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Læring i vitensentre og museer – med fokus på naturfagdidaktikk

Naturfagsenteret og Universitetet i Bergen i samarbeid med Norges forskningsråd arrangerer 
konferanse i Bergen 6. – 7. september om forskning på læring i vitensentre og museer. 

På konferansen ønsker vi å diskutere følgende:
Hva er læringsverdien av elevers besøk på museer og vitensentre? 
Hvordan dokumentere læringsutbytte på museer og vitensentre? 
Hvordan kan museer og vitensentre i større grad utvikle formidlingsaktiviteter som bygger på
innsikter fra forskning? 

Målet med konferansen er å bygge nasjonalt nettverk mellom alle som er interessert i læring i 
naturfag på museer og vitensentre. Konferansens delmål er å gi innsikt i muligheter for læring 
gjennom besøk på uformelle læringsarenaer, stimulere til dokumentasjon og 
forskning gjennom presentasjon av inspirerende internasjonal forskning, og å gi innsikt i 
aktuell pågående forskning i Norge.



Hovedtalere på konferansen

Dr. Jenniffer DeWitt
Research Associate ved Department of Education & Professional Studies, Kings College 
London, som har arbeidet med forskningsbasert design av vitensenteropplegg og har blant 
annet brukt video-stimulert intervju for å lære om besøkendes inntrykk fra ulike aktiviteter i 
utstillinger. 

Dr. Marianne Foss Achiam (tidl. Mortensen)
Adjunkt ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, som har arbeidet 
med forankring av læringsaktiviteter i uformelle læringsarenaer og effekter av ulike design. 

Dr. Dagny Stuedahl
Forsker tilknyttet InterMedia, Universitetet i Oslo, 
som arbeider med kommunikasjon og interaksjon 
mellom museer og interessegrupper og praktisk 
baserte tilnærminger og basert på samarbeid i 
design (Co-Design). 



Program torsdag 6. september

Middag på museet19.00-22:00

Omvisning m/apertif på De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen18:00-19:00

Vandring til muséet, via Rica hotel for de som skal overnatte der.17:00-18:00

Refleksjonsøkt
Identifisering og anvendelse av prinsipper for formidling, dele via web. Ledet av Stein Dankert Kolstø.

16.00-16.50

Snorre Nordal, Universitet for miljø- og biovitenskap, PhD-kandidat
Åpenbaringsrommet: Vitensenteret som arena for sterke opplevelser og læring

15.30-16.00

Nils Petter Hauan, VilVite, PhD-kandidat
Oversikt over internasjonal forskning på elevers læring i utstillingen til museer og vitensentre

14.45-15.15

Stein Dankert Kolstø, Universitetet i Bergen
Inspirasjon fra læringsteori

14.00-14.30

Marianne Foss Achiam, Københavns Universitet
Læringspotensiale i forskningsinformert utforming av utstillinger

13.00-13.40

LUNSJ 11.50-13.00

Jennifer DeWitt, King’s College London
Examining the complexities and possibilities of school-museum partnerships and students' 
learning

11.00-11.40

Merethe Frøyland, Styreleder i Vitensenterprogrammet, Norges forskningsråd
Åpning og innledning: Hvor står vi?

10.30-11.00

Registrering og kaffe09.30-10.30



Program fredag 7. september

LUNSJ i kantina på Høyteknologisenteret13.00-14.00

Merethe Frøyland, Styreleder i Vitensenterprogrammet, Norges forskningsråd
Plenumsdiskusjon og avslutning: Hva nå?

12.30-13.00

Jennifer DeWitt, King’s College London
Researching pupils school-trip related science learning

11.40-12.20
+ 10 min disk

Nils Kristian Rossing, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bruk av masterstudenter i utforsking av vitensenterdidaktikk

11.05-11.30

Eli Kristine Økland Hausken, Universitetsmuseet i Bergen, PhD-kandidat
Den didaktiske gjøkungen. Nye tider, nye formidlingsmetoder i 
universitetsmuseene.

10.40-11.05

Merethe Frøyland, Naturfagsenteret
Hva er interaktivitet, skape refleksjon?

09.50-10.20

Dagny Stuedahl, Universitetet i Oslo
Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske 
museer

09.00-09.40
+ 10 min disk



Konferansested
Vilvite, Thormøhlens gate 51.
Middag på Universitetsmuseet i Bergen, 
Muséplass 3.

Overnatting
Bestilles og betales av hver enkelt deltaker.
Det er forhåndsbestilt rom på Rica Hotel 
Bergen, Christiesgate 5-7, tlf. 55 36 29 00.
Oppgi referansenummer 12597516. 

Deltakeravgift
Kr. 600 for påmeldinger før 23.08 
Kr. 1200 for påmeldinger etter 23.08.
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og middag.

Kontaktinformasjon
Stein Dankert Kolstø
Universitetet i Bergen
Tlf. 55 58 48 39
E-post: stein.dankert.kolstoe@ift.uib.no

Merethe Frøyland
Naturfagsenteret
Tlf. 22 85 67 26 
E-post: merethe.froyland@naturfagsenteret.no

Praktisk informasjon

Rica Hotel Bergen

Universitetsmuseet i Bergen

Vilvite


