FORSKARFREDAG - arbetsmaterial
Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet.
Syfte
Under ForskarFredag får elever träffa forskare som på ett inspirerande och pedagogiskt sätt presenterar aktuell
forskning inom naturvetenskap, matematik och teknik. Avsikten med att visa på aktuella forskningsområden är att
låta eleverna ta del av och utveckla en förståelse för det som händer just nu och därmed intressera dem för
omvärlden och vidare studier inom dessa områden
Grundskolan
För årskurs nio på grundskolan handlar det kanske i första hand om att eleverna får ta del av aktuell forskning och
ge dem förutsättningar att reflektera över vilken betydelse dagens upptäckter inom naturvetenskap och dess
teknologiska tillämpningar kan få för samhället, människors levnadsvillkor och världsbilden i framtiden.
Gymnasieskolan
För gymnasieelever kan det vara högst aktuellt att börja fundera på vidare utbildning. Det är också ett utmärkt
tillfälle att träna elevernas förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt
innehåll.
Exempel på uppgift:
Den här uppgiften bygger på att du ska granska ett valfritt forskningsprojekt. Med ett kritiskt tänkande, vilket
innebär en strävan att underbygga påståenden och uppfattningar med faktastöd och logisk hållbar argumentation,
ska du sedan reflektera över vilken betydelse det valda forskningsområdet kan få för:
•
•
•

Samhället
Människors levnadsvillkor
Världsbilden i framtiden

När du granskar informationen om det valda forskningsprojektet är det viktigt att du ställer frågor om avsändare,
budskap och syfte samt skiljer på påståenden som grundar sig på vetenskap från andra slags påståenden.
Påståenden som kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder är vetenskapliga. Det är
med andra ord viktigt att du har ett kritiskt tänkande kring din egen reflektion, andras argument och olika
informationskällor.
Exempel på övning:
Eleverna kan i förväg (på skolan) träna på att formulera kritiska frågor som de sedan ställer till de olika forskarna på
plats. En stor del av förarbetet går ut på att granska den forskning som eleven kommer att möta på besöksdagen.
För att kunna ställa frågor av god kvalitet är det bra om eleverna är bekanta med den vetenskapliga arbetsmetoden,
det vill säga hur naturvetenskap kritiskt kan granskas samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan
användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Syftet med uppgiften är att eleven ska träna på
att formulera frågeställningar och att presentera och utvärdera ett större arbete. Eleven kommer ha nytta av den
kunskapen när den vid ett senare tillfälle skriver sitt gymnasiearbete.
Forskarorientering
I samarbete med utställande forskare har arrangörerna av ForskarFredag i Stockholm sammanställt en orientering.
Syftet med denna är att uppmuntra eleverna att prata med så många forskare som möjligt under dagen. Förslagsvis
kan eleverna redovisa svaren i klassrummet efter evenemanget.

