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Oppsummering 
 
I dette kapittelet oppsummeres bakgrunnen for studien, forskningsmetoden, hovedfunn, samt 
hva en kan slutte på bakgrunn av funnene. 
 
Bakgrunn for studien 
 
På bakgrunn av den kvantitative FUN – undersøkelsen som ble gjennomført våren 2000 og 
våren 2001 i regi av Skolelaboratoriet i fysikk ved Fysisk institutt, samt Guttersruds 
kvalitative studie (2001) på fysikkelever i den videregående skole, ble denne kvalitative 
studien på fysikklærere i den videregående skole gjennomført høsten 2001.  
 
Målet var å forsøke å få fram bredden av fysikklæreres syn på fysikkfaget faglige innhold, 
selve undervisningen slik det presenteres av lærerne, samt å få fram bredden i synspunkter på 
hva som kan gjøres for å rekruttere flere grupper av elever enn de som i dag velger 
studieretningsfaget fysikk. Å se denne kvalitative studien med fysikklærere i sammenheng 
med den kvantitative FUN- undersøkelsen og Guttersruds kvalitative studie med fysikkelever, 
vil forhåpentligvis kunne åpne for en større forståelse av hvordan fysikkfaget i dag fungerer i 
den videregående skole.  
 
 
Forskningsmetoden som er benyttet i denne studien 
 
Fokusgruppestudien omfatter 42 fysikklærere fra 27 videregående skoler i Østlandsområdet. 
Alle fysikklærerne (respondentene) hadde undervisningserfaring i 2FY og 3FY etter Reform 
94. Det ble avholdt seks fokusgrupper i alt. Hver fokusgruppediskusjon varte ca. en og en 
halv time. Fokusgrupper er en kvalitativ forskningsmetode som evner å indikere bredden av 
meninger, holdninger og synspunkter om et tema. Dataene som fremskaffes gjennom 
fokusgruppene er ikke ment å være representativ for den populasjonen deltakerne 
representerer, men er ment å kunne generere kunnskap om og innsikt i de meninger og 
holdninger som deltakerne (respondentene) har.  
 
Hovedfunn 
 

• Respondentene hevdet at lærerens innflytelse gjennom undervisningen er en viktig 
faktor når elevenes interesse for et fag skal skapes. Derfor bør det utdannes godt 
kvalifiserte fysikklærere til grunnskolen, slik at elevenes interesse for fysikk kan 
skapes så tidlig som mulig i elevens utdanningsløp. De ”beste fysikklærerne” bør 
derfor undervise naturfag i første klasse i videregående, eller i alle fall i fysikkdelene 
av faget. 

• Rådgivingstjenesten (av rådgivere og faglærere) i videregående skole bør styrkes slik 
at informasjon til elevene om studietilbud, studieretningsfagenes innhold, videre 
studier og karrieremuligheter tydeligere kommer fram til elevene før de skal velge 
studieretningsfag. 

• Besøk og bruk av vitensentre, museer, populærvitenskapelige programmer på radio 
og/eller TV samt artikler fra populærvitenskapelige magasiner bør i større grad 
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prioriteres brukt i undervisningen, da disse vil kunne virke interessevekkende og skape 
nysgjerrighet og undring hos mange elever. 

• Respondentene hevder at 2FY oppleves av elevene som et vanskelig, matematisk og 
arbeidskrevende fag. Nesten uansett hvilke tema man starter med i 2FY, så blir det fort 
vanskelig for elevene. Mulige årsaker til dette hevdet flere, kunne ligge i at 
overgangen fra første klasse til andre klasse er meget stor. Første klasse i videregående 
har i stor grad mye repetisjon fra grunnskolen. Mange elever leser i tillegg flere timer i 
andre klasse enn i tredje klasse, slik at arbeidsmengden totalt blir stor.  

• Funn tyder på et matematikken får en for stor plass, spesielt i 2FY. Dette har 
sammenheng med elevenes mangelfulle kunnskaper i elementær matematikk, spesielt 
algebra. Tiden brukt på de matematiske problemene går på bekostning av tiden brukt 
til de kvalitative sidene av fysikken.  

• Mange respondenter vil redusere antall emner spesielt i 2FY. Emnene som skal 
behandles i 2FY bør dessuten bygges opp omkring noen få temaer. På den måten vil 
2FY kunne framstå som et mer helhetlig fag for elevene. Dette vil også kunne 
redusere tidspresset mange lærere føler i faget. 

• Funn tyder på at mer av hverdagsfysikken bør trekkes inn i fysikkursene. På den 
måten vil fysikken kunne bli mer hverdagsnært for elevene. 

• Respondentene hevder at de i sin undervisning driver kvalitative drøftinger av 
begreper i mye større grad enn det elevene i FUN oppfatter at de gjør. Mulige årsaker 
til at elevene oppfatter det slik kunne være: 

o Elever og lærere kan ha forskjellige oppfatninger av hva som ligger i å 
diskutere kvalitativt 

o De fleste lærerne hevder at det er det de ofte starter med når et begrep skal 
innføres. Det er det de snakker om, mens begrepets matematiske side ofte 
kommer til slutt og gjerne blir notert ned på tavla. Dette kan være en mulig 
årsak til at elevene sitter igjen med inntrykk av at matematikken tar overhånd i 
fysikktimene.  

o Forståelsen, eller den kvalitative siden av faget, kommer derfor ofte i skyggen 
av matematikken  

o Mesteparten av plassen i lærebøkene er viet formler og bruken av dem, både i 
teoridelen og i oppgavedelen 

o Kvalitative spørsmål er underrepresentert både på prøver og til eksamen 
o Tidspress på grunn av mye teoristoff både i 2FY og 3FY gjør at den kvalitative 

siden ofte må vike til fordel for den matematiske håndteringen av stoffet 
• Den eksperimentelle siden av fysikkfaget har i følge lærerne en viktig og integrert 

plass. Elevene hevder at det er interessant og morsomt å drive med eksperimenter, 
men i følge FUN anser elevene det ikke til å være særlig viktig eller karakteristisk for 
faget. Mulige årsaker til at elevene ser det slik er i følge lærerne: 

o Lærerne gir ikke alltid en tydelig fagdidaktisk begrunnelse knyttet til 
eksperimentet 

o Lærerne er ikke alltid selv bevisst hvorfor eksperimentet skal utføres 
o De fleste lærere gir ikke karakterer i eksperimentelt arbeid. Dette kan være en 

av årsakene til at eleven ikke anser eksperimentelt arbeid som viktig, fordi det 
ikke er viktig for karakteren de får i faget 

o Eksperimentelt arbeid er sjeldent innslag på prøver som danner grunnlag for 
karakteren elevene får i faget 

o Enkelte lærere mente at siden læreplanen (KUF 1996) ikke lenger hadde et 
angitt antall øvelser som skal gjennomføres, så var man friere til å kunne 
justere tiden brukt til andre ting 
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• Mange lærere hilste velkommen elevenes ønske om i større grad å diskutere begreper i 

plenum (hel klasse), framfor i grupper. Dette er en arbeidsform som mange bruker i 
sin undervisning.  

 
Hovedslutninger 
 
På bakgrunn av en rekrutteringssvikt til realfagene på alle nivåer i utdanningssystemet, så er 
det nærliggende å peke på at flere elever må få øynene opp for fysikk som et interessant fag. 
Både lærerne og rådgiverne er og blir en viktig faktor når elevene skal gjøre fagvalg. I følge 
denne studien gir respondentene klare anbefalinger på viktigheten av å heve den faglige 
kompetansen til lærere som underviser i realfagene i grunnskolen, samt rådgivere på ulike 
nivåer. Et viktig poeng for fysikklærerne er å få elever interessert og nysgjerrige på fysikk så 
tidlig som mulig i utdanningsløpet, samt å gi elevene god informasjon om fagets muligheter 
før de fortar valg av studieretning.  
 
De fleste fysikklærere hevder at rekrutteringspotensialet til 2FY, slik faget i dag fremstår, nær 
sagt er nådd ved de skolene de jobber på. Flere respondenter hevder at problemet er at for 
mange elever ikke går videre til 3FY, og derfra videre til fysikkrelatert utdanninger.  
 
For å kunne rekruttere flere elever til 2FY, ser mange lærerne for seg et revidert fysikkfag 
hvor 2FY bør framstå som et mer helhetlig fag. Færre emner hvor matematikken tones ned til 
fordel for en mer kvalitativ behandling av stoffet er å foretrekke. Ved å legge vekt på å gjøre 
2FY til et interessant og hverdagsnært fag, vil flere kanskje føle seg fristet til å velge faget. 
Dermed vil kanskje også flere føle seg fristet til å gå videre til 3FY, for så å gå videre ut i 
fysikkrelaterte utdanninger. 3FY blir i denne studien også omtalt som et fag med for mye 
fagstoff. Dette går ut over den kvalitative behandlingen av stoffet og dermed ut over noe av 
det helt essensielle for forståelsen av selve fysikken. 
 
Noen var inne på tanken om å tilby to varianter av 2FY. Den ene varianten kunne være for de 
som ikke trenger fysikk videre. 2FY kan dermed omhandle emner som passer for elever som 
skal videre i kjemi, biologi og/eller helserelaterte fag som medisin. Den andre varianten 
kunne være for elever som tenker seg videre til 3FY og til fysikkrelaterte utdanninger. Disse 
elevene har lest 2MX/2MY og anbefales i KUF (1996) å lese 3MX/3MY. Dette vil gjøre 
elevene bra rustet til å håndtere den matematikken som kreves i 3FY, og 3FY vil kunne forbli 
et godt studieforberedende kurs. 
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 Summary 
 
This chapter gives a summary of the background for the research, the research method, the 
main findings, and the conclusion to be drawn based on the findings. 
 
Background for the research 
This qualitative research with teachers in physics in high school was performed during fall 
2001.  It is based on findings from the quantitative research project FUN, performed by the 
Physics Education group at the Department of Physics, University of Oslo, and on 
Guttersrud’s qualitative research with pupils taking physics in high school. 
 
The goal for this research was to find out what the teachers in physics thought about the 
syllabus in physics, the methods they used in their teaching and also their opinions about what 
may be done to recruit other groups of students than the groups traditionally choosing physics 
as a subject. Comparing this qualitative research with the FUN-research and Guttersrud’s 
qualitative research, may open a broader understanding of how the subject works at the high 
school to day.  
 
The research method used  
 
This focus group research is based on 42 teachers in physics from 27 high schools in South-
eastern Norway.  All teachers (respondents) had experience from teaching the courses  2FY 
and 3FY with the syllabus from the high school reform in 1994. Six focus groups were 
organized. The focus group discussions lasted about one and a half hour each. Focus groups 
are a qualitative research method, where the goal is to uncover the different views and 
opinions the respondents have on a topic.  The data from the focus groups are not intended to 
be representative for the population from which the participants are recruited, but aims to 
generate knowledge and insight about the different views and opinions the participants 
(respondents) have. 
 
The main findings 
 

• The respondents claimed that the teachers' influence throughb their lessons is an 
important factor when the students’ motivation for a subject is formed.  Therefore, 
well educated and qualified teachers in physics at the lower secondary school level are 
important to influence the students’ interest for the subject as early as possible. The 
“best” teachers in physics should in the integrated science course in the first year of 
high school, or at least the physics part of the subject. 

 
• The advisory service (advisors and subject teachers) at the high school should be 

strengthened to inform the pupils about the choices of subjects, the syllabus, further 
possibilities of higher education in physics and career opportunities. Such information 
should be given before the students are going to choose their special subjects. 

 
• Visits and use of science centres, museums, popular scientific radio- and/or TV- 

programs and articles from popular scientific magazines should to a larger degree be 
prioritized, since these may be an eye-opener and create curiosity and astonishment in 
the pupils. 
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• The respondents claim that the 2FY course is experienced by the pupils as a difficult, 
mathematical and work demanding subject. Regardless of which topic the teacher 
starts with in 2FY, the topic quickly becomes difficult for the pupils. Possible reasons 
for this could be that the transition from the first to the second year is large.  The first 
year at the high school level has a lot of repetitions of the lower secondary school 
syllabus. Many pupils have more lessons a week in the second year than in the third 
year, giving a larger work load. 

 
• Findings indicates that the mathematics take up too much of the time available, 

especially in 2FY. This is due to the pupils’ lack of basic mathematical knowledge, 
especially algebra.  The time spent on the mathematical problems is at the expense of 
the time spent on the qualitative sides of physics. 

 
• Many respondents wanted to reduce the number of topics, especially in 2FY.  2FY 

should contain only a few topics.  In this way 2FY will appear as a more uniform 
subject for the pupils.  This will also reduce the time pressure many teachers 
experience today. 

 
• Findings indicate that more practically oriented physics should be included in the 

curriculum. In this way, physics could be more in accordance with the students' every 
day life.  

 
• The respondents claimed that they in their teaching are using a qualitative approach 

with discussions of terms and concepts more frequently than the pupils in FUN 
claimed.  Possible reasons for the pupils' view could be: 
o Pupils and teachers may have different view of what a qualitative discussion is. 
o Most of the teachers claimed that they often started with qualitative discussions 

when new terms were introduced.  It was what they talked about, while the 
mathematical terms followed and often were written down on the blackboard.  
This could be a possible reason why the pupils believed that the mathematics had 
the focus. 

o The understanding, or the qualitative side of the subject, was overshadowed by the 
mathematics. 

o The textbooks had focus on the mathematical formulas and the use of them, both 
in the theoretical part and in the exercise part of the books. 

o Qualitative questions are underrepresented both in progress checks and exams. 
o The time pressure due to a lot of theoretical subject matter both in 2FY and 3FY, 

resulted in the qualitative sides often yielding to the mathematical sides. 
 

• The experimental side of the physics  subject has, according to the teachers, an 
important and integrated place. The pupils claim it is interesting and fun to perform 
experiments; however, according to FUN the pupils consider it not to be very 
important or characteristic for the subject.  Possible causes for pupils’ opinions are, 
according to the teachers: 

o The teachers do not always give a clear purpose for performing the experiment 
o The teachers are not always conscious about why the experiment should be 

performed 
o Most teachers do not grade the pupils’ experimental work.  This may be one of 

the reasons why the pupils do not consider experimental work as important, 
because it is not important for the grade the pupils get in the subject. 
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o Some teachers claimed that because the syllabus does not any longer specify a 
certain number of exercises to be performed, one was more free to adjust the 
time used on other things. 

o Many teachers agreed with the pupils that more time could be spent discussing 
terms in the whole class, instead of in groups. This is a method many used in 
their teaching. 

 
 

Conclusions 
 
On the background of the problems to recruit pupils to science at all levels in the 
educational system, it is obvious to emphasise that more students should be given the 
opportunity to experience physics as an interesting subject.  Both the teachers and the 
advisors are and will be an important factor when the students make their decision about 
the subjects to choose.  In this study, the respondents' clear advice was to raise the 
teachers’ competence, both for the teachers in science at the lower secondary school level 
and also for the advisors at all levels.  A very important point for the teachers in physics is 
to kindle the pupils’ interest and curiosity in physics as early as possible in the educational 
system, and to give the pupils positive information about the subject's possibilities before 
they make the decision about which branch of study to choose.  
 
Most of the teachers in physics claim that given today’s physics curriculum, the 
recruitment potential for 2FY is already nearly fully realized at the schools where they are 
working.  More respondents claim that the problem is that too many students do not 
continue with 3FY, and further to physics related higher education. 
 
To be able to recruit more students to 2FY, many teachers claim that the physics 
curriculum needs to be revised; 2FY needs to emerge as a more uniform subject.  Fewer 
topics, where the use of mathematics is reduced and a more qualitative approach is 
chosen, is preferable. If 2FY appears as an interesting and more ordinary subject, more 
pupils will be motivated to chose the subject, possibly resulting in more students 
continuing to physics-related higher education. 3FY is in this study described as a subject 
containing too many topics for the time available, this on the expense of the qualitative 
approach and therefore on the expense of essential understanding of the physics. 
 
Some claimed that two varieties of 2FY should be offered. One variety could be for the 
pupils not planning to continue with physics.  2FY could contain topics suitable for pupils 
continuing with chemistry, biological and/or health related studies like medicine.  The 
other variety could be aimed at pupils continuing with 3FY and further to physics-related 
higher education. These pupils will have the necessary background from the 
recommended mathematics courses, and this will enable the pupils to understand and use 
the mathematic needed in 3FY so that 3FY could be a course preparing for physics- 
related higher education. 
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Kapittel 1 INNLEDNING  
 
 
Dette er en hovedoppgave i fysikkdidaktikk, skrevet ved Gruppen for fysikkdidaktikk 
(Skolelaboratoriet i fysikk) ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Datamaterialet er 
samlet inn gjennom fokusgrupper, og stammer totalt fra 42 fysikklærere fra 27 videregående 
skoler i Østlandsområdet. Datamaterialet er behandlet med kvalitative analysemetoder.  
 
Sammenfattet kan vi si at fokusgrupper er en kvalitativ forskningsmetode der man søker å få 
fram kollektive og fokuserte data gjennom samtaler/diskusjoner/intervjuer i grupper (mer 
inngående om fokusgrupper som forskningsinstrument i kap. 2.2). 
 
Denne hovedoppgaven er ment å kunne stå alene, men har sitt utspring i den kvantitative FUN 
(Fysikkutdanning i Norge) - undersøkelsen (se kap. 1.2.2), og i Øystein Guttersruds (2001) 
hovedoppgave. Jeg vil derfor kort presentere disse to undersøkelsene i kap.1.2.2. 
 
Selve hovedoppgaven består av 4 hoveddeler. 
 
Den første delen, innledningen (kapittel 1), gir målene og bakgrunnen for denne studien. 
 
Den andre delen, metodedelen (kapittel 2), gir en teoretisk og praktisk beskrivelse av denne 
kvalitative studien gjennom fokusgrupper.  
 
I den tredje delen, resultatdelen (kapittel 3), blir resultater og diskusjoner av den empiriske 
studien behandlet med utgangspunkt i forskningsspørsmålene. 
 
I den fjerde delen, anbefaling og konklusjon (kapittel 4), er basert på resultatene fra denne 
empiriske studien. 
 
I teksten brukes kursiv med anførselstegn i sitater fra annen forskningslitteratur. I tillegg har 
sitatet fått et innrykk i teksten dersom hele sitatet er tatt med. Kursiv på enkelte ord i teksten 
er brukt om tekst som poengteres.  
 
I denne studien bruker jeg stort sett vi - form og jeg - form. Vi - formen refererer til 
prosjektgruppa for FUN - undersøkelsen, som består av mine veiledere Carl Angell, Ellen 
Karoline Henriksen og Anders Isnes. Vi - formen brukes når det gjelder arbeid, beslutninger 
og synspunkter som gruppen står bak. I omtale av eget arbeid og egne konklusjoner brukes 
jeg - formen. Derfor kan det enkelte steder være en tilsynelatende inkonsekvens i bruken av 
jeg og vi utover i oppgaven.  
 
Oppgaven min har vært å utarbeide intervjuguiden, rekruttere 8 fysikklærere med bakgrunn i 
undervisningserfaring i 2FY og 3FY etter Reform 94 til hver av de 6 fokusgruppene som ble 
avholdt, gjennomføre fokusgruppediskusjonene, samt transkribere og analysere dataene. 
 
 
Denne delen, innledningen, omhandler: presentasjon av forskningsspørsmålene (1.1), 
beskrivelse av bakgrunnen for selve oppgaven (1.2), refleksjoner omkring skolefysikken i 
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Norge (1.3) og presisering og avgrensningen av forskningsspørsmålene (1.4 og 1.5). Tilslutt 
tar jeg for meg hvem som kan ha nytte av denne fokusgruppestudien (1.6). 
 
 
 
1.1 Forskningsspørsmålene i studien 
 
Studien tok utgangspunkt i de tre forskningsspørsmålene fra FUN - undersøkelsen (Henriksen 
et al. 2000) og intensjonene med fokusgruppene har vært å få tak i fysikklærernes synspunkter 
på: 
 

1. Hvilke faktorer tror fysikklærerne vil kunne påvirke elever til å velge fysikk? 
2. Hvordan ser fysikklærere på fysikkfagets innhold? 
3. Hvordan opplever fysikklærere sin egen undervisning? 
4. Hvilke råd kan fysikklærere gi en fremtidig ny læreplangruppe i fysikk? 

 
 
1.2 Bakgrunn 
 
1.2.1 Fysikkdidaktikk 
 
Fysikkdidaktikk danner et bindeledd mellom fysikkfaget og pedagogikken. Fagdidaktikk er 
knyttet til undervisningen av et bestemt fag eller fagområde (Angell 1996), og kan sees på 
som den basiskunnskap som ligger til grunn for å ta begrunnede valg knyttet til 
undervisningens ”hva, hvorfor, hvordan og for hvem” (Sjøberg 1998).  
 
Oppdragelse og undervisning består ikke bare i planlagt påvirkning, men også i den 
påvirkning som skjer ved at barn og unge lever sammen med voksne som de tar etter og 
formes av. Skolegangen er samfunnets rasjonelle form for undervisning og oppdragelse, der et 
stort antall barn og unge gis mulighet til systematisk opplæring gjennom et symbol- og 
begrepsapparat som både er kulturelt og sosialt betinget. Innholdet i fysikkfaget har 
forankring i gjeldende læreplaner (KUF (Kirke-, Utdanning - og Forskningsdepartementet) 
1994 og 1996), men de didaktiske og pedagogiske utfordringer som fysikklærere møter i 
hverdagen gjennom undervisningen i fysikk er også forankret i menneskelige vurderinger og 
verdier (Sjøberg 1998).  
 
Fysikkdidaktikk vil være refleksjoner eller vurderinger knyttet til begrunnelser, utvalg, 
strukturering og tilrettelegging av undervisningen i faget (Olsen & Turmo 2000). 
Fagdidaktikeren vil ha behov for å trekke inn kunnskaper i det konkrete faget, i dette tilfellet 
fysikk, samtidig som han/hun må ha kjennskap til pedagogikk som i seg selv er tverrfaglig. 
Tverrfagligheten ligger i spennet mellom generell kunnskap innen læringspsykologi, 
sosialiseringsteori og skolehistorie. Olsen & Turmo (2000) hevder videre at fagdidaktikeren 
må kunne trekke inn akademiske disipliner som vitenskapssosiologi, vitenskapshistorie og 
vitenskapsfilosofi for å kunne vurdere faget i et større perspektiv. Fysikkdidaktikken søker 
med andre ord å formidle et bredt perspektiv på faget, og det kreves derfor at fagdidaktikeren 
har tverrfaglig orientering og kunnskaper (Angell 1996; Guttersrud 2001). 
 
Læreplanen i fysikk (KUF 1994) har forankringer i et konstruktivistisk læringssyn. Et 
konstruktivistisk læringssyn går ut på at kunnskaper blir til gjennom en aktiv prosess og at 
kunnskaper konstrueres av hvert enkelt individ. Sjøberg (1998) påpeker at hvert enkelt individ 
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lager seg en ”mer” eller ”mindre” privat forstilling om hvordan og hvorfor ting skjer rundt 
oss. Når vi lærer, vil vi aldri bare overta andres kunnskaper og ferdigheter, men må selv være 
aktive konstruktører. Denne konstruksjonen er en prosess som skjer i en sosial, historisk, 
språklig og kulturell sammenheng.  

 
Vi finner i læreplanen (KUF 1996) ingen beskrivelse av hvordan de faglige målene som er 
spesifisert skal/ kan nås. KUF(1994) gir likevel føringer for undervisningen. Læreren finner 
retningslinjer for undervisningen gjennom det synet på læring KUF (1994) formidler. 
 

