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Innledning 

Jeg skal i denne oppgaven beskrive og analysere et undervisningsopplegg med bruk av en 

temperaturfølsom motstand, et arduinokort for databehandling og et varmeelement som 

kan reagere på signaler fra arduinokortet. I dette opplegget dekkes kompetansemålet: 

«Bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner» (Læreplan i 

Teknologi og Forskningslære, 2006) Opplegget er gjennomført på Røros vgs der vi har en 

klasse på 14 elever i ToF X. 11 av elevene går i Vg 2 og har programfagene matematikk, fysikk 

og kjemi i tillegg til ToF. De tre siste går i Vg 1. Faget undervises i en til to dobbelttimer pr 

uke. Vi er to lærere som deler på å undervise i faget. Han som har hovedansvaret har 

hovedfag i kjemi og matematikk i fagkretsen utenom dette. Jeg som underviser noen timer i 

dette prosjektet har ingeniørgeologi fra NTH og noe fysikk, kjemi og matematikk som 

tilleggsutdanning. En kan si at hovedlæreren er mest forskerorientert, mens jeg er noe mer 

teknologiorientert. 

Plan for undervisningen 

Tabellen nedenfor viser hvordan vi planla gjennomføringen. 

Tirsdag 29. oktober 

Gjennomgang av temaet. 

Måling av NTC, temperaturfølsom motstand, og beregning av en matematisk sammenheng 

mellom motstand og temperatur. 

Tirsdag 5. november 

Gjennomgang av spenningsdeler og arduinokort 

Tirsdag 12. november 

Gjennomgang av mer teori omkring sensorer og programmering 

Torsdag 14. november 

Elevene får mulighet til å prøve seg litt fram sjøl med mer programmering. Det kommer 

ingen lærer til denne timen. 

Tirsdag 19. november 

Mer programmering. Målet for timen er å lese av spenningsverdien fra en spenningsdeler 

det NTC-motstanden er koblet inn og så gjøre om denne spenningsverdien til temperatur. 
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Torsdag 21. november 

Vi kobler til varmetråd og skriver et program som setter spenning på denne på en bestemt 

temperatur. 

Tirsdag 26. november 

Avslutning: Testing av termostaten og rapportskriving. 

 

Gjennomføring 

Opplegget ble i hovedsak gjennomført som planlagt. Vi fikk litt for liten tid på slutten slik at 

vi måtte bytte ut testingen med varmetråd i vannkar til bare å bli en lysdiode som 

arduinokortet ble programmert til å skru av og på. Elevene ble satt sammen i de samme 

gruppene som i tidligere prosjekter da de gruppene har vist seg å fungere godt tidligere. 

Erfaringer fra gjennomføringen 

Kalibrering av sensoren 

Elevene jobbet sammen i grupper på to eller tre og kalibrerte NTC-motstanden i vann og 

målte motstanden med et multimeter. Dette tok noe lenger tid enn forventet. De har ikke 

særlig erfaring med bruk av multimeter og koblingsledninger fra før og er litt for redde for å 

gjøre det feil. Det ble et ganske stort behov for individuell veiledning. For å tilpasse en 

formel til måledataene brukte elevene ExCel eller GeoGebra til å plotte temperatur som 

funksjon av motstand og til å beregne en logaritmisk sammenheng mellom størrelsene. Vi 

tok denne delen først få å få startet med noe praktisk så tidlig som mulig. Dette fungerte 

godt. 

Teorigjennomgang 

Vi hadde en grundig gjennomgang både av spenningsdeleren og sensorteknologi. Selv om 

flesteparten av elevene også har fysikk, har de ikke kommet til elektrisitetslæra enda.  

Begrepene spenning, strøm og motstand er dermed forholdsvis ukjente. Analogien med 

vann som renner gjennom rør av varierende tykkelse fungerer godt for å forklare begrepene, 

men vi måtte bruke ganske mye tid på dette. Siden sensorteknologi blir mer og mer utbredt i 

utstyr elevene bruker til daglig så vi en del sensorer som benytter seg av varierende 

motstand og også sensorer som utnytter varierende kapasitans. Flere av den siste typen 
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finnes i smarttelefoner og en enkel akselerometerapplikasjon kan gi aha-opplevelser 

omkring hvor nøyaktige og anvendelige slike sensorer kan være. På en fabrikk på Røros har 

de en flissilo der innholdet bestemmes ved hjelp av strekklapper med innebygde 

motstandstråder. Når flismengden i siloen øker presses den ned og lengden på 

motstandstråden i strekklappene avtar. Dermed avtar også motstanden og ved å måle denne 

kan flismengden bestemmes. Før dette prosjektet var de gjennom et prosjekt med 

miljøregistreringer inne i skolebygningen og i nærmiljøet. Her brukte de diverse sensorer 

sammen med en datalogger. Det var derfor greit å kunne ta opp hvordan en del av de 

sensorene fungerer. 

