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Hvorfor lære fysikk? Det kan andre ta seg av!1 
 

Fysikkfaget i norsk utdanning: Innhold - oppfatninger - valg 
 
 

Carl Angell, Ellen K. Henriksen og Anders Isnes 
 
 
 

Innledning 
 
Fysikk var det vanskeligste, kunne man klare det eller ikke? 

         Jente, 2FY 2 
 
Hva får noen unge mennesker til å velge å lære fysikk, mens andre avskyr faget? Hva slags inntrykk 
har fysikkelevene (og de andre) av fysikkfaget, og hva slags undervisning opplever de? I dette 
kapittelet ønsker vi å gi en nærgående beskrivelse av fysikkfaget i norsk utdanningssystem. Vi støtter 
oss i høy grad til data fra FUN-undersøkelsen (FysikkUtdanning i Norge). Bakgrunnen er bl.a. at 
faget sies å være inne i en rekrutteringskrise og at tiltak kan være påkrevet for å øke rekrutteringen til 
fysikkfaget på alle nivåer i utdanningssystemet. For å kunne nå fram med målrettede tiltak er det 
essensielt med en god forståelse av hvordan faget fungerer i dag og hvem som velger det. 
 
 
Fysikkfaget i skolen 
 

[Fysikk er] virkeligheten på en annen måte liksom. Du diskuterer ikke virkeligheten 
som den er, men liksom det som ligger bak.    To jenter, 3FY 

 
Fysikkfaget i Norge – hva og hvor? 
Når vi skal plassere og vurdere fysikkfaget i norsk utdanning, kan det være nyttig å betrakte faget ut 
fra ulike læreplannivåer, både læreplanens intensjoner og læreplanens realitet i klasserommet. I 
læreplanteori deles ofte læreplaner inn i tre nivåer (Goodlad, 1979): 
• Den intenderte læreplanen finner vi i de skriftlige  dokumentene og planene som myndighetene 

utarbeider og som uttrykker mål, fagorganisering og omfang for undervisningen 
• den implementerte læreplanen finner vi i lærebøker, lærerens undervisning, kort sagt det som 

foregår i klasserommet og gjennom læremidler 
• den oppnådde læreplanen er det som elevene sitter igjen med etter å ha vært utsatt for 

lærebøker og lærere, med andre ord elevenes utbytte av undervisningen 
 

                                                 

1 Tittelen er inspirert av en artikkel av Peter Colding-Jørgensen (1998). 

2 Elevsitatene under avsnittsoverskriftene er hentet fra Guttersrud (2001). 
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Vi skal først se nærmere på den intenderte læreplanen for fysikk. Senere kommer vi inn på den 
implementerte og den oppnådde læreplanen i forbindelse med FUN-undersøkelsen. 
 
Ved innføringen av læreplanen L97 ble orienteringsfaget (et integrert natur- og samfunnsfag) 
avskaffet og natur- og miljøfag kom inn som eget fag i grunnskolen. Dette innebar en generell 
styrking av naturfaget på småskole- og mellomtrinnet, slik at naturfag ble mer synlig både i læreverk 
og i undervisningen. Vi finner fysikkemner i Natur- og miljøfag i grunnskolen og i Naturfag grunnkurs 
i 1. klasse i videregående skole. Disse fagene er obligatoriske, allmenndannende fag og er ment for 
alle, og vi finner noe fysikkinnhold på alle trinn.  
Til og med 1. klasse i videregående skole møter elevene fysikkemner i naturfaget på en kvalitativ og 
beskrivende måte. Relevans for elevenes hverdag er et bærende prinsipp.  
 
I TIMSS-undersøkelsen3 kom det fram at norske jenter og gutter i 3. klasse i grunnskolen var 
middels positive til naturfag og matematikk (i forhold til elever i andre land), mens interessen sank 
fram mot 7. klasse slik at særlig jentene ble mer negative til disse fagene. Norske elever lå nær 
verdenstoppen når det gjaldt forskjell mellom jenters og gutters interesse for naturfag og matematikk 
(Kjærnsli og Lie, 1996; Lie m.fl., 1997). SAS-undersøkelsen (Sjøberg, 2000) dokumenterte norske 
13-åringers lave interesse for å lære om naturvitenskap. I Naturfagutredningen (Sjøberg m.fl., 1994) 
fant man at lærerne som underviser i naturfag i grunnskolen ofte mangler formelle kvalifikasjoner og 
faktiske kunnskaper i faget (særlig i fysikk), og det er liten grunn til å tro at situasjonen er vesentlig 
forandret siden da, selv om vi har hatt en læreplanreform i mellomtida. Situasjonen ser heller ut til å 
forverre seg. En kartlegging av lærerstudentenes valg i 1997 og 1998 viser at naturfag i stor grad blir 
"valgt vekk av studentene og da i større grad etter gjeldende læreplan enn tidligere" (Norgesnettrådet 
/Statens lærerkurs, 2001). Denne situasjonen er et dårlig utgangspunkt for rekruttering til fysikkfaget 
i videregående skole.  
 
Fysikk er et eget, valgfritt fag i 2. og 3. klasse i videregående skole. Dette faget er ment å være både 
allmenndannende og studieforberedende. Fysikkfaget i videregående skole har jevnlig gjennomgått 
revisjoner. I det tidligere linjegymnaset som opphørte i 1976, hadde fysikk en sterk posisjon. Denne 
posisjonen ble timetallsmessig videreført i den nye strukturen for videregående skole, der fysikk fikk 
to uketimer mer enn biologi og kjemi i 2. klasse. Men elevene fikk større valgfrihet, og det ble mulig 
å velge naturfaglig studieretning uten å velge fysikk.  
  
Læreplanrevisjonen i fysikk i 1983 var ganske gjennomgripende. Da ble læreplanen "modernisert" 
ved at kvantefysikk, elementærpartikkelfysikk og astrofysikk kom inn som emner, mens termofysikk, 
optikk og statikk ble redusert eller fjernet. Videre ble det lagt vekt på at 2FY skulle gi en mer 
kvalitativ behandling av fysikkemnene, mens 3FY skulle legge større vekt på matematisk behandling 
og på den måten være mer studieforberedende. 
Siden 1983 har fysikkplanen bare gjennomgått noen små justeringer, slik at profilen på faget 20 år 
etter fortsatt er den som ble laget i 1983. Den mest iøynefallende endringen som har funnet sted det 
siste tiåret, er at læreplanen har blitt målformulert i tråd med alle læreplaner  i det nye læreplanverket. 
Hvert enkelt mål er brutt med i Hovedmomenter. To av målene beskriver generelle sider ved 
opplæringen i fysikk og er identiske for 2FY og 3FY: modeller, hypoteser og teorier, vekselvirkning 

                                                 

3 TIMSS står for The Third International Mathematics and Science Study 
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mellom fysikk og samfunn før og nå, fysikk i historisk sammenheng, etiske sider ved faget og 
eksperimentelle arbeidsmetoder. De andre målene i læreplanen beskriver det faglige innholdet. 
 
Skolefysikk i andre land 
I de fleste land gis en mer eller mindre detaljert beskrivelse av den intenderte læreplanen, men det 
viser seg å være ganske store forskjeller i måten faget beskrives på. I den ene enden av en skala 
finner vi de læreplanene som setter opp emnelister og som ikke beskriver elevenes forventede 
utbytte. I den andre enden av skalaen finner vi læreplaner som legger vekt på elevenes 
måloppnåelse, og i noen tilfeller er også undervisningsmetoder foreskrevet. Norge, England, 
Nederland og Skottland er eksempler på land med målformulerte læreplaner. 
 
Det er foretatt en sammenliknende undersøkelse av de generelle målene for fysikkundervisningen i 
videregående skole i noen EU-land (Coughland, 1999). Vi har vurdert målene i den intenderte 
læreplanen i Norge og plassert Norge inn i denne undersøkelsen (Tabell 1). I tabellen har man tatt 
utgangspunkt i det som utgjør summen av overordnete formuleringer i de intenderte læreplanene. 
 
 

 Læreplanen legger vekt på  DK EN FI FR NL SC NO 
Lære fysikk + + + + + + + 
Utvikle egne evner  +  (+) + (+) (+) 
Fremme interesse for faget  +   + + (+) 
Samfunnsaspekter + + + + +  + 
Dagliglivet  +  + + +  + 
Kultur +  + +   + 
Fremtidig jobb    + +   
STS1 + + + (+) +  + 
Historisk/filosofisk fysikk +  (+) + (+)  + 
Fysikk og miljø + + +    + 
Tverrfaglighet   (+) +    
IKT (Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi) 

+ (+) (+) (+) +  + 

1 STS står for Science, Technology and Society 

Tabell 1:  Sammenligning av mål i intenderte læreplaner. + = klart formulert, (+) = vagt 
formulert, ingen kryss = ikke formulert. DK=Danmark, EN=England, FI=Finland, 
FR=Frankrike, NL=Nederland, SC=Skottland, NO=Norge. 

 
Norge fremstår i denne sammenligningen som et land med et ganske vidt perspektiv på fysikkfaget. 
Skottland representer den andre ytterligheten med liten vekt på andre aspekter enn de rent 
fysikkfaglige sidene. Læreplanen i Norge framstår også med et "moderne" preg der emner som 
kvantefysikk, relativitetsteori og astrofysikk har funnet sin plass. Nå skal vi imidlertid være klar over 
at formuleringer i en læreplan ikke er det samme som at et emne blir lagt vekt på i undervisningen 
(den implementerte læreplanen). For eksempel er det ikke sikkert at et vidt perspektiv på faget i 
læreplanen gjenspeiles i oppgaver som gis til eksamen. Eksamenstradisjonen vil i mange tilfeller være 
mer styrende for undervisningen enn den intenderte læreplanen (Angell og Lie, 1993).  
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Skolefysikkens dilemmaer 
Skolefysikken i Norge har som sagt en vid målsetning. På den ene siden skal skolefysikken være et 
"hardt" realfag der evnen til presise matematiske formuleringer av fysiske problemstillinger er viktig, 
og på den andre siden et fag av mer kvalitativ karakter som skal gi grunnlag for naturvitenskapelig 
funderte meninger og deltagelse i samfunnet. Sagt på en litt annen måte har vi å gjøre med to 
kryssende oppfatninger av hva som er viktig i en moderne allmennutdanning i fysikk. Den ene 
oppfatningen legger vekt på at fysikk er et orienteringsfag som formidler kunnskaper av stor 
samfunnsmessig og kulturell betydning (Sjøberg, 1998). Et slikt synspunkt fører til sterk vektlegging 
av sammensatte og kompliserte temaer som f.eks. energiproblematikk, stråling og helse og 
kosmologi. Med en slik vinkling får faget en deskriptiv karakter.  

  
Den andre oppfatningen er at skolefysikken skal gi en innføring i fysikk som fagdisiplin og som et 
metodefag. Med et slikt utgangspunkt er det naturlig å legge større vekt på de grunnleggende deler 
av fysikk som mekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme og fysikkens eksperimentelle 
grunnlag. Dette er viktig for dem som får bruk for fysikk seinere i sin utdanning.  
 
