet være klart for 

elevvurdering 

13/2 En time på skolen til elevvurdering Nå skal din gruppe vurdere en annen 

gruppes arbeid. Les skjema for 

elevvurdering  

25/2 - Hjemmearbeid: Endelig produkt skal 

sluttføres på wikien 

- Sluttfør kolonnene hva har jeg lært og 

hvordan kan jeg lære mer? i dokumentet 

forberedelse og vurdering av egen læring 

Sørg for at oppgaven oppfyller 

vurderingskriteriene til wikien. 

 

26/6 Arbeidsmappene skal leveres inn for vurdering Se på vurderingskriteriene til 

arbeidsmappen 

 

Opphavsrettigheter / referanser: Husk å oppgi referanse på bilder, filmer, internettsider og tekster 

på wikien. Om du ikke oppgir referanser så fremstår produktet som ditt, og det er ikke lov. Bruk kun 

lovlige bilder via Google. Bruksanvisning finner du i dokumentet vurderingskriterier for wiki. 

 

Ditt brukernavn og passord til wikien: 

Brukernavn:  

Passord:  

 

For å komme inn på A/B-klassens wiki må du: 

1. Gå inn på nettsiden: www.wikispaces.com 

2. Trykk på knappen «sign inn», og skriv inn ditt brukernavn og passord 

3. Under overskriften Favorite Wikis ligger A-klassens wiki «Fagfordypning» (markert i 

blått), trykk på Fagfordypning 

4. Du kommer nå til siden «Welcome to Your Classroom». På høyre siden finner du dine 

tilganger. Trykk på pages 

5. Nå kommer du til siden Pages and Files. Her ser du i blått teksten: A-klassen sitt 

Astronomiprosjekt/ ……………………….. (og ditt emne). Trykk på dette 

http://www.wikispaces.com/
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6. Nå kommer du inn på den siden hvor du skal jobbe. Trykk knappen edit og du kan begynne 

å skrive. Husk å lagre (save) før du forlater dokumentet. 

Regler for arbeidet med wiki på niende trinn: 

1. Jeg skal bare jobbe med mine tekster. 

2. Jeg vil be om tillatelse til å redigere andres tekster. 

3. Når jeg tar bilder som skal legges ut på wikien, skal jeg ikke ta bilder av medelever eller 

andre. Det er kun arbeidsoppgavene det skal tas bilde av. Jeg skal heller ikke, til privatbruk, 

ta bilde av medelever eller lærer. Jeg skal ikke dele noe av wikiarbeidet på internett på noen 

måte. Jeg vet at det er i strid med skolens regelverk, og at dette får konsekvenser for meg. 

4. Jeg skal heller ikke i etterkant dele disse aktivitetene på internett. 

5. Jeg skal bare legge ut skolerelatert materiale på wikien 

6. Jeg vet at lærer kan spore alle elevenes aktiviteter. 

 

Jeg skriver under her på at jeg har lest begge sidene av prosjektbeskrivelsen, og at jeg har 

lest, forstått og vil følge reglene for wiki på niende trinn: 

 

Dato og signatur:  
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Vedlegg 28: Vurderingskriterier for wiki 
Vedlegg 28: Vurderingskriterier for wiki. 

Vurderingskriterier for wiki  
Vurderings-

kriterier 

Lav måloppnåelse Middels 

måloppnåelse 

Høy måloppnåelse 

Har levert wiki Ikke levert - Levert 

Overskrift og 

navn på 

oppgaveløser 

Ingen overskrifter Overskrift og navn 

mangler noen steder 

Alle spørsmålene skal stå 

markert som overskrift i 

fet (marker teksten og 

trykk B (B=bold/fet)) og 

navn på hvem som har 

skrevet teksten. 

IKT-krav Ett IKT-krav oppfylt To IKT-krav oppfylt - Du skal skrive i 

skrifttype Times 

New Roman. 

- Skriftstørrelse 12. 

- Bildene/tabellene/ 

filmene skal ha 

forklarende tekst 

under. 