Programmering 

For å få en enkel inngang til programmering i C, tok vi utgangspunkt i noen av de enkleste 

programmene som følger med arduinokortet. Programmet «blinker» som i utgangspunktet 

ikke gjør noe annet enn å skru en lysdiode av og på, viste seg å være et meget motiverende 

utgangspunkt for å prøve seg fram på egenhånd. Elevene ga på forhånd beskjed om at de så 

fram mot og var svært spente på, å skulle få prøve seg med programmering. I den 

dobbeltimen der de fikk prøve seg fram på egenhånd, ble det mye blinkende lysdioder i 

forskjellig takt. Mer om dette lenger ut i rapporten. Når de videre skulle lage matematiske 

formler for å regne om fra den digitale spenningsverdien på inngangen i arduino over til en 

temperaturverdi ble det mer komplisert. Selv om de er vant til å løse matematikkoppgaver 

trinn for trinn, var det ikke helt enkelt å overføre denne teknikken til programmeringen. 

Noen fikk det nesten til på egenhånd, mens de fleste måtte ha en god del hjelp. Et eksempel 

på hvordan denne omregningen kan gjøres i C er vist i: Vedlegg 1, eksempel på 

programmering av omregningen fra digitalverdi til temperatur 

Testing 

Alle gruppene testet NTC-motstanden i vannkar med temperatur på 25 grader og de kom 

forholdsvis nær denne temperaturen. Avviket var på 1-2 grader.  

Rapportering 

For å få til best mulig læringsutbytte i forbindelse med rapportskrivingen, fikk de først noen 

dagers frist på å levere et utkast til rapport. I rapporteringen skulle de legge vekt på 

følgende: 
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• Gode forklaringer på teorimomentene med egne formuleringer 

• En enkel skisse av gjennomføringen med utgangspunkt i den loggen de skulle føre i 

slutten av hver time. 

• Vurdering av nøyaktigheten på temperaturmålingen med bakgrunn i 

regresjonsmodellen 

• Skrive gode kommentarer til de enkelte operasjonene i den vedlagte 

programlistingen 

Deretter gjennomførte vi en gruppevis gjennomgang av rapportene før den endelige 

innleveringen. Det ble gitt karakter på den endelige rapporten. Flere av elevene ga tydelig 

uttrykk for at de hadde stort læringsutbytte av en såpass grundig rapportprosess og de først 

da begynte å få dybdeforståelse av det vi hadde holdt på med. Når det gjelder det språklige 

innholdet i rapporten er det krevende å få konsise formuleringer og å unngå at elevene blir 

for personlige i stilen. De er vant til å har en fortellerrolle når de skriver, og det trengs en del 

øvelse i å bytte ut  denne med et formelt forskerspråk. 

Programmering som utforskende undervisningsmetode 

I tilbakemeldingen etter timen uten lærer kom det fram en del interessant. Det viste seg at 

ca den ene halvparten hadde jobbet målrettet med å få ting på plass i rapporten og å få gjort 

ferdig den programmeringen vi trengte til dette prosjektet mens den andre halvparten 

hadde brukt tiden på å utforske flere muligheter i programmeringsspråket. Et lite eksempel 

på resultater fra dette er vist i den videoen som forhåpentligvis kan åpnes fra Vedlegg 2, film 

fra den frie programmeringsøkta.  Det kom også ønsker å få jobber mer med programmering 

og eventuelt få låne med seg et arduinokort hjem. Utforskende undervisning beskrives bla i 

(van Marion & Strømme, 2008). Den består i å gi elevene mulighet til: «Å lure på», «å ville 

vite» og «å finne ut av». Som nevnt var det stor undring og vitebegjærlighet omkring temaet 

programmering. Men det kom også fram en distinkt forskjell mellom forskjellige elevtyper. 