Et samfunn som det norske er avhengig av høy teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. Det blir 
derfor en oppgave for skolen å legge forholdene til rette for å kunne gi den kompetansen som  
trengs. I et slikt perspektiv blir det kanskje ikke noen motsetning mellom det allmenndannende og 
det mer studieforberedende perspektivet - kanskje til og med tvert imot! Et fysikkfag som appellerer 
til flere elever slik at flere velger det, kan være med på å heve den generelle naturfaglige 
kompetansen, samtidig som flere kan bli motivert til videre utdanning innen naturfagene. 
  
Fysikkfaget i den videregående skolen blir kritisert for at faget har for liten tilknytning til virkeligheten 
og dagliglivet. På den ene siden er det lett å slutte seg til en slik kritikk. Studier av klossers bevegelse 
på skråplan, kastebevegelser i lufttomt rom, idealgassers egenskaper, atomkjernens oppbygning osv. 
kan synes langt fra elevenes dagligdagse erfaringsområde. På den annen side er det et poeng at 
skolefysikken ikke bare skal handle om dagliglivet og det umiddelbart observerbare.  Fysikk dreier 
seg også om å utvikle modeller av virkeligheten. For å forstå grunnleggende lovmessigheter i naturen 
er det nødvendig å utvikle forenklede modeller, og da er det ikke alltid at utgangspunktet kan være 
elevenes umiddelbare erfaringsverden. Med andre ord; for å forstå noe av fysikkens egenart, dens 
lover, begreper og teorier, må elevene også forholde seg til abstrakte begreper som kan synes fjerne 
fra deres "virkelighet".  
 
Skolefysikken betraktes også som et vanskelig og krevende fag. Og med rette: Grunnleggende 
begreper som akselerasjon, kraft, spenning, felt o.l. er vanskelige. Det er også krevende å forstå den 
matematiske beskrivelsen av fysiske fenomener. Selv enkle matematiske ligninger, f. eks. Newtons 2. 
lov på formen F = ma, er vanskelig fordi begrepene den omhandler er så abstrakte. At kraften er 
proporsjonal med akselerasjonen, og ikke farten, er nærmest kontrainituitivt. Verden, eller 
"virkeligheten" oppfører seg tilsynelatende "ikke-Newtonsk" (Angell 1996).  
 
Hva menes da med forståelse i fysikk? Har en elev forståelse hvis hun kan bruke formler riktig og 
mestre vanskelige regneoppgaver? Har hun forståelse hvis hun kan forklare kvalitativt hva som ligger 
i begrepene gravitasjon eller elektrisk felt? Undersøkelser viser at mange elever som mestrer 
regneoppgaver, altså behersker formelapparatet, ikke er i stand til å analysere relativt enkle 
kvalitative problemstillinger (Lie og Sjøberg, 1981; Angell, 1996). Det blir dermed et slags paradoks 
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at skolefysikken skal beholde et vitenskapelig preg med presise matematiske formuleringer samtidig 
som et slikt høyt presisjonsnivå kan være et hinder for å knytte fysikkfaget til "virkeligheten" rundt 
oss, og for en dypere forståelse av fagets begreper, lover og teorier. Ett av skolefysikkens dilemmaer 
er nettopp knyttet til den kvantitative i motsetning til en mer kvalitativ tilnærming til stoffet. Men det er 
ikke snakk om enten-eller. Vår oppfatninger er at kvalitative problemstillinger som ikke stiller krav til 
regning, sammen med kvantitative problemer må danne grunnlaget for læring av fysiske begreper. 
 
 
Rekrutteringen til fysikkfaget - hva består krisen i? 
 

Hvorfor ta 2FY  når du kan ta drama og leke deg til en femmer? 
          Gutt, 2FY 
            
Alle med interesse for fysikk har merket seg at faget sies å være inne i en rekrutteringskrise. La oss 
se nærmere på hva denne krisen består i. Et problem i denne sammenheng er at Norge har svært 
mangelfull utdanningsstatistikk. Vi har likevel forsøkt å framskaffe relevante tall på elever og 
studenter på en rekke fysikkrelaterte utdanninger. 
 
Videregående skole 
Opplysningene i Tabell 2 tyder på at andelen elever som velger 2FY i dag er omtrent som for 20 år 
siden, mens relativt elevtall på 3FY har gått ned. I 2FY har jenteandelen vært ganske stabil gjennom 
de siste 20 årene, mens den i 3FY nådde et lavmål på midten av 90-tallet for deretter å ta seg opp 
igjen. Svingningene har vært størst for 3FY både i relativt elevtall og i jenteandel. Generelt ser vi at 
det er en forholdsvis større andel jenter enn gutter som slutter etter 2FY.  
 
Ser man på det absolutte elevtallet gjennom den siste 20-årsperioden, er bildet noe annerledes. Vi 
har hatt en ganske markert nedgang i årskullene gjennom denne perioden som har bidratt  til å 
forsterke effekten av nedgangen i relativt elevtall. Årskullseffekten bidrar til at de absolutte elevtallene 
på 2FY og særlig 3FY fortsatt er lavere enn 20 år tilbake, siden 1983 var året med færrest fødte slik 
at det er få 17-åringer i skoleåret 2000/2001.  
 
Vi ser av tabellen at det er omkring 12 % av årskullet som velger 2FY og 7-8 % av årskullet som 
velger 3FY. Til sammenlikning kan vi nevne at det på midten av 90-tallet var 16 % av svenske 
ungdommer som valgte fysikk på høyeste nivå (Angell m.fl., 1999). I Danmark er det grovt sett ca 
20 % av et årskull som går på matematisk linje på gymnaset og dermed har fysikk obligatorisk i 2. 
klasse, mens bare ca 3 % av årskullet velger fysikk på høyt nivå i 3. klasse. 
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År 2FY % av 

årskull 
% jenter 3FY % av 

årskull 
% jenter Kilde 

83/84 8019 12 34 6271 9,6 28 SISS 
        

85/86    5409 8,1   RVO 
89/90    5391 8,4  RVO 

        
95/96 5942 11  32  4320 8,5  21  Renate 
96/97 5933 12 32 4000 7,8  24  Renate 
97/98 6738 13  34  3887 7,5  24  Renate 
98/99 7060 14 32 4297 8,4 27 Renate 
99/00 7015 14  33 4143 8,2  28 Renate 

        
99/00 5431 11 35 3371 6,7 29 NVB 
00/01 5261 11 34 3041 5,9 28 NVB 
01/02 

 
01/02 

   2794 
 

3352 

5,6 
 

6,7 

28 
 
 

NVB 
 

LS 
  

Tabell 2: Elevtall i 2FY og 3FY i noen utvalgte år. Tallene bygger på informasjon fra ulike 
kilder og er derfor ikke direkte sammenlignbare.Dataene fra SISS og Renate gjelder antall 
oppmeldte elever på kursene. RVO-tallene gjelder de elevene som faktisk har møtt til 
eksamen, mens tallene fra  NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase) gjelder antall kandidater som 
har fått vitnemål fra videregående skole for bestått eksamen.Tallene fra LS gjelder igjen 
antall oppmeldte elever. 

 
Som oppsummering kan vi si at elevtallene for de siste 20 årene ikke tyder på noen dramatisk flukt 
fra fysikk i videregående skole, ihvertfall ikke fra 2FY-kurset. En av grunnene til at elevtallet har 
holdt seg oppe, spesielt i 2FY, er trolig at 2FY er opptakskrav på medisinstudiet  og en del andre 
lukkede studier. Dermed blir en del elever som absolutt ikke har tenkt å studere realfag, "tvunget" til 
å velge fysikk i skolen. En annen grunn kan være realfagspoengene4 som ble innført etter 
Tveitereidutvalgets (1997) innstilling. Imidlertid er det et paradoks i dette. Realfagsstudiene er jo 
stort sett åpne og har for få studenter. Det trengs ingen ekstra poeng for å komme inn, og det er 
svært få studiesteder innen naturvitenskap og teknologi som krever mer enn 2FY som 
inntaksgrunnlag. Realfagspoengene er altså ikke et spesielt godt redskap for å øke rekrutteringen til 
fysikk/teknologirettede studier.  
 
Høyere utdanning 
Mens andelen elever som velger 2FY i videregående skole altså har holdt seg relativt stabil gjennom 
de siste 20 årene, er det større grunn til uro over rekrutteringen til en del fysikkrelaterte universitets- 
og høyskoleutdanninger – særlig i lys av at prognoser tilsier at behovet for realfagskandidater 
kommer til å øke betraktelig i årene framover (Næss, 1998 og 2002; Eikeland og Tvede, 1998).  

                                                 

4 Elever får 1/2 poeng for alle kurs i realfag på 2. – og 3.-klassenivå, maksimum 2 poeng. 
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Søkningen til fysikkrelaterte universitets- og høyskoleutdanninger har de siste årene vist en lignende 
variasjon som fysikkfaget i videregående skole: I første halvdel av 1990-tallet gikk søkningen til 
ingeniør-, sivilingeniør- og realfagsstudiene ned, mens det var en svak økning i annen halvdel av 90-
tallet (Aksnes m.fl., 2001). Kvinneandelen blant studenter i realfag og teknologiske fag ligger på 
omkring 38 %. Ingeniørstudiene har lavest kvinneandel med 18 % i 1999 (Aksnes m.fl., 2001). 
 
Selv om det totale bildet ikke ser så mørkt ut, er noen studier hardere rammet enn andre. For 
eksempel har det vært en markert nedgang i antall studenter ved de fysiske instituttene ved våre 
universiteter de siste årene. I "toppåret" 1994 var det i vårsemesteret 205 studenter som meldte seg 
til  begynnerkurset i mekanikk ved Fysisk institutt ved UiO. Våren 1999 var dette tallet nede i 88, 
mens det i 2002 kom opp i 107.  
 
Når det gjelder søkertallene til de 3-årige ingeniørutdanningene, viser disse en fortsatt svak nedgang i 
siste halvdel av 90-tallet; likevel er denne nedgangen svakere enn nedgangen i det totale antall søkere 
til høyere utdanning i samme periode (Aksnes m.fl., 2001). Det som ikke framgår av statistikken til 
Aksnes m.fl., er imidlertid hvordan søkningen til de fysikkrelaterte  
3-årige ingeniørutdanningene er i forhold til andre utdanninger i samme kategori. 
 
Et annet, men relatert problem er at ingeniørstudentenes faglige grunnlag er svakt. En undersøkelse 
Norsk Fysikkråd har gjennomført (Angell og Henriksen, 2001) viste at svært mange av 
begynnerstudentene har alt for dårlig faglig grunnlag når de starter sin utdanning, til tross for at 
inntakskravet er 2FY og 2 MX. Norsk matematikkråd (Rasch-Halvorsen og Johnsbråten, 2002) har 
gjennomført tilsvarende undersøkelser i matematikk, og resultatet viser at studentene har 
skremmende svake kunnskaper i matematikk som grunnlag for studiene. Det kan se ut til at den lave 
rekrutteringen til ingeniørhøyskolene gjør at studenter med svak faglig bakgrunn begynner på disse 
studiene. 
 