- Lenker skal ha 

hyperkobling 

- For de av dere som 

har i oppgave å ta 

bilder, må disse være 

lastet opp på 

Wikisiden. 

 

Fullstendige 

setninger 

2/3 av oppgavene har ikke 

fullstendige setninger. 

1/3 av oppgavene 

har ikke fullstendige 

setninger. 

Alle oppgavene har 

fullstendige setninger. 

Naturfags-

begreper 

2/3 av begrepene er ikke 

forklart med egne ord. 

1/3 av begrepene er 

ikke forklart med 

egne ord. 

Alle begreper er forklart 

med egne ord 

Skriftlig 

formulering 

Klipp og lim - Svarene på oppgavene er 

skrevet med egne ord 

Er oppgavene 

besvart  

Kun 1/3 av oppgavenes 

spørsmål er besvart 

Kun 2/3 av 

oppgavenes 

spørsmål er besvart. 

 

Alle oppgavenes 

spørsmål er besvart 

Er oppgavene 

besvart slik 

oppgaveteksten 

ber om? 

2/3 av oppgavene er ikke 

besvart slik oppgaveteksten 

ber om  

1/3 av oppgavene er 

ikke besvart slik 

oppgaveteksten ber 

om 

Alle oppgavene er 

besvart slik 

oppgaveteksten ber om 

Kildeliste til 

slutt 

Kilder mangler Noen kilder mangler Kilder er oppgitt 

Opphavs-

rettigheter 

Ingen av bildene, linkene og 

filmene har 

opphavsrettigheter/referanse 

til slutt i dokumentet.  

Noen av bildene, 

linkene og filmene 

har 

opphavsrettigheter/ 

referanse til slutt i 

dokumentet. 

Bilder, linker og filmer 

har opphavsrettigheter/ 

referanse markert i 

teksten i tilknytning til 

bildet og/eller film. I 

tillegg står de i 
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kildelisten til slutt i 

dokumentet. 

Bruk kun 

lovlige bilder til 

wikien 

Ikke fulgt beskrivelsen under 

høy måloppnåelse 

Ikke fulgt 

beskrivelsen under 

høy måloppnåelse 

9. Bruk Google  

10. Trykk på bilder 

11. Trykk på tannhjulet 

(til høyre) 

12. Velg: avansert søk 

13. Helt nederst, på 

høyre side kryss av 

på bruksrettigheter. 

Dette gjør at du får 

fritt tilgang for bruk 

eller deling. 

14. Velg: Fritt 

tilgjengelig for bruk, 

deling eller endring, 

også kommersielt.  

15. Trykk knappen 

avansert søk. 

16. Nå har du tilgang på 

lovlige bilder 
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Vedlegg 29: Skjema for medelevvurdering 
Vedlegg 29: Skjema for medelevvurdering, to stjerner og ett ønske.  

Skjema for medelevvurdering, to stjerner og ett ønske 
Her ser dere skjemaet for medelevvurdering som du og din gruppe (hvis du ikke jobber alene) skal 

fylle ut for en annen gruppe.  

 

Dette skal gjøres fredag 13. februar på skolen. 

 

Denne vurderingsmåten heter to stjerner og et ønske. 

- Stjernene skal være to ting med den andres prosjekt som du likte ekstra godt.  

- Et ønske skal være noe som du tenker at kan gjøres bedre. 

 

Dette danner grunnlag for den siste «finpussen» som gruppen skal gjøre hjemme før sluttføringen 

av wikien onsdag 25. februar. 

Medelevvurdering 

 

Fra: 

Til: 

 

Du skal nå vurdere en annens gruppe arbeid. For at din vurdering skal være nyttig for den andre 

må du være konkret, og fortelle hva som er bra, og hva vedkommende kan gjøre for å forbedre sitt 

arbeid ytterligere. Du blir vurdert på din tilbakemelding til den andre gruppen. 

 

To stjerner (*) og et ønske 

 

*  

*  

Jeg ønsker at  

 

Den som fikk vurderingen skal under her kommentere hvordan medelevs kommentar bidro til å 

gjøre arbeidet enda bedre. 