”Eleven bygger i stor grad opp sin kunnskap, opparbeider sine ferdigheter og utvikler 
sine holdninger. Vellykket læring krever dobbel motivering, både hos eleven og hos 
læreren” (KUF 1994, s. 18) 
 
”Opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og opplevelser. Den legges opp slik at 
elevene etter hvert får praktiske erfaringer med at kunnskap og ferdigheter er noe de 
selv kan være med på å utvikle” (KUF 1994, s. 19) 
 

Her ser vi at læreplanen formidler et konstruktivistisk læringssyn ved å legge vekt på læring 
som en dynamisk prosess, hvor elevene aktivt skal delta i undervisningen. Læreren lærer ikke 
elevene ved direkte å overføre sin kunnskap til dem. Han/hun formidler måter å forstå stoffet 
på, og det er opp til elevene selv å konstruere kunnskapen. Lærerens rolle i en slik 
læringsmodell blir å veilede elevene i deres individuelle konstruering av kunnskapen. Det 
legges vekt på at læreren må ta del i elevenes erfaringer, forestillinger og kunnskaper, og sette 
disse i sammenheng med det nye lærestoffet som formidles. For en mer utførlig innføring i 
naturfagenes pedagogikk i et konstruktivistisk perspektiv, vil jeg anbefale Sjøberg (1998). 
 
Fysikk er en del av den naturfaglige kompetanse som elevene bør inneha etter endt skolegang. 
Svein Sjøberg (1998) argumenterer for viktigheten av dette gjennom å se på fagets 
instrumentell betydning gjennom det han kaller økonomi- og nytteargumentet, og faget som 
mer orientert mot dannelsesaspektet gjennom demokrati- og kulturargumentet. 
 

1. ”Økonomiargumentet: Naturfag som lønnsom forberedelse til yrke og utdanning i 
et høyteknologisk og vitenskapsbasert samfunn 

2. Nytteargumentet: Naturfag for praktisk mestring av dagliglivet i et moderne 
samfunn 

3. Demokratiargumentet: Naturvitenskapelig kunnskap er viktig for informert 
meningsdannelse og ansvarlig deltaking i demokratiet 

4. Kulturargumentet: Naturvitenskapen er en viktig del av menneskets kultur ” 
(Sjøberg 1998, s. 162)  

                       
Fysikk som skolefag skal fungere både som et allmenndannende og et studieforberedende fag. 
På den måten blir skolefaget fysikk noe annet enn fysikk som vitenskapsfag. Dette kommer til 
uttrykk i Del 1 av KUF (1996).  KUF (1996) legger blant annet vekt på at skolefysikken skal 
bære preg av kvalitativ karakter hvor elevene også skal kunne se faget i et historisk og 
samfunnsmessig perspektiv. På den måten skal elevene kunne se faget i en kulturell 
sammenheng.  
 
Del 2 av KUF (1996), hvor det faglige innhold og de faglige målene ligger, skal danne 
grunnlag for å bygge opp et begrepsapparat gjennom kunnskaper om bruk av modeller, 
hypoteser og teorier i fysikken, gjennom kunnskap om vitenskapsteori, vektlegging av fagets 
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eksperimentell arbeidsmåter og bruk av IT og kreativitet som skal skape nysgjerrighet og 
undring. Det legges også vekt på at faget skal ha relevans til dagliglivet, ved blant annet å 
knytte faget til dagligdagse fenomener.  
 
KUF (1996) slår fast at fysikk bygger på naturfaget (1NA i første klasse på videregående 
skole), og det forutsettes at elevene arbeider parallelt med 2MX/2MY og 3MX/3MY i 
henholdsvis 2FY og 3FY. Videre fastslår læreplanen at selve opplæringen i stor grad skal 
bygge på forsøk og øvinger, samt at 2FY skal ha et mer kvalitativt preg enn 3FY. 
 
Denne hovedoppgaven legger opp til å belyse flere av disse aspektene ved fysikkfaget, 
gjennom fysikklæreres synspunkter på nettopp noen av disse sentrale punktene i læreplanen. 
 
1.2.2 FUN - undersøkelsen 
 
FUN - undersøkelsen er en spørreundersøkelse til fysikkelever og fysikklærere i den 
videregående skole samt til begynnerstudenter i fysikk ved Norges fire universiteter, som ble 
utført av Carl Angell, Ellen Karoline Henriksen og Andres Isnes våren 2000 i regi av 
Skolelaboratoriet ved Fysisk institutt og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), 
Universitet i Oslo. Våren 2001 ble en tilsvarende spørreundersøkelse gitt til 2. klasseelever 
med ulike studieretningsfag. 
 
Resultater fra FUN er publisert gjennom Henriksen et al. (2000), Angell et al. (2001a), Isnes 
et al. (2001), Angell et al. (2003) og Angell et al. (2004, in press). Guttersrud (2001) 
gjennomførte en fokusgruppestudie av fysikkelever som hadde som mål å utdype noen av 
resultatene fra FUN, ved å gi en utfyllende beskrivelse av hvordan fysikkelever i 
videregående skole selv oppfatter og fremstiller fysikkfaget i vid forstand. 
 
Mange av elevene i FUN – undersøkelsen oppgir at de velger sitt studieretningsfag fordi det 
er nyttig for yrke og utdanning og at det er interessant. Opptakskravet fra høyere læresteder er 
en atskillig viktigere faktor for fysikkelevene enn for elever som har valgt 
studieretningsfagene engelsk eller samfunnskunnskap. Fysikkelevene har et mer uttalt 
studieforberedende element i sin begrunnelse for valg av fag enn de andre elevgruppene 
(Angell et al. 2003). De samme faktorene fant Stokking (2000) blant nederlandske elever.  
 
Blant 2FY-elevene i FUN var det 40 % av jentene og 27 % av guttene som ikke hadde tenkt å 
gå videre til 3FY. De fleste oppga at de ikke trengte 3FY for sin videre utdanning i tillegg til 
at de syntes at faget var vanskelig og krevende. Ved å sammenlikne 2FY- elever som ville gå 
videre til 3FY med dem som ikke ville, så man at de elever som går videre er de som alt i alt 
passer best inn i skolefysikken slik den fungerer i dag. Disse elever har bedre karakterer og er 
mer fornøyde med faget og undervisningen enn de som vil slutte. Dette bidrar til å 
understreke inntrykket av at dagens skolefysikk er spesielt tilpasset en liten, men eksklusiv 
gruppe elever (Angell et al. 2003).  
 
For bedre å forstå elevenes fagvalg ble det i FUN spurt om hvilke faktorer som direkte eller 
indirekte kunne ha påvirket eleven til å velge fysikk. Elevene og studentenes evner og 
interesser kom fram som de overlegent viktigste faktorene. Elevene vurderte egen interesse og 
egne evner som langt viktigere påvirkningsfaktorer for deres valg av fysikk enn for eksempel 
påvirkningen fra familie, lærere, rådgivere eller venner. Av familiemedlemmene var det far 
som ble vurdert som den som hadde sterkest innflytelse på deres valg av fysikk. 
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Universitetsstudentene i FUN oppga i noe større grad enn elevene at lærere i skolen hadde 
hatt en viss betydning for deres valg om å studere fysikk. 
 
Personlig interesse og egne evner oppgis altså til å være en av de viktigste 
motivasjonsfaktorene til å velge fysikk. En kan spørre seg hva det er som skaper denne 
interessen hos elevene og hvilke evner elevene bør ha dersom de skal velge fysikk. En av 
innfallsvinklene til denne problemstillingen kan være å se på elevenes erfaringsbakgrunn 
(Angell et al. 2003). Sjøberg (2002) viser for eksempel at det er store forskjeller i jenter og 
gutters aktiviteter og erfaringer fram til 13 års alderen. Gutter har langt mer erfaring med 
mekanikk og elektronikk, mens jentene i større grad har naturorienterte og estetiske erfaringer 
gjennom det å samle på for eksempel steiner, blomster, observere himmelen, regnbuen og 
stjernene. Dette kan tenkes å ha betydning når de skal velge fysikk.  
 
Falkfjell (1999) viste at fars utdanningsnivå hadde betydning for hvorvidt jenter valgte minst 
ett av realfagene, men ikke for hvorvidt guttene gjorde det. Bakke (1996) viste at jentene viser 
lavere selvtillit og er mer mottakelig for andres råd om hva de bør velge. Sjøberg (2000) 
hevder at jentene verken mangler evner eller selvtillit, men at grunnen til at de ikke velger 
naturvitenskapen virker gjennomtenkt, basert på verdier og personlige, emosjonelle faktorer. 
Jentenes relativt høye personorientering og lav orientering mot penger og karriere, hevder han 
er stikkord her. Hatlevik (1999) peker på at det i dag forventes av jenter at de som voksne 
både skal være yrkesaktive og ha omsorgsansvar. Ved å velge tradisjonelle kvinneyrker 
forbereder jentene seg til begge disse rollene samtidig. Flere undersøkelser viser at det er en 
sammenheng mellom elevers fagvalg og foreldrenes utdanningsnivå (Lie & Angell 1990; 
Falkfjell 1999; Hatlevik 1999; Støren 2000; Guttersrud 2001; Angell et al. 2003).  
 
I følge FUN – undersøkelsen gir mange elever som leser fysikk uttrykk for at faget er 
vanskelig og arbeidskrevende, men de gir samtidig uttrykk for at faget er interessant og de 
synes undervisningen er god eller meget god. Dette tyder på at elevene er ganske fornøyd med 
faget og undervisningen (Angell et al. 2003). Særlig jentene (også de med gode karakterer) 
vurderer faget som vanskelig. Jentene i Guttersruds (2001) undersøkelse viser at de mangler 
selvtillit, og de hevder at fysikk fortsatt blir assosiert med noe maskulint. Jentene tviler i langt 
større grad enn guttene på forhånd på om de ville klare faget. Lie & Angell (1990) fant at 
jentene må ha svært gode karakterer, i alle fag, før de våger å velge fysikk. I tillegg stiller 
jentene større krav til egen forståelse enn guttene (Lie & Angell 1990; Guttersrud 2001).  
 
Kristensen (1995) fant at elever som velger fysikk og matematikk, får dårligere karakter i 
”sitt” studieretningsfag enn andre elever får i ”sitt”. Likevel får fysikk- og matematikkelevene 
i gjennomsnitt bedre karakterer enn sine medelever i felles allmenne fag (Haussler & 
Hoffmann 2000; Angell et al. 2003). Dette kan tyde på at kravene i realfag er høyere enn i en 
del andre fag. 
 
Elevene og ikke minst studentene i FUN – undersøkelsen etterlyser hyppigere bruk av 
kvalitative undervisningsmetoder.  
 
Fysikkelevene i Guttersrud (2001) vurderer fysikk som teoretisk og abstrakt, men likevel med 
sterke forankringer til virkeligheten. Elevene i den samme studien vurderer 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. Siden 3FY behandler de store temaene og perspektivene 
på verden gjennom relativitetsteori, kvantefysikk og astrofysikk, framstår kanskje fysikken 
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både som viktig og interessant når elevene får diskutere og undre seg over disse perspektivene 
(Angell et al. 2003).  
 
Ingen elever i Guttersrud (2001) ga uttrykk for at matematikken de møtte i fysikkursene 
representerte et stort problem. Fysikk ble assosiert med enkel og ukomplisert regning, og de 
oppfattet fysikkursene som preget av ”triksing med bokstaver”.  
 
I FUN – undersøkelsen var det forholdsvis stor forskjell på elevers og læreres vurdering av 
hva som var viktig i fysikkfaget. For det første legger lærere mer vekt på den eksperimentelle 
siden, både når det gjelder det å ”lære å bruke måleapparater” og å ”kunne oppleve spennende 
eksperimenter”. Elevene ser med andre ord på fysikkfagets eksperimentelle natur, verken som 
karakteristisk eller viktig for faget, men de uttrykker at det å ”gjøre eksperimenter i fysikk” 
som interessant (Angell et al. 2003). 
 

 ”Kan det tenkes at elevøvelser, slik det 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?” (Angell et al. 
2003, s. 187) 

 
For det andre gir lærerne uttrykk for at å ”gjøre beregninger ut fra de grunnleggende 
naturlovene” er viktigere enn det elevene gir uttrykk for.  
 
Målet med fokusgruppestudien av fysikklærere var ikke å verifisere teorier eller gi en resept 
på den rekrutteringssvikten mange mener å kunne se i realfagene generelt, men å skaffe tilveie 
et mangfold av data ved å få fram perspektiver på hvordan fysikklærere selv opplever 
fysikkfaget slik de underviser det, samt å få fram et mangfold av data på hvordan de kan se 
for seg et fremtidig fysikkfag der flere elever enn de som allerede finner seg til rette der, kan 
finne en plass. På denne måten vil jeg håpe at denne rapporten vil kunne gi et verdifullt bidrag 
til de som deltar i utarbeidelsen av fremtidige læreplaner og reformer i fysikkfaget. 
 
 
1.3 Skolefysikken i Norge 
 
1.3.1 Situasjonen i fysikkfaget  
 
Alle med interesse for fysikk har merket seg at faget sies å være inne i en rekrutteringskrise. 
Selv om andelen av elever som velger 2FY i videregående skole har holdt seg relativt stabilt 
gjennom de siste 20 årene (Angell et al. 2003), er det grunn til uro over rekrutteringen til en 
del fysikkrelaterte universitets- og høgskoleutdanninger siden prognoser tilsier at behovet for 
realfagskandidater kommer til å øke betraktelig i årene framover (Eikeland & Tvede 1998; 
Næss 1998; Næss 2000; Næss 2002). 
 
For å kunne øke rekrutteringen til fysikkfaget, er man nødt til å rekruttere elever utover den 
elevgruppen som i dag velger fysikk (Henriksen et al. 2000). Jenter er underrepresentert på 
alle nivåer i fysikkundervisningen, og vil kunne utgjøre et stort rekrutteringspotensial i 
framtiden. Selv om jenter og fysikk ikke er et sentralt tema i denne studien, vil det bli berørt i 
enkelte av temaene.  
 
Typisk for tidligere tiders debatt om norsk skole var at man kunne påstå omtrent hva som 
helst – uten å bli motsagt. Noen mente vi hadde verdens beste skole – andre mente den var 
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blant de dårligste, uten at noen av sidene kunne vise til data som underbygget deres påstander 
(Sjøberg 2003b). Gjennom internasjonale undersøkelser som SISS (Second International 
Science Study) på midten av 1980 – tallet, TIMSS (The Third International Mathematics and 
Science Study) på midten av 1990 – tallet og seinere PISA (Programme for International 
Students Assessment) i 2000, har man løftet diskusjonen om norsk skole fra rene trosspørsmål 
til å bli basert på fakta og grundige undersøkelser (Sjøberg 2003b).  
 
Mange har hevdet at norsk skole kanskje ikke skaper en elite, men at vi tar oss godt av de 
svake i skole. Resultatene fra PISA (Lie et al. 2001) viser det motsatte. Spredningen mellom 
sterke og svake elever er svært stor i Norge. Andelen av skoletapere er nesten 15 % i Norge, 
mens omtrent 11 % i Sverige og bare 4 % i Finland. Det store flertallet av skoletaperne i 
Norge er gutter. Få land kan oppvise så store ulikheter mellom jenter og gutter i erfaringer, 
holdninger og interesser som i Norge. Tidligere var guttenes fagskåre i realfagene (naturfag 
og matematikk) høyere enn jentenes, mens det i PISA 2000 omtrent ikke er forskjeller i 
gutters og jenters fagskåre i Norge. I PISA ligger de finske elevene på verdenstoppen, og 
langt, langt over Norge, likevel satser Finland stort på å øke rekrutteringen ytterligere. PISA 
viste videre at den store forskjellen i gutters og jenters fagskåre i Norge er i lesing, og da i 
jentenes favør (Sjøberg 2003b).  
 
I TIMSS – prosjektet som ble gjennomført i 1995, ser vi at norske fysikkspesialister (3FY – 
elever) skårer best i denne internasjonale testen. De fleste andre land Norge er sammenlignet 
med har en betydelig større andel av elever som er blitt betegnet som fysikkspesialister. På 
den måten framstår Norge som et nokså elitistisk land når det gjelder fysikk i videregående 
skole (Angell et al. 1999). 

 
”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 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 dermed et slags 
”lukket system”, der begge parter får det faget de vil ha” (Angell et al. 2003, s. 192) 
 

Med dette perspektivet er det ikke uten betydning hvordan realfagene, og i dette tilfellet 
hvordan fysikk fortoner seg for lærere og elever i videregående skole. For å kunne øke 
rekrutteringen til fysikkrelaterte utdanninger og yrker, er man derfor nødt til å rekruttere 
elevgrupper til fysikk i videregående skole som i dag er utenfor det ”lukkede systemet” av 
elever som i dag velger faget (Angell et al. 2003).  
 
Selv om andelen av elever i fysikk i videregående skole (målt i prosent av årskullet av 17 – 
18-åringer) har holdt seg relativt stabilt gjennom de siste 15 årene (omkring 12-13 % av 
årskullet tar 2FY og omkring 6-7 % 3FY), har man samtidig sett en ganske kraftig nedgang i 
antall nye kandidater til fysikkrelaterte universitets- og høyskoleutdanninger siden midten av 
1990-tallet (NIFU 1999). Ved Universitet i Oslo har studenttallet på begynnerkurset i fysikk 
blitt mer enn halvert siden første del av 1990-tallet (Henriksen et al. 2000). Den lave 
interessen for realfag og fysikk spesielt er ikke et særnorskt fenomen, man kan se lignende 
tendenser også i andre vestlige land (Jørgensen 1998; EPS 1999). På denne bakgrunn ble det 
våren 2000 satt i gang forskningsprosjektet FUN, som er referert tidligere. 
 
Til tross for realfagenes betydning opplever de fleste vestlige land en merkbar 
rekrutteringssvikt til mange studier i realfag (UFD 2002). Flere land, som for eksempel 
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Sverige og Finland, har flere nasjonale programmer som samler tiltak under en felles 
”paraply”, slik som NOT (Naturvetenskap och teknikk) i Sverige og LUMA i Finland. 
Realfagene i Sverige og Finland står sterkere enn i Norge, både i skole, forskning, høyere 
utdanning og på den politiske dagsorden (Sjøberg 2003a). Tiltakene i Norge til nå har vært 
preget av mange spredte, små og kortvarige prosjekter. Rapporten fra NIFU til Nordisk 
ministerråd sier klart at ”der problemet med sviktende rekruttering synes å være minst (i 
Finland og Sverige), synes satsingen å være sterkest og mest systematisk. Danmark og Norge 
står overfor en utvikling som i hver fall på noen områder er klart mer negativ. I disse landene 
er det tilsynelatende gjort mindre, og tiltakene synes mer spredt” (Sjøberg 2003a).  
 
Norge har det laveste timetallet i naturfag og teknologi blant OECD- landene i den 
obligatoriske skolen. Norge ligger også langt bak OECDs gjennomsnitt når det gjelder satsing 
på forskning og utvikling (FoU). Sverige og Finland bruker for eksempel nesten dobbelt så 
stor andel av sin BNP (Brutto nasjonalprodukt) til FoU (Sjøberg 2003b). Tall fra Norsk 
samfunnsvitenskapelige datatjeneste viser at den kvinnelige prosentandelen realfagsstudenter 
i Norge var den laveste i Norden i 2003, med 29,7 %, mens Sverige og Finland har en 
kvinneandel på henholdsvis 46,5 % og 46,4 %. Både Sverige og Finland har satset sterkt på 
rekrutteringstiltak innen realfagene, også spesielt for kvinner.  
 
Vi får håpe at Utdannings- og forskningsdepartementets planer (UFD 2004) om økt satsing på 
realfag vil slå positivt ut for rekrutteringen både til realfagene i skolen og til høyere 
utdanninger, ikke minst blant jentene.  
 
En innfallsvinkel til å få flere elever til å velge fysikk enn de som i dag velger faget, vil kunne 
være å sette i gang rekrutteringstiltak som har til hensikt å få flere til å velge 2FY, slik at flere 
kan få interesse eller øynene opp for dette fantastiske faget. På den måten vil forhåpentligvis 
andelen som går videre til 3FY og ut i fysikkrelaterte utdanninger kunne øke.  
 
En annen innfallsvinkel vil være å få flere av de som nå velger 2FY til å gå videre til 3FY. På 
den måten vil flere kunne ha en åpning til fysikkrelaterte utdanninger seinere. Styrkningstiltak 
som ekstra realfagspoeng (elever får ½ poeng for alle kurs i realfag på 2.- og 3.-klassenivå, 
maksimum 2 poeng) har ikke gitt det nødvendige løftet i realfagene. Departementet har sendt 
ut et høringsbrev hvor det ligger forslag om spesielle krav til realfaglig fordypning til alle 
studieprogram ved de matematisk-naturvitenskapelige fakultetene ved universitetene (UFD 
2002). Om dette blir en realitet i framtiden, det gjenstår å se. Mange realfaglige studier ved 
universiteter og høgskoler har i dag tilbud om forkurs/oppfriskningskurs. Denne ordningen er 
også under vurdering gjennom UFD (2002). 
 
På den ene siden må man ikke skremme bort den elevgruppen som i dag velger fysikk, og 
samtidig må man rekruttere nye grupper som kanskje har andre innfallsvinkler til faget. Hvis 
man ønsker at flere skal velge fysikk, må man få til et mangfold av tiltak som retter seg både 
mot rekrutteringssituasjonen og mot fysikkfaget. Først da vil man ha mulighet til å komme ut 
av det ”lukkede systemet” (Angell et al. 2003). For å kunne nå fram med målrettede tiltak, er 
det essensielt med en god forståelse av hvordan fysikkfaget fungerer i dag, og få tak i hvilke 
elever som i dag velger fysikk.  
 
I denne studien har det vært satt fokus på fysikklæreres vurdering av ulike sider ved 
fysikkundervisningen slik den praktiseres i dag. Med utgangspunkt i forskningsspørsmålene, 
har det kommer fram ulike tiltak som fysikklærerne mente kunne bidra til å gjøre fysikkfaget 
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mer interessant og mer attraktiv både på de elever som allerede har funnet seg til rette i 
fysikkfaget, og forhåpentligvis også på nye grupper av elever. 
 
1.3.2 Realfagene i skole og samfunn 

 
Å finne fram til presentasjonsformer for matematikk-, naturfag- og teknologifagene (MNT- 
fagene), som interesserer større grupper av elever, er av betydning for både den videre 
velferdsutviklingen og for demokratiet. Ragnhild Sohlberg, ass. direktør i Norsk Hydro ASA, 
konkluderte i sitt fordrag på seminaret: ”Rekruttering til realfag og teknologi i Norden” i 
2001, med at realfag og teknologi er viktig for verdiskaping, sysselsetting og livskvalitet og 
for å løse globale utfordringer innen miljø, klima, sult, helse osv. Kunnskaper innen realfag 
og teknologi er en nødvendig forutsetning for et fungerende demokrati (Sohlberg 2003). 
 
Sjøberg (2003b) påpeker at dagens vitenskap er et produkt av samfunnet, og at dagens 
vitenskap vil komme til å endre framtidens samfunn. På mange måter er vitenskapen både 
elsket og hatet. Naturvitere og fysikere spesielt, ble i tidligere tider (særlig i 
mellomkrigstiden) ansett blant toppen av de intellektuelle. Ikke bare var fysikere og 
kjemikere briljante innen sine fagfelt, men de var også samfunnsbevisste og kritiske, ved at de 
utfordret autoritene både de faglig og de politiske. Dagens vitenskap omtales som Big Science 
og Techno-science. Dagens vitenskap drives ikke lenger av enkeltindivider som tester ut sine 
hypoteser i små laboratorier, men krever ofte så dyrt utstyr at mange land må slå seg sammen. 
Mesteparten av dagens forskning drives ikke innen de akademiske institusjoner. De fleste 
forskere står på lønningslisten til industri, stat og forsvar og vil rives mellom en lojalitet til 
arbeidsgiveren og en lojalitet til de tradisjonelle vitenskapelige idealer. Ikke uvanlig snakkes 
det om enorme midler som ofte går til en blanding av grunnforskning, anvendt forskning og 
teknologiutvikling.  
 