Fysikklærere 
Der vi klarest ser store utfordringer i framtiden, er rekrutteringen til fysikklæreryrket. Tilveksten av 
fysikklærere har vært katastrofalt lav i mange år, og alderssammensetningen av landets fysikklærere 
er svært skjev. 
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Figur 1. Aldersfordelingen til fysikklærerne som deltok i FUN-undersøkelsen (år 
2000).Gjennomsnittsalderen er 51,4 år.  

 
Figur 1 viser aldersfordelingen til fysikklærerne som deltok i FUN-undersøkelsen våren 2000. Vi vet 
ikke hvor mange fysikklærere det er i norsk videregående skole (et rimelig anslag tilsier 600-700), 
men vi antar at disse 328 lærerne ikke er spesielle på noen måte og at de dermed utgjør et rimelig 
representativt utvalg. Etter hvert som den store gruppa av lærere over 50 år går av, vil det være alt 
for få til å fylle opp. Den formelle fagkompetansen er svært god blant dagens fysikklærere: I 
aldersgruppa 26 til 35 år har 43 % av lærerne hovedfag i fysikk; av 35-50-åringene er det 44 % og 
av dem over 50 er det 52 %. I tillegg er det mange som har hovedfag i noe annet enn fysikk (f.eks 
kjemi eller matematikk). Hele 79 % av alle lærerne som var med i undersøkelsen, oppga at de hadde 
hovedfag i et realfag. Antall studenter som har gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning med 
fysikk i fagkretsen, har vært svært lav gjennom 90-tallet. På landsbasis har tallet variert mellom 4 og 
15 per år, og det er altfor lavt til å erstatte avgangen, spesielt i årene som kommer. 
Hovedfagsfysikere har nesten vært fraværende gjennom det siste tiåret. 
 
 
Prosjektet FUN - Fysikkutdanning i Norge 
 

Jeg ante ikke hva jeg gikk til  
(jente, 3FY) 

Mål for prosjektet 
Våren 2000 startet forskningsprosjektet FUN (Fysikkutdanning i Norge) i regi av Skolelaboratoriet 
ved Fysisk institutt, UiO, og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO. De overordnede 
målene med prosjektet er å bidra til at fysikkutdanningen blir bedre og at flere velger fysikk, samt å 
komme med begrunnede anbefalinger om fysikkfagets form og innhold i skolen og i høyere 
utdanning. Mer spesifikt søker vi i prosjektet å belyse følgende spørsmål: 
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• Hvilke faktorer  påvirker elever og studenter til å velge (eller ikke velge) fysikk i videregående 
skole og høyere utdanning ? 

• Hvordan ser elever, lærere og studenter på fysikkfaget ? 
• Hvordan opplever elever, lærere og studenter fysikkundervisningen ? 
 
Metode 
For å belyse disse spørsmålene utviklet vi spørreskjemaer som ble sendt ut våren 2000 til fire 
grupper av respondenter: fysikkelever i henholdsvis 2FY og 3FY, fysikkstudenter og fysikklærere. 
Året etter lagde vi et tilsvarende spørreskjema som ble sendt til et utvalg av alle 2. klassinger på 
allmennfaglig studieretning. Disse elevene skulle blant annet oppgi det studieretningsfaget de mente 
var viktigst for dem, og de skulle svare på noen av spørsmålene med dette faget i tankene, slik at 
deres opplevelse av faget kunne sammenlignes med fysikkelevenes opplevelse av sitt 
studieretningsfag. Tabell 3 viser respondentgruppene, antall svar vi har mottatt i hver gruppe, og 
omtrentlig svarprosent og kvinneandel i hver gruppe. 
 
Respondentgruppe Antall svar Anslått svarprosent* Kvinneandel  

2FY-elever i videregående skole 1 141 70 % 33 % 

3FY-elever i videregående skole 1 051 70 % 29 % 

Fysikklærere i videregående skole   342 50 % 11 % 

Begynnerstudenter i fysikk ved UiO, 
UiB, NTNU og NLH 

  196 65 % 36 % 

Studenter som tok begynnerkurset i 
fysikk ved UiO vår –97 

    49 60 % 33 % 

2. klasse elever i videregående skole,    
vår 2001 

1487 70 % 52 % 

* For elevene refererer svarprosenten til andelen svar i forhold til antall utsendte spørreskjemaer. For studenter og 
lærere er svarprosenten andel av hele populasjonen som har svart. 

Tabell 3 Oversikt over respondenter i FUN-prosjektet 

 
2FY/3FY-elevene og 2. klasse-elevene er et tilfeldig utvalg av henholdsvis fysikkelever og 2. 
klassinger i videregående skole. Studentene og lærerne er ikke et utvalg fordi vi sendte  
spørreskjemaer til alle i lærer- og studentpopulasjonene. Når det gjelder usikkerheten i resultatene vi 
presenterer i denne studien, dreier det seg om feilmarginene vi får når vi skal slutte fra vårt utvalg av 
elever i undersøkelsen til hele populasjonen av elever. Usikkerheten i resultatene for f.eks. hele 
gruppen av fysikkelever er liten, i hovedsak fordi utvalget er forholdsvis stort. Derimot vil 
usikkerheten øke når vi sammenligner flere undergrupper; f. eks elever som har valgt ulike 
studieretningsfag. Resultater fra lærerne og studentene vil ikke bli oppgitt med usikkerhet fordi de 
ikke er tilfeldig trukket ut, og dermed vises bare resultatet av de faktiske svarene vi har fått fra disse 
gruppene. Med andre ord kan vi generalisere resultatene fra elevenes svar til hele elevpopulasjonen, 
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mens lærerne og studentene er  hele populasjonen i den forstand at alle har fått tilsendt 
spørreskjema. 
 
Spørreskjemaene inneholdt både avkrysningsspørsmål og åpne spørsmål. Alle avkrysningsspørsmål 
hadde en 5-delt skala. Et eksempel er vist nedenfor.  
 
A9. Vi ber deg gjøre noen vurderinger av 2FY ved å krysse av i tabellen nedenfor.  
 
 
Jeg synes 2FY har vært 

 
π meget  
lett 

 
π ganske lett 

 
π passe 

 
π ganske 
vanskelig 

 
π meget 
vanskelig 

 
Et eksempel på åpent spørsmål er: 
 
 A11. Det jeg oppfatter som mest karakteristisk ved fysikkfaget er: 
 
 
Noen av spørsmålene gikk igjen på spørreskjemaene til alle respondentgrupper; andre spørsmål var 
spesifikke for den enkelte gruppe. Svarene på avkrysningsspørsmålene ble analysert statistisk i 
programmet SPSS5. Svarene på de åpne spørsmålene ble kategorisert og deretter kodet og 
analysert statistisk. Kodingen ble kvalitetssikret ved at 10 % av svarene ble kodet av minst to 
kodere. 
 
Våren 2001 ble det også gjennomført en fokusgruppeundersøkelse6 blant 2FY- og 3FY-elever 
(Guttersrud 2001), der hensikten var å utdype noen av problemstillingene fra den kvantitative 
undersøkelsen. I fortsettelsen presenterer vi noen foreløpige resultater fra både den kvantitative og 
den kvalitative undersøkelsen. 
 
 
Faktorer som påvirker utdanningsvalg 
 

...de vil flyte altså rett og slett. De vil ha det enkelt på skolen. "Ja, jeg skal leve livet 
jeg, jeg er så 'partyfugl', jeg skal ha det gøy..."   Jente, 2FY 

 
Hva er viktig i et framtidig yrke? 
Hvilke overveielser og prioriteringer - bevisste og ubevisste - ligger bak ungdoms valg av utdanning? 
I FUN-undersøkelsens første runde ble 2FY- og 3FY-elevene spurt hva de syntes var viktig i en 
framtidig jobb. Elevene rangerte høy lønn og selvstendighet i jobben høyt, mens de 
"personorienterte" aspektene ble rangert noe lavere (Figur 2). En hypotese om at argumentene "tjene 
bra" og "selvstendighet" hang sammen, og at de mer "personorienterte" argumentene "samarbeid", 
"hjelpe andre" og "jobbe med mennesker" hang sammen, ble støttet av en enkel faktoranalyse. 

                                                 

5 SPSS står for Statistical Package for the Social Sciences 

6 Fokusgruppe: Et gruppeintervju med 6-8 deltakere  
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Tjene bra

Helpe andre

Selvstendig

Samarbeid

Jobbe med mennesker

Andel som svarer (svært) viktig (%)

100806040200

 
Figur 2 . 2FY- og 3FY-elevenes svar på spørsmålet "Hva synes du er viktig med det yrket du 
gjerne kan tenke deg?". Usikkerheten i verdiene er omtrent 2 prosentpoeng. 

 

Alle 2. klasse-elevene (med ulike studieretningsfag) ble i andre runde av FUN-undersøkelsen stilt det 
samme spørsmålet. Alle elevgruppene rangerte høy lønn og selvstendighet i jobben høyt, mens de 
"personsorienterte" aspektene ble rangert lavere av fysikk- og matematikkelevene enn f. eks kjemi- 
og samfunnsfagelevene.  
 

Fysikk

Matematikk

Kjemi

Biologi

Engelsk

Samfk.

Gjennomsnitt

5432

KJØNN

jente

gutt

 

Figur 3. 2. klasse-elevers gjennomsnittlige vurdering (på en 5-delt skala) av 
"personorienterte" aspekter ("hjelpe andre" + "arbeide med mennesker") ved et framtidig yrke. 
95 % konfidensintervall (+/- 2 standardfeil) er vist. 
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Figur 3 viser hvordan gutter og jenter svarer i forhold til de to mest markerte personorienterte 
aspektene; "hjelpe andre" og "arbeide med mennesker". Vi ser at det er klare forskjeller mellom 
kjønnene i alle fag bortsett fra kjemi. Jentene framstår som betydelig mer "personorientert" enn 
guttene. Totalt sett er kjemielevene mer personorientert enn alle de andre. Jentenes relativt større 
personorientering i yrkesvalgsammenheng er også kjent fra andre studier (Sjøberg, 2000; Sjøberg og 
Imsen, 1988; Stewart, 1998; Jones m.fl., 2000). At kjemielevene skiller seg slik ut fra resten av 
realfagelevene og framstår som mer personorienterte enn f.eks. samfunnsfagelever, er noe mer 
uventet. Tidligere studier (Sjøberg og Imsen, 1988) har vist at det er biologielevene som er mer på 
linje med samfunnsfagelevene og mer personorienterte enn fysikk- og kjemielevene. Imidlertid 
rapporterte Sjøberg og Imsen (1988) at de elevene som hadde medisin som sin utdanningsplan, var 
vesentlig mer personorienterte andre elever. Kanskje er det slik at de personorienterte kjemielevene i 
vår studie planlegger studier i medisin eller andre helsefag?    
 