Kommentar (skriv også hvorfor det hjalp/ikke hjalp deg/dere. Kommentarer som bra eller dårlig 

er ikke godt nok): 
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Vedlegg 30: Vurderingskriterier for prosjektmappen  
Vedlegg 30: Vurderingskriterier for prosjektmappen 

Vurderingskriterier for prosjektmappen 
Aktivitet Lav Middels  Høy 

Er elevvurderingen kommentert? Nei Enstavelsesord som bra, 

nei 

Ja, med fulle 

setninger 

Er forarbeidet signert? Nei - Ja 

Er prosjektbeskrivelsen og reglene signert? Nei - Ja 

Er mappen komplett? Nei - Ja 

Er «forberedelse og vurdering av egen 

læring» fylt ut? 

Nei Bare en av delene Alle delene 
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Vedlegg 31: Pretest 
Vedlegg 31: Pretest 

Pretest 
Spørreundersøkelsen er utarbeidet av Hilde Midtgård Stephansen, og er en del av datainnsamlingen 

til hennes masteroppgave-prosjekt. Hun studerer master i skolerettet utdanningsvitenskap med 

fagfordypning i naturfag, ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Svarene vil bli anonymisert og vil derfor 

ikke kunne spores tilbake til deg som elev eller skole.  

Svar på spørsmålene så nøye du kan. 

Navn og klasse:  

 

 

1) Jeg synes naturfagundervisning er gøy. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

2) Jeg er flink i naturfag. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

3) Jeg synes fagstoffet på niende trinn i naturfag har vært lett. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

4) Jeg opplever å få til oppgavene som blir gitt i naturfag. 

 Aldri  Sjelden  Noen ganger  Ofte   Alltid 

5) Jeg blir motivert når læreren gir meg god tilbakemelding. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

6) Jeg vet hva jeg bør gjøre for å bli bedre i naturfag. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

7) Jeg er selv med på å vurdere eget skolearbeid i naturfag. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

8) På mitt arbeid vil jeg ha karakterer  

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

9) På mitt arbeid vil jeg ha skriftlig tilbakemelding med tips til forbedring.  

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

10) Jeg er opptatt av å bruke tilbakemeldingene jeg har fått til å bli bedre i naturfag.  

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 
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11) Jeg følger med i undervisningen fordi jeg ønsker å prestere godt på fremtidige 

prøver/tentamener/eksamener. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

12) Jeg følger med i undervisningen fordi jeg er interessert i naturfag.  

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

13) Hvor ofte tenker du i forbindelse med naturfagsundervisning «er det friminutt allerede?» 

 Aldri  1-2 ganger i måneden  1 gang i uken  Hver time 

14) Hvilke arbeidsmetoder og aktiviteter liker du i naturfag? Sett gjerne flere kryss i tabellen. 

 

 

I uke 6–9 skal dere ha et astronomiprosjekt i temaet utforskning av verdensrommet. Oppgavene vil 

være innenfor temaene nevnt nedenfor. Du skal krysse av i to kolonner: 

- I den ene kolonnen skal du krysse av for hvilke av tema du har hørt om tidligere. 

- I den andre kolonnen skal du krysse av temaer du kan tenke deg å jobbe med, kryss av minst fire.  

Astronomiemne Hvilke temaer har 

du hørt om? 

Velg minst fire temaer du kan 

tenke deg å jobbe med. 