Sjøberg hevder videre at mange har mistet troen på vitenskapen som en garanti for uhildet, 
nøytral og objektiv forskning. Mens heltene fra etterkrigstiden bygde landet og bedret 
menneskenes kår, oppfattes dagens ingeniører og naturvitere mer som produsenter av 
problemer og forurensning (Sjøberg 2003b). Dette har også gjenspeilet seg i lærebøker i o-fag 
i siste halvdel av 1900-tallet (Sjøberg 1997; Knain 1999). Ungdommen har fått andre helter, 
og andre studier og yrker fortoner seg mer forlokkende og gir ofte større økonomiske 
gevinster enn naturfagene.  
 

”Dagens unge vil ofte ha tidsriktige interesser, helst ikke jobbe for hardt, men gjerne 
tjene mange penger” (Sjøberg 2003b, s. 37) 

 
I en slik konkurranse taper naturvitenskapen. Norsk ungdom er uhyre raske til å ta i bruk alle 
slags teknologiske nyvinninger. Teknologifrelst ungdom føler derimot ikke noe press i retning 
av å skaffe seg innsikt og grunnleggende forståelse i de nye produktene på markedet, fordi det 
sjelden eller aldri kan repareres. Sjøberg (2003b) spissformulerer det slik: ”Moderne teknologi 
er lett å bruke, umulig å forstå og umulig å reparere”. 
 
Sjøberg hevder videre at det ikke er vanskelig å forstå at ungdommen ikke vil satse på de 
naturvitenskapelige fagområder som blir ansett som vanskelige og som heller ikke leder til de 
best betalte jobbene. Det er heller ikke vanskelig å peke på at bortvalg av de sentrale 
realfagene kan gi samfunnet problemer på sikt, men utfordringene blir å nå fram med 
argumentene til dagens ungdom. En bred realfaglig kompetanse er nødvendig både for norsk 
næringsliv, for forskning og for landets konkurranseevne på sikt. For demokratiet er det viktig 
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at folk flest kan forstå argumenter knyttet til de sosiovitenskapelige utfordringer samfunnet 
må ta stilling til. Denne utfordringen bør i framtiden ikke minst bli knyttet det 
allmenndannende naturfaget i første klasse på videregående, ved for eksempel å fjerne noe av 
myten om naturvitenskap som en serie med fiks ferdige svar, eller som en krympet versjon av 
forskningens naturvitenskap, men at naturvitenskapen kan framstå som en menneskelig 
aktivitet hvor kunnskapen/forståelsen er i stadig utvikling (Sjøberg 2003b). 

 
Samtidig som vi utvikler et samfunn som i økende grad baseres på bruk av avansert teknologi, 
avtar elever og studenters interesse for utdanning innen tilsvarende fag.  
 
”Fremtidig velferd er avhengig av at vi utdanner mennesker som har tilstrekkelig kunnskap til 
å virkeliggjøre sine mål i livet og kompetanse til å bidra til ny verdiskaping. Dette innebærer i 
dagens teknologipregete samfunn også kunnskaper i realfag”. Dette sies i innledningen i 
Utdannings- og forskningsdepartementets  strategiplan for styrking av realfagene, som ble 
lagt fram i 2002. Dokumentet heter ”Realfag, naturligvis! Strategi for styrking av realfagene 
2002 – 2007”. Det ligger mange og ambisiøse mål i strategien, men Bjørkelykke (2003) setter 
spørsmålstegn om tiltakene står i forhold til målene og om de er sterke nok til å snu 
utviklingen. Det har over flere år og fra mange hold vært rettet oppmerksomhet mot 
realfagenes svake stilling i det norske utdanningssystemet. Å belyse mulige svar på 
spørsmålene ”hva?” som bør gjøres og ”hvordan?”, blir om mulig enda viktigere inn i 
fremtiden. Flere seminarer som: Rekruttering til realfag og teknologi i Norden i Trondheim 
2001, ”Ciencia Viva” – an inspiration for Norway i Oslo 2002 og Realfagskonferansen 2003 
og 2004 i Tromsø har satt disse tingene på dagsorden. 
 
De store utfordringene som norsk skole står overfor i forhold til realfag og teknologi ble 
påpekt av Tveitereid – rapporten allerede i 1997 (Tveitereid et al. 1997). Det har så gått fem 
år siden behovene ble beskrevet til strategiplanen før tiltakene forelå. Dette vitner om at 
temaet lenge har hatt lav prioritet (Johnson 2003). Strategiplanen slår fast at læreren er 
skolens viktigste ressurs. Ingenting, verken store ressurser, gode bygninger eller læremidler, 
kan erstatte verdien av den gode læreren. Læreren er avgjørende, både for elevers trivsel og 
for foreldrenes tilfredshet med skolen. Selv om mange er tilfreds med skolen og lærerne, 
ligger det potensialer til forbedringer, både når det gjelder elevenes trivsel og læring.  
 
Mange lærere i grunnskolen mangler relevant kompetanse og savner muligheter til 
kompetanseutvikling. God utdanning og muligheter til etter- og videreutdanning er 
avgjørende for å sikre rekruttering til læreryrket og for å for å forebygge en utvikling vi ser i 
flere andre land, med stor mangel på lærere med relevant kompetanse. Utdanningssektoren ser 
ut til å tape i konkurransen med næringslivet om de godt kvalifiserte realistene. 
Departementet (UFD 2002) har derfor lagt fram en del tiltak som har til hensikt å rekruttere 
de dyktigste lærerne, samt tiltak for å dyrke og beholde de beste. Situasjonen i videregående 
skole ser ut til være noe bedre med hensyn til lærerdekningen, per i dag. Om få år går derimot 
over halvparten av de velutdannede fysikklærerne av med pensjon, mens ”påfyllingen” fra 
lærerutdanningen er laber (Angell et al. 2003). 
 
I 2001 ble teknologi i skolen et eget program i Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet 
om rekruttering til realfag (”RENATE”). I 1996/1997 startet Norges Ingeniørorganisasjon 
(NITO) prosjektet ”Teknologi i skolen” ved fire grunnskoler i Trondheim. I år er ca 100 
skoler rundt i landet med i forsøket. Forsøkene støttes av en rekke av næringslivets 
organisasjoner, Norges forskningsråd og Utdanningsdepartementet. ”Teknologi i skolen” – 
programmet har som mål å utvikle elevenes forståelse for teknologien og dens betydning, 
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både i historisk sammenheng og i hverdagen. Dette gjøres ved at elevene får arbeide praktisk 
med å designe og lage teknologiske gjenstander. Prinsippet er: lære ved å gjøre (”Learning by 
doing”). Praktisk arbeid med teknologiske løsninger og designtenkning har elementer i seg fra 
naturfagene, matematikk og kunst og håndverk. Faget er ment å kunne bidra til å 
avmystifisere realfagene, men ikke erstatte dem. Teknologi i skolen har hentet inspirasjon fra 
England og Sverige, men er ikke en kopi av hva som gjøres i disse landene. Det norske 
teknologiprogrammet staker ut sin egen tverrfaglig kurs der skolens kontakt med lokale 
bedrifter spiller en viktig rolle. Teknologiprosjektene er kommet i gang for å øke interessen 
for teknologi så tidlig som mulig i skolen, og prosjektene er derfor lagt til grunnskolen. Målet 
er å fremme interessen for teknologi og formgiving og at intensjonene i den generelle 
læreplanen (L97) blir fulgt opp i grunnskolens undervisning (Angell 1998; Angell 2001; 
Angell et al. 2003a). 
 
I følge en evaluering av ”Teknologi- og designfaget” ved Rosenborg skole våren 2003 
(Angell et al. 2003a) ser det ut til at ”Teknologi- og designfaget” ligger nærmere kunst og 
håndverk enn realfagene. Faget slik det framstår ved Rosenborg skole ser ikke ut til å ha 
spesiell appell til elever med interesse for realfagene. I følge elevsvarene i evalueringen som 
er foretatt, ser det heller ikke ut til at ”Teknologi- og designfaget” har noen betydelig 
påvirkning på elevenes valg av videre utdanninger eller yrker. En oppsummering av elevers 
og læreres vurdering av prosjektene ”Teknologi skolen” som bygger på 13 av 19 skoler som i 
skoleåret 2000/2001 hadde gjennomført teknologiprosjekt(er), syntes det som om prosjektene 
i alle fall var blitt godt mottatt, og at det hadde bidratt til noe positivt på de skolene som 
deltok (Angell 2001; Angell 2003a).  
 
Begrepet allmenndannelse, som er en av grunnskolens grunnpilarer, må også omfatte 
kunnskap om teknologi, fordi teknologi er en del av vår kultur. Briså & Hansen (2004) legger 
vekt på at Teknologi og design bør komme i tillegg til de tradisjonelle fagene, fordi dette vil 
kunne gi elevene en læringsarena for praktisk arbeid i samspill med teori. I tillegg vil det 
bygge bro over kløften mellom de akademisk-teoretiske fagene og de estetiske fagene som 
kunst og håndverk. Som en følge av at faget nå prøves ut mange steder, tilbyr en rekke 
høyskoler teknologifag til sine lærestudenter med god oppslutning. Mange ferdigutdannede 
lærere søker dessuten etterutdannelse i nettopp dette faget (Briså & Hansen 2004).  
 
Om dette teknologifaget blir en realitet i den norske skolen, hvordan dette faget vil bli 
utformet og om det vil influere positivt på elevers interesse for realfagene på sikt, er det ennå 
altfor tidlig å si noe om. Hvilke betydning dette får for fysikkfaget i framtiden, skal bli 
spennende å se. 
 
 
1.3.3 Fysikklæreren i videregående skole 
 
I Naturfagutredningen (Sjøberg et al. 1994; Sjøberg et al. 1995) fant man at lærerne som 
underviser i naturfag i grunnskolen ofte mangler formell kompetanse særlig i fysikk. Det er 
liten grunn til å tro at situasjonen er vesentlig forandret siden den gang selv om vi har hatt en 
læreplanreform i mellomtiden (Angell et al. 2003). En kartlegging av lærestudentenes valg i 
1997 og 1998 viser at naturfag i ” større grad er valgt vekk etter gjeldende læreplan enn 
tidligere” (Norgesnettrådet/Statens lærerkurs 2001). Dette gir et dårlig utgangspunkt for 
rekruttering til fysikkfaget i videregående skole (Angell et al. 2003). 
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Rekruttering til fysikklærerutdanningen ser derfor ut til å være en av de store utfordringer inn 
i framtiden (Angell et al. 2003), ikke minst i den videregående skole. Tilveksten av 
fysikklærere har vært katastrofalt lav i mange år i tillegg til at alderssammensetningen er 
svært skjev. Av de 328 fysikklærerne som var med i FUN – undersøkelsen våren 2000 (noe 
som svarer til ca 50 % av alle landets fysikklærere), ligger gjennomsnittsalderen på noe over 
51 år. Etter hvert som denne gruppen av lærere over 50 år kommer til å gå av, vil det i følge 
prognoser være utdannet for få til å kunne erstatte disse. 72 % av lærerne i FUN - 
undersøkelsen oppga et de hadde hovedfag i et av realfagene og 52 % av lærerne over 50 år 
hadde hovedfag i fysikk. Den formelle fagkompetansen blant fysikklærere er med andre ord 
svært god i dag. Hovedfagsfysikere med praktisk – pedagogisk utdanning har nesten vært 
fraværende gjennom det siste tiåret (Angell et al. 2003). På landsbasis har antall studenter 
med fysikk i fagkretsen og som har gjennomført praktisk – pedagogisk utdanning variert 
mellom 4 og 15 per år. Dette er altfor lavt til å kunne erstatte avgangen i årene som kommer 
(Angell et al. 2003).  
 
Universitetets nye lektor- og adjunktprogram (LAP) tar sikte på å utdanne lærere til den 
videregående skolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen samt voksenopplæringen med fem års 
gjennomførte og beståtte studier som vil gi kompetanse tilsvarende lektor. Man kan avslutte 
etter fire år og da få kompetanse tilsvarende adjunkt. Man vil likevel fullt ut være kvalifisert 
til arbeid både i grunn- og videregående opplæring. Dette LAP programmet gis som tilbud på 
Universitetet i Oslo, og tilsvarende tilbud gis på Universitetene i Trondheim, Bergen og 
Tromsø, samt på Høgskolen på Ås. 
 
En rapport fra NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) viser at andelen av 
nyutdannede realister med høyere grad som har begynt i skolen har sunket fra 32 % i 1972 til 
8 % i 2000 (NIFU 2002). Samtidig viser tallene at halvparten av alle realister med høyere 
grad som nå arbeider i skolen kommer til å forsvinne ut av skolen de neste 10 – 15 årene på 
grunn av oppnådd pensjonsalder.  
  

”Det vi ofte hører om, er næringslivets akutte behov for kompetanse. Men på noe 
lengre sikt er det skolens realfag som blir viktig, både for demokratiet og for 
rekrutteringen til forskning og industri. Skolens viktigste ressurs er og blir godt 
kvalifiserte lærere” (Sjøberg 2003a, s. 59) 

 
Om få år vil over halvparten av de velutdannede fysikklærerne gå av med pensjon. Hva slags 
kompetanse de som kommer til å overta vil ha, hva det vil bety for undervisningen og 
elevenes motivasjon, og hvordan LAP programmet vil falle ut i forhold til rekrutteringen til 
realfagene og fysikk spesielt – ja det vil bare fremtiden vise. 
 
1.3.4 Læreplanen 
 
I læreplanteori deles ofte læreplaner inn i tre nivåer (Goodlad 1979). Dette kan være nyttig 
når man ønsker å betrakte faget ut fra læreplanens intensjoner, læreplanen slik den praktiseres 
av lærerne og ut fra hvordan elevene oppfatter den undervisningen de får. Disse tre nivåene 
kan man sammenfatte slik: 
 

- ”Den intenderte læreplanen finner vi i de skriftlige dokumentene og planene 
som myndighetene utarbeider og som uttrykker mål, fagorganisering og 
omfang for undervisningen 
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- Den implementerte læreplanen finner vi i lærebøker, lærerens undervisning, 
kort sagt det som forgår 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” (Angell et al. 2003, s. 166) 

 
At det ikke alltid er samsvar mellom den intenderte læreplan og den implementerte læreplan 
kan man finne flere eksempler på i denne studien. Hva elevene sitter igjen med (den oppnådde 
læreplanen) etter endt fysikkundervisning kan tilsynelatende være enda noe annet. Dette har 
vist seg både i FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003) og i Guttersrud (2001). 
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 
styrking av naturfagene, ved at naturfagene ble mer synlig i læreverk og i undervisningen. 
Fysikkrelatere emner finner man både i natur – og miljøfaget i grunnskolen og i naturfaget (1 
NA) i første klasse i videregående skole. Disse fagene er obligatoriske og allmenndannende 
fag hvor fysikkemnene i stor grad er presentert på en kvalitativ og beskrivende måte. 
 
Fysikk er et eget, valgfritt fag i 2. og 3. klasse i videregående skole. Det tidligere linjefaget 
fysikk i gymnasiet opphørte i 1976. Inntil da hadde fysikk en sterk posisjon (Angell et al. 
2003), hvor timetallet på 5 timer ble videreført i den nye strukturen. Studieretningsfaget 
fysikk i 2. klasse (2FY) fikk dermed 2 timer mer enn studieretningsfagene kjemi(2KJ) og 
biologi (2BI). Elevene fikk større valgfrihet, og det ble mulig å velge naturfaglig studieretning 
uten å velge fysikk. Gjennom læreplanrevisjonen i fysikk i 1983 ble læreplanen i fysikk 
”modernisert” ved at kvantefysikk, elementærpartikkelfysikk og astrofysikk kom inn som 
emner, mens termofysikk, optikk og statikk ble redusert eller fjernet. Det ble nå lagt mer vekt 
på at 2FY skulle gi en mer kvalitativ tilnærming til emnene, mens 3FY (studieretningsfaget 
fysikk i 3. klasse) skulle legge mer vekt på den matematisk behandlingen av emnene og på 
den måten være mer studieforberedende. Siden 1983 har det bare vært små justeringer av 
læreplanen. Den mest iøynefallende forandringen kom etter Reform 94, hvor læreplanen ble 
mer målformulert i tråd med alle læreplaner i det nye læreplanverket, og hvert mål ble brutt 
ned til hovedmomenter. To av målene beskriver generelle sider ved opplæringen i fysikk og 
er identiske for 2FY og 3FY. Her er modeller, hypoteser og teorier, vekselvirkning mellom 
fysikk og samfunn før og nå, fysikk i historisk sammenheng, etiske sider ved faget og 
eksperimentelle arbeidsmetoder sentrale stikkord. De andre målene i læreplanen beskriver det 
faglige innholdet for hvert av studieretningsfagene (Angell et al. 2003). 
 
Som vi ser har skolefysikken i Norge en vid målsetting, ved at den på den ene siden skal være 
et ”hardt” realfag der evnen til presise matematiske formuleringer av fysiske problemstillinger 
er viktig, og på den andre siden skal være et fag av mer kvalitativ karakter som skal gi 
elevene grunnlag for en kvalifisert samfunnsdeltakelse. Dette gjør at fysikklæreren står 
ovenfor stor utfordringer når det gjelder hva som er viktig i moderne allmennutdanning i 
fysikk (Angell et al. 2003). På den ene siden skal det legges vekt på fysikk som et 
orienteringsfag ved å formidle kunnskaper av samfunnsmessig og kulturell betydning, og på 
den andre siden gi elevene innføring i fysikk som fagdisiplin og som metodefag (Angell et al. 
2003). På den ene siden skal læreren gi en undervisning av mer deskriptiv karakter hvor det 
skal formidles kunnskaper om sammensatte og kompliserte temaer som for eksempel 
energiproblematikk, stråling og helse, og på den andre side gi en innføring i grunnleggende 
deler av fysikken som studieforberedende kurs. I det slikt perspektiv møter læreren helt klart 
mange store utfordringer og kanskje til og med mange dilemmaer. Det er kanskje ikke noen 
motsetninger mellom det allmenndannende og det studieforberedende perspektivet – kanskje 
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tvert imot. Et fysikkfag som kan favne vidt, kan kanskje appellere til flere elever, og dermed 
kunne bidra til at flere elever blir motivert for videre utdanning innen naturfagene (Angell et 
al. 2003).  
 
Flere av disse utfordringene som lærerne står ovenfor i sin daglige undervisning, har vært 
berørt i denne studien. 
 
1.3.5 Vår læreplan sett i forhold til andre land 
 
Det er foretatt en sammenliknende undersøkelse av de generelle målene for 
fysikkundervisningen i videregående skole i noen EU-land (Coughlan 1999). Angell et al. 
(2003) har vurdert målene i Norge og plassert Norge inn i denne undersøkelsen (Angell et al. 
2003). Her ser vi at læreplanen i Norge framstår med et ”moderne” preg, siden man finner 
emner som kvantefysikk, relativitetsteori og astrofysikk. Formuleringene i en læreplan (den 
intenderte læreplan) er ikke alltid det samme som at et emne blir vektlagt i like stor grad i 
undervisningen (den implementerte læreplanen). Et vidt perspektiv på faget i læreplanen 
gjenspeiles heller ikke nødvendigvis i oppgaver gitt til eksamen. I mange tilfeller vil 
eksamenstradisjonen være vel så styrende for undervisningen som den intenderte læreplanen 
(Angell & Lie 1993). 
 
I de fleste land i Europa 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 
(Angell et al. 2003). I enkelte land setter læreplanene opp emnelister, men beskriver ikke 
elevenes forventede utbytte, mens andre har læreplaner som legger vekt på en mer 
målformulert læreplan, hvor det legges vekt på elevenes måloppnåelse.  
 
 
1.4 Presisering av forskningsspørsmålene 
 
1.4.1 Hvilke bakenforliggende faktorer tror fysikklærerne vil påvirke elever og studenter til 
å velge (eller ikke velge) fysikk? 
 

Vi ønsket at lærerne kunne utdype de bakenforliggende faktorer for elevenes valg av 2FY. 
I gruppediskusjonen kom vi også inn på om de trodde påvirkningsfaktorene ville være de 
samme for jenter og gutter. Vi kom videre inn på hva slags informasjon elevene fikk før 
de skulle velge studieretningsfaget 2FY. Her brukte vi elevuttalelser fra Øystein 
Guttersruds hovedoppgave (2001). Siden frafallet fra 2FY er stort (Henriksen et al. 2000), 
fikk vi læreres vurdering på om de elever som slutter er de som burde slutte.  
 

Faktorer som påvirker elevenes valg av fysikk er viktig å kartlegge spesielt i 
rekrutteringssammenheng. Dette kan gi et bidrag til eventuelle endringer av fysikkfaget, og 
strategier for rekruttering til faget i fremtiden. 
 
1.4.2 Hvordan ser fysikklærere på fysikkfagets innhold? 
 

Med utgangspunkt i 2FY- og 3FY-elevers vurdering av fysikkfaget som viste at elevene 
opplevde fysikkfaget som vanskelig og krevende, kom vi i diskusjonene inn på hvordan 
lærerne opplevde elevene på dette området. Vi kom videre inn på hvilke læreplanmål 
lærerne syntes var vanskeligst å realisere. Vi fikk her også tak i hvilke erfaringer de 
hadde med de temaene de startet med i 2FY. I resultatet fra FUN - undersøkelsen som 
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viser elevers, studenters og læreres vurdering av hva som er viktig i skolefysikken, tok vi 
spesielt tak i resultatet som viste at elever opplever eksperimenter som lite karakteristisk 
og lite viktig i forhold til skolefysikken, til tross for at de liker godt å drive med 
eksperimentelt arbeid. Lærerne mente derimot at eksperimentelt arbeid både var meget 
karakteristisk og viktig for faget. Denne dissensen i lærere og elevers vurdering av 
viktigheten av eksperimentelt arbeid ble det mye diskusjon rundt i fokusgruppene. Vi 
kom spesielt inn på mulige årsaker til denne forskjellen. Dissensen var såpass påfallende 
at det i denne undersøkelsen var viktig å prøve å finne noen forklaringer på eller å belyse 
mulige årsaker til dette. 
 

I følge læreplanen (KUF 1994) går det fram at den eksperimentelle delen av faget skal sterkt 
vektlegges, derfor var resultatene fra FUN verdt å gå noe i dybden på. 
 
1.4.3 Hvordan opplever fysikklærere sin egen undervisning? 
 

Når det gjaldt det som faktisk foregår i fysikkundervisningen, så vi fra FUN - 
undersøkelsen at elever og lærere hadde nokså lik oppfatning, med unntak av det man i 
undersøkelsen har definerte som kvalitative undervisningsformer. Kvalitative 
undervisningsformer ble i denne undersøkelsen definert som forklaringer i fysikk uten 
bruk av matematikk. Denne definisjonen brukte vi også under diskusjonene i 
fokusgruppene, uten å komme inn på at man kan legge litt forskjellig i begrepet. Vi tok 
her utgangspunkt i dette med drøftinger og demonstrasjoner av begreper, siden FUN - 
undersøkelsen viste at lærere mente de brukte mye mer tid på dette enn det elevene 
oppfattet at de gjorde. Dette ga gjenstand for mye diskusjon i gruppene. Elevenes ønske 
om mer drøftinger i plenum enn i grupper, ble også behandlet i fokusgruppene. 

 
Den kvalitative tilnærmingen til fysikkfaget er sterkt forankret i læreplanen (KUF 1996), og 
det var derfor viktig å prøve å belyse dette punktet. 
 