I Øystein Guttersruds (2001) fokusgruppestudie framkom mange av de samme funnene. Elevene, 
særlig guttene, framhever at lønn og karriere er viktig. Jentene er mer opptatt av en jobb de kan 
trives med. Elevene etterlyste mer informasjon om hva fysikkfaget egentlig handler om, og jentene 
ville i tillegg vite mer om hvilke yrkesmessige fordeler det har å velge fysikk. Rådgiverne i 
videregående skole er ikke alltid pådrivere for å få elever til å velge fysikkfaget, noe følgende sitat fra 
Guttersruds (2001) undersøkelse illustrerer: 
 

....rådgiveren sitter her og..: "Vil du ikke liksom tenke om igjen på at du skal ta 
dette?" (...) Jeg føler at det er liksom ingen som oppmuntrer meg til å ta fysikk, men 
allikevel så er det liksom "Det skal jeg sørenmeg gjøre likevel!"    
         Jente, 2FY 

 
Begrunnelser for valg av fysikk i videregående skole 
Vi har sett på begrunnelsene for valg av studieretningsfag hos elever med ulike studieretningsfag. 
Figur 4 viser svarfordelingen på et lukket spørsmål der elevene ble bedt om å vurdere betydningen 
av ulike argumenter for at de valgte nettopp dette studieretningsfaget.  
 

Andel som svarer (svært) stor betydning (%)

100806040200

Fysikk

Engelsk

Samfk

 
 
Figur 4.  Svarene fra 2. klasse-elever med ulike studieretningsfag på spørsmålet "Vi ber om at 
du vurderer hvor stor betydning argumentene nedenfor har hatt for at du valgte nettopp dette 

Opptakskrav, høyere lærested 

 

Nyttig for yrke og utdanning 

 

Faget er interessant 

 

Lett å få god karakter 
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studieretningsfaget". For at forskjeller skal være signifikante, må de være ca. 8 
prosentpoeng. 
 
 
Mange av elevene, uansett fag, oppgir at det har stor betydning at faget er nyttig for yrke og 
utdanning og at det er interessant. Når det gjelder at faget er interessant, legger vi merke til at 80 % 
av fysikkelevene, og hele 92 % av samfunnskunnskapselevene, mener at det er av stor betydning. 
Opptakskrav fra høyere læresteder er en betydelig viktigere faktor for fysikkelevene enn for elever 
som har valgt engelsk eller samfunnskunnskap Vi kan altså registrere at fysikkelevene har et mer 
uttalt studieforberedende element i sine begrunnelser for valg av fag, enn de andre elevgruppene. 
Falkfjell (1999) rapporterte at fysikkelever, i større grad enn andre realfagselever, siktet mot 
realfaglig eller teknologisk høyere utdanning.  Stokking (2000) fant at for nederlandske elever var 
relevans for framtidig utdanning og interesse to av de viktigste prediktorene for valg av fysikk. 
 
Blant 2FY-elevene i vår undersøkelse var det 40 % av jentene og 27 % av guttene som ikke hadde 
tenkt å gå videre med 3FY. På et åpent spørsmål om den viktigste grunnen til denne beslutningen, 
var det vanligste svaret "jeg trenger det ikke for min videre utdanning" (underforstått: "det er ingen 
grunn til å ta fysikk hvis man ikke må"?). Andre grunner som ofte ble nevnt, var at faget er vanskelig 
og krevende (Figur 5). Hvis vi sammenligner 2FY-elevene som ville gå videre til 3FY med dem som 
ikke ville, ser vi at de som går videre, er de elevene som alt i alt passer best inn i skolefysikken slik 
den fungerer i dag. Disse elevene har bedre karakterer og er mer fornøyde med faget og 
undervisningen enn "avhopperne". Dette er selvsagt ikke overraskende, men det bidrar til å 
understreke inntrykket (som vi skal komme tilbake til) av at dagens skolefysikk er spesielt tilpasset 
en liten, men eksklusiv gruppe elever.  
 
 
 

Trenger det ikke 

For vanskelig 

For krevende 

Uinteressant 

Vansk. få god kar. 

Andel som nevner grunn (%) 

80 60 40 20 0 

 
Figur 5 "Hvis du IKKE har valgt 3FY for neste skoleår, hva er den viktigste grunnen til det?" 
Søylene viser forekomsten av ulike kategorier av svar på dette åpne spørsmålet hos 2FY-
elever. En del elever nevnte flere grunner.  
 
For å komme litt dypere ned i elevers og studenters bakgrunn for å velge fysikk, hadde vi i den 
skriftlige FUN-undersøkelsen et spørsmål om hvilke faktorer som direkte eller indirekte kunne ha 
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påvirket elevenes valg av fysikk. Her kom egne evner og interesser fram som de overlegent viktigste 
faktorene hos både elever og studenter (Figur 6). Denne tendensen ble sterkere desto lengre ut i 
utdanningsløpet respondenten befant seg. Respondentene vurderte ikke påvirkning fra mor, søsken, 
kamerater, massemedier eller rådgivere i skolen som betydelig. Av familiemedlemmene var det far 
som ble vurdert som den sterkeste innflytelsen, og en del av universitetsstudentene i fysikk oppga at 
lærere i skolen hadde hatt en viss betydning.  
 
 

4. års stud . 
1. års stud. 

3FY-elever 
2FY-elever 
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Figur 6 "Nedenfor har vi listet opp noen faktorer som kanskje (direkte eller indirekte) har 
påvirket ditt valg av fysikk. Hvilken betydning mener du at de ulike faktorene har hatt for 
deg?" På figuren vises bare de fire faktorene som ble vurdert som viktigst (mor,søsken, 
kamerater, massemedier og rådgiver i skolen ble vurdert meget lavt av alle 
respondentgrupper). Usikkerheten for elevene er ca. 2 prosentpoeng. 

 
Danmarks Evalueringsinstitutt har foretatt en omfattende evaluering av fysikkfaget i det danske 
allmenne gymnas (EVA  2001). Når det gjelder valg og begrunnelser for valg av fysikk, svarte de 
danske elevene som hadde valgt fysikk på høyeste nivå, ganske likt med de norske elevene. Omtrent 
75 % av elevene oppga at faget interesserte dem som begrunnelse for valget. Både i Danmark og 
Norge er begrunnelsene for ikke å velge fysikk i hovedsak at det ikke skal brukes videre og at det 
er vanskelig. De danske elevene oppgir imidlertid manglende interesse for faget i større grad enn de 
norske elevene gjør for ikke å velge fysikk. Valg og bortvalg, både i Danmark og Norge, ser altså 
ved første blikk ut til å være langt mer individuelt enn sosialt betinget. 
 
Krogh m.fl. (2001) skriver at andelen av danske elever som velger fysikk på høyt nivå er avtagende 
og antall høynivåelever er, som før nevnt, svært lavt. Men også her begrunner elevene primært sitt 
høynivå-valg med interesse for faget og følelsen av å være gode i faget. Heller ikke foreldre eller 
venner synes å ha noen stor betydning for valget. 
 
Å forstå elevers fagvalg 
Personlig interesse oppgis altså å være en av de viktigste motivasjonene for å velge fysikk. Imidlertid 
kan vi spørre hva det er som skaper den enkelte elevs interesse (eller manglende sådan) for fysikk. 
Én innfallsvinkel til denne problemstillingen er å se på elevers erfaringer. Sjøberg (2002) rapporterer 
at det er store forskjeller i gutters og jenters aktiviteter og erfaringer fram til 13 års alder, slik at 
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f.eks. guttene langt oftere har erfaring med mekanikk og elektronikk, mens jentene i større grad har 
naturorienterte og estetiske erfaringer som f.eks. å samle stein eller blomster, observere himmelen, 
regnbuen og stjernene. Dette kan tenkes å føre til at gutter langt oftere enn jenter velger fysikk. Men 
hva med de jentene som faktisk velger fysikk? Falkfjell (1999) viste at fars utdanningsnivå hadde 
betydning for hvorvidt jenter valgte minst ett realfag i videregående skole, men ikke for hvorvidt 
guttene valgte realfag. Kanskje er det slik at gutters aktiviteter i barndommen automatisk gir interesse 
for realfag og "disponerer" for valg av disse, mens jenter bare orienterer seg mot realfagene dersom 
de har en far som initierer dem til disse fagområdene? Baker og Leary (1995) fant at "the girls with 
the strongest commitment to scientific careers learned to love science through the love of a parent or 
grandparent involved in science". 
 
I følge Bakke (1996) er selvoppfatning ("self efficacy") av større betydning i jentenes fagvalg enn i 
guttenes valg – jentene viser lavere selvtillit og er mer mottakelige for andres råd om hva de bør 
velge. På den annen side hevdet Sjøberg (2000) at grunnen til at det er få kvinner i naturvitenskap 
ikke er at jentene mangler evner eller selvtillit. Selv svært flinke jenter vender seg bort fra 
naturvitenskapen. Valget virker gjennomtenkt, basert på verdier og personlige, emosjonelle faktorer. 
Jentenes relativt høye personorientering og lave orientering mot penger og karriere er stikkord her. 
Hatlevik (1999) pekte på at det i dag forventes av jenter at de som voksne både skal være 
yrkesaktive og ha omsorgsansvar. Ved å velge et tradisjonelt kvinneyrke forbereder jentene begge 
disse rollene samtidig. 
 
Når elever og studenter i vår undersøkelse ikke vurderer familie og venner som viktige 
påvirkningsfaktorer for sitt valg av fysikk, er det fristende å stille spørsmål om elevenes selvinnsikt på 
dette punktet – eller om deres forståelse av spørsmålsformuleringen. Utallige tidligere undersøkelser 
viser nemlig at det er en sammenheng mellom elevers fagvalg og foreldrenes utdanningsnivå og –
retning og sosioøkonomiske status (Lie og Angell, 1990; Falkfjell, 1999; Hatlevik, 1999). I 
Guttersruds (2001) studie ga også en del av elevene uttrykk for at familien hadde påvirket deres 
interesse for og valg av fysikk. 
 
Begrepet "kulturell kapital" ble innført av Pierre Bourdieu og kan brukes til å "delforklare" og forutsi 
utdannings- og yrkesvalg. En persons kulturelle kapital har å gjøre med i hvilken grad han eller hun er 
involvert i og kjent med "høystatuskultur" som klassisk musikk, teater, litteratur osv. Språket er viktig 
som indikator på og bærer av kulturell kapital (Bourdieu og Passeron, 1990). Den kulturelle 
kapitalen vil være med på å forme holdninger og verdier som bestemmer hva den enkelte vil legge 
vekt på i sitt utdannings- og yrkesvalg. Turmo (2002) har dessuten vist at den kulturelle kapitalen til 
elever i nordiske land er overraskende sterkt relatert til deres naturvitenskapelige allmenndannelse 
slik den er målt i PISA-undersøkelsen. En elevs naturvitenskapelige allmenndannelse må igjen 
forventes å påvirke hennes eller hans valg av realfag i utdanningen. 
 
I tillegg til den enkelte ungdoms "kulturelle kapital" må vi anta at samfunnsmessige trender spiller en 
rolle for søkningen til ulike fag og utdanningsveier. I en kronikk i Aftenposten hevder Siri Haavie 
(2000) at den synkende interessen for fysikk og realfag henger sammen med fundamentale endringer 
i livsvilkårene i det moderne samfunn. Det hevdes at vi lever i en "postmateriell" tid der opplevelser 
og selvrealisering prioriteres høyere enn materielle verdier, samfunnsmessig nytte og økonomisk 
trygghet. Hun siterer den danske avisen Informationen angående ungdoms holdninger  
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Holdningen er, at man skylder sig selv at have en munter og interessant tilværelse.  
 