Howard Gardner skriver om multiple intelligenser og definerer åtte forskjellige «entry 

points», innfallsporter til å tenne en gnist til læring hos den enkelte elev. (Gardner, 2000) 

Gunn Imsen slår to sammen til en og forklarer det som til sammen syv (Imsen, 2005, s. 350) I 

denne sammenhengen kan navnes «logisk-matematisk intelligens» som har å gjøre med 

evnen til logisk analyse av problemer og matematisk analyse. Det er muligens denne gnisten 
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som tennes når en utforsker dataprogrammenes strengt logiske oppbygging og de strenge 

reglene som gjelder for syntaks. 

Albert Einstein sa (litt forenklet): «Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere» (Einsten, 

1934) I programmering kan en starte med det helt enkle for å bygge ut dette med mange 

alternativer hvis noe utforutsett skulle skje. Programmering ligner på det upersonlige og 

formelle språket vi ønsker at elevene skal benytte sår de skal skrive rapporter.    

Bjørn-Tore Esjeholm og Berit Bungum har studert lærer-elevinteraksjoner i forbindelse med 

utforskende arbeidsmetoder (Bungum & Esjeholm, Design knowledge and teacher–student 

interactions in an inventive construction task, 2012).  Undersøkelsen belyser viktigheten av 

at læreren først går gjennom de grunnleggende og operasjonelle prinsipper for praktiske 

utstyret og prosjektet elevene skal jobbe med. Elevgrupper er analysert i en situasjon der de 

skal bygge en Legokonstruksjon som skal simulere en oljerigg. Analysen er utført med 

utgangspunkt i Vincentis seks kategorier av designkunnskap (Vincenti, 1990):  

1. Fundamentale konsepter 

2. Kriterier og spesifikasjoner 

3. Teoretiske verktøy 

4. Kvantitative data  

5. Praktiske vurderinger 

6. Designvirkemidler 

Undersøkelsen konkluderer med at denne kategoriseringen har stor overføringsverdi til en 

praktisk undervisningssituasjon i teknologi og designdelen av ToF. Elevene er mest opptatt 

av kategori en og fem som antagelig er de enkleste å vurdere da de har begrensede 

kunnskaper om oljeboring. Undersøkelsen viser og viktigheten av at læreren er med som 

veileder gjennom prosessen samtidig som elevene kan styre en del av retningen i arbeidet. 

Dette stemmer godt med egne erfaringer fra gjennomføring av undervisningen. En del elever 

er litt for opptatt av at ting skal virke der og da og tar seg kanskje ikke den ekstra tiden det 

tar å sette seg mer inn i de bakenforliggende prinsippene. Det er også fristende for læreren å 

være raskt ute med svarene for å komme videre i prosjektet. Dette blir feil idet det er selve 

utprøvingsfasen som er den viktigste læringen for eleven og ikke nødvendigvis å bli ferdig 

med alle momentene læreren hadde planlagt for timen. Generelt kan en anta at de fleste 
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lærere er kunnskapsrike og at de ble lærere nettopp for å få muligheten til å spre denne 

kunnskapen. I en undersøkende arbeidsmetode er det derfor en stor utfordring for mange 

lærer å holde igjen ordflommen og vente på elevenes initiativ. 

I Rita Dunns beskrivelse av undervisningsmetoder i forhold til elevenes forskjellige 

læringsstiler, er digitale verktøy plassert under «læring for taktile elever». (Dunn, 2005). 

Dette oppleves som bare delvis sant og avhengig av hvordan de digitale verktøyene 

benyttes. I forbindelse med programmering er det behov for en mer teoretisk tilnærming og 

for evnen til abstraksjon. I prosjektet «Lær Kidsa Koding» som presenteres på nettstedet 

www.kidsakoder.no, (Sommerfeldt & Waterouse) finnes det undervisningsopplegg for bruk 

av programmering i matematikkundervisningen på grunnskolen. For en del elever med 

behov for å se logiske sammenhenger virker dette fornuftig. Programmering er matematikk i 

et nøtteskall. En starter med en del grunnleggende aksiomer og antagelser, eller definerer 

variablene som det heter i programmeringsspråket. Deretter gjør man en del trinnvise 

logiske slutninger og finner et svar eller en konklusjon. Både i matematikken og i 

programmering kan det være behov for å gå i en løkke tilbake til forutsetningene dersom 

svaret ikke er innenfor det ønskede området. I tillegg til økt matematikkforståelse er det en 

stor fordel med alt som gjør EDB-maskinene til noe mer enn underholdningsmaskiner. 