1.4.4 Hvilke råd kan fysikklærere gi en fremtidig ny læreplangruppe? 
 

Mange av de lærerne som var med i fokusgruppene hadde betydelig undervisningserfaring 
i fysikk. På den bakgrunn ønsket vi å få belyst hvilke endringer de kunne tenke seg å 
foreslå til en ny læreplangruppe som skulle revidere fysikkfaget en gang i fremtiden. Vi 
ønsket derfor å få fram forslag som kunne bidra til at flere enn de som i dag velger fysikk, 
kunne være fristet til å velge fysikk som studieretningsfag. 

 
 
1.5 Avgrensing av problemstillingen 
 
De fire punktene ovenfor (kap 1.3), viser hva denne hovedoppgaven kommer til å berøre. Det 
var flere resultater fra FUN- undersøkelsen man kunne tatt tak i, men tiden brukt i 
fokusgruppene legger her en begrensning på hvor mange punkter man bør komme inn på, for 
å få anledning til å gå i dybden på det man er ute etter. En typisk fokusgruppe varte i 90 
minutter. Anbefalt lengde på gruppediskusjonen kan variere, avhengig av tema, men er ikke 
anbefalt å vare lenger enn to timer (Morgan 1998a). På den bakgrunn ble det i 
veiledningsgruppen bestemt at de problemstillingene som er nevnt tidligere, var det som i 
denne omgang var mest interessant å få tak i. Det viktigste var at det var fysikklærernes 
synspunkter, meninger og holdninger som skulle få komme fram, derfor ble en kvalitativ 
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metode benyttet ved fokusgrupper. Dette ga mulighet for på forholdsvis kort tid å få fram 
både dybde og bredde i meninger, holdninger eller synspunkter hos lærerne. 
 
 
1.6 Hvem kan ha nytte av denne fokusgruppestudien? 
 
Denne hovedoppgaven vil kunne være en idébank for lærere og andre som deltar i 
utarbeidelse av læreplaner og reformer i fysikk og kanskje matematikk i den videregående 
skole. De som tenker å utføre en fokusgruppestudie vil forhåpentligvis også ha noe å hente 
her. 
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Kapittel 2 METODEDEL    
 
Jeg vil i denne delen komme inn på hvorfor vi har valgt å bruke en kvalitativ 
forskningsmetode i form av fokusgrupper (eller gruppeintervjuer). Datamaterialet som er 
samlet gjennom fokusgruppene, stammer totalt fra 42 fysikklærere fra 27 forskjellige 
videregående skoler. Til sammen ble det avholdt 6 fokusgrupper i Østlandsområdet. Tre av 
gruppene ble avholdt i Oslo, en på Lillestrøm, en i Asker og til slutt en i Drammen. Det ble 
rekruttert åtte fysikklærere til hver av fokusgruppene, som varte i ca. 90 minutter. 
 
Det ble rekruttert lærere fra skoler som så langt som mulig var i nærheten av hverandre, slik at 
de hadde mulighet til å komme uten altfor lang reise. Dette var viktig fordi jeg dessverre 
verken hadde mulighet til å betale reisegodtgjørelse, eller til å kunne betale dem for selve 
frammøte.  
 
Deltakerne på fokusgruppene var fra nesten nyutdannet med undervisningspraksis i både 2FY 
og 3FY til pensjonister. Flertallet av deltakerne var godt voksne med betydelig 
undervisningspraksis i faget. Jeg prøvde på alle gruppene å få med to kvinnelige fysikklærer. 
Dette lyktes i alle gruppene unntatt to. I den ene gruppen, pilotgruppen, var begge kvinnene 
syke, i den andre var en kvinne syk, mens i de resterende fire gruppene deltok to kvinnelige 
fysikklærere.  
 
Bakgrunnen for denne studien var å få tak i hvordan lærerne selv opplever fysikkfaget slik de 
presenterer det for elevene, hvordan de opplever elevene i forskjellige 
undervisningssituasjoner, samt å få fram perspektiver på fysikkfaget slik det fremstår i 
læreplanen. Jeg rekrutterte 8 fysikklærere fra forskjellige skoler til hver fokusgruppediskusjon 
som varte ca. 90 minutter.  
 
Videre kommer jeg inn på de enkelte delene som fokusgrupper består av, hvordan jeg har gått 
fram i de enkelte delene, samt hvilke erfaringer jeg har gjort meg underveis. 
 
 
2.1 Kvalitativ eller kvantitativ? 
 
Det er ikke lett å dele metodeverdenen inn i oversiktlige leirer. Svaret på hva som er 
vitenskapelig er heller ikke enkelt, noe ikke minst diskusjon om forholdet mellom 
naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning har vist helt tilbake til 1800-tallet. 
 
2.1.1 Positivisme (kvantitativ forskning) 
 
Positivismen forholder seg til det positivt gitte eller til erfaringsmessige (empiriske) 
kjensgjerninger. Bare fakta eller det som lar seg utlede fra fakta er akseptabelt. All metafysikk 
avvises og den eneste måten å oppnå erkjennelse på er ved det empirisk gitte. Den klassiske 
positivismen er preget av tenkere som Claude Saint-Simon, Auguste Comte og John Stuart 
Mill på 1700– og 1800-tallet. Positivister identifiserer seg sterkt med et naturvitenskaplig syn 
og hevder at vitenskapen er nøytral og verdifri. Først og fremst med fysikken som forbilde 
blir objektivitet og nøytralitet eller verdifrihet, krav til forskning også innen humanoria og 
samfunnsvitenskap. Denne holdningen har vært sterkt kritisert, og har sitt utspring i 
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uenigheten om hvilke krav som måtte være oppfylt for at noe skulle bli kalt vitenskapelig. 
Bakgrunnen for dette er den naturvitenskapelige metodens høye prestisje på slutten av 1800-
tallet hvor naturvitenskapelige forklaringer blir idealer for alle vitenskaper. 
 
Et nomotetiske vitenskapsideal går ut på å finne og belyse naturlover som man kan bruke til å 
forklare og forutsi hva som vil komme til å skje (Kruuse 1999). Her foretrekkes 
forskningsmetoder som gir mulighet for å beskrive forskningsresultater med fokus på 
generalisering (Ryen 2002). De metodene benevnes som kvantitative forskningsmetoder 
(Madsen 1986; Silverman 2000).  
 
De kvantitative forskningsmetodene gir stor grad av mulighet til å kontrollere virkningene av 
de variablene som påvirker undersøkelsesresultatene selv om det ikke er like lett i alle 
testsituasjoner. Kvantitative metoder brukes når man skal kartlegge og dokumentere omfang, 
fordelinger eller forskjeller i grupper av befolkningen, eller når man skal forstå 
sammenhenger, finne årsaker eller predikere hendelser. Kvantitativ forskning krever at 
innformasjon innhentes på en på forhånd bestemt måte, informasjon telles opp og analyseres 
ved hjelp av statistiske metoder. Målet er å få mest mulig presise data i innhentingsfasen, og 
nøyaktige og generaliserbare resultater i analysefasen. 
 
2.1.2 Reaksjon på positivismen (kvalitativ forskning) 
 
Kritikere av positivismen hevder at i motsetning til naturlovene finnes det ingen uforanderlige 
lover om menneskelig atferd eller om samfunnet. Hermeneutikken konfronteres med det 
vitenskapelige, nomotetiske vitenskapsideal. Hermeneutikken (fortolkningskunst eller 
forståelseslære) avviser det naturvitenskapelige forskningsideal. Hermeneutikken dreier seg 
om hvordan forståelse og mening er mulig. All forståelse er betinget av den kontekst eller 
situasjon noe forstås innenfor. For å forstå noe som har mening, må vi fortolke delene ut fra 
en viss forhåndsforståelse av helheten. Delene forstås ut fra helheten og helheten ut fra delene 
i en stadig vekselvirkning. Hermeneutikken opererer med kvalitative forskningsmetoder for 
datainnsamling. Denne metode for datainnsamling søker å favne respondentens perspektiv, 
oppfatninger og forståelse i mest mulig naturlige omgivelser.  
 
Debatten omkring det vitenskapelige kan vurderes som et ledd i den historiske utviklingen i 
forholdet mellom kvantitativ og kvalitativ forskning. På den måten kan man se på debatten 
omkring det vitenskaplige som en metodedebatt. Metodestriden brøt først ut i Tyskland på 
slutten av 1800 – tallet. I Vesten gikk diskusjonen høylydt i 1970 – årene, og er blitt kalt 
positivismestriden. For videre innblikk i debatten omkring metodestriden anbefaler jeg 
Kalleberg (1996) og Ryen (2002).  
 
Strauss & Corbin (1990) opererer med en meget vid definisjon av hva man mener med 
kvalitativ forskning: ”Med kvalitativ forskning forstår vi enhver form for forskning som gir 
resultater som ikke stammer fra statistiske prosedyrer eller andre former for kvantifisering”. 
Likevel gjør de oppmerksom på at det er mulig også å kvantifisere kvalitative data, ved for 
eksempel å telle opp antall like sitater. 
 
Kvalitative metoder brukes gjerne når man vil vite mer om, eller beskrive menneskelige 
fenomen som erfaringer, opplevelser eller holdninger. Man kan videre bruke slike metoder for 
få innsikt i hvorfor mennesker tenker eller handler slik de gjør. Målet er å få økt forståelse 
snarere enn å finne forklaringer. Kvalitative metoder har sin styrke i å kunne stille åpne 
spørsmål uten forhåndsdefinerte svarkategorier. Kvalitative metoder omfatter blant annet 
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intervju av enkeltindivider eller grupper, deltagende observasjon og video- eller filmopptak. 
Dersom datainnsamlingen inngår i et forskningsprosjekt, vil man analysere disse på en 
systematisk måte. Observasjon eller samtaler skrives som regel ut i tekst før man ved ulike 
metoder grupperer og tolker resultatene. 
 
Kvalitative undersøkelsesmetoder kan deles inn på forskjellige måter som for eksempel i 
casestudier og i feltundersøkelser. En annen oppdelingsmåte er observasjoner, intervjuer og 
dokumentanalyser. De kvalitative metoder kan også inndeles etter forskerrollen der forskeren 
fungerer som: 
 

• ”fullstendig deltaker - ligner spionrollen fordi det er skjult for deltakerne at forskeren 
er i gang med datainnsamlingen 

• deltaker som observatør - rollen forskeren har dersom han er ansatt på en institusjon 
og personene vet at de inngår i en undersøkelse 

• observatør som deltaker - forskeren drar ut og foretar observasjoner og intervjuer, og 
personene vet at de inngår i en undersøkelse 

• komplett observatør - forskeren er skjult for personene som ikke vet at de blir iakttatt, 
eller den observatør som trer offentlig fram og forteller han vil offentliggjøre alt som 
han observerer eller får vite” (Kruuse 1999, s. 24) 

 
Målet for all kvalitativ forskning er at: 
 

• Forskeren forsøker å se det fenomenet han/hun studerer, innenfra. 
• Forskeren ønsker å skape en dypere og mer fullstendig forståelse for det fenomenet 

han/hun studere. 
• Det vil være fire hovedelementer av metodiske kvaliteter som skal prege denne 

tilnærmingsmåten: 
o Nærhet til undersøkelsesenheten 
o En ”sann” gjengivelse av hendelsen 
o Rapporten bør inneholde rent beskrivende stoff som handlinger, mennesker, 

aktiviteter i den grad dette er viktig for forståelsen av de forholdene en 
undersøker 

o Rapporten bør inneholde direkte sitat som viser undersøkelsesenhetens måte å 
uttrykke seg på, for å få den best mulige forståelsen 

• Kvalitativ forskning er påvirket av hermeneutisk og *fenomenologisk 
vitenskapsfilosofi 

 
2.1.3 Kombinasjon av metoder 
 
Forholdet mellom kvantitative og kvalitative tilnærminger til data framstår i dag som relativt 
pragmatisk. De klareste skillelinjene går nå ofte ikke mellom forskere som bruker henholdsvis 
kvantitativ og kvalitativ metode, men vel så ofte mellom forskere som benytter kvalitativ 
metode, men som tilhører ulike skoler innen dette hovedparadigme. Avstanden mellom 
forskere innen kvalitativ forskning er iblant større enn den er på tvers av hovedgruppene 
(Ryen 2002). Ofte er forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder blitt fremstilt som 
et enten - eller.  
 
*Fenomenologi: betyr å gå til fenomenet selv, å få forståelse av et fenomen slik den opplevelsesmessig trer fram 
for en person, er skeptisk overfor ensidige naturvitenskapelige metoder.  ” (kilde: Ascheougs kon. leksikon, 
1969) 
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I dag mener nok de fleste likevel at kvalitative og kvantitative tilnærminger ikke bør 
konkurrere med hverandre, men heller brukes sammen (trianguleres) for å kunne gi utfyllende 
informasjon (Patton 1990; Ely et al. 1993; Kruuse 1999; Krueger & Casey 2000). 
 
Det er problemstillingen, det man ønsker å undersøke, som er avgjørende for hvilke metode 
som er mest hensiktsmessig å bruke. Synet på vitenskapelighet blir i mindre grad knyttet 
sammen med noen bestemt forskningsmetode, men det er måten man innhenter og håndterer 
kunnskapen på som bestemmer hvorvidt den holder vitenskapelige mål. 
 
Filstead (1971) hevdet blant annet at kvantitative og kvalitative metoder i prinsippet er like 
vitenskapelige eller ikkevitenskapelige. De egner seg til å dra frem forskjellige aspekter av 
virkeligheten, og i siste instans bør de kunne supplere hverandre. 
 
Kalleberg (1996) sammenfattet konflikten mellom kvalitative og kvantitative forskere ved å 
påpeke at debatten skyldes uenighet om hvilke emner som skulle studeres, hvilke spørsmål 
man kunne stille og hvilke regler som skulle overholdes når man tolket det innsamlede 
materialet. I de seneste årene er det kommet en tilnærmelse mellom forskere som anvender 
henholdsvis kvalitative og kvantitative undersøkelsesmetoder (Kruuse 1999).  
 
Tidligere avfeide mange forskere innfor kvantitative tradisjoner debatten om kvalitativ 
forsknings status med at kvalitative studier til nød kunne benyttes som forstudier til 
kvantitative undersøkelser. Slike undersøkelser ble ansett til å være for lite vitenskapelige til å 
kunne få en framtredende posisjon. I dag finnes det flere aksepterte kombinasjoner av de to 
hovedstrategiene (Ryen 2002). Å kombinere metoder gir god mulighet når man ønsker å 
oppnå større bredde og innsikt i forståelsen av et fenomen. I Ryen (2002) er det nevnt tre 
forskjellige kombinasjonsmuligheter av de to forskningsmetodene:  
 

1. Når kvantitative metoder gis forrang 
2. Når kvalitative metoder gis forrang 
3. Når kvalitative og kvantitative metoder har lik status 

 
 
2.2 Om fokusgrupper 
 
2.2.1 Hva fokusgrupper er 
 
En rekke dokumenter er publisert som definerer hva vi mener med en fokusgruppe (Folch-
Lyon & Trost 1981; Marshall & Rossman 1995; Hellevik 1995; Powell et al. 1996; Morgan 
1998a; Barbour & Kitzinger 1999; Krueger & Casey 2000). Fokusgrupper er en spesiell form 
for grupper i forhold til hensikt, størrelse, sammensetning og prosedyrer (Krueger & Casey 
2000).  
 
Fokusgrupper har, som andre kvalitative forskningsmetoder, evnen til å generere kunnskap 
om, samt gi innsikt i de meninger og holdninger mennesker har. Man ønsker å få fram 
bredden av meninger og holdninger om et tema, framfor å kvantifisere (tallfeste) dataene. 
Informasjonen fokusgruppene fremskaffer, er nødvendigvis ikke representative for 
populasjonene deltakerne representerer. Forskjeller mellom ulike kategorier (segmentering på 
bakgrunn av demografiske forskjeller) av deltakere skal heller ikke generaliseres til 
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populasjonen (Folch-Lyon & Trost 1981; Marschall & Rossman 1995; Hellevik 1995; Powell 
et al. 1996; Morgan 1998a). 
 
Fokusgrupper skal være et redskap for å kunne kartlegge hvordan individer opplever ulike 
former for impulser eller endringer de presenteres for. Forståelsen av denne type data krever 
at forskeren forsøker å tolke deltakernes underliggende meninger. 
 
Vanligvis samler man en gruppe på 6 til 12 personer (Morgan 1998a; Krueger & Casey 2000) 
til å diskutere noe de alle har til felles. Deltakerne kalles også respondenter siden disse skal 
respondere på det som forskeren eller lederen (også kalt moderatoren) av gruppediskusjonen 
(fokusgruppen) har til hensikt å skaffe informasjon om. Respondentene velges, etter visse 
kriterier, fra en målgruppe hvis meninger, holdninger og ideer blir oppfattet som essensiell for 
studien. Varigheten anbefales videre å vare fra 30 til 120 minutter, avhengig av deltakernes 
interaksjon med temaet og av antall fokuserte tema (Morgan 1998a).  
 
Moderatorens hovedoppgave blir å lede diskusjonen og oppfordre respondentene til å ta del i 
samtalene rundt de fokuserte temaene, slik at både bredden og dybden i responsen ivaretas.  
 
Man skiller gjerne mellom to hovedtyper av intervju:  

o Det semistrukturerte intervju er delvis strukturert ved at man på forhånd har formulert 
formålet med undersøkelsen. Det vil si at intervjuet fokuserer på bestemte temaer og 
det er gjort en begrepsmessig og teoretisk forståelse av temaet som skal undersøkes. 
Forskeren har også formulert spørsmålsstillinger, en intervjuguide, men man er ikke 
bundet til kun å holde seg til disse spørsmålene da man kan utdype dem og stille 
uforberedte spørsmål. 

o Det ustrukturerte intervju er ikke fokusert på bestemte temaer og man har ikke på 
forhånd laget noen plan for hva man vil spørre om. Denne intervjuformen vil ligne en 
alminnelig samtale. 

 
Intervjuguiden er gjerne en guide/spørsmålsrekke som viser hvilke forskningsspørsmål man 
ønsker å fokusere på. Intervjuguiden kan være mer eller mindre strukturert, avhengig av 
forskningsspørsmålene man ønsker utdypet, og den erfaringen som moderatoren har som 
moderator. Morgan (1998a) anbefaler å ha en eller annen form for strukturert intervjuguide 
dersom man er nybegynner på feltet. Intervjuguiden har gjerne åpne spørsmål som overlater 
til deltakerne å bestemme retningen diskusjonen skal ta. Deltakerne på gruppen gis samme 
mulighet til å lytte og til å få tak i andre deltakeres holdninger, meninger og ideer. På den 
måten vil gruppemedlemmene kunne vekselvirke med hverandre. Gruppene gir individene 
mulighet til å kunne reflektere, utfordre hverandres synspunkter, opplevelser, erfaringer og 
holdninger og koble disse opp mot egne tanker. Dette kan gi grunnlag for ikke bare det å 
forstå hvorfor ting er som de er, men også hva som er årsaken til at de ble slik. Deltakere som 
tilsynelatende er uenige kan vise seg å handle ut fra samme verdisyn, mens deltakere som 
deler de samme ideer kan ha dette ut fra forskjellig erfaringer. Når deltakerne oppdager dette, 
kan diskusjonen nå nye dimensjoner og fremme dybdeforståelsen man er ute etter.  
 
Fokusgruppens kontinuerlige prosess med å dele og sammenligne tanker, ideer og holdninger, 
bidrar til at deltakerne selv aktivt deltar i analysen. Gjennom kontinuerlig analyse av 
deltakernes utsagn, kan moderatoren hele tiden ”finslipe” nye oppfølgingsspørsmål. På den 
måten vil forskeren (moderatoren) uten selv aktivt delta i diskusjonen kunne delta aktivt i 
prosessen med å gi retning i diskusjonen. Fokusgrupper er derfor en kvalitativ metode der 
man på forholdsvis kort tid kan frembringe målrettede data. Forskeren (moderatoren) vil 
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kunne få god innsikt i deltakernes følelser knyttet til temaet som diskuteres og hvilke 
synspunkter de som mottakere av eventuelle endringer og reformer sitter inne med.  
 
Den første avholdte gruppediskusjonen (fokusgruppen), blir gjerne betraktet som en 
pilotgruppe. Her blir det en utprøving av forskningsstrategien og intervjuguiden. I 
pilotgruppen kan man så få prøvd ut spørsmålsformuleringene og eventuelt modifisere hele 
eller deler av forskningsinstrumentet.  
 
Å transkribere en fokusgruppediskusjon vil si å skrive ordrett ned samtalene fra 
intervjuene/diskusjonene. Dette krever at alle diskusjonene er tatt opp på lydbånd. Denne 
prosessen krever også at en oversetter fra et muntlig til et skriftlig språk (Kvale 2001). 
Eksempler på dette kan være å få fram i transkriptet når respondenten for eksempel legger stor 
vekt på noe ved å bruke kroppsspråket, heve stemmen og lignende. 
 
Alle fokusgruppestudier har til felles at de består av planlegging, rekruttering, moderering, 
analyse og rapportering av de dataene man har skaffet til veie i fokusgruppene. Målet er å 
tilegne seg kunnskap ved å lytte til mennesker og lære fra dem. Forskeren avgjør på forhånd 
hvilke emner han/hun ønsker data i. Disse emnene ligger til grunn for diskusjonene i 
fokusgruppene.  
 
I denne studien er det plukket ut utsagn eller resultater fra FUN – undersøkelsen som 
deltakerne skal respondere på. Ved å undersøke den konteksten fysikklærerne opererer i, vil 
data kunne tolkes i et noe videre perspektiv. For å få til dette, er det behov for å tolke hvordan 
og hva lærerne tenker og mener, og hvorfor de opptrer som de gjør i forhold til fysikkfaget. 
Fokusgrupper kan fremskaffe en dypere forståelse av lærernes egen oppfatning av faget, samt 
den undervisningen som finner sted og/eller bør finne sted. 
 
Det finnes mange forskjellige måter å utføre fokusgrupper på (Morgan 1998a). Studiene til 
Paludan (1999), Skala et al. (1999), Rønning (1999), Osborne & Collins (2000), Osborne & 
Collins (2001) og Guttersrud (2001) viser at det også er forskjellige måter å organisere 
fokusgrupper på. 
 
2.2.2 Fokusgrupper i et historisk perspektiv 
 
Fokusgrupper har vært en anvendt metode i samfunnsforskning helt siden 1920-årene. Merton 
og Lazarsfeld var kolleger i Departement of Sociolgy ved Colombia Universcity. De 
samarbeidet og utviklet gruppeintervju like før 2. verdenskrig og bidro blant annet til å utvikle 
propagandamateriale for hjemmefronten (Krueger & Casey 2000). Deres første 
fokusgruppeintervjuer er veldokumentert av Merton (Wibeck 2000). Da Merton ble innbudt 
til å observere en av gruppene, reagerte han på at intervjueren stilte ledende spørsmål og 
foreslo at deltakerne skulle få snakke mer selv under intervjuet. Lazarfeld ba da Merton om å 
fungere som moderator i en av gruppene. Det ble opptakten til arbeidet med fokusgrupper.  
 
Etter 2. verdenskrig skrev Merton og to av hans studenter, Patricia Kendell og Majorie Fisher 
boka ”The Focused Interview” som ble publisert i 1956. Denne boka ble en klassiker når det 
gjelder fokusgrupper (Wibeck 2000). Gruppeintervjuene fikk via denne boka navnet 
”fokusgrupper”. Boka er seinere blitt revidert mange ganger (Merton 1987; Morgan 1998a; 
Merton et al. 1990). Mertons pionerarbeid ble fra 1950-tallet tatt i bruk i markedsforskingen 
men ble ikke akseptert i akademiske kretser som fullverdig forskning, fordi det ga liten 
mulighet til å generalisere ut fra dataene som ble samlet inn. Siden det i kvalitative 
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undersøkelser er enda mindre kontroll på de variablene som påvirker resultatet enn det er i 
kvantitative undersøkelser, ble resultatene sett på som verdiløse og kunne i beste fall kun bli 
sett på som egnede forundersøkelser til kontrollerte kvantitative undersøkelser (Krueger & 
Casey 2000). Fra 1950 til 1980 – tallet ble fokusgrupper nesten aldri brukt i andre 
sammenhenger enn i markedsundersøkelser (Wibeck 2000). Utover 1980-årene har man 
derimot sett en økende akademisk interesse for bruk av fokusgrupper (Morgan 1998a).  
 