Videre bemerker Haavie:  
 
 Heldig er den som leser en dose idéhistorie eller litteratur, toucher innom psykologi 

eller sosialantropologi og ender på feltarbeid blant espressodrikkende italienere på 
Campo de Fiori! 

 
Hugo von Linstow (1996 – gjengitt i Ramberg og Kallerud (2000)) sier: 
 
These values (leisure, ease and pleasure, consumption, experiences, self realisation, 
amusement and recreation) will dominate the young generation and seem to stand in strong 
contrast to the values of industrial society where hard work, frugality and puritan values 
dominated and was the basis for capital accumulation and of wealth ... 
 
Videre hevder han at opplæring i realfag preges av langvarig sosialisering og disiplinering inn i et 
regulert paradigme og velorganisert kunnskapskorpus, og de antyder at dette synes å gi begrenset 
rom for "postmateriell ekspressivitet" og derfor passer dårlig inn i dette nye verdisystemet.  
 
Det er altså sannsynlig at fundamentale endringer i det framherskende verdisystemet i samfunnet kan 
forklare noe av dreiningen i unge menneskers utdanningsvalg. Ramberg og Kallerud (2000) peker 
imidlertid på at det foreligger få empiriske resultater som kan underbygge at, og i hvilken grad, 
verdiorienteringsspørsmål spiller avgjørende inn på ungdoms fagvalg. 
 
Aksnes m. fl. (2001) drøfter noen mulige forklaringer som ofte kommer fram i debatten om den 
sviktende rekrutteringen til realfagene: 

• Endringer i generelle verdimønstre  i samfunnet 
• Kvaliteten i og verdigrunnlaget for skolens naturfagundervisning 
• Sider ved utdanningssystemet som ikke i tilstrekkelig grad stimulerer til valg av realfag 
• Dårlig og/eller skjev informasjon om studietilbud, fagenes innhold, karrieremuligheter osv.  

 
Når det gjelder tiltak for å øke rekrutteringen til realfagene, hevder Aksnes m.fl. (2001) at 
sammenhengen av mange små og store initiativer kan være viktigere enn effekten av enkelttiltak. 
Tiltak av den typen som det refereres til her kan være Abelkonkurransen og fysikk- og 
kjemiolympiadene, Unge Forskere-konkurransen, Teknologi i skolen, vitensenterbevegelsen og 
prosjektene Physics on Stage og Life in the Universe. Det er hittil ikke foretatt noen samlende 
evaluering for å undersøke effekten av disse og lignende tiltak, men Forskningsrådet har i 2002 satt 
igang en undersøkelse av tidligere olympiadedeltakeres utdanning og jobb.  
 
Oppfatninger av fysikkfaget 
 

... det er noen som tenker på fysikk som terrorfag nummer én (....) fysikk så er du 
supernerd og kan alt liksom, og at det bare er de beste som tar fysikk, men det er 
absolutt ikke sånn.       (Gutt, 3FY) 
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Elevers vurdering av fysikk og andre studieretningsfag 
Litt forenklet kan vi si at mange elever som leser fysikk, synes faget er vanskelig og arbeidskrevende, 
men samtidig gir de uttrykk for at faget er interessant og at de synes undervisningen er god eller 
meget god. I FUN-undersøkelsen våren 2001 ble elever i 2. klasse allmennfag bedt om å velge det 
studieretningsfaget de mente var viktigst for seg, og svare på de neste fire spørsmålene med dette 
faget i tankene. Figur 7 viser noen vurderinger elevene gjorde i forhold til sitt viktigste fag. Her har vi 
valgt ut de elevene som har oppgitt fysikk, engelsk eller samfunnsfag som sitt viktigste 
studieretningsfag. 
 

(meget)vanskelig

(meget) interessant

(meget) god underv.

(meget) stor arb.m.

(meget) høyt tempo

Andel (meget) vanskelig, (meget) interessant osv. (%)
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Fysikk

Engelsk

Samfunnsfag      

 
 

Figur 7. 2.-klasseelevers vurderinger av sitt viktigste studieretningsfag. Usikkerheten er ca. 6 
prosentpoeng. 

 
Det er flere forhold som er verdt å nevne. For det første er det bare fysikkelevene som i vesentlig 
grad gir uttrykk for at "deres fag" (altså fysikk) er vanskelig, at arbeidsmengden er stor, og at 
undervisningen har høyt tempo. 18 % av samfunnsfagelevene krysser av for at faget er vanskelig (4) 
eller meget vanskelig (5). Det tilsvarende tallet for fysikkelevene er 38 %. 
Både samfunnsfag og engelsk skiller seg signifikant ut fra fysikkfaget i dette henseende. For det 
andre er det en betydelig andel av fysikk- og samfunnsfagelevene som sier at faget er interessant og 
at undervisningen er god. Her er det hele 39 % av fysikkelevene og 33 % av samfunnsfagelevene 
som krysser av for at undervisningen er meget bra.  
 
Dette tyder på at når elevene først har valgt sitt fag, er de ganske fornøyd med faget og 
undervisningen! Men dette gjelder ikke i like stor grad for engelskfaget, selv om litt over halvparten 
av engelskelevene også gir uttrykk for at faget er interessant og at undervisningen er god. Det er ikke 
lett å si hva som er årsaken til denne forskjellen mellom engelsk på den ene siden og fysikk og 
samfunnsfag på den andre. Fysikk og samfunnsfag framstår kanskje med en klarere identitet og profil 
enn engelsk. Engelsk er dessuten i langt mindre grad enn fysikk og samfunnsfag et metodefag - det 
framstår nok mer som et bruksfag og uten å være bærer av en sterk faglig tradisjon.  
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Særlig jentene (også de med god karakter i fysikk) vurderer faget som vanskelig. Jentene i 
Guttersruds undersøkelse hevdet også at fysikk fortsatt blir assosiert med noe maskulint, og at 
jentene mangler selvtillit. Jentene tvilte i langt høyere grad enn guttene på forhånd på om de ville klare 
faget. Lie og Angell (1990) påpeker også at jentene må få  svært gode karakterer,  i alle fag, før de 
våger å velge fysikk. Dessuten stiller jenter større krav til sin egen forståelse enn guttene. 

 
Jentene så det som et "problem" at de i langt større grad enn guttene la vekt på 
forståelse av stoffet, og dermed ble de sittende dvelende tilbake. Guttene derimot var 
fornøyd med fasitsvaret, og ivret videre til neste oppgave. 

(Guttersrud 2001, s. 116/117) 
 
Er det slik at fysikkfaget i seg selv er spesielt krevende, eller er nivået på skolefysikken av historiske 
grunner holdt uforholdsmessig høyt? Svaret er kanskje ja  på begge spørsmålene. Vi har tidligere 
vært inne på at fysikk er karakterisert ved en abstrakt begrepsbruk. Det betyr at elevene blir stilt 
overfor krav om å beherske og manipulere et omfattende område av formler, grafer, idealiseringer og 
modeller. Samtidig skal de være i stand til å knytte disse til representasjoner av konkrete fenomener. 
Dette er ikke lett, og mange av fysikkfagets problemer har nok sitt utspring her. Dessuten har den 
vitenskapelige tradisjonen og fysikk som et rent studieforberedende fag stått sterkt både her i landet 
og i mange andre land. Det kan ha bidratt til at fysikkfaget har hatt et høyt nivå sammenlignet med i 
alle fall noe andre fag i skolen. Leif Kristensen (1995) har vist at elever som velger fysikk og 
matematikk får dårligere karakter i "sitt" studieretningsfag enn andre elever får i "sitt". Samtidig får 
fysikk- og matematikkelevene i gjennomsnitt bedre karakterer enn sine medelever i felles allmenne 
fag. Det tyder sterkt på at kravene i realfag er høyere enn i en del andre fag. Som en elev uttrykte 
det i den skriftlige FUN-undersøkelsen:   
 

[Fysikk er] vanskelig stoff, forklart på en enda vanskeligere måte, med mange 
forvirrende formler 

 
Elever i 2. klasse i videregående skole ble spurt om sine holdninger til fysikk selv om de ikke hadde 
valgt fysikk studieretningsfag. De ble bedt om å ta stilling til noen utsagn om fysikkfaget (Figur 8).  
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Fys. er interessant

Fys. er vanskelig

Fys er for de flinke

Fys - forstå verden

Fys - forstå hverdag

Eksper. viktig i fys

Andel som svarer litt / svært enig (%)

100806040200

fysikk

språk-samfk

 
Figur 8. Svar fra 2. klasse-elever med hhv fysikk og språk/samfunnsfag som viktigste 
studieretningsfag, på spørsmålet "Vi ber deg ta stilling til noen utsagn om fysikkfaget (du har 
sikkert noen tanker om dette faget selv om du ikke har valgt det)". Usikkerheten er ca. 8 
prosentpoeng. 

 
Figur 8 viser, ikke overraskende, at fysikkelevene i større grad enn de andre mener fysikk er 
interessant. Det er også langt større oppslutning blant fysikkelevene enn blant de andre om at fysikk 
handler om å forstå verden og hverdagslige fenomener. Det virker rimelig at elever som leser f.eks. 
samfunnskunnskap ser andre måter å forstå og beskrive virkeligheten på som viktigere enn fysikk. 
Alle elevene er enige om at fysikk er vanskelig, men fysikkelevene mener i litt mindre grad enn de 
andre at fysikk er bare for de flinkeste. Alle elevgrupper mener også i stor grad at eksperimenter er 
viktig i fysikk – dette står i kontrast til resultatene på en del andre spørsmål, der elevene ikke ga 
uttrykk for at eksperimenter var viktige eller karakteristiske for fysikkfaget (se nedenfor).  
 
Guttersrud (2001) skriver at fysikkelevene i hans undersøkelse vurderer fysikk som teoretisk og 
abstrakt, men likevel med sterke forankringer til virkeligheten. Imidlertid viser fokusgruppestudien at 
elevene oppfatter 3FY som et kurs med sterkere tilknytning til hverdagen enn 2FY. Dette står i 
motsetning til læreplanen, som indikerer at 2FY skal være mer kvalitativt og "jordnært", mens 3FY 
skal være mer formalistisk og studieforberedende Det kan være rimelig å tolke elevens oppfatning av 
"hverdagen" temmelig vidt. 3FY behandler jo noen av de store temaene og perspektivene på verden 
gjennom relativitetsteori, litt kvantefysikk og astrofysikk. Når elevene får diskutere og undre seg over 
disse store perspektivene, fremstår fysikken både som viktig, interessant og på en måte knyttet til 
egne erfaringer og opplevelser.  
  