1  Lys – Elektromagnetisk spektrum   

2 Lys – Fargeblanding    

3 Sorte hull   

4 Stjerners liv   

5 Stjernebilder   

6 Sola, vår stjerne    

7 Asteroider og kometer   

Arbeidsmetode/aktivitet i naturfag Sett kryss 

A Praktiske forsøk  

B Gruppearbeid  

C Tavleundervisning  

D Fagfordypning  

E Ekskursjon  

F Elevbruk av IKT  

G Skriving   

H Selvstendig lesing  

I Selvstendig arbeid  

J Klassesamtaler  

K Skriftlige oppgaver i timen  

L Dramatisering   

M Høytlesing  

N Ingen av dem  
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8 Teleskoper    

9 Romsonder og satellitter   

10 Raketter og rakettmotorer   

11 Galakser   

12 Forskere som har gitt oss ny 

kunnskap om universet 

  

13 Geosentriske, heliosentriske, og 

dagens verdensbilder 

  

14 The Big Bang   

15 Størrelser og avstander i universet   

16 Planeter i andre solsystemer   

17 Liv på andre planeter   

  

I astronomiprosjektet vil noen elever jobbe alene og andre i gruppe. Under skal du krysse av på om 

du ønsker å jobbe alene eller i gruppe. Størrelsen på oppgavene som skal løses vil tilpasses om du 

jobber alene, eller i gruppe. Alle blir selv ansvarlige for egen del. Dette spørsmålet kartlegger ønskene 

deres, men det er ingen garanti for at det blir slik. Gruppene vil bli laget av Lars Petter. Sett ett kryss 

i tabellen under: 

 

Jeg ønsker å jobbe alene Jeg ønsker å jobbe i gruppe 

  

 

 

TUSEN TAKK FOR AT DU SVARTE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE! 
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Vedlegg 32: Posttest 
Vedlegg 32: Posttest 

Posttest 
Spørreundersøkelsen er utarbeidet av Hilde Midtgård Stephansen, og er en del av datainnsamlingen 

til hennes masteroppgave-prosjekt. Hun studerer master i skolerettet utdanningsvitenskap med 

fagfordypning i naturfag, ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Svarene vil bli anonymisert og vil 

derfor ikke kunne spores tilbake til deg som elev eller skole. 

Svar på spørsmålene så nøye du kan. 

Navn og klasse:  

 

 

 

1) Jeg synes de siste ukene med astronomiprosjektet har vært morsomme. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

2) Jeg opplevde å få til oppgavene som ble gitt i astronomiprosjektet. 

 Aldri  Sjelden  Noen ganger  Ofte   Alltid 

3) Jeg liker å få fordype meg i ett tema over tid, slik jeg fikk gjøre i astronomiprosjektet.  

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

4) Jeg likte å lage en wiki. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

5) Jeg likte å bli spurt på forhånd om hvilke temaer jeg hadde mest interesse i. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

6) Jeg likte å bli spurt på forhånd om jeg ville jobbe alene eller på gruppe. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

7) Jeg opplevde å ha kontroll på prosjektet mitt under hele astronomiprosjektet. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

8) Jeg likte at alle på gruppen fikk tildelt egne ansvarsområder. 

[Jobbet du alene? Kryss her  og ikke under] 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

9) Hvor ofte tenkte du i løpet av astronomiprosjektet: «er det friminutt allerede?» 

 Aldri  1-2 ganger  3-4 ganger  5 ganger  

10) Astronomiprosjektet har gjort meg mer nysgjerrig på verdensrommet.  

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 



 

Side 141 av 147 

11) Jeg skjønte nytten av å gjøre forarbeidet før vi startet opp. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

12) Jeg opplevde at det var nyttig å ha gjort forarbeidet når prosjektet startet. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

13) Jeg er fornøyd med egen innsats i astronomiprosjektet. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

14) Jeg er fornøyd med det faglige innholdet jeg leverte i astronomiprosjektet. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

15) Jeg er fornøyd med den elevvurderingen jeg ga til en annen gruppes prosjekt. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

16) Jeg forsto hvilke kriterier astronomiprosjektet skulle vurderes etter. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

17) Elevvurderingen jeg fikk av medelever var nyttig. 

 Veldig uenig    Uenig    Hverken enig eller uenig    Enig     Veldig enig 

 

18) Nevn tre ting du liker med astronomiprosjektet  

Svar 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 142 av 147 

19) Nevn tre ting du mener kunne vært bedre med astronomiprosjektet  

Svar 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

TUSEN TAKK FOR AT DU SVARTE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE! 
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