Vitenskapelige artikler der fokusgrupper er brukt som metode er ikke lenger uvanlig. 
Fokusgrupper tillempes i dag innen vidt forskjellige disipliner som er mer eller mindre 
forskningsrettet. Her kan blant annet nevnes sosiologi, medie- og kommunikasjonsvitenskap, 
folkehelsevitenskap, sosialmedisin og markedsføring (Wibeck 2000). Det som ofte 
undersøkes er hvordan hensikter, holdninger og ideer uttrykkes i en gruppe. Det handler med 
andre ord om å samle inn data gjennom gruppeinteraksjon, noe som skiller en fokusgruppe fra 
andre virksomheter der flere deltakere inngår, men der interaktive diskusjoner ikke på samme 
vis står i fokus (Wibeck 2000). 
 
For en mer utfyllende teoretisk betraktning om fokusgruppen som forskningsinstrument, vil 
jeg anbefale Øystein Guttersruds hovedoppgave (2001).  
 
 
2.3 Begrunnelse for valg av en kvalitativ undersøkelse ved hjelp av 
fokusgrupper 
 
I denne hovedoppgaven har vi benyttet det Kruuse (1996) kaller en kvalitativ intervjumetode, 
gjennom fokusgrupper.  
 
Målet var å fremskaffe et mangfold av data, og på den måten søke etter en dypere innsikt som 
kunne underbygge de kvantitative dataene fra FUN - undersøkelsen. Deltakerne til 
fokusgruppen var fysikklærere i den videregående skolen med undervisningsbakgrunn i 2FY 
og 3FY etter Reform 94. 
 
Selve diskusjonene i fokusgruppene er dataene i undersøkelsen. Vi kan lære mye av 
erfaringene og meningene i gruppen, men ikke så mye om hver enkelt (Morgan 1998a; 
Morgan 1998b; Krueger  & Casey 2000). 
 
2.4 Planleggingsfasen 
 
Planleggingen er ikke noe man gjør seg ferdig med før fokusgruppen gjennomføres. 
Planleggingen er en kontinuerlig prosess gjennom hele studien (Morgan 1998a). Morgan 
hevder videre at planlegging og analyse må sees i sammenheng, og at planlegging og analyse 
er selv studien. Planleggingen er spesielt viktig når prosjektet skal inngå i et større 
forskningsprosjekt, som i dette tilfellet er FUN - prosjektet.  
 
Planleggingen gikk over i en fase hvor man måtte bestemme hvordan man skulle kunne 
rekruttere deltakerne til gruppene. Segmenteringen av gruppene ble det også raskt tatt en 
avgjørelse på. Siden resultatene fra FUN - undersøkelsen ikke ga nevneverdig forskjeller på 
kvinnelige og mannlige lærerers svar, ble det i forskerteamet bestemt at det ikke var 
nødvendig å rekruttere egne kvinner- og manns- grupper. Det ble derimot forsøkt å rekruttere 
to kvinner på hver av gruppene som ble avholdt. Parallelt med rekrutteringen (se kap. 2.5) ble 
det jobbet med intervjuguiden (se kap. 2.6), som skulle danne rammen rundt diskusjonen. 
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Intervjuguiden ble prøvd ut i forskerteamet (veiledningsgruppen). Etter flere runder med 
spørsmålsformuleringene, ble intervjuguiden prøvd ut i den første fokusgruppen som ble 
avholdt og som blir betegnet som en pilotgruppe.  
 
 
2.5 Rekrutteringen  
 
Siden fysikklærere, i likhet med andre lærere, stort sett er vant til å snakke i grupper, valgte vi 
ikke å rekruttere flere enn 8 deltakere på hver gruppe. I ettertid vil jeg kanskje si at det også er 
i overkant av hvor mange deltakere som er fordelaktig. Mange av deltakerne var veldig aktive 
og hadde mange meninger om de aktuelle temaene som kom opp. I en av gruppene hadde vi 5 
deltakere, og det er nok grensen nedad en bør ha for å få til en god både bredde- og dybde- 
diskusjon. For få deltakere kan lett gjøre at bredden i synspunktene blir liten. 
 
Ved å danne homogene grupper har man mulighet til å danne kompabile grupper (Morgan 
1998b). Med det menes at deltakerne gis mulighet til å fungere sammen og til å danne 
diskusjoner. Det var viktig at deltakerne var komfortable med hverandre, slik at de kunne 
utlevere sine meninger og holdninger til hverandre.  
 
Alle respondenter fikk samme referansegrunnlag gjennom forhåndsendt materiale om FUN – 
undersøkelsen som var publisert i Fysikkens Verden 62 (4) (Henriksen et al. 2000), og ved at 
samme introduksjon (Appendiks C) ble lest opp i alle gruppene før diskusjonen. På den måten 
fikk deltakerne felles utgangspunkt for samtalene. 
 
For å rekruttere lærerne, brukte jeg adresselisten til Fysikklærerforeningen. Ved tre tilfeller, 
ringte jeg skoler som tilbudte 2FY og 3FY, fordi det var skoler som lå i nærheten av den 
skolen jeg hadde fokusgruppen på. Dette gikk greitt, selv om det både var mer tidkrevende og 
vanskeligere å få tak i aktuelle lærere på den måten. Jeg ringte lærerne hjem på kveldstid og 
snakket med hver enkelt. Gjennom samtalene med hver enkelt deltaker (Appendiks A), ble 
det lagt vekt på at det i denne hovedoppgaven var vedkommendes erfaring med undervisning i 
fysikkfaget som var sterkt ønsket. Dersom vedkommende var villig til å komme, sendte jeg en 
beskrivelse av hva hovedoppgaven min gikk ut på (Appendiks B), samt resultatene som til da 
forelå fra FUN - undersøkelsen (Henriksen et al. 2000). Dette skulle danne utgangspunkt for 
selve diskusjonen. Alle deltakerne fikk på den måten samme forhåndsinformasjon. Dette ga 
alle mulighet for å stille med samme utgangspunkt, noe som også er anbefalt av Morgan 
(1998b). Det var ikke en nødvendig forutsetning at resultatene fra FUN - undersøkelsen var 
kjent på forhånd. Jeg hadde under diskusjonen kopiert noen av de resultatene som forelå fra 
undersøkelsen, slik at jeg under diskusjonen tok utgangspunkt nettopp i noen av disse 
(Appendiks E). 
 
To dager før selve fokusgruppen skulle finne sted, ringte jeg deltakerne på nytt for å høre om 
de hadde fått brevet mitt, og om de fremdeles hadde mulighet til å komme. Dette ga meg 
mulighet til å kunne minne dem på avtalen vi hadde. Ved ett tilfelle fikk jeg da også mulighet 
til å rekruttere en annen person fordi den opprinnelige personen ikke hadde mulighet til å 
komme den aktuelle dagen. 
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2.6 Intervjuguiden 
 
En intervjuguide er en plan over hvilke spørsmål som skal stilles til gruppen og i hvilke 
rekkefølge spørsmålene skal stilles. I følge Kreuger (1998a) bør en intervjuguide for 
fokusgrupper bestå av fem hovedtyper av spørsmål; åpning-, introduksjon-, overgang-, 
nøkkel- og avslutningsspørsmål. Alle spørsmålene som er nevnt ovenfor fyller en særegen 
funksjon, men viktigheten av dem varierer (Nøtnæs 2001).  
 
Spørsmålssekvensering er et kjennetegn på fokusgruppeintervjuer og grunnen til at vi bruker 
”fokus” i tittelen. I denne fokusgruppestudien har jeg valgt å bruke det Morgan (1998b) kaller 
en moderat grad av struktur i intervjuguiden. Dette ga mulighet til å adressere bestemte 
spørsmål som vi ønsket fokus på til deltakerne, men ga også mulighet for deltakerne til å 
kunne diskutere seg imellom. De sentrale spørsmålene i denne studien krevde at deltakerne, 
respondentene, reflekterte sitt eget syn på virkeligheten ut fra sitt eget ståsted. For å oppnå 
det, tar en del av de sentrale spørsmålene utgangspunkt i lærernes egne erfaringer med 
undervisning i fysikkfaget.  
 
Krueger (1998a) hevder at deltakerne ikke nødvendigvis svarer på de spørsmålene som 
moderatoren stiller, men det de selv tror at moderatoren spør om. Deltakernes ståsted til 
diskusjonstemaene har betydning for deltakernes respons. Oppfølgingsspørsmål brukes 
dersom respondentene ikke kommer innom det man ønsker, når diskusjonen stopper opp eller 
når diskusjonen går ut over emnet man skal diskutere. 
 
De fokuserte sekvensene skal gi mening til deltakerne og gir mulighet for deltakerne til å si 
sin mening og skal bygge på deres eget syn. I det følgende skal jeg se nærmere på hva som 
kjennetegner de ulike spørsmålene og gi konkrete eksempler på hver av dem. 
 
Åpningsspørsmål 
Alle deltakerne må svare på åpningsspørsmålet. Spørsmålet bør være slik utformet at det er 
enkelt å svare på det. Åpningsspørsmålet skal tjene to hensikter (Nøtnæs 2001). For det første 
skal det gi alle deltakerne en anledning til å snakke (også de som vanligvis forholder seg tause 
i forsamlinger) så tidlig som mulig, for det andre skal deltakerne bli oppmerksomme på hvor 
like de er hverandre. 
 
Åpningsspørsmålet (Appendiks D) hvor jeg spurte om navn og hvor de jobbet, startet jeg med 
før introduksjonen ble lest opp for deltakerne. I forkant av det, hadde de laget navnskilt som 
de hadde foran seg under selve diskusjonen. Dette var ment å kunne lette gruppeinteraksjonen 
ved at respondentene lettere kunne adressere spørsmål og kommentarer til de andre. 
 
Introduksjonsspørsmål 
Introduksjonsspørsmålet introduserer temaet som skal være gjenstand for diskusjon. Det skal 
gi deltakerne anledning til å gi uttrykk for egne erfaringer og syn på temaet. 
Introduksjonsspørsmålet er ofte formulert som et åpent spørsmål som får deltakerne til å 
komme med erfaringer og betraktinger om temaet. Selv om samtalene under 
introduksjonsspørsmålene ikke er like fokuserte som under nøkkelspørsmålene, kan det gi 
viktig informasjon (Nøtnæs 2001).  
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Overgangsspørsmål 
Overgangsspørsmålet utgjør den logiske forbindelsen mellom introduksjonsspørsmålet og 
nøkkelspørsmålene (Kreuger 1998a). Det skal hjelpe deltakerne til å se temaet i et større 
perspektiv og i løpet av overgangsspørsmålet blir deltakerne gjort kjent med de andre 
deltakernes syn på temaet. Skillet mellom overgangsspørsmålet og introduksjonsspørsmålet er 
at overgangsspørsmålet går mer i dybden på deltakernes erfaring og forståelse. Mens 
introduksjonsspørsmålet bringer temaet fram i lyset, danner overgangsspørsmålet 
forbindelsen mellom deltakere og tema (Nøtnæs 2001). 
 
I denne studien ble det ikke laget spesielle overgangsspørsmål, men introduksjonsspørsmålet 
ble fulgt opp av en del oppfølgingsspørsmål, slik at respondentene fikk delt sine erfaringer på 
resultatene som forelå fra FUN. 
 
Nøkkelspørsmål 
Nøkkelspørsmålene utgjør kjernen i intervjuguiden. Det er disse spørsmålene som skal sørge 
for at forskeren får den informasjonen han/hun ønsker seg. Det er vanlig å stille to til fem 
nøkkelspørsmål i en fokusgruppe. Nøkkelspørsmålene er ofte de spørsmålene som først blir 
utviklet i planleggingsprosessen, og det er de spørsmål som krever størst oppmerksomhet i 
analysen. De forannevnte spørsmålene bør bare ta noen minutter, mens det på hvert av 
nøkkelspørsmålene er vanlig å sette av ca. 10 – 15 minutter. Denne type spørsmålene bør 
tillate deltakerne å reflektere og tenke på egne erfaringer med det aktuelle temaet. Når de 
reflekterer og snakker om egen erfaring, vil de også høre på andres erfaringer. Lytteprosessen 
er et karakteristisk trekk ved fokusgruppeintervjuet. De kommenterer, kan være enige eller 
uenige eller bygger videre på andres kommentarer. Fokusgruppeintervjuene vil hjelpe 
deltakerne til å huske egne erfaringer og sammenligne deres egne erfaringer med andre. 
Spørrestrategier som fungerer bra er å spørre deltakerne om å kommentere både positive og 
negative erfaringer eller observasjoner. Strategien fungerer best når man spør om positive 
temaer før negative. Spørsmålene bør også begynne med generelle spørsmål for så å lede til 
spesifikke spørsmål, eller fra abstrakte til spesifikt mer fokuserte spørsmål (Krueger 1998a; 
Krueger & Casey 2000).  
 
Spørsmålene bør være mest mulig åpne for å få frigitt hva respondentene har i tankene, i 
motsetning til hva intervjueren, eller moderatoren har i tankene. ”Tenke tilbake spørsmål” ber 
deltakerne om å reflektere på egne/ personlige erfaringer. Spørsmålet spør hva personen har 
gjort i motsetning til hva personen ønsker skal bli gjort. Noen eksempler: 
 

• Tenk tilbake på sist time.. 
• Hva syntes du.. 
• Hva følte du.. 
• Hva fikk du.. 
• Hva likte du best.. 
• Hva likte du minst.. 

 
Nøkkelspørsmålene, i intervjuguiden spørsmål 1 og 2 (om rekrutteringen til fysikkfaget), 
spørsmål 3 og 4 (om fysikkfagets innhold) og spørsmål 5 (om selve fysikkundervisningen), er 
spørsmål som skal belyse selve studien. Til hvert nøkkelspørsmål er det ofte lagt inn et 
introduksjonsspørsmål, som er ment å gi en introduksjon eller grov skisse av 
diskusjonstemaet. Dette starter hele diskusjonen, og er oftest et åpent spørsmål som kan 
stimulere til å dele synspunkter på diskusjonstemaet. Man kan her for eksempel spørre om en 
definisjon eller forklaring. 
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Under diskusjonen av nøkkelspørsmålene kan det framkomme interessant informasjon som 
gjør krav på utdyping. Det er derfor viktig at moderatoren hele tiden er forberedt på å følge 
opp med spontane oppfølgingsspørsmål. 
 
Oppfølgingsspørsmålene er i intervjuguiden benevnt som b), c) osv. Dette er spørsmål som 
stilles til hele gruppen hvor alle oppmuntres til å svare. Dette kan være spørsmål som: 
 

• Hvilke utfordringer er størst? 
• Hvilke er viktigst, osv. 
 

Oppfølgingsspørsmål følges ofte opp spontant, og er ikke nødvendigvis skrevet ned i 
intervjuguiden. Dette er spørsmål som man som moderator bør være forberedt på allikevel, 
slik som: 
 

• Hva kan vi gjøre med dette? 
• Har noen noe annet å si? 
• Har noen en annen oppfatning? 
• Hvem har annet å si? 
• Hva føler dere andre om dette? 
• Jeg ser folk nikke på hodet; fortell mer om det? 
• Vi ønsker å høre alle forskjellige synspunkter på dette. Osv. 
 

I mange gruppediskusjoner kan folk gi vage eller kryptiske kommentarer som kan ha mange 
meninger. Såkalte prober (Morgan 1998b) eller oppfølgingsspørsmål kan stilles for å tolke 
uklarheter eller tvetydige utsagn. Oppfølgingsspørsmål stilles etter spørsmål eller 
kommentarer de logisk følger fra, og vil kunne fange opp tanker deltakerne har gjort seg etter 
å ha lyttet og reflektert over andre deltakeres syn, og vil kunne bidra til konstruere nye ideer 
blant deltakerne. Denne type spørsmål bør brukes med forsiktighet og bare der det har 
essensiell betydning for studien. Fordelen med noen slike oppfølgingsspørsmål tidlig i 
gruppediskusjonen er at det gir signaler til hele gruppen om at det er viktig å formulere seg 
presist. Mye brukt vil denne type spørsmål ta verdifull tid, eller vil kunne ødelegge 
gruppedynamikken. Oppfølgingsspørsmål bør brukes og ble brukt de gangene diskusjonen 
stoppet opp eller tok en retning som ikke var ønskelig i forhold til temaet vi diskuterte akkurat 
der og da. Noen eksempler på denne type spørsmål kan være: 
 

• Kan du gi eksempler? 
• Kan du si mer? 
• Vær så snill å forklare hva du mener! 
• Hvordan fungerer det, osv.. 

 
Guiden er delt inn i fire sentrale spørsmål, eller nøkkelspørsmål, som danner grunnlaget for 
selv studien. Dette var spørsmål som først ble utviklet, i samarbeid med forskerteamet. På 
gruppene ble disse spørsmålene tillagt størst vekt i forhold til den tiden vi hadde til rådighet. 
Guiden jeg har brukt er bygd opp omkring tre hovedtemaer. Dette er ”Rekrutteringen til 
fysikkfaget”, ”Fysikkfagets faglige innhold” og ”Selve fysikkundervisningen”( spørsmål 1, 2 
og 3 Appendiks D). Jeg satte av femten til tjue minutter til hvert av hovedtemaene under 
gruppediskusjonene. I spørsmålsguiden jeg hadde foran meg under diskusjonene, var 
tidsrammen markert i margen, slik at jeg kunne minne meg selv på tidsbruken. Dette var 
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nyttig, da diskusjonene tidvis gikk veldig godt, og det var lett å la diskusjonen flyte ut i tid. På 
ingen av gruppene klarte jeg helt å holde tidsrammen på akkurat 90 minutter.  
 
Avslutningsspørsmål 
Foruten å avslutte diskusjonen gjør avslutningsspørsmålene deltakerne i stand til å reflektere 
over kommentarer som er gitt tidligere under diskusjonene. Det eksiterer tre typer 
avslutningsspørsmål: ”alt tatt i betrakting spørsmål”, ”oppsummeringsspørsmål” og 
”sluttespørsmål” (Nøtnæs 2001). Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig tid til den 
sekvensen. 
 
”Alt tatt i betraktning spørsmål” 
På slutten av et intervju eller en diskusjon er det vanlig å stille deltagerne et spørsmål som gir 
dem anledning til å komme med en sammenfattende kommentar. Spørsmålet skal gi 
deltakerne anledning til å reflektere over egne synspunkter på temaene som er diskutert. 
Dersom en deltaker har kommet med motstridende syn under diskusjonen, så gir det 
deltakeren mulighet til å klargjøre hva han/hun mener. Dette er nyttig for analysen av dataene 
fordi det hjelper forskeren med å tolke uklare synspunkter. Alle deltakerne blir vanligvis stilt 
denne type spørsmål.  
 
Spørsmål 4 og 5 (Appendiks D), var ment til å oppsummere diskusjonen. Respondentene ble 
oppfordret til komme fram med hvilke tiltak de syntes var viktigst å sette i verk for å 
rekruttere flere til fysikk, samt tiltak de syntes var viktigst å sette i gang for å få flere til å 
fortsette videre med fysikk. Her ble alle respondenter spurt ved at man spurte hver enkelt 
deltaker om deres synspunkter. 
 
”Oppsummeringsspørsmål” 
Hensikten med oppsummeringsspørsmålet er at moderatoren skal få anledning til å forsikre 
seg om at hans/hennes tolkninger av hva som er sagt er riktige. Dette kan bidra til å klargjøre 
tvetydige uttalelser fra deltakerne. Det er her vanlig at moderatoren stiller spørsmålet etter at 
han/hun har gitt en oppsummering av hva som er sagt tidligere under diskusjonen. 
 
Dette ble ikke gjort i denne studien, men jeg brukte oppfølgingsspørsmål under selve 
gruppediskusjonen for å oppsummere under hvert av nøkkelspørsmålene. 
 
”Sluttspørsmål” 
Dette siste spørsmålet skal fungere som et slags garantispørsmål (Nøtnæs 2001). Det skal 
sikre at viktige poenger ikke blir oversett av gruppen. Sluttspørsmålet er særlig viktig i starten 
av en serie med fokusgrupper. Det kan hende at planleggerne av intervjuguiden har oversett 
forhold som burde vært gjenstand for diskusjon i fokusgruppen. For at spørsmålet skal 
fungere godt, er det viktig at det er avsatt nok tid til spørsmålet.   
 
I pilotgruppen fungerte spørsmål 6 i intervjuguiden (Appendiks D) som sluttspørsmål. Der ble 
det spurt om det var noe vi ikke hadde snakket om som de følte burde vært diskutert og om de 
hadde noen gode råd til meg som moderator neste gang. Her fikk jeg tilbakemelding på at det 
kunne vært lurt å utfordre lærerne på for eksempel flere elevuttalelser. Etter pilotgruppen ble 
derfor intervjuguiden justert noe ved at det under alle hovedtemaene ble lagt inn elevuttalelser 
fra Guttersruds fokusgruppestudie (2001) med fysikkelever, som lærere skulle respondere på. 
Justeringen utgjorde såpass lite at pilotgruppen inngår i selve analysen. 
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2.7 Hovedtemaene som er berørt i denne hovedoppgaven 
 
Spørsmål 1a og b (Appendiks D) står fram som inngangen til et av de sentrale spørsmålene fra 
FUN-undersøkelsen. Dette hadde med rekrutteringen til fysikkfaget å gjøre. På bakgrunn av 
figur 1 (Appendiks E) fra FUN-undersøkelsen som viser ”elevers og studenters vurdering av 
hva betydningen av ulike påvirkningsfaktorer for deres valg av fysikk”, forsøkte vi å få fram 
hvilke påvirkningsfaktorer som man trodde lå bak når elevene sier at det er egen interesse og 
evner som er mest avgjørende når de skal bestemme seg for å velge 2FY. Vi kom videre inn 
på hva som påvirker elevenes interesser, hvem som kan påvirke interessen og hvordan 
interesse kan skapes hos elevene. FUN - undersøkelsen viste at læreren som påvirkningsfaktor 
for valg av fysikk, var forholdsvis liten. Vi kom i diskusjonen derfor inn på om lærerne selv 
trodde at deres rolle hadde så liten plass som undersøkelsen viste.  
 
Videre ble det diskutert hvilke evner elever som valgte fysikk burde/måtte ha for å kunne 
greie seg i fysikkurset. 
 
Siden FUN - undersøkelsen viste at mange ville slutte med fysikk etter 2FY (spørsmål 1e 
Appendiks D) og deriblant mange jenter, kom vi inn på om de elevene som slutter er de som 
burde slutte. Her skulle respondentene ta utgangspunkt i den siste 2FY klassen de selv hadde 
hatt. I spørsmål 1d, ble lærerne utfordret på en typisk elevuttalelse som kom fra Guttersruds 
hovedoppgaven med fysikkelever, hvor elevene ønsket mer informasjon om ”hva fysikk er for 
noe”, før de velger studieretningsfagene. 
 