Det er store muligheter for at Gunn Imsen har rett når hun antyder at vi kan komme til å få 

en digital overklasse i samfunnet (Imsen, 2005, s. 124). Skolen har derfor en stor utfordring i 

å forsøke å motvirke denne type sosiale forskjeller. Digital kompetanse er med som en av de 

grunnleggende ferdighetene i læreplanen.  Kunnskap om programmering er antagelig ikke 

det mest sentrale utdanningsdirektoratet har tenkt på her. Den interessen mange av ToF-

elevene viser for programmering forteller at en del mennesker har et større behov enn 

andre for å forstå hvordan ting ser ut og fungerer på innsiden. Programmeringskunnskaper 

er åpenbart en viktig innfallsport til å tilfredsstille denne nysgjerrigheten, 

Samspillet mellom vitenskap og teknologi 

I boka “The social shaping of technology” (MacKenzie & Wajkman, 2003), diskuterer 

forfatterne hvordan teknologi formes.  Tidlig teknologi som for eksempel flintøks, plog 

vanndrevet mølle, spinnemaskin og til og med dampmaskinen hadde i liten grad utspring i 

etablert vitenskap. Det var i større grad oppfinnelser basert på kreativ utnyttelse av det en 
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fant rundt seg. Senere denne teknologien forbedret og formet videre gjennom vitenskapelig 

arbeid. Utover det 20. århundre har dette framskrittene i vitenskapen gjort at en i større 

grad har vært i stand til å gjøre teoretiske beregninger i planleggingsfasen og en kan si at 

teknologien formes av vitenskapen. Men dette går også den andre veien i og med at nye 

teknologiske innretninger baner vei for nye oppdagelser innen vitenskapen slik at vi stadig 

opplever en økende grad av mutualisme. Videre formes teknologi av økonomiske og sosiale 

forhold, også de styrende myndigheter gir i større eller mindre grad føringer for hvordan 

teknologien formes.  Teknologi formes og av teknologi en allerede har til rådighet. 

Konstruksjon av ny teknologi nå består ofte i å kombinere gamle ideer på en ny måte. 

Telefon med kamera, vanntett radio, hybridbil som går både på strøm og bensin og så 

videre. 

I det arbeidet elevene har gjort i dette forsøket, har de fått erfare at de er avhengige av et 

teoretisk vitenskapelig grunnlag i forhold til elektrisitet, temperatur for å kunne utvikle 

teorien. Vi har i liten grad testet ut disse teoriene, men antatt at de stemmer. Dette har gitt 

elevene et tettere innblikk i hvordan man anvender og bygger videre på eksisterende 

kunnskap. Vi kunne brukt sensoren uten å ha noe mer kunnskap om sensorer generelt, men 

det ville bare gitt oss kunnskap til konstruere akkurat denne enheten. Det ville ikke gitt den 

samme effekten av motivasjon for videre studier. Det er avgjørende for læringsutbytte at 

elevene får se hvordan vitenskap og teknologi, det vil i dette tilfelle si teori og praksis, går 

hånd i hånd. 

Konklusjon 

NTC-sensoren kombinert med arduinokortet er godt egnet til å tilfredsstille det nevnte 

kompetansemålet i læreplanen. Sensoren er stabil og kortet er brukervennlig. I tillegg er 

begge rimelige. Sensoren koster bare noen få kroner og arduinokortet et par hundre. 

Programmering er godt egnet for å trene opp elevenes matematikkferdighet og det gir store 

muligheter for kreativ lek og for å tilfredsstille en del nysgjerrighet omkring hvordan 

datamaskiner fungerer. Innføring i programmering er dermed godt egnet som en 

utforskende arbeidsform. 
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Vedlegg 1, eksempel på programmering av omregningen fra 

digitalverdi til temperatur  

  bitverdi=analogRead(2);  //Leser av fra arduino 

  spenning=(bitverdi/1023)*5;  //Beregner spenning over seriemotstand 

  motstand= ((5.0-spenning)*seriemotstand)/ penning;  //beregner motstand i NTC i kOhm 

  temperatur=80,64-23,58 log(2,718,motstand); //Beregner temperaturen i NTC i celsius 

Vedlegg 2, film fra den frie programmeringsøkta 

TOF 018.MOV  

Vedlegg 3, spenningsdeler 

 