I tillegg var det ingen i fokusgruppene som ga uttrykk for at matematikken de møtte i fysikkursene 
representerte noe stort problem. Fysikkfaget ble assosiert med enkel og ukomplisert regning, og 
elevene oppfattet fysikkursene som preget av "triksing med bokstaver". Noen av elevene fremholdt 



 

 

20 

riktignok at de ikke var så flinke til å kombinere formler og regne med symboler ("De like 
symbolene, jeg hater alle de like symbolene" – Gutt, 3FY), men de ga likevel uttrykk for at 
fysikken ikke forsvant i den matematiske beskrivelsen. Matematikkens omfang og betydning i 
skolefysikken har vært gjenstand for mye diskusjon. Selv om noen elever også har problemer med  
enkel algebra, tyder resultatene fra Guttersruds undersøkelse på at elevene ikke oppfatter det som 
hovedproblemet. Det kan være fristende å tenke at det kanskje er tvert i mot. I redsel for å bruke 
matematikk der det er nyttig, har skolefysikken ikke utnyttet de matematikkunnskaper elevene tross 
alt har fra matematikkursene. Det kan til og med være ganske frustrerende å nesten ikke få utnytte 
noe av den matematikken en kan. En annen ting er at det kan være selve oversettelsen fra fysikk til 
matematikk, altså den matematiske beskrivelsen av et fysisk fenomen, som er vanskelig uansett hvor 
"enkel" matematikken egentlig er. I det britiske læreplanprosjektet for A level (omtrent tilsvarende 
2FY og 3 FY), "Advancing Physics" har man valgt en gjennomtenkt, men ikke feig holdning til 
matematikk – i den forstand at man bruker den matematikken man trenger der det er grunn til det, 
uten å gjøre stoffet unødvendig matematisert (Ogborn og Dobson, 2000; Carson, 1999).    
 
Hva er viktig og karakteristisk i fysikkfaget? 
Vi ba fysikkelever, studenter og lærere om å vurdere hva som var viktig i fysikkfaget. Emner som 
handler om det å forstå verden og dagligdagse fenomener, ble vurdert høyt av alle grupper (Figur 9). 
Elever og studenter ga relativt sammenfallende svar. Imidlertid er det forholdsvis stor forskjell på 
lærere og elever på to områder. For det første legger lærerne mer vekt på den eksperimentelle siden. 
Det gjelder både "lære å bruke måleapparater" og "kunne oppleve spennende eksperimenter". For 
det andre gir lærerne uttrykk for at å "kunne gjøre beregninger ut fra de grunnleggende naturlovene" 
er viktigere enn det elevene gir uttrykk for. Verken lærere, studenter eller elever betrakter kjennskap 
til vitenskapshistorien som viktig. 
 

Andel som svarer "(meget) viktig"  (%)

100806040200

Lærere

Studenter

Elever

 
Figur 9. Ulike respondentgruppers svar på spørsmålet "For å vise hva du synes er viktig med 
fysikkfaget, ber vi deg krysse av på en skala fra 1 (ikke viktig) til 5 (svært viktig)". Elever 
omfatter 2FY- og 3FY-elever. Studentene svarte med tanke på fysikk slik de hadde opplevd 
den  i videregående skole. Usikkerheten for gruppen av elever er ca. 3 prosentpoeng. 

 

Gjøre bergninger fra grunnleggende naturlover 
 

Kunne forstå vanlige fenomener vi møter daglig 
 

Bruke måleapparater 
 

Forstå hverdagsteknologi 
 

Oppleve spennende eksperimenter 
 

Kjennskap til tidligere tiders vitenskapelige 
oppdagelser og oppfatninger 

 
Kunne ta begrunnet stilling til spørsmål om  

f. eks. kjernekraft, energisituasjonen e.l. 
 

Forstå mer av den verden vi lever i 
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Alle gruppene fikk også et åpent spørsmål om hva de så på som mest karakteristisk ved fysikkfaget. 
De svarene som forekom hyppigst hos elever og studenter, var "formler, lover, teorier, matematikk, 
regning" og formuleringer om at "fysikken beskriver verden omkring oss" (Figur 10). Igjen ga elever 
og studenter ganske like svar, mens lærerne la mer vekt på fagets eksperimentelle natur og det at 
fysikk dreier seg om å forstå verden. 
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Figur 10. "Det jeg oppfatter som mest karakteristisk ved fysikkfaget er:". Figuren viser 
forekomsten av ulike kategorier av svar på dette åpne spørsmålet hos de elever (2FY og 3FY), 
studenter og lærere som faktisk svarte på spørsmålet. En del respondenter ga svar i flere 
kategorier.  

 
Figur 9 og Figur 10 viser at elevene verken ser på fysikkfagets eksperimentelle karakter som viktig 
eller karakteristisk for faget. Derimot gir mange elever uttrykk for at å "gjøre eksperimenter i 
fysikk" er interessant.  
 

Altså den ampereboksen, den er jo ikke en runding med A på liksom, så det er jo litt 
bra at man får se hva det er i virkeligheten også.    Jente, 2FY 

 
Kan det tenkes at elevøvelser, slik de fungerer i dag, oppfattes av elevene som "artig krydder" i 
undervisningen, men at øvelsene ikke lykkes i å illustrere for elevene den viktige rollen eksperimenter 
har i utviklingen av naturvitenskapen?  
 
I den danske evalueringsstudien fikk elevene lignende spørsmål som de norske i FUN-
undersøkelsen. De ble spurt om hvor stor interesse  de har for en rekke ulike sider ved faget.  
 
Højniveaueleverne (…) udtrykker på de fleste punkter en forholdsvis høj grad af interesse. 
Størst interesse forekommer der at være for fysikkens grundlove, hvor 89 % af 
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højniveaueleverne vurderer, at de har en stor eller en vis interesse. 82 % af højniveaueleverne 
angiver en tilsvarende interesse i eksperimentelt arbejde, og 78 % tilkendegiver at de har en 
stor eller en vis interesse i beregningen af fysiske størrelser ved hjælp af formler og teorier. 

(PLS 2001, s. 25-26) 
 
Det er verdt å merke seg at danske elever på obligatorisk nivå på matematisk linje uttrykker stor 
interesse for eksperimentelt arbeid. Det ser ut som de danske elevene i noe større grad enn de 
norske ser på det eksperimentelle arbeidet som viktig eller interessant. Men stort sett kan en på 
bakgrunn av disse undersøkelsene si at elevene både i Danmark og Norge har et ganske tradisjonelt 
syn på faget i den forstand at det er de grunnleggende sidene ved faget som opptar dem, mens f. eks. 
menneskelige og samfunnsmessige aspekter og historie, ses på som mindre viktige eller mindre 
interessante. 
 
 
Opplevelse av fysikkundervisningen 
 

Den gangen (læreren) skjøt en flaske sånn i hodehøyde over elevene .(..) da ble det litt 
fart over fysikken synes jeg!      Gutt, 3FY 

 
Fysikkelever, studenter og lærere fikk et avkrysningsspørsmål der de ble bedt om å vurdere hvor 
ofte et utvalg av ulike undervisningsmetoder ble brukt i det fysikkurset de for øyeblikket arbeidet 
med. Elever og studenter ble dessuten bedt om å indikere hvor ofte de kunne ønske seg at de ulike 
undervisningsmetodene ble brukt dersom de kunne velge. Metodene som ble presentert, var bl.a. 
forelesninger/ tavleundervisning, gruppediskusjoner av nye begreper, demonstrasjoner, elevøvelser, 
individuell oppgaveregning, oppgaveregning i grupper, osv.  
 
Det viser seg at 2FY- og 3FY-elevene stort sett er enige med sine lærere om hva som faktisk 
foregår i fysikktimene (Figur 11). En forskjell er at lærerne oppgir at de i relativt liten grad driver 
tavleundervisning og i større grad driver kvalitativ drøfting av begreper, mens elevene opplever 
forholdet helt motsatt. Elevene er også stort sett fornøyde med situasjonen som den er – det er få 
store sprik mellom hva elevene opplever i timene og hva de kunne ønske seg. Imidlertid er det et 
visst ønske hos elevene om mer "kvalitative undervisningsmetoder", som f.eks. drøfting (i plenum 
eller i grupper) av de kvalitative sidene ved nye begreper, og demonstrasjoner for å forklare 
begreper. Tendensen til å ønske mer kvalitative undervisningsformer finner vi igjen i langt sterkere 
grad hos universitetsstudentene (Figur 12). Blant nederlandske elever fant Stokking (2000) at de 
fleste ønsket en sterkere orientering av fysikkfaget mot dagliglivet og en orientering av undervisningen 
mot aktiv deltaking. Labudde m.fl. (2000) mente at nettopp disse to faktorene ville være effektive for 
å bedre jenters opplevelse av (og dermed deres seinere valg av) fysikk. Wistedt (2001) fant at 
universitets-studieprogrammer som lyktes med å rekruttere og beholde kvinnelige studenter bl.a. var 
karakterisert ved at de brukte samarbeidsbaserte og problemorienterte arbeidsmetoder og ga 
studentene rik anledning til å vekselvirke med hverandre og med kurslederne. 
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Andel som svarer "(svært) ofte" (%)
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Lærere -

slik er det  

Elever - 

slik er det

Elever - 

ønsker

 

Figur 11. "Vi er interessert i hva som faktisk foregår i fysikktimene ('slik er det'). Vi ber deg 
også si hvordan du synes det burde være ('slik ønsker jeg det')". Usikkerheten for gruppen av 
elever er ca. 3 prosentpoeng . 

 

 
 
 

Elever - slik er det 

Elever - ønsker 

Lærere - slik er det 

Stud. - slik er det 

Stud. - ønsker 

Gj.snittl. vurdering på 1- 5 skala 

5 4 3 2 1 

 
 

Figur 12. Kvalitative undervisningsformer - ideelt og reelt. Søylene viser ulike 
respondentgruppers gjennomsnittlige vurdering av 3 undervisningsmetoder som kan kalles 
kvalitative. Usikkerheten for gruppen av elever er ca. 0.08. 

 

Lærer gjennomgår nytt stoff på tavla 
Lærer gjennomgår oppgaver på tavla 

Vekt på matematisk fremstilling 
Vekt på å drøfte begreper kvalitativt 

Elevers forslag i planleggingen 
Demonstrasjoner for å forklare begreper/fenomener 

Elevøvelser med ferdige beskrivelser 
Elevene velger problem og metode ved elevøvinger 

Elevene diskuterer fysikkproblemer i klassen 
Elevene diskuterer fysikkproblemer i grupper 

Individuell oppgaveregning 
Oppgaveregning i grupper 

Prosjektarbeid 
Andre bøker i tillegg til læreboka 
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Vi har også spurt alle 2. klasse-elevene (uansett studieretning) om hva som foregår i timene, og 
hvordan de synes det burde være. Figur 13 viser at tavlegjennomgang av læreren er betydelig mer 
brukt i realfagene enn i engelsk og samfunnskunnskap. 
 
 

Fysikk

Matematikk

Kjemi

Biologi

Engelsk

Samfk.

Gjennomsnitt

4,23,83,43,02,62,2

Er

Ønsker  

 
Figur 13.Vurderingen til 2. klasse-elever med ulike studieretningsfag av utsagnet: "Læreren 
bruker det meste av timen til å gjennomgå nytt stoff på tavla". Gjennomsnittlig avkrysning 
på 5-delt skala  og 95 % konfidensintervall (+/- 2 standardfeil) er vist.  
 