Spørsmål 2a, e og f tok utgangspunkt i figur 2 og 3  (Appendiks E). Dette hadde med 
fysikkfagets innhold slik det fremstår for elevene. Figur 2 viste ”2FY- og 3FY-elevers 
vurdering av fysikkfaget”, og viser at elevene stort sett er fornøyd med fysikkfaget og 
undervisningen, men ca halvparten opplever faget som vanskelig og krevende. Dette dannet 
utgangspunkt for en generell erfaringsutveksling blant lærerne. Mer spesifikt kom vi i 2b inn 
på hvilke læreplanmål lærerne opplevde som spesielt vanskelig å realisere, og i 2d inn på 
hvilke emner de startet med i 2FY og hvilke erfaringer de hadde med oppstarten i 2FY.  
 
I figur 3 (Appendiks E) tok vi utgangspunkt i ”elever, studenters og læreres vurderinger av 
hva som er viktig i skolefysikken”. Der viste undersøkelsen mange sammenfallende 
oppfatninger blant elever, studenter og lærere, men det var forholdsvis stor forskjell på lærere 
og elevers vurdering av viktigheten med eksperimentelt arbeid i fysikk. Eksperimentelt arbeid 
ble av elevene i FUN - undersøkelsen, ansett som mye mindre karakteristisk for fysikkfaget 
enn blant lærere. Dette til tross for at elevene likte eksperimentelt arbeid veldig godt. Her ble 
det diskusjon om hvordan det kunne bli slik at oppfattelsen blant elever og lærere var såpass 
forskjellig. Til slutt i temaet om fysikkfagets innhold (spørsmål 2f, Appendiks D), fikk vi 
synspunkter på hvilke råd lærerne kunne tenke seg å gi til en ny læreplangruppe med henblikk 
på fysikkfagets innhold ut fra de erfaringer de hadde med undervisning i fysikk. 
 
Det tredje hovedtemaet i denne undersøkelsen ble berørt i spørsmål 3 i intervjuguiden. Den 
tok utgangspunkt i figur 4 (Appendiks E), som viser” elever og læreres vurderinger av hvor 
ofte ulike undervisningsformer er i bruk i fysikkurset de arbeider med, og elevenes ønsker om 
hvor ofte de gjerne ville at de ulike undervisningsformer skulle forkomme”. FUN - 
undersøkelsen viste at elever og lærere stort sett var enige med lærerne i hva som forgår i 
fysikktimene, men vi tok i diskusjonen utgangspunkt i at elevene ønsket mer av det man i 
undersøkelsen kan kalle kvalitative undervisningsformer. Under diskusjonene ble vi enige om 
å bruke samme definisjon av kvalitative undervisningsmetoder som FUN - undersøkelsen 
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brukte, nemlig at det er ”fysikk uten bruk av matematikk”. Undersøkelsen viste også at 
elevene ønsket i større grad diskusjoner og demonstrasjoner av begreper i fysikk i plenum, 
enn i grupper. Dette ble berørt under alle gruppediskusjonene. Lærerne ble i 3b utfordret på 
elevuttaleser fra Guttersruds undersøkelse, hvor det kom fram at: ”diskusjoner i plenum ofte 
foregikk mellom læreren og noen få elever i klassen”. 
 
Resultatene fra disse diskusjonene er behandlet i kapitel 3. 
 
 
2.8 Praktisk gjennomføring av fokusgrupper 
 
Det ble servert kaker, kaffe og drikke under selve fokusgruppediskusjonen. Som godtgjørelse 
for deltakelsen fikk deltakerne en bok og et temahefte fra Skolelaboratoriet i fysikk. Dette var 
ikke annonsert på forhånd.  
 
Selve diskusjonen ble for Oslogruppene avholdt på Skolelaboratoriet i fysikk ved UiO. Den 
første Oslogruppen var pilotgruppe hvor fem deltakere fra fem forskjellige skoler var 
representert. Tre av de innkalte deltakerne meldt sykdomsforfall den dagen (to kvinner og en 
mann). I den andre Oslogruppen, meldte to deltakere sykdomsavbud (en mann og en kvinne). 
De seks deltakerne som stilte var fra tre forskjellige skoler. I den tredje Oslogruppen møtte 
alle åtte deltakere opp, og 6 forskjellige skoler var representert.  Lillestrømsgruppen ble 
avholdt på Lillestrøm videregående skole med deltakere fra fem videregående skoler i 
nærheten. En deltaker meldte der avbud på grunn av sykdom. Asker-gruppen ble avholdt på 
Asker videregående skole, hvor fire videregående skoler var representert. Drammensgruppen 
ble avholdt på Strømsø videregående skole med tre videregående skoler representert. I disse 
to siste gruppene møtte alle åtte deltakerne opp. 
 
Alle fokusgruppediskusjonene ble tatt opp på lydbånd. Under selve fokusgruppediskusjonen 
hadde jeg med en assistent som hadde til oppgave å snu kassettene samt å ta notater under 
selve diskusjonen. Dette skulle fungere som en sikkerhetsventil i tilfelle opptaket av 
samtalene ble dårlige. Jeg hadde ingen problemer under selve opptakene på noen av gruppene.  
 
Assistenten hadde også til oppgave å notere ned noe av det som ikke kan fanges opp gjennom 
det respondentene uttaler muntlig. Dette kan ha med selve gruppeinteraksjonen å gjøre. Ved 
samtale med assistenten etter avholdt fokusgruppe kan moderatoren altså få hjelp til verdifull 
tolkning av hva som har foregått innad i gruppene samt få tilbakemelding på sin rolle som 
moderator under diskusjonen. Dette var en nyttig tilbakemelding for å kunne gjøre en enda 
bedre jobb som moderator neste gang. 
 
I de tre første gruppene, var veilederne mine Carl Angell og Anders Isnes med som 
assistenter. Til tross for at de var godt kjent av deltakerne mener jeg at diskusjonene fungerte 
greitt. Til å begynne med hadde jeg inntrykk av at deltakerne i større grad henvendte seg til 
disse ved øyekontakt til tross for at det var jeg som moderator som stilte spørsmålene. Da 
diskusjonene hadde gått en stund, avtok dette noe og jeg følte at det var uvesentlig at de var 
tilstede, dette fordi lærerne i stor grad refererte til egne erfaringer fra fysikkundervisningen. 
På Lillestrømsgruppen var en annen hovedfagsstudent, Øystein Guttersrud, med som 
assistent. På Asker-gruppen var en læreskolestudent med som assistent. Veilederen hennes 
var en av deltakerne i fokusgruppen. I den siste fokusgruppen var en forlagsperson med som 
assistent. 
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 2.9 Om å moderere og lede fokusgruppediskusjoner 
 
Moderatorens oppgave er å lede diskusjonen i gruppene uten selv å delta aktivt i diskusjonen 
eller vise et kroppsspråk som kan lede deltakerne til å få bekreftelser eller avkreftelser på 
synspunkter de kommer fram med (Krueger 1998b). Krueger legger videre vekt på at 
moderatorens oppgaver består i å oppfordre til fokuserte diskusjoner ved å lytte og lære. 
Moderatoren skal gjennom en mer eller mindre strukturert guide holde fokuset, men 
deltakerne skal tillates å følge sine egne prioriteringer i diskusjonen. Moderatoren kan/må 
gripe inn i diskusjonene for å utfordre deltakerne til å forklare, forsterke eller underbygge sine 
erfaringer, meninger eller holdninger (Krueger 1998b).  
 
Respondentene gis mulighet til å komme med emner eller temaer som moderatoren ikke 
nødvendigvis har tenkt på, og tillater individuell refleksjon på spesielle emner inne i gruppen. 
Deltakere med forskjellig syn kan utfordre hverandre til å utdype det han/hun mener og/eller 
til å forsvare det han/hun mener. Kvalitativ datainnsamling vil på denne måten skaffe rike og 
detaljerte beskrivelser av folks erfaringer, forståelse og syn på spesielle områder. Slik 
forskning søker å utvikle en dypere forståelse av de sentrale fokuserte temaene som ikke bare 
uttrykker hva deltakerne tenker, men også hvorfor de tenker slik.  
 
Moderatoren skal i følge Krueger (1998a) kjenne sin intervjuguide så godt at han/hun er i 
stand til å ”bevege seg rundt i den”. Dette ble det behov for i flere av gruppene, fordi 
deltakerne kom inn på emner som i utgangspunktet var planlagt å bli berørt seinere i 
diskusjonen. I enkelte tilfeller ble deltakerne bedt om å vente med den videre diskusjonen i 
emnet til seinere, mens i andre situasjoner var det naturlig å hoppe i intervjuguiden og 
eventuelt å gå tilbake til det opprinnelige temaet seinere. Denne avgjørelsen ble tatt der og da, 
avhengig av konteksten. 
 
Moderatoren søker å skape en omgivelse i fokusgruppen som kan oppmuntre deltakerne til å 
dele oppfatninger, syn og holdninger. Spørsmålene brukt i intervjuguiden ble utprøvd på 
forskerteamet og i pilotgruppen, både for å få språket i spørsmålene tilpasset deltakerne på en 
så naturlig måte som mulig og for å se om spørsmålene fungerte etter intensjonen.  
 
Krueger (1998b) hevder at moderatorens respekt for deltakerne er av de mest betydningsfulle 
faktorer for kvaliteten av resultatet av fokusgruppen. Selv om deltakere viser mangel på 
kunnskap eller erfaring, eller at man har hørt de fleste argumenter før, så fortjener deltakerne 
respekt og aktiv lytting. Moderatoren må ha tro på at deltakerne har verdifull visdom, uansett 
utdanningsnivå, erfaring eller bakgrunn. Empati og positivt syn er kritiske kvaliteter for 
effektiv moderering. 
 
Som moderator er det viktig å være forberedt på at gruppestrukturene kan være forskjellig. 
Man kan risikere å få dominerende respondenter, stille respondenter eller forstyrrende 
respondenter på gruppene. På forhånd er det derfor viktig å ha lagd strategier for hvordan 
dette skulle håndteres. Når man tar imot gruppen kan man prøve å følge med å forsøke å 
fange opp dette på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dominerende personer i gruppen, kan 
man om mulig settes ved siden av moderatoren. Man kan prøve å ikke ha øyekontakt med 
vedkommende eller spørre andre først, selv om vedkommende har bedt om ordet. Man kan for 
eksempel spørre hele gruppen: 
 

• Hvem har annet å si? 
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• Har noen en annen oppfatning? 
• Hva føler dere andre? 
• Vi ønsker å høre forskjellige synspunkter på dette. Hvem har annet å si? 

 
Dersom du som moderator ser at det er spesielt stille respondenter blant deltakerne, kan du 
om mulig sette vedkommende rett ovenfor moderatoren. På den måten kan man prøve å få 
øyekontakt og spørre vedkommende direkte, gjerne ved å bruke navnet. 
 
Forstyrrende respondenter kan være personer som sitter og småprater med sidemannen eller 
kommenterer momenter på siden av selve gruppediskusjonen. Dette kan være et problem 
dersom respondenter som kjenner hverandre godt sitter ved siden av hverandre. Strategier på 
dette kunne være uttalelser som: 
 

• Minne om at deltakerne må snakke en av gangen på grunn av lydopptaket. 
• Si: unnskyld meg-sorry- jeg kan ikke høre deg når flere snakker samtidig. 
• Gjenta at vi vil gi alle en sjanse til å snakke. 
• Bruke hånda og stoppe innspill mens andre snakker, osv 

 
I de seks fokusgruppene jeg har gjennomført, har det ikke vært noen problemer med 
forstyrrende respondenter. På tre av gruppene hadde jeg stille respondenter, og benyttet 
enkelte av strategiene for dette. På to av gruppene var det enkelte dominerende respondenter 
som hadde mye å bidra med, og jeg brukte derfor tidvis strategier for også å slippe andre til 
ordet. Jeg fikk føle på kroppen i flere av diskusjonene hvor viktig det var å kunne 
intervjuguiden godt, da enkelte diskusjoner gikk ut over det som var temaet vi skulle 
diskutere. I enkelte tilfeller var det nødvendig å minne om hva vi skulle diskutere og 
oppfordre til å ta den andre diskusjonen seinere. I andre tilfeller gikk vi over til et nytt tema 
og diskuterte det ferdig før vi gikk tilbake til det opprinnelige og fortsatte der. 
 
 
2.10 Analysen i studien 
 
Selve analysen består av rådataene, deskripsjoner, tolkinger og anbefalinger. 
 
2.10.1 Rådataene 
 
Etter hver avholdte fokusgruppediskusjon ble diskusjonen skrev ned (transkribert) i sin 
helhet. Selve diskusjonen, kalt primærdokumentet, eller rådataene, ble skrevet ned i Word og 
lagt inn i analyseprogrammet ATLAS versjon WIN 4.2 (Bild 058). Transkripsjonen er en ren 
mekanisk sak hvor man hører diskusjonen gjennom tapene og skriver ned ordrett hvem som 
har sagt hva (Breakwell et al. 1995). 
 
Ved å lagre transkripsjonene i Word som ”ren tekst med linjeskift” og med 8,5 centimeters 
høyremarg, kunne primærdokumentene raskt legges inn i ATLAS. Den brede høyremargen 
gjorde at både primærdokumentet og kodene ble synlige på skjermen.  
 
For videre beskrivelse av computerprogrammet ATLAS, se Kolstø (2001).  
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2.10.2 Deskripsjoner 
 
Deskripsjonene er oppsummeringer av uttalelser fra deltakernes kommentarer som forsøker å 
beskrive temaet. Dette blir fulgt opp av enkelte sitater for å belyse typiske uttalelser innenfor 
hvert enkelt tema. Valg av uttalelser var i enkelte tilfeller problematisk, særlig der responsen 
viste diversitet. Ved å splitte primærtemaer, ble de ulike meningsretninger lettere kategorisert.  
 
Analysen gjennom koding startet så snart en fokusgruppediskusjon var ferdig transkribert. 
I analysen ble hvert primærdokument kodet induktivt fra dataene etter primærtemaer. 
Primærtemaene ble gitt hver sin kode, i alt 48 stykker (Appendiks F). Disse 48 kodene ble 
videre delt inn i fem sekundærtemaer eller ”superkoder”. Disse var ”elevenes valg”, 
”fysikkfagets innhold, ”fysikkfagets eksperimentelle natur”, ”egen undervisningspraksis” og 
”råd til fremtidig læreplangruppe”. Sekundærtemaene kan finnes igjen i de fire 
forskningsområdene i denne rapporten. 
 
Eksempler på primærtemaer er ”tiden i 2FY”, ”evner” og ”interesse”. Her ser vi eksempler på 
primærtemaer som ikke angir en retning. Primærtemaene som for eksempel ”elevøvelse 
nyttig” og ”elevøvelse lite viktig” (Appendiks F) kategoriserer en retning og representerer 
derfor mer enn en oppsummering av lærersitater som dukket opp knyttet til temaet. Etter hvert 
som ulike meningsretninger dukker opp, står en i følge Strauss & Corbin (1990) ved en 
induktiv analyse fritt til å splitte opp koder for å dekke ulike perspektiv ved et primærtema.  
Listen over koder ble utviklet videre for hver fokusgruppe som ble avholdt.  
 
2.10.3 Tolkinger 
 
Tolkingen av funnene bunner så langt mulig i rådataene, transkriptet. Transkriptet ble derfor 
lest mange ganger, også etter at kodingen var ferdig. I tolkningsdelen er det søkt å gå bak 
meningen med ordene og observasjonene til moderatoren. Ved å transkribere og å lese 
transkriptet flere ganger, kunne jeg identifisere temaer som ble behandlet i gruppene 
underveis. På den måten kunne jeg vurdere viktigheten og relevansen til hvert tema som 
dukket opp. Gjennom kontinuerlig analyse og tolkning av samtalene, vil meninger og 
oppfatninger bli identifisert og sammenholdt. 
 
Samtidig som dataene ble kodet, ble forslag til arbeidshypoteser utviklet og skrevet med som 
”memoer”. Disse forslagene ble testet opp mot data innad i gruppen og fra andre grupper 
avholdt tidligere eller som kom seinere i studien. Ved disse kryssanalysene av 
primærtemaene, ble så arbeidshypotesene testet ut. En arbeidshypotese kunne for eksempel 
være: Lærerne mener at matematikkarakteren er viktigere enn naturfagkarakteren for at 
elevene skal lykkes i fysikk. For å dokumentere grunnlaget for hypotesen som fremsettes i 
teksten, er det valgt ut sitater som representerer eller underbygger denne.   
 
Temaer som deltakerne i gruppen er enige om, ble ikke diskutert. Bakgrunnen for deltakernes 
syn er derfor ikke mulig å få tak i. De emner som diskuteres mest, er heller ikke nødvendigvis 
det lærerne var mest opptatt av eller syntes var viktigst.  
 
Fokusgrupper drives av forskerens interesse og kan være en svakhet ved studien. Tolkingen 
av uttalelser blir sett på i forhold til den konteksten uttalelsene står i, og man står i fare for å 
tillegge uttalelsene en noe annen vekt eller kanskje også en noen annen retning enn det 
deltakeren har ment (Guba & Lincoln 1981; Skala et al. 1999). Denne kvalitative 
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innholdsanalysen har altså en subjektiv tolking, og hovedtrykket ligger på meningen 
uttalelsene er et uttrykk for, heller enn kvantifisering av dem (Breakwell et al. 1995).  
 
Klassifiseringen gjennom kodingen av deltakernes uttalelser er drevet av forskerspørsmålene 
og intervjuguiden brukt av moderatoren. Hovedhensikten er å finne sitater som illustrerer 
spesielle temaer eller meninger inne i transkriptet. Med denne innholdsanalysen blir altså ikke 
det primære å tallfeste dataene.  
 
I denne studien har jeg brukt en innholdsanalyse som er ment å vise en representasjon av 
sammenhenger mellom elementer i datamaterialet. For å oppnå dette, må man vurdere både 
kvalitative og kvantitative aspekter (Breakwell et al. 1995). Analysen søker å finne spesielle 
syn som to eller flere uavhengige deltakere har på samme tema. Med uavhengige deltakere 
tenker man seg her deltakere som tilhører forskjellige fokusgrupper. På den måten kan 
reliabiliteten i analysen øke (se kap. 2.12.1 om reliabilitet).  
 
Under analysen ble sitatene så sammenholdt med resultatene fra den kvantitative FUN - 
undersøkelsen og Guttersruds (2001) fokusgruppestudie, også kalt triangulering (se kap. 
2.12.2 om validitet). Tradisjonen med å bruke flere enn en metode til å belyse det samme 
fenomen på har forskjellige betegnelser som: konvergent metodologi, multimetoder (Campell 
& Fiske 1959), konvergent validering eller triangulering (Webb et al. 1966). Dette kommer 
jeg tilbake til i 2.12.2.  
 
2.10.4 Anbefalinger 
 
I anbefalingsdelen av analysen prøver jeg å ta med bakgrunnsinformasjonen som blant annet 
ligger i FUN - undersøkelsen og Guttersrud (2001). Den største utfordringen ligger antagelig i 
tolkningsdelen, hvor man skal få tak i de aktuelle ordene og meningen bak dem. Man må 
vurdere graden av likhet mellom responsene. Likhet kan ha forskjellig mening for forskjellige 
personer (Krueger 1998c). Konteksten er ikke bare avhengig av diskusjonen, men også av 
tonen og intensiteten av de muntlige kommentarene.  
 
Et typisk trekk ved fokusgrupper er at deltakerne kan forandre mening under diskusjonen. 
Dette er sjeldent i andre typer undersøkelser, og er bare en svakhet dersom man tenker seg at 
folk ikke skifter mening i løpet av det virkelige liv. Utfordringen blir å oppdage dette og å 
søke å finne hva som forårsaket forandringen. Det kan også være interessant å se hvordan 
retorikken hos deltakerne forandrer seg under diskusjonen i fokusgruppen. Dette er den 
vanskeligste moderatoroppgaven (Krueger 1998c). Siden diskusjonen var transkribert i sin 
helhet, kunne man likevel ha mulighet for å oppdage dette ved å lese transkriptet flere ganger 
også etter at analysen ble ansett som ferdig.  
 
 
 2.11 Etiske aspekter i studien 
 
I all forskning må man stille seg spørsmål om den metoden som anvendes er etisk riktig. 
Fokusgrupper er på sett og vis mer etisk tiltalende enn for eksempel styrte intervjuer. I 
fokusgruppediskusjonen kan deltakerne avstå fra å uttale seg når gruppen kommer inn på 
områder som er personlige eller følelsesmessig vanskelig for han eller henne. I innledningen 
til gruppediskusjonen (Appendiks C) ble deltakerne gjort oppmerksom på at de står fritt til å 
forlate gruppen dersom de føler at diskusjonen kom inn på områder de ikke ville være med 
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på. Likevel er det i fokusgrupper, som i annen type forskning, viktig at ingen deltakere føler 
at de selv eller privatlivet blir krenket.  
 
Det kan være vanskelig å utlove fullstendig anonymitet, men konfidensialitet kan man likevel 
oppnå. Informasjon som gjør det mulig å identifisere individer, samles inn og tas vare på, og 
skal oppbevares på et egnet sted. Alle navn på deltakere og skoler de representerer, ble byttet 
ut med virtuelle navn i transkripsjonen. Tapene med deltakernes identitet ble også oppbevart 
forsvarlig i forhold til anonymitet. Det var derimot umulig å svare for om de andre deltakerne 
eventuelt sprer informasjon om andre personer i fokusgruppene.  
 
I innledningen til fokusgruppen kunne det være en ide å gjøre deltakerne oppmerksom på 
dette dilemma, noe jeg selv ikke gjorde. Dette var fordi forskerteamet anså det som lite trolig 
at etiske problemer skulle dukke opp. Fokusgrupper som tar opp spesielle følsomme emner 
som for eksempel, overgrep, vil alltid innebære en vanskelig balansegang mellom det at 
deltakerne avslører for mye om seg selv og om de forteller tilstrekkelig til at de dataene som 
samles inn skal være interessante i forskningssammenheng. Deltakerne skal heller ikke føle 
seg presset til å avsløre så mye av seg selv at de vil komme til å angre på det etterpå (Wibeck 
2000). Dette betyr at det er moderatorens oppgave å bruke sansene, slik at man kan finne en 
balanse ut fra hensynet til deltakerne og til forskingen. 
 
   
2.12 Hvordan oppnå høy kvalitet i undersøkelsen? 
 
Kreuger (1998c) gir mange råd om hvordan man skal kunne få høy kvalitet i 
fokusgruppeundersøkelsen. En høy kvalitet i forskingen, er i det vesentlige avhengig av om 
hensikten med undersøkelsen kommer tydelig til uttrykk. Valg av miljø, både når det gjelder 
den fysiske plassen og den sosiale atmosfæren, spiller en stor rolle. Deltakerne må kunne stole 
på at konfidensialiteten opprettholdes. Tilstrekkelige økonomiske ressurser, passende 
deltakere, en skikkelig moderator, samt effektive spørsmålsstillinger er viktig i denne 
sammenhengen. Dataen må analyseres systematisk (Wibeck 2000). Kreuger (1998c) peker 
videre på visse strategier for å kunne bedre undersøkelsens kvalitet. Ved planlegging av sin 
studie, er det bra om kolleger kan gi synspunkter og råd når det gjelder studiens opplegg, 
eksempelvis i spørsmålet om rekruttering, spørsmålsguide, sammensetting av 
gruppemedlemmer og analysen. Veiledningsgruppen (eller forskergruppen) har vært til 
uvurderlig hjelp gjennom alle delene av studien, samt Guttersrud og de øvrige assistentene 
som har vært med under fokusgruppediskusjonene. 
 
Det er videre ønskelig å få kollegers kommentarer på analysen. Det er lett å misforstå hva 
som sies. Man bør derfor gå tilbake til lydopptaket og transkriberingen flere ganger. Til slutt 
er det en mulighet å ta inn en person eller en gruppe av personer som kan bedømme om 
hovedtrekkene i rapporten kan utledes av dataene. Analysen gjøres dermed baklengs; man går 
fra den ferdige rapporten og leder hvert tema tilbake til sin kilde. Ettersom tekster og samtaler 
er mangesidige og rike på tolkningsmuligheter, er det lett for en ensom forsker å miste 
interessante temaer og analyseinnganger som kanskje ellers kunne kommet fram (Wibeck 
2000). Dette er dessverre ikke blitt gjort i min studie. 
 
2.12.1 Reliabilitet 
 
Betydningen av begrepene reliabilitet og validitet er kontroversielle begreper innen kvalitativ 
forskning. Konstruktivistiske tilnærminger til empirisk forskning har ført til sterk kritikk av 



 46

disse to tradisjonelle positivistiske kvalitetskriteriene, og er begreper som først og fremst er 
knyttet til kvantitative undersøkelser. Dersom det ikke finnes noen virkelighet ”der ute” som 
man kan enes om, er det heller ikke mulig å oppnå direkte kunnskap om den. Det samme 
gjelder når språket ikke lenger anses å kunne referere til en stabil ytre virkelighet, og når ulike 
personer kan avgi flerfoldige konstruksjoner av virkeligheten. I jungelen av kreative forslag 
til nye begreper for validitet og reliabilitet, har nok Lincoln & Guba (1985) størst 
gjennomslagskraft (Ryen 2002). De viser til at tillit til en forskningsrapport tradisjonelt er det 
sentrale i diskusjonen om validitet og reliabilitet. De har derfor utviklet sine egne fire kriterier 
for naturalistiske forskere tilsvarende de tradisjonelle begrepene til høyre i tabellen (Ryen 
2002). Guba & Lincoln (1981) utfordrer sannheten slik den tradisjonelt oppfattes, og viser til 
at man heller ikke innen naturalismen opererer med én sannhet, men mener at enhver lokal 
kontekst har et potensial til å være unik. Dette er en forklaringsmåte som søker å forstå alt ut 
fra naturen og dens lover (Stigen 1971). 
 
 
 
Konvensjonelle undersøkelser 
 

Naturalistiske undersøkelser 

Sannhet (intern validitet) Kredibilitet 
Anvendelse (ekstern validitet) Overførbarhet 
Konsistens (reliabilitet) Pålitelighet 
Nøytralitet (objektivitet) Bekreftelse 
Tabell 1: Begreper hos Lincoln og Cuba (1985), ( Kilde: Seale 1999, tabell 4.1) 
 
 
Målet med denne studien, ved bruk av kvalitativ metode generelt og fokusgruppe spesielt, er å 
prøve å få en dypere forståelse, ikke kontrollere eller replikere en studie (Krueger 1998c). Det 
er ikke snakk om at kvalitativ metode er en vitenskapelig metode, men om et miks av 
forskermetoder som er passende til den aktuelle situasjonen man har. Ved kun bruk av 
kvantitative metoder (positivistisk tilnærming), har det i de siste tiårene vært en økende 
interesse for bruk av mer kvalitative metoder (hermeneutisk tilnærming) for å utdype og få tak 
i data som kan bli oversett med kvantitative metoder. På den bakgrunn er denne studien 
kommet fram som en studie som tar utgangspunkt i de kvantitative dataen som FUN - 
undersøkelsen representerer. 
 
Reliabiliteten er basert på ideen om at det eksisterer en sann virkelighet som vil gi samme 
resultat hver gang det studeres (Merriam 1988), og bunner i et positivistisk vitenskapsideal 
(Silverman 2000), og er i tradisjonell forstand vanskelig å oppnå i kvalitative studier (Kolstø 
2001; Ryen 2002).  
 
Ary et al. (1996) definerer reliabilitet knyttet til kvalitativ metoder som konsistens og 
reproduserbarhet. 
 
Lincoln & Guba (1985) har foreslått å erstatte reliabilitet i kvalitativ forskning med begreper 
som ”dependability” og ”consistency” til resultatene. I stedet for å fokusere på 
replikerbarheten, fokuserer de på leserens inntrykk av forskerens fortolkinger og resultater 
som bygger på dataene, for å være konsistente. I dette ligger to fortolkningsprinsipper: 
 

”Der er ingen forutsætningsløs fortolkning, og enhver fortolkning forutsætter en viden 
om emnet”( Kruuse 1996, s. 149) 
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I følge Kvale (2001) kan man skille mellom forskjellige fortolkningsnivåer, og at det ikke er 
det subjektive i fortolkningen man kan kritisere, men at det er alt for få veloverveide 
fortolkninger. 
 
Kruuse (1996) angir fire prinsipper for tolkning av fokuserte kvalitative intervjuer: 
 
 ”1. Forståelse af menneskers handlinger og al indlæring svarer til tekstfortolkninger. 
   2. Fortolkning sker i overensstemmelse med en tradisjon. 
   3. Fortolkninger kræver, at man åbner sig og stiller spørgsmål. 
   4. Fortolkninger er påvirde af tolkerens situation.” (Kruuse 1996, s. 155) 
 
”Dependability” og ”consistency” slik Lincoln & Guba (1985) definerer det, er i denne 
studien, forklart gjennom min egen bakgrunn for undersøkelsen, gjennom i detalj å ha forklart 
hvordan data er skaffet til veie, hvilke kategorier av deltakere som er valgt ut, samt gjennom 
analyseprosesser som i dette tilfellet er valgt.  
 
En undersøkelse er konsistent dersom spørsmålene i undersøkelsen til sammen gir et godt 
bilde av det den undersøker. Reproduserbarheten av undersøkelsen er avhengig av i hvor stor 
grad man får samme resultat dersom den samme undersøkelsen gjentas med andre 
respondenter. Dette innebærer at samme forskere skal kunne komme fram til samme resultat 
ved ulike tidspunkter (Silverman 1993). Respondentene eller deltakerne som individer er 
konstant utsatt for påvirkninger som kan påvirke deres holdninger, meninger og syn, og av 
den grunn vil en kvalitativ studie som tar utgangspunkt i deltakernes meninger, vanskelig 
være fullstendig reproduserbar. En fokusgruppes reproduserbarhet er i likhet med andre 
kvalitative studier avhengig av analysen. Derfor er det veldig viktig at analysen kan 
verifiseres. Dette krever at det finnes tilstrekkelig med data og at disse har kommet fram på en 
ordentlig måte (Kreuger 1998c). 
 
Seale (1999) skiller mellom intern og ekstern reliabilitet. På den måten unngår man å bli 
fanget mellom positivisme og konstruktivisme (Ryen 2002). Seale (1999) hevder at å teste 
intern reliabilitet der ulike forskere skal identifisere tema i utskrift fra intervju, likevel kan 
være nyttig. Dette har en gunstig effekt på tilliten til dataene. Selv om det ikke kan løse 
problemet med konkurrerende versjoner, synliggjør de fortellinger eller versjoner som ellers 
ville blitt forbigått i taushet.  
 
Intern reliabilitet defineres derfor som tendensen til at forskere identifiserer samme 
konstruksjoner. Det gir mulighet til å se sosiale settinger og problemer fra flere vinklinger. 
Dette er til dels gjort med de tre første fokusgruppen, hvor Guttersrud og assistentene som 
tilhørte veiledningsgruppen min var med og analyserte selve diskusjonene.  
 
Ekstern reliabilitet referer til reproduksjonen av forskningsresultater i nye studier. Denne type 
reliabilitet er mer krevende, og spesielt vanskelig i kvalitativ forskning. Å oppnå helt de 
samme resultatene som i en tidligere studie anses som urealistisk (Seale 1999). Dette er ikke 
gjort i denne studien. 
 
Gjennom tester kan man midlertidig oppnå troverdighet. Slike tester inkluderer blant annet 
langvarig engasjement i felten, vedvarende observasjoner, triangulering og 
medlemsvalidering (kap. 2.12.2).  
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Man kan skiller mellom tre typer reliabilitet (Kirk & Millar 1986; Silverman 1993; Silverman 
2000; Ryen 2002): 

 
1. Etymologisk reliabilitet sikter til at samme situasjon eller metode alltid gir samme 

måleresultat. De ser den typen som problematisk siden et spørsmål som alltid gir 
samme respons, ikke trenger være analytisk interessant. Responser sier ikke 
nødvendigvis noe om hva folk gjør eller sier i ulike kontekster (Ryen 2002).  

2. Diakron reliabilitet sikter til at en observasjon eller data er stabil over tid. 
3. Synkron reliabilitet sikter til hvor like observasjoner eller data er i samme tidsperiode. 

Det måles som regel ved triangulering, som for øvrig er en problematisk metode siden 
ulike kvalitative mål må være sanne samtidig (Ryen 2002).  

 
En fokusgruppestudies reproduserbarhet vil i likhet med en hvilken som helst annen studie, 
være avhengig av analysen. I hvilken grad resultatene kan reproduseres, vil komme an på 
hvor godt arbeidshypotesene svarer til datamaterialet som er samlet inn. Dersom en antar at 
en liknende studie vil frembringe et tilsvarende materiale, vil funnenes reliabilitet avhenge av 
om analysen av det nye materialet er i samsvar med de tidligere utarbeidete 
arbeidshypotesene. En måte å forsikre seg om at reliabiliteten i en fokusgruppestudie er god, 
er å la flere forskere uavhengig av hverandre gjøre oversiktsanalyser som så kan 
sammenstilles og diskuteres. Dette er ikke gjort i denne studien. 
 
Utsagn kan også sammenlignes inn i og mellom gruppene, noe som er en fordel med 
fokusgrupper sammenliknet med annen kvalitativ forskning. Reliabiliteten øker også dersom 
samme moderator leder alle de fokusgruppene som inngår i en studie (Wibeck 2000). I denne 
studien har jeg selv moderert, transkribert og analysert datamaterialet, noe som kan bidra til å 
styrke reliabiliteten.  
 
Gjennom mitt analysearbeid har det blitt sammenliknet utsagn både innad i gruppen og 
mellom de forskjellige gruppene, såkalt kryssanalyse, som har bidratt til at arbeidshypotesene 
har blitt forsterket eller blitt avkreftet. Ved bruk av sitater, gis leseren mulighet til i en viss 
grad å følge de resonnementer som er gjort (av Merriam 1988 kalt ”audit trail”). Et dilemma 
man står ovenfor er at sitatene bare representerer et sterkt begrenset utdrag av dataene, og at 
dette sjeldent er tilstrekkelig til at leseren selv kan vurdere hvorvidt det gir et godt nok 
grunnlag for forskerens konklusjoner. Plassmangel gir rammer for hvor mye data som kan 
presenteres. Med fordel kunne man lagt fram mer data, slik at forskeren eksplisitt kunne pekt 
på hvordan denne utfordringen hadde vært håndtert.  
 
En etnometodologisk analyse av dataene ville krevd at både spørsmål og svar ble presentert 
siden man her er opptatt av hvordan partene i intervjuet sammen konstituerer den sosiale 
realiteten (Ryen 2002). I denne studien har jeg antydet hvor mange forskjellige respondenter 
som har antydet den samme retningen i uttalelsene/sitatene som er plukket ut. Jeg har derfor 
søkt å finne sitater som kunne underbygge essensen av meningsretningen, både innad og på 
tvers av gruppene.  
 
Ved koding bør man søke å få til det som kalles inter - koderreliabilitet. Dette betyr rent 
praktisk å la to eller flere, uavhengig av hverandre, kode materialet ut fra de kriterier som 
settes opp på forhånd. Deretter sammenlikner man enhetsinndelingen (unitization), det vil si 
hvorvidt man trekker de samme grensene mellom ulike emneaspekter og kategoriseringen 
(categorization). Med andre ord kan man undersøke om man setter de samme ”etikettene” på 
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de ulike sekvensene. På den måten kan man regne ut hvor mange ganger kodingen og 
kategoriseringen overensstemmer med hverandre og på den måten få fram et kvantitativt mål 
på ”kode-reliabiliteten” (Wibeck 2000). Det kan være vanskelig, om ikke umulig, å ta så mye 
av andres tid som det kreves til å lese gjennom og kode ens fokusgruppemateriale. Derfor er 
det tilstrekkelig å finne en person som er villig til å bedømme en del av materialet. Wibeck 
(2000) anbefaler noe slik som for eksempel 10 % av tekstmassen som velges ut tilfeldig, eller 
at man velger ut en av fokusgruppene. På den måten kan man få en test på om man er på rett 
spor i analysearbeidet.  
 
Dette ble gjort til noen av kodingene til å begynne med, som en hjelp for meg til å komme i 
gang. Av praktiske årsaker er bare 8 – 10 % av tekstmassen, tilsvarende noe over en halv 
fokusgruppe, blitt kodet av to personer.  
 
Glaser & Strauss (1967) hevder at man bør ha så mange fokusgrupper at man når en ”teoretisk 
metning”. Med det mener de at fokusgruppen ikke lenger produserer nye data. Er man usikker 
på om man har nådd en metning, kan man avholde enda en gruppe for å se om nye data 
dukker opp. I denne studien fikk jeg ingen nye primærkoder etter den femte fokusgruppen slik 
at jeg forhåpentligvis kan ha oppnådd det vi kaller en teoretisk metning, uten at man kan være 
helt sikker på det uten fortsatt å moderere enda flere grupper. Det ble totalt avholdt seks 
fokusgruppediskusjoner.  
 
 
Når i 
forskningsprosessen 

Ved feltarbeid eller 
datainnsamling 

Under analysearbeidet I rapporten 

Tiltak for å sikre høy 
reliabilitet 

Å ta alle intervjuene 
opp på bånd 

Å la ulike forskere 
kategorisere samme 
materiale og så 
sammenlikne 

Å redegjøre for 
prosedyrene ved 
datainnsamling og 
notater. Å presentere 
større utdrag fra data, 
ikke bare 
oppsummeringer. 

Tabell 2: Forskerens bidrag til høy reliabilitet (Kilde: Ryen 2002, tabell 9.2) 
 
Dette er hva jeg selv har gjort for å oppnå så høy reliabilitet i studien som mulig: 
 
Transkripsjonen av diskusjonene i fokusgruppene er gjengitt ordrett, så langt som overhodet 
mulig ut fra lydopptak. Lydopptaket og transkriptet ble så kontrollert og sammenholdt flere 
ganger. Transkriptet er lest mange ganger både under kodeprosessen samt under og etter 
analysen. Når man ber deltakerne tenke tilbake, reflektere på egne erfaringer, kan det bidra til 
at reliabiliteten av responsen øker. Deltakerne intellektualiserer svarene sine i mindre grad. 
 
Kvalitative undersøkelser er i følge Patton (1990) avhengig av: 
 

1. Innsamlings- og analyseteknikker 
2. Forskerens troverdighet (avhenger av den utdannelse, erfaringer, status, 

personlige trekk og måten som vedkommende presenterer seg selv og sitt 
materiale på) 

3. En tro på det fenomenologiske paradigme (man må grunnleggende godta 
kvalitative metoder, induktive dataanalyser og en holistisk tankegang) 
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2.12.2 Validitet 
 
Validitet kommer av det senmiddelalderske ord ”validitas”, som betyr sannhet, gyldighet og 
styrke (Kruuse 1996). Den greske filosof, Platon, postulerte, at det er umulig å definere 
sannhet. Man må derfor nøye seg med det som er mest sannsynlig i den gitte situasjon. En 
alminnelig naturvitenskapelig definisjon går ut på at validitet er et mål på i hvilken grad et 
instrument måler det den utgir seg for å måle (Ary et al. 1996; Kruuse 1996).  
 
Robson (1993) og Potter (1996) peker på at en test ikke kan være valid uten å være reliabel, 
men at den kan være reliabel uten å være valid. Potter sammenligner dette med bruken av en 
badevekt. Ved å veie en veske med steiner kan man lese av for eksempel ti kilo hver gang 
man veier, vi kan dermed si at vektskalaen er reliabel, at den er konsistent ved at den måler 
det samme hver gang vi måler. Det betyr likevel ikke at skalaen nødvendigvis er valid, siden 
vi kan veie den samme veska på en annen vekt og få for eksempel tolv kilo. Derfor er skalaen 
reliabel, men ikke valid. En måling kan derfor ikke være valid uten at den også er reliabel 
(Robson 1993; Potter 1996). 
 
Spørsmålet om validitet er et vurderingsspørsmål (Hellevik 1995). Hellevik (1995) hevder at 
forskeren må stole på sitt skjønn når han/hun bestemmer seg for hvordan de best skal fange 
opp egenskaper de er interessert i å si noe om i en undersøkelse. Morgan (1998b) hevder at 
man i stedet for ordet validitet i kvalitativ forskning bør snakke om troverdighet.  
 
En fare for troverdigheten i en fokusgruppestudie er om deltakerne ikke sier hva de tenker på 
grunn av gruppepress eller andre opplevde trusler, eller at de overdriver for å gjøre inntrykk 
eller ønsker å overbevise de andre deltakerne med en eller annen hensikt (Krueger 1998c). 
Enkelte ganger kan deltakerne bare si hva som er sosialt akseptert eller utelate informasjon 
som ikke er sosialt akseptert. Det kan derfor være viktig å ha i tankene hva som er sosialt 
akseptert å si i en gruppe om et bestemt tema. Det blir til syvende og sist opp til forskeren å 
bedømme i hvilke utstrekning han eller hun kan stole på hva gruppemedlemmene sier 
(Wibeck 2000).  
 
En annen trussel mot validiteten er om fokusgruppediskusjonen foregår på en plass der 
deltakerne føler seg fremmed, som i et laboratorium, et seminarrom på Universitetet eller 
liknende. Dersom forskeren føler seg usikker på dette, bør gruppediskusjonen foregå på et 
sted der deltakerne i større grad føler seg hjemme, som for eksempel på deltakernes 
arbeidsplass. For å bedømme validiteten må forskeren gå tilbake til sine forskningsspørsmål, 
se på hele studiens kontekst og se studien ut fra deltakernes perspektiv.  
 
Alle fokusgruppene i Oslo ble i denne studien avholdt på Skolelaboratoriet ved Fysisk 
institutt (UiO). Vi hadde inntrykk av at de alle fleste ikke hadde problemer med finne seg til 
rette her. Mange hadde studert eller gått på kurs i regi av Skolelaboratoriet tidligere og var 
godt kjent med stedet. De øvrige fokusgruppene ble avholdt på enkelte av respondentenes 
arbeidssted. Selv om enkelte derfor ikke kjente stedet, hadde vi ikke inntrykk at dette la noen 
demper på aktiviteten i gruppediskusjonene. 
 
Det finnes også andre faktorer som kan påvirke studiens validitet, som for eksempel 
moderatorens alder, kjønn, moderatorens evne til å skape en åpen, avslappet, hyggelig og 
trygg atmosfære. Overveielser i forhold til dette bør fanges opp under planleggingsfasen. Etter 
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gruppediskusjonene bør moderator stille seg selv spørsmål om eller få tilbakemelding av 
assistenten på hvorvidt atomsfæren i gruppa var åpen og avslappet, og hvorvidt alle 
deltakerne fikk sjanse til å si hva de ville (Kreuger 1998c). Dette ble gjennomført etter alle 
fokusgruppediskusjonene i denne studien ved samtale mellom moderator og assistentene. 
 
I begynnelsen av nittitallet var et antall forskere som på ulike vis hadde benyttet fokusgrupper 
samlet til en konferanse i USA (Wibeck 2000). Resultatet av konferansen ble en bok (Morgan 
1998a) der det siste kapitlet (Morgan 1998b) ble viet hva som kom fram da forskerne selv 
deltok i fokusgrupper for å diskutere metodens framtid. Det kom her fram mange forslag til 
hvordan validiteten kunne forbedres. Muligheten som triangulering gir, ble et viktig bidrag 
som kan høyne studiens validitet.  
 
Triangulering innen kvalitative metoder ble først introdusert av Denzin i 1970 (Ryen 2002), 
og har som formål å øke dataenes validitet. Begrepet triangulering er hentet fra sjøfarten, og 
betyr at man bruker flere utgangspunkter når man skal bestemme et objekts nøyaktige 
posisjon (Kruuse 1999). Denzin & Lincoln (2000) definerer triangulering som ”en 
kombinasjon af metodologier, der brukes ved undersøkelse af samme fenomen”.  
 
Dette vil si at dataene som er kommet fram gjennom fokusgruppene blir sammenholdt med 
data som er samlet inn med andre metoder, som for eksempel individuelle dybdeintervjuer 
eller andre undersøkelser (eksempel kvantitative undersøkelser). Triangulering gir flere 
fordeler: 
 

1. Fokusgruppestudiens validitet kan vises gjennom å demonstrere hvordan resultatene 
overlapper resultater som har oppstått ved en annen teknikk 

2. Fordelen med fokusgrupper kan vises gjennom å peke på hvordan den kan være mer 
effektive enn andre metoder for å generere interessante data 

3. Man gis mulighet til å uttale seg om begrensningene som fokusgrupper gir, og gjøre 
dette på empirisk grunnlag, ved å vise under hvilke omstendigheter andre metoder 
genererer mer anvendbare data 

 
Ved å kombinere flere metoder ser man data fra flere ulike vinkler (Ryen 2002). Seale (1999) 
hevder at gjennom intervjuer vil respondenter på en rask måte både kunne huske å 
oppsummere observasjoner som det ville tatt forskeren som deltakende observatør svært lang 
tid å finne. I tillegg kan respondenter omtale forhold som ikke kan observeres. Derfor hevder 
han at triangulering bidrar til å avgjøre nøyaktigheten i intervjudata ved at man øker 
følsomheten for forholdet mellom selve beretningene og den virkeligheten de referer til.  
 
Foruten å bekrefte data brukes triangulering også for å utdype forståelsen for ulike aspekter 
knyttet til samme sak. På den måten kan triangulering øke troverdigheten til en 
forskningsrapport dersom den brukes med forsiktighet (Ryen 2002).  
 
Triangulering har som mål å styrke de konklusjonene man trekker fra dataene eller å gjøre 
studien mer fullstendig. Det finnes flere andre mer nyanserte fordeler:  
 

• Man kan stille ulike men komplementære spørsmål innen samme studie 
• Kan bidra til at uoverenskomster kan avdekke nye forhold eller prosesser som kan 

resultere i at man utvikler nye teorier eller modifiserer eksisterende 
• Forskeren kommer nærmere forskningssituasjonen og kan derved bidra til en mer 

nyansert forståelse av studiens fokus 
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Merriam (1998) deler validitetsbegrepet i kvalitativ forskning opp i det han kaller indre og 
ytre validitet.  
 
Indre validitet beskriver i hvilken grad funnene gjenspeiler virkeligheten (Lincoln & Guba 
1985). Med virkeligheten menes forskerens tolkninger av deltakernes bilde av virkeligheten 
slik den synes å fortone seg for deltakerne. Indre validitet bunner altså i forskerens egen 
erfaringsverden på det området han/hun undersøker.  
 
Ytre validitet innebærer i hvor stor grad arbeidshypotesen i en undersøkelse er overførbar fra 
en studie til en annen (Lincoln & Cuba 1985). Merriam (1998) omtaler dette som leser- eller 
brukergeneraliseringer, fordi det blir opp til mottakeren å avgjøre om resultatene kan 
overføres og benyttes av ham/henne. Den ytre validiteten vil i kvalitativ forskning være 
aktuell kun dersom studiet har en indre validitet.  
 
Medlemsvalidering eller respondentvalidering er en av flere tradisjonelle måter å sjekke 
validitet på (Hammersley & Atkinson 1983). Dette innebærer at man konfronterer forskerens 
versjon med versjonene til de personene som har inngått i forskningen. Man tar altså 
resultatene med tilbake til dem som utgjorde utvalget.  
 