 
Elevene gir dessuten uttrykk for at det er litt for mye tavlegjennomgang. Unntaket er engelsk. Når 
det gjelder fysikkelevene, er det altså 60 % av elevene som krysser av for at læreren bruker det 
meste av timen til å gjennomgå nytt stoff på tavla ofte eller svært ofte. 50 % ønsker at det skal være 
sånn. Forskjellen mellom hvordan elevene oppfatter timene og hvordan de ønsker seg det, er størst i 
matematikk. Men i det store og hele framstår elevene som nokså veltilpassede. De aksepterer i stor 
grad den undervisningen de får.  
 
Guttersrud (2001) tok opp spørsmål om undervisning i sine fokusgruppeintervjuer. Elevene i disse 
intervjuene sa at "foredrag som strømmet ut fra kateteret var noe av den kjedeligste 
undervisningsformen de kunne se for seg". Derimot ble klassediskusjoner ofte trukket fram som 
en god undervisningsmetode. Guttersrud skriver: 
 
 Diskusjonen ble beskrevet som en undervisningsmetode med evne til å gjøre vanskelig 

teoristoff mer forståelig. Når elever følte undervisningen skred for fort frem, var 
mangelen på diskusjon rundt emnet en årsak til det. Interessante fortellinger knyttet 
opp mot temaer som ble gjennomgått, var også noe fysikkelever satt pris på å høre. 
Til tross for å gi inntrykk av å være veldig "pensumorientert", likte de godt 
diskusjoner om fysikkrelaterte emner langt utenfor pensum.  

 (Guttersrud 2001, s. 67) 
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Læreren har stor innvirkning på hvordan elevene oppfatter faget og undervisningen. Guttersrud 
(2001) beskriver et eksempel der elever med to forskjellige fysikklærere diskuterer undervisningen. 
Det framkommer at disse to lærerne er meget forskjellige, og at de benytter svært ulike metoder. 
Men elevene til begge lærerne er fornøyd med "sin" lærer, og hevder at de har den beste 
undervisingen og den beste læreren. Dette viser noe om elevenes tilpasningsdyktighet. Dette gjelder 
ikke bare fysikkfaget, noe resultatene i Figur 13 indikerer. 
    
 
Diskusjon 
 

[Fysikk er] forklaringer på ting som jeg ikke trodde trengte forklaring – men som 
viser seg å være interessant      (Fysikkelev) 

 
Fysikk i videregående skole 
Ut fra resultatene fra FUN-undersøkelsen kan vi (lett karikert) beskrive situasjonen for fysikkfaget i 
videregående skole som følger:  Rekrutteringen til faget er for liten til å dekke landets antatte 
framtidige behov for kompetanse; samtidig er de få elevene som faktisk velger faget, fornøyde og har 
lite ønske om forandring. Også lærerne er ganske fornøyde med faget som det er. Fysikkelever og –
lærere utgjør et slags "lukket system" der begge parter får det faget de vil ha. For å øke 
rekrutteringen til fysikkrelaterte utdanninger og yrker er man imidlertid nødt til å rekruttere elever fra 
utenfor dette "lukkede systemet". Hvilke endringer må gjøres for å få til dette? Bør rekrutteringstiltak 
gå ut på å åpne elevenes øyne for kvalitetene ved fysikkfaget slik det nå er, eller bør man endre på 
selve faget - innhold, vinklinger og undervisningsmetoder? Dette spørsmålet kan vi ikke gi noe 
endelig svar på, men vi skal skissere noen muligheter i begge retningene.  
 
Dersom man skulle satse på rekrutteringstiltak for å skaffe flere elever til fysikkfaget slik det er i dag 
– hvordan skal man i så fall gå fram? Én måte ville være å bedre studie- og yrkesinformasjonen til 
elever via rådgivere, mer informasjonsmateriell, reklamekampanjer e.l. Elevene i Guttersruds (2001) 
undersøkelse etterlyste mer informasjon om hva fysikkfaget er og hvilke yrkesmuligheter det åpner 
for. Dessuten ga de uttrykk for at naturfaget i 1. klasse hadde hatt liten betydning for deres valg av 
fysikk. Fysikken burde altså bli mer tydelig i dette faget for å gi elevene grunnlag for å vite hva fysikk 
er og eventuelt kunne velge det som studieretningsfag.  
 
En annen framgangsmåte ville være tiltak rettet mot å åpne elevenes øyne for fysikkfagets kvaliteter. 
Eksempler på tiltak med målsetning å skape interesse og positive erfaringer med fysikk og realfag er 
vitensentre ("science centers"), populærvitenskapelige fjernsynsprogrammer, astronomifestivaler osv. 
Det finnes også en del "smalere" tiltak rettet mot å bevare og styrke interessen til ungdom som 
allerede er oppmerksomme på realfagene. Eksempler på slike er konkurransen Unge Forskere, 
prosjektene Physics on Stage og Life in the Universe, fysikkolympiaden osv. 
 
Et viktig spørsmål ved utformingen av interessefremmende tiltak er om man skal satse på 
"roteromsvarianten" med artige forsøk (gjerne utført av en litt verdensfjern professor), eller om man i 
stedet skal legge vekt på de store perspektivene, filosofiske vinklinger og samfunnsmessige 
koblinger. Vi mener at svaret må være et mangfold av tiltak som retter seg mot elever med ulike 
interesser og innfallsvinkler til fysikk. Vi må ikke skremme bort den elevgruppen som i dag velger 
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fysikk, og samtidig må vi rekruttere nye grupper som kanskje har andre innfallsvinkler til faget. Hvis 
vi ønsker at flere velger fysikk, må også rekrutteringstiltakene (og faget!) være mangfoldige. Først da 
kan vi komme ut av det "lukkede systemet".  
 
Hva om man i stedet satset på å reformere selve fysikkfaget for å rekruttere elever som i dag er 
utenfor det "lukkede systemet"? Når det gjelder muligheten for rekruttering av jenter (som jo utgjør 
det største potensialet), hevder Wistedt (2001) etter en undersøkelse av såkalte "gender-inclusive" 
teknologirelaterte universitetsstudier at det er behov for radikale eksperimenter med 
utdanningsprogrammenes innhold, heller enn rekrutteringskampanjer for å skaffe jenter til de 
eksisterende programmene. 
 
Hvordan vil framtidens fysikkfag i norsk videregående skole se ut, og hvem er elevene som vil velge 
dette? Dersom man skulle tenke seg et reformert fysikkfag i skolen på basis av resultatene fra FUN, 
kunne aktuelle endringer f.eks. være følgende:  

• Gjøre faget mindre arbeidskrevende og vanskelig i forhold til andre fag, f.eks. ved å redusere 
omfanget – "less is more" 

• Gjøre faget mer "jentevennlig" ved å fokusere mer på personorienterte sider 
• Bruke mer kvalitative diskusjoner og demonstrasjoner i undervisningen 

 
Hvis man går inn for slike relativt drastiske endringer i fysikkfaget - hvordan vil disse endringene bli 
mottatt av de gruppene som i dag er fornøyde med faget? Hva ville bli konsekvensen hvis 
skolefysikken fjernet seg relativt langt fra fysikken og de faglige tradisjonene i universiteter og 
høyskoler? Er det en mulighet å tilby flere ulike fysikkurs – ett tradisjonelt og studieforberedende, og 
ett "brukerkurs" med mer fokus på fysikk i praktisk og samfunnsmessig kontekst ("Physics for future 
presidents")? 
 
Vi står også overfor et annet mulig problem i videregående skole, nemlig den fysikkfaglige 
kompetansen til lærerne. Om få år går over halvparten av de velutdannede fysikklærerne av med 
pensjon, mens "påfyllingen" fra lærerutdanningen er laber. Hva slags kompetanse vil de som overtar 
ha  - "lærer med noe fysikk i fagkretsen"? Hva vil det bety for undervisningen  og for elevenes 
motivasjon? 
 
Fysikk i høyere utdanning 
Det kan se ut til at søkningen til fysikkrelaterte studier i høyere utdanning har stabilisert seg på et nivå 
som ligger godt under nivået midt på 90-tallet. Til tross for informasjon om behovet for 
realfagskandidater og de muligheter som realfagstudier gir, ser ikke studenttallet ut til å stige, snarere 
tvert imot. Søkningen til realfag gikk ytterligere ned med 7 % til studieåret 2002/2003 (Samordna 
opptak, 2002).  
 
Ulike tilnærminger har vært forsøkt for å bedre situasjonen, og som diskutert ovenfor kan man også i 
høyere utdanning tenke seg to hovedkategorier av tiltak: De som er rettet mot å rekruttere studenter 
til eksisterende utdanningstilbud, og de som tar sikte på å endre selve utdanningen slik at den blir mer 
attraktiv for studenter generelt og kvinner spesielt.  
 
I den første kategorien finner vi en rekke tiltak som Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har iverksatt. 
HiST hevder at de har holdt studenttallene på ingeniørutdanningen oppe i forhold til andre læresteder 
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gjennom det de karakteriserer som aktiv, omfattende og kreativ studentrekruttering (Hasle, 2002). 
Blant tiltakene er kinoreklame (reklamefilmen for Avdeling for teknologi vant en pris for beste 
kinoreklame) og forkurs for å bøte på studentenes manglende realfagskunnskaper fra videregående 
skole.   
 
Ved NTNU, som tilbyr en rekke såkalt "harde" realfaglige studier, har man lenge slitt med lav 
kvinneandel. I 1997 startet de prosjektet "Jenter og data" (Conradi og Ramberg, 1998). Prosjektet 
involverte bl.a. en egen "jentekvote" med studieplasser, egen brosjyre beregnet på jenter, egen 
jentedatasal, og "trivselsassistenter" som arrangerte faglig-sosiale samlinger. Før prosjektets start (i 
1996) var jenteandelen på linjen for datateknikk 8 %; i 1997 steg den til 38 %, og i 1999 var den 33 
%. Jentesatsingen har også vært en medvirkende årsak til faglige fornyingsarbeidet ved denne linjen; 
f.eks. introduserte man fagmodulen "Kjenn ditt fag", som involverte kontakt med yrkesutøvere i 
databedrifter, for å øke studentenes opplevelse av relevans i studiet og derved bedre motivasjonen.  
 
Wistedt (2001) evaluerte fem prosjekter ved svenske universiteter som hadde som mål å rekruttere 
flere kvinner til realfaglige og teknologiske studier. Hun konkluderte med at prosjektene hadde hatt 
varienrende suksess og at de mest vellykkede var de som hadde satset på vesentlig faglig-
pedagogisk fornyelse snarere enn rene rekrutteringskampanjer.  
 
Det er altså tydelig at det er mulig å oppnå en viss suksess ved rekrutteringstiltak. Mye tyder 
imidlertid på at også studienes innhold bør legges om for å oppnå en større rekrutteringseffekt og 
mer fornøyde studenter. Universitetsstudentene i FUN-undersøkelsen etterlyste kvalitative 
undervisningsmetoder på studiet sitt. Mye tyder på at ved å legge om undervisningen til bl.a. å 
inkludere mer av slike metoder, kan man slå tre fluer i én smekk og oppnå høyere studenttall, høyere 
kvinneandel og mer fornøyde og motiverte studenter. Større bruk av problembasert læring og 
samarbeid mellom studentene kan trekke i samme retning (Wistedt, 2001).  
  