Seale (1999) omtaler det man kan kalle ”svake” og ”sterke” versjoner av tradisjonell 
medlemsvalidering. Førstnevnte dekker den typen sjekk der man ber en respondent 
kommentere nøyaktigheten i en datatranskripsjon, for eksempel etter et intervju. En noe 
sterkere variant kan innebære at man ber respondenten kommentere forskerens beskrivelse av 
en avgrenset del som handler om respondentene, en spesiell episode eller selve settingen, for 
senere å bruke dette i en mer kompleks analyse. Den sterkeste versjonen innebærer at man 
presenterer hele rapporten for medlemmene, for så å motta deres respons (Ryen 2002). Dette 
ble ikke gjennomført i denne studien. 

 
Ryen (2002) peker videre på at triangulering kan innebære ulemper. For eksempel tar det tid 
og koster penger, og det kan være vanskelig å gjenta eller lage komparative studier. Ved 
triangulering kan man få ulike svar på samme spørsmål. Dette behøver ikke å være 
problematisk dersom formålet er å få en mer fullstendig oversikt. Den sosiale realiteten er 
mangfoldig, og forklaringen skal avdekke denne kompleksiteten. Dersom formålet er å 
bekrefte, kan forklaringen på forskjeller ligge i feil eller skjevheter i selve instrumentene som 
inngår i arbeidet. Dette kan dreie seg om utvalgsteknikken som er benyttet, 
spørsmålsformuleringene, type intervju etc. 
 
På den amerikanske konferansen som er nevnt ovenfor, diskuterte forskerne også om man 
skulle velge bedre egnede begreper enn generaliserbarhet ved bruk av fokusgruppestudier. 
Enkelte oversatte dette til ”overførbarhet” (transferability) (Morgan 1998b; Kreuger 1998c). 
Begrepet innebærer at den som vil bruke resultatene fra en fokusgruppestudie selv må vurdere 
om den også kan overføres til en annen sammenheng. Dette gjøres ved at man undersøker 
undersøkelsesmetoden, respondentene og konteksten i den aktuelle studien, for så å avgjøre 
om situasjonene og vilkår i tilstrekkelig grad likner den nye sammenhengen.  
Skillet mellom generaliserbarhet og overførbarhet ligger i at det er den som tar imot 
resultatene som avgjør om de kan ha gyldighet i en annen situasjon. Ved generaliserbarhet er 
det forskeren som skal dra de generelle slutningene (Wibeck 2000). 
 



 53

Både kryssanalysen og trianguleringen som er benyttet i denne studien er ment å være med å 
styrke funnenes reliabilitet. Likeledes er prosessen med på å styrke validiteten i studiet. 
Gjennom gruppediskusjonene har deltakerne hatt mulighet til å verifisere hverandres 
synspunkter innad i gruppen. Dette kan kalles også indre metodologisk triangulering (Denzin 
1970; Merriam 1988). Deltakerne har ikke hatt mulighet til å verifisere hverandres 
synspunkter på tvers av gruppene. Dette er noe som betegnes som ytre metodologisk 
triangulering (Denzin 1970).  
 
Det er vanlig å sammenligne kvalitative og kvantitative undersøkelsesresultater når man vil 
belyse kvalitative resultaters bæredyktighet (Kruuse 1996). Dette kan kalles 
metodetriangulering. Tankegangen er at det skapes større tillit til de kvalitative konklusjonene 
dersom de svarer til de kvantitative. Dette på bakgrunn av at mange har misstillit til 
kvalitative undersøkelser når de står alene fordi de bygger på fortolkninger.  
 
Patton (1990) hevder at spørreskjema og intervjuer fanger opp forskjellige nyanser og at 
metodetriangulering av den grunn sjeldent gir helt overensstemmende resultater. Manglende 
konsensus behøver ikke å indikere at en eller begge undersøkelsers resultater er uten 
troverdighet (Kruuse 1996). Uoverensstemmelse mellom resultater av kvalitative intervjuer 
og observasjoner behøver ikke være ensbetydende med at opplysningene er upålitelige fordi 
man kan tenke at de to forskjellige metodene fanger opp forskjellige former for data.  
 
Metodetriangulering har vært benyttet i denne studien ved at resultater fra de empiriske 
dataene er sammenholdt med både den kvantitative FUN – undersøkelsen og den kvalitative 
undersøkelsen til Guttersrud (2001). Sammen med kryssanalyser har dette forhåpentligvis 
bidratt til at studiens validitet har økt. 
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Kapittel 3  RESULTATER OG FUNN   
 
Selve strukturen på denne delen av oppgaven er bygd opp omkring de sentrale spørsmålene i 
intervjuguiden (Appendiks D). De sentrale spørsmålene dreide seg om å få tak i læreres 
synspunkter på de faktorer som påvirker elevenes valg eller bortvalg av fysikk når de skal 
velge studieretningsfag i den videregående skolen (3.1), fysikklæreres vurderinger av ulike 
sider ved fysikkfaget (3.2 og 3.3) og hvilke syn de hadde på sin egen undervisningspraksis 
(3.4). Som avslutningsspørsmål i intervjuguiden ble respondentene oppfordret til å komme 
med råd til en eventuelt ny læreplanrevisjon sett i lys av ønsket om økt rekruttering til 
fysikkfaget, samt ønsket om at flere fortsetter med fysikk til høgskole- og universitetsnivå 
(3.5). Dette anså vi som en viktig problemstilling fordi mange prognoser tilsier at behovet for 
realfagskandidater kommer til å øke i årene framover (Eikeland & Tvede 1998; Nerdrum 
1999; Næss 1998; Næss 2002; Hatlevik 2002).  For å kunne bidra til økt rekruttering til 
fysikkfaget i fremtiden, er det viktig å få tak i mulige årsaker til at elever velger eller ikke 
velger faget. 
 
Sitatene som er valgt ut gjenspeiler de funn som er gjort i undersøkelsen. Sitatene er forsøkt 
gjengitt i sin opprinnelige form så langt som mulig, slik at enkelte av sitatene er mer 
omfangsrike og beskrivende enn andre, men som søker å være den herskende oppfatning om 
emnet. Der noe av sitatet er utelatt, vil det komme fram som (…). Dette er gjort bare der jeg 
helt sikkert mener at sitatet har med noe som er irrelevant for selve meningen. Siden jeg på 
den måten fjerner grunnlaget som du som leser har til å tolke materialet på en annen måte, har 
jeg gjort dette med forsiktighet.  
 
For å unngå å bruke respondentens navn, er sitatene kategorisert etter hvilke fokusgruppe de 
opptrådte på. Hvert sitat er gitt en kode bestående av bokstaven M og et tall. M står for 
medlem av fokusgruppen, tallet står for hvilke gruppe medlemmet tilhørte. Det er i denne 
studien ikke tatt hensyn til om det er mann eller kvinne som er opphav til sitatet. I likhet med 
FUN – undersøkelsen, fant jeg ingen vesentlige forskjeller i menn eller kvinners synspunkter 
på de sentrale spørsmålene i intervjuguiden.  
 
Sitater fra ulike respondenter som underbygger en hypotese er markert med linjeskift mellom 
sitatene. Sitater uten linjeskift markerer en replikkveksling eller samtale innad i gruppen.  
 
Meninger, syn og holdninger hos respondentene er kategorisert i to typer funn. Den ene 
gruppen av resultater kan man kalle Type 1-funn. Denne type funn antyder tendenser som 
flere av respondentene hadde. I fokusgruppestudien refereres det enkelte ganger til antall 
ganger en kommentar dukker opp. Frekvensen kan bli høy selv om bare en person nevner det, 
derfor har jeg lett etter hvor mange forskjellige personer som nevner kommentaren ved å lete 
både innad i gruppen og blant de forskjellige gruppene (kryssanalyse). Antallet blir i 
oppgaven beskrevet som de fleste, mange, noen og/eller få. Type 2-funn referer til noe som 
kun enkeltdeltakere hevdet. Kommentarer som er nevnt av bare en person vil komme fram i 
teksten. 
 
Ofte vil deltakerne snakke om et emne med en spesiell intensitet, lidenskap, dybde eller 
følelse. Dette er så langt mulig kommet med under transkriberingen og gjennom assistentens 
notater fra selve diskusjonen, og er forsøkt og tatt med så langt som mulig i analysen.  
 
Denne studien, i likhet med andre fokusgruppestudier, skal ha plass til begge typer funn for å 
kunne vise mangfoldet av synspunkter og holdninger. 
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3.1 Hva påvirker elevenes valg av fysikk? 

 
FUN-undersøkelsen (Angell et al. 2003) og Guttersrud (2001) viser at mange elever oppgir at 
de viktigste grunnene til at de velger fysikk er at det er interessant og nyttig for yrke og 
utdanning. Opptakskravet til postgymnasiale læresteder viste seg for eksempel å være en 
viktigere faktor for fysikkelever enn for elever som har valgt engelsk eller samfunnskunnskap 
som studieretningsfag i videregående skole (Angell et al. 2003). Jeg ønsket å gå litt mer i 
dybden ved å prøve å få tak i lærernes vurdering av hva som kan ligger bak når elevene sier 
det er egen interesse og egne evner som får dem til å velge fysikk (3.1.1).  Elevenes møte med 
fysikk, kommer jeg inn på i 3.1.2.  I 3.1.3 får vi læreres vurdering av hvordan 1 NA kan 
påvirke elevenes valg eller bortvalg av fysikk. I 3.1.4 diskuteres matematikkerfaringen som 
begrunnelse for valg av fysikk. Videre ønsket jeg å få lærernes vurdering av om det er de rette 
elever som velger/ikke velger fysikk (3.1.5). Jentenes manglende selvtillit i fysikk blir 
behandlet i 3.1.6. Til slutt ble lærerne utfordret til å komme med hva de mente var de viktigste 
tiltak med tanke på å øke rekrutteringen til fysikk (3.1.7). 
 
3.1.1 Elevenes interesse og evner for fysikk 

 
Med utgangspunkt i resultatene fra FUN - undersøkelsen (fig. 1 nedenfor) ønsket jeg å få 
læreres vurdering av ulike påvirkningsfaktorer for elevers fagvalg. 
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Figur 1: Påvirkningsfaktorer for elevers valg av fysikk  
(Kilde: Henriksen et al. 2000, Figur 2) 
 
Av figuren ovenfor ser vi at elevene vurderte egen interesse og egne evner som viktigere 
påvirkningsfaktorer for deres valg av fysikk enn for eksempel påvirkningen fra familie, 
lærere, rådgivere eller venner. Av familiemedlemmene ble far vurdert som den med sterkest 
innflytelse på valg av fysikk. Flere tidligere undersøkelser viser at det er en sammenheng 
mellom elevers fagvalg og foreldrenes utdanningsnivå (Lie & Angell 1990; Falkfjell 1999; 
Hatlevik 1999; Støren 2000; Guttersrud 2001). Universitetsstudentene i FUN oppga i noe 
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større grad enn elevene at lærere i skolen hadde hatt en viss betydning for deres valg om å 
studere fysikk.   
 
I denne fokusgruppeundersøkelsen viste det seg vanskelig å få til en diskusjon som skilte 
mellom egen interesse og egne evner. Til tross for at moderatoren stilte spørsmålene separat 
som: (1) Hvilke påvirkningsfaktorer tror dere ligger bak når elevene snakker om at det er egen 
interesse for fysikk…, og (2) Hvilke påvirkningsfaktorer tror dere ligger bak når vi snakker 
om at det er egne evner som har betydning for deres valg av fysikk. På begge spørsmålene 
gikk diskusjonene med begge faktorer. Interessefaktoren var mest i fokus blant 
respondentene. Flere var inne på at det måtte ha mer med interesse enn med evner å gjøre, 
eller at det i alle fall er en nær sammenheng mellom disse faktorene. Evner og interesser ble i 
diskusjonen brukt som om det ene fulgte av det andre. Om det er evnen som styrer interessen 
eller omvendt ble respondentene ikke utfordret til å mene noe om. 

 
M1: (...). Hvis du ikke lykkes med det regnetekniske, la oss si algebra og det som 
kommer inn med enkle ligninger og sånt. Hvis du ikke har lykkes med det tidligere, så 
påvirker det selvfølgelig interessen. Da er det så kjedelig at. Så det er klart at egne 
evner kommer inn der. De (elevene) har skjønt at de har evner i den retningen. Og det 
gjør at interessen øker også selvfølgelig, hvis de får til den type oppgaver. 
 
M1: Det første som slo meg med egeninteresse, var en mer sånn genuin interesse eller 
nysgjerrighet. Jeg tror ikke de som har svart har reflektert veldig dypt på det her, men 
de har følelsen av at det er noe som har bygd seg opp over kanskje flere år i og for 
seg, interesse for naturvitenskap. Det ligger også i den øvrige undersøkelsen (FUN) at 
det så å si er de som virkelig er interessert som velger det videre til 3FY. Dette til tross 
for dårlig undervisning i grunnskole og oppover. De har fanget opp ett eller annet som 
gjør at dette her er interessant altså. 
 

Disse synspunkter ble nevnt av flere. Mange lærere trodde at både læreres og familiens 
påvirkning for interessen var større enn det FUN - undersøkelsen viste at de hadde. Dette ble 
begrunnet med egen erfaring med fysikkfaget. Flere refererte til at deres egen interesse i stor 
grad var skapt tidlig i livet, lenge før de kom til det punkt at de skulle velge fysikk som fag. 
Det ble spesielt nevnt at de tidlig enten hadde hatt lærere eller familie som diskuterte 
fysikkrelaterte emner med dem. Flere nevnte også at elever hadde fortalt at de enten hadde 
blitt dratt med til museer, vitensentre eller hadde populærvitenskapelige magasiner hjemme 
som hadde engasjert dem, og gjort at de ble nysgjerrige på fagområdet. Dette ble også nevnt 
av flere elever i Øystein Guttersrud (2001) fokusgruppestudie med elever i 2FY og 3FY. 
Interessen for fysikk, mente mange, må fanges opp på et så tidlig tidspunkt som mulig, og 
helst før de kommer til videregående skole. 
 
Det ble i denne fokusgruppestudien forsøkt å få tak i læreres oppfatning av hva som kan starte 
denne egeninteressen for fysikk som elevene refererer til i FUN - undersøkelsen. Videre ble 
respondentene bedt om å antyde hvilke evner elevene som velger fysikk burde ha. 
 
Samtlige fokusgrupper som diskuterte hvilke evner elevene må ha for å velge fysikk, hevdet 
at det måtte være en slags evne til logisk eller teoretisk tenking og da spesielt matematiske 
evner. Disse synspunkter er i tråd med Guttersrud (2001), noe vi også kommer nærmere inn 
på i 3.1.4.  

 



 57

M6: Matematiske evner. At de regner seg som ganske flinke i matematikk, det tror jeg 
er en fordel for dem i det faget. I alle fall hvis de går videre til 3FY, kanskje særlig der 
da. 

 M6: Og der taper vi mange elever, helt opplagt, tror jeg! 
 M6: Hva mener du med det? 

M6: Jeg tror det er riktig det du sier, fordi 2FY er et matematisk fag, fordi man 
forbereder seg til 3FY. Det er på en måte litt uforsvarlig å ikke regne på det man gjør 
i 2FY, fordi man vet at man må ha treninga til 3FY. Jeg tror at det hadde vært en 
fordel at man tona ned matematikken i denne sammenhengen. (…) det er ikke tvil om 
at vi skal lære noe matematikk i fysikken, men spørsmålet er om vi gjør det for tidlig? 
Bør 3FY være matematisk, mens 2FY bør være mer mykt? 

 M6: Mer kvalitativt? 
 M6: Ja, mer kvalitativt i 2FY. 
 

M2:Hvis du først har den elementære regnekunnskapen inne og i tillegg er interessert 
i alt som rører seg og hva som skjer i naturen, så greier du fysikk. 

 
Dette antydes av mange, nemlig at det er de matematiske forutsetningene som er avgjørende 
for om elevene skal greie seg gjennom fysikkurset på en tilfredsstillende måte. På den måten 
vil det regnetekniske i fysikkurset ikke ta overhånd, og ”skygge for” selve fysikken. Det ble 
av flere nevnt at dersom elevene slet veldig med matematikken og algebraen spesielt, ville 
elevenes fokus ligge på matematikkforståelsen i stedet på fysikkforståelsen.  
 
At nytteverdien er noe som kan styre interessen, var flere respondenter inne på.  

 
M5: Hvordan man har fått denne interessen, kan jo kanskje skyldes at noen har planer 
for videre utdanning, og ser at fysikk har de nytte av for å komme inn på den 
utdanningen eller det yrket som de har tenkt seg. 

 
Når interesse er knyttet til nytteaspektet, kan man si at eleven har et ytre motiv for å velge 
fysikk. Med andre ord er interessen her skapt ved en ytre motivasjon. Motivet for å velge 
fysikk kan styres av fremtidig yrkesvalg, mens fremtidig yrkesvalg kan styres av et indre 
motiv hvor interesse for fysikk eller realfag kan være drivkraften. At nytteaspektet er 
drivkraften til å velge fysikk er vist i flere undersøkelser som for eksempel Angell et al. 
(2003) gjennom FUN - undersøkelsen, Guttersrud (2001), Skjersli (2000) og Hatlevik (2002).  

 
M6: Sånn generelt så tror jeg det er gjennom det å vise fram hva fysikk brukes til, 
både i nokså harde fag, men også i fag der man tradisjonelt forventer at fysikk ikke 
blir brukt; som medisinsk forskning for eksempel. Jeg tror at når de begynner å bli 
voksne som 16-17 årsalderen, så får de fokus på det. Det er i alle fall noe vi kan lokke 
elevene med. Se her hva fysikk faktisk kan brukes til! 
 

Flere respondenter var inne på at elever ikke visste nok om hva fysikk kunne brukes til. 
Mange tidligere elever hadde gitt uttrykk for dette. I følge flere respondenter kom mange 
elever til lærere og rådgivere ved skolen og spurte om hva fysikk var for noe og hva det kan 
brukes til før de skulle velge studieretning i første klasse på videregående. Dette til tross for at 
de fleste skolene hadde informasjonsdager hvor de presenterte studieretningsfagene før 
elevene skulle velge i første klasse. Noen skoler gjennomførte ”åpne dager” hvor elevene var 
aktivt med i informasjonsarbeidet. Siden dette antakelig ikke gir nok informasjon til de rette 
elever, var flere respondenter inne på at informasjon om hva fysikk er burde tillegges 
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naturfaget og naturfaglærerne i første klasse. Dette støttes videre i Hatleviks rapport (2002) 
med elever og rådgivere i videregående skole. 
 

”Flertallet av de intervjuede rådgiverne er selv filologer eller samfunnsvitere. En stor 
andel av disse peker på at realfagslærerne i mye større grad enn dem selv besitter 
kompetanse og innsikt i hva ulike realfagsutdanninger innebærer av innhold og krav, 
og at realfagslærerne derfor er mer kompetente til å gi elevene informasjon om 
realfagsstudier og yrker” (Haltevik 2002, s.69) 

  
Flere respondenter pekte på at de selv ikke var nok informert om jobbmulighetene for en 
fysiker ute i samfunnet. 
 

M5: Hva veit vi som fysikklærere om hva fysikere kan jobbe med ute i samfunnet? 
M5: Vi må kurses! ( alle ler!) 

 
3.1.2 Elevenes møte med fysikkfaget 
 
Flere respondenter antydet at interesse for og nysgjerrighet til fysikk burde skapes så tidlig 
som mulig, og helst før de kom til videregående skole. 
 

M1: (…) Jeg tror at interesse må skapes før de kommer til oss, stort sett. Fryktelig 
mange er låst i sin oppfatning av fysikk når de kommer til videregående skole, og jeg 
tror at du skal være en superlærer for å vri noe særlig på den.  

 
M3: Jeg tror at dersom barn får oppleve litt fysikkting helt fra de er små, så er det 
klart at det vil skapes interesse. Og da må vi ha noen som viser fram hva som er fysikk. 
Vi må få foreldre til å ta dem med på vitensentre etc. 
 

 
Læreres påvirkning for elevenes valg av fysikk var av elevene i FUN- undersøkelsen vurdert 
til ikke å være nevneverdig stor. Flere respondenter i denne fokusgruppestudien mente at 
tidlig kontakt med dyktige fysikklærere i grunnskolen og i første klasse på videregående 
skole, ville kunne gi flere nysgjerrige og interessert i faget. Dette ble begrunnet med egen 
erfaring fra egen skolegang og/eller i samtale med enkelte av deres tidligere elever.  
 

M2: Det kan hende at læreren betyr mer for eleven enn de er villig til å innrømme. 
Teller mer enn de vet om bevisst. Selv om det er ønsketenkning fra vår side. 

 
Danske fysikkelever i Angell & Paulsen (2003) ser i høy grad på læreren som helt avgjørende 
for om undervisningen er god og at fysikkfaget framstår som interessant og spennende.  Hoff 
(2001) undersøkte danske elever gjennom TIMSS-undersøkelsen og fant at læreren framstår 
for elevene som inspirasjonskilde og som beslutningstaker i det daglige arbeidet, samt som 
representant og rollemodell for fysikkfagets innhold og for de mennesker som beskjeftiger seg 
profesjonelt med fysikk/kjemi. Den samme undersøkelsen pekte videre på at 
kommunikasjonen i hjemmet omkring fysikk- og kjemiemner vil være sentralt i 
holdningsdannelsen hos barn og unge (Hoff 2001).  
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3.1.3 Naturfag grunnkurs (1NA) - viktig for rekrutteringen? 
 
På alle fokusgruppene ble det nevnt at naturfaget (1NA) i første klasse ikke var et fag som ga 
den nødvendige innføringen i fysikk som man skulle ønske. Dette ble begrunnet med at 
elevene i liten grad visste hva fysikk var for noe når de kom til 2FY. En respondent nevnte at 
nettopp fordi elevene ikke visste så mye om hva faget innebar kunne bidra til at enkelte valgte 
fysikk ut fra en nysgjerrighet til fagområdet. I Guttersrud (2001) kom det fram blant 
fysikkelevene at naturfag i første klasse i liten grad bidro til at elevene valgte fysikk 
studieretningsfag.  
 

M2: Jeg tror nok at det har mye å si hvordan elever møter faget i første klasse i 
naturfag. Der har kanskje fysikken blitt stemoderlig behandlet. For det er stort sett 
bare biologer og kjemikere som har naturfag, og de har ikke alltid fysikk i fagkretsen. 
Så kvier man seg for å sette inn 3 forskjellige lærere på naturfaget, så blir det for 
eksempel kjemikeren som tar alt. (…). Jeg tror nok at hvis elevene møter en engasjert 
og interessert lærer, som gjør mange morsomme ting i fysikk, så er det klart at du blir 
interessert i det. Jeg hører stadig venner og bekjente som forteller hvor interessant et 
fag ble fordi de møtte en interessant situasjon i skolen omkring faget. 

 
M1: Det er min oppfatning at naturfaget, den er ren deskriptiv. Så kommer de opp i 
2FY, så møter de den analytiske delen. Det er en voldsom overgang. Men jeg tror at 
elevene liker det også, så man kunne få litt mer analytisk ned i naturfaget, da ville det 
tjene fysikken. Kanskje ikke spre 1NA på så mange temaer som de har, da ville du få 
litt mer fordypning, litt mer reelt innhold i hva fysikk er. Hva er det jeg velger, eller 
hva er det jeg velger bort. 

 
Siden 1NA favner over både fysikk, kjemi og biologi, var mange respondenter inne på at det 
skulle noe til at naturfaglæreren hadde den nødvendige kompetanse i alle tre fagområdene og 
at manglende fysikkompetanse blant naturfaglærerne dessverre var overrepresentert. 
Fysikklærernes ønske om å undervise i naturfag (1NA) ble diskutert i flere av fokusgruppene. 
De fleste naturfaglærere var enten biologer eller kjemikere uten nødvendig kompetanse i 
fysikk. Fysikklærere underviste sjeldent naturfag i første klasse, enten fordi de ikke ville ha 
faget, eller fordi posten deres var fylt opp med andre fag. 
 

M1: Det er ikke mange