Konklusjon 
Til slutt kan vi spørre: Vil rekrutteringstiltak og/eller endringer i læreplaner og undervisningsformer i 
fysikk være nok til å snu trenden med at unge mennesker velger seg vekk fra fysikkfaget? Det er 
ikke sikkert at det er så lett; som vi har sett finnes det indikasjoner på at den synkende interessen for 
fysikk henger sammen med fundamentale endringer i verdier og holdninger i det moderne samfunn. 
Likevel; gitt det store behovet for kvalifisert arbeidskraft i årene framover har vi neppe råd til å la 
være å prøve de midlene vi har til rådighet. Vi anbefaler et mangfold av tiltak både i og utenfor det 
etablerte utdanningssystemet. 
 
Fysikk er en eldgammel vitenskap som beskjeftiger seg med alt fra grunnlagsfilosofiske 
problemstillinger til hverdagslige fenomener, fra naturens minste byggesteiner til de fjerneste 
galaksene, fra høyteknologiske supertog til prosesser i menneskekroppen. Fortsatt rekruttering til 
fysikkfaget er viktig  – ikke bare fordi Norge og verden trenger naturvitenskapelig spisskompetanse 
og allmenndannede borgere, men også fordi flere fortjener å få del i det spennende tankesystemet 
som fysikken representerer.  
 
 

Referanser 



 

 

28 

 
Aksnes, D.W., I.K.R. Hatlevik og E. Kallerud (2001). Rekruttering til studier i matematikk, 
naturvitenskap og teknologi i de nordiske landene. NIFU. TemaNord 2001:560 
 
Angell, C. og S. Lie (1993). Er eksamen rettferdig? Skrift nr. 10. SLS og Skolelaboratoriet for 
fysikk. Universitetet i Oslo. 
 
Angell, C. (1996). Elevers fysikkforståelse. En studie basert på utvalgte fysikkoppgaver i 
TIMSS. Doktoravhandling, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 
 
Angell, C., M. Kjærnsli og S. Lie (1999). Hva i all verden skjer i realfagene i videregående 
skole? Universitetsforlaget, Oslo. 
 
Angell, C. og E.K. Henriksen (2001). Norsk Fysikkråds undersøkelse av ingeniørstudenters 
fysikkunnskaper. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. 
 
Baker, D. og R. Leary (1995). Letting Girls Speak Out about Science. Journal of Research in 
Science Teaching 32, 3-27. 
 
Bakke, S. (1996). Kjønn, matematikk og naturvitenskapelige fag: En survey-undersøkelse av 
elevers valg av studieretningsfag i den videregående skole. Hovedoppgave i pedagogikk, 
NTNU. 
 
Bourdieu, P. og J.C. Passeron (1990). Reproduction in Education, Society and Culture (2nd 
edition). Sage Publications.  
 
Carson, S (red.) (1999). Shaping the Future 2: Physics in Mathematical Mood. Institute of 
Physics Publishing, Bristol and Philadelphia. 
 
Colding-Jørgensen, P. (1998) Why Learn Physics? – Somebody Else Will. I J.H. Jensen, M. Niss 
and T. Wedege (red.), Justification and Enrolment Problems in Education Involving 
Mathematics or Physics, Roskilde University Press. 
 
Conradi, R. og K.R. Ramberg (1998). Jenter og data: En suksess med smitteeffekt til de andre 
teknologistudiene ved NTNU. http://datajenter.ntnu.no/1997/suksess.html (besøkt juni 2002). 
 
Coughlan, R. (red.) (1999). Attainment in Physics: Proceedings of the Collocquium on 
Attainment in Physics at 16+. Department of Education and Science, Irleand. 
 
Eikeland, O.J. og O. Tvede (1998). Rekrutteringsbehov i naturvitenskapelige og teknologiske 
fag: Status i 1997. Prognosar mot 2015. NIFU Rapport 20/98, Norsk institutt for studier av 
forskning og utdanning. 
 
EVA (2001). Fysik i skolen – skolen i fysik. Evaluering av fysik i det almene gymnasium. 
Danmarks evalueringsinstitutt. København. 
 



 

 

29 

Falkfjell, L. (1999). Om ungdoms valg av realfag i videregående opplæring. NIFU skriftserie 
5/1999. 
 
Goodlad, J.I. m.fl. (1979). Curriculum Inquiry. The study of Curriculum Practice. New York, 
McGraw-Hill. 
 
Guttersrud, Ø. (2001). "Det er ikke lett å diskutere med venner som ikke vet at ting faller like 
fort". En fokusgruppestudie av fysikkelevers oppfatninger av fysikk og deres grunner for å 
velge fysikk i videregående skole. Hovedfagsoppgave, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. 
 
Haavie, S. (2000). Valg av studier – en søken etter identitet? Aftenposten, 3/11 2000. 
 
Hasle, E.K. (2002). Innlegg på Fagseminar om realfagene i utdanningen, Utdannings- og 
forskningsdepartementet, 23. april 2002.  
 
Hatlevik, I.K.R. (1999). Bevisste og selvstendige utdanningsvalg. Hovedoppgave i pedagogikk, 
Universitetet i Oslo.  
 
Jones, M.G., A. Howe og M.J. Rua (2000). Gender differences in students' experiences, interests, 
and attitudes toward science and scientists. Science Education 84, 180-192. 
 
Kjærnsli, M. og Lie, S. (1996). 13-åringers kunnskaper og holdninger i realfag i et 
internasjonalt perspektiv. En foreløpig rapport med noen resultater fra populasjon 2 i 
prosjektet TIMSS. Universitetet i Oslo, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS). 
 
Kristensen, L. (1995). Karakterer i norsk skole. En undersøkelse over karakterer i norsk skole 
og en analyse av sentrale styringssystemer for karaktersetting. Valler videregående 
skole/Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. 
 
Krogh, L.B., P. Arnborg, og P.V. Thomsen (2001). Hvordan gik det så med fysikundervisningen 
og elevernes udbytte? GFIII-rapport, del A. CND’s skriftserie no. 3. Aarhus Universitet. 
 
Labudde, P., W. Herzog, M.P. Neuenschwander, E. Violi og C. Gerber (2000). Girls and physics: 
teaching and learning strategies tested by classroom interventions in grade 11. Int. J. Sci. Educ. 22, 
143-157.  
 
Lie, S. og C. Angell (1990). Fysikk i videregående skole: Hvem velger faget, og hvorfor? Skrift 
nr. 5. SLS og Skolelaboratoriet for fysikk. Universitetet i Oslo. 
 
Lie, S., M. Kjærnsli og G. Brekke (1997). 9-åringers kunnskaper og holdninger i realfag i et 
internasjonalt perspektiv. En foreløpig rapport med noen resultater fra populasjon 1 i 
prosjektet TIMSS. Universitetet i Oslo, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS). 
 
Lie, S. og S. Sjøberg (1981): Fart og kraft. En empirisk undersøkelse og noen pedagogiske 
synspunkter. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. 
 



 

 

30 

Norgesnettrådet/Statens lærerkurs (2001). Fagprofil innen allmennlærerutdanningen. En 
kartlegging av lærerstudentenes valg sammenholdt med lærersituasjonen i grunnskolen, kull 
opptatt i 1997 og 1998. Norgesnettrådet. 
 
Næss, T. (1998). Fremskrivinger av student- og kandidattall. NIFU Skriftserie 18/98, Norsk 
institutt for studier av forskning og utdanning. 
 
Næss, T. (2002). Realfagslærere i skolen. Rekruttering, beholdning og avgang. NIFU 
skriftserie 5/02, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. 
 
Ogborn, J. og K. Dobson (2000). Advancing Physics AS. Course Guide. Institute of Physics 
Publishing, Bristol.  
 
PLS (2001). Evaluering af fysik i gymnasiet. Undersøgelse blandt 3. G-elever. PLS Rambøll 
Management A/S, Århus. 
 
Ramberg, I. og E. Kallerud (2000). Ungdoms forhold til naturfag/-vitenskap og teknologi. En 
gjennomgang av studier av holdninger og interesser som påvirker ungdoms fagvalg. Notat på 
oppdrag for Forskningsrådets Område for naturvitenskap og teknologi. NIFU, 2000. 
 
Ramberg, K.R. (1999). NFR-prosjekt Jenter og data (Prosjektnummer 124994/440) – Sluttrapport 
1998. http://www.ntnu.no/datajenter/NFR_sluttrapport.html  
 
Rasch-Halvorsen, A. og H. Johnsbråten (2002). Norsk Matematikkråds undersøkelse blant nye 
studenter høsten 2001. Høgskolen i Telemark. 
 
Samordna opptak (2002). http://www.samordnaopptak.no/index.html (besøkt juni 2002). 
 
Sjøberg, S., D. Jorde, K. Haldorsen, og A. Lea (1994). Naturfagutredningen, rapport 1: 
Naturfag i grunnskole og lærerutdanning. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 
 
Sjøberg, S. og Imsen, G. (1988). Gender and Science Education. I Fensham, P. (red). 
Development and dilemmas in science education. London, The Falmer Press.  
 
Sjøberg, S. (1998). Naturfag som allmenndannelse. En kritisk fagdidaktikk. AdNotam 
Gyldendal. 
 
Sjøberg, S. (2000). Science And Scientists: The SAS-study. Cross-cultural evidence and 
perspectives on pupils' interests, experiences and perceptions - Background, Development and 
Selected Results. Acta Didactica 1/2000. (ISSN 1502-2013) Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling, Universitetet i Oslo. 
 
Sjøberg, S. (2002). Pupils' experiences and interests relating to science and Technology. Some 
results from a comparative study in 21 countries. Stockholm Library of Curriculum Studies. 
 
Stewart, M. (1998). Gender issues in physics education. Educational research 40, 283-293.  



 

 

31 

 
Stokking, K.M. (2000). Predicting the choice of physics in secondary education. Int. J. Sci. Educ. 
22, 1261-1283. 
 
Turmo, A. (2002). En analyse av sammenhengen mellom 15-åringers naturfaglige allmenndannelse 
og deres sosioøkonomiske bakgrunn. Innlegg på Det 7. nordiske forskersymposiet om 
undervisning i naturfag i skolen, Kristiansand, juni 2002. 
 
Tveitereid, M., S.H. Arnøy, M. Ballestad, H. Bjertnes-Tangen, M. Dahl, H. Flakstad, D. Jorde,  
A.K. Kaels, A. Kjelberg, L. Lorentzen, T. Pedersen, L.A. Prestøy, E.K.L. Reikerås, B. Sletbak,  
E. Stavlund, A.H.S Tandberg og S. Vikhals (1997). Matematikk, naturvitenskap, teknologi: 
Tiltak for å styrke disse fagområdene i norsk utdanning. Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet. 
 
Wistedt, I. (2001). Five gender-inclusive projects revisited. A follow-up study of the Swedish 
Government's initiative to recruit more women to higher education in mathematics, science 
and technology. Høgskoleverket, Stockholm.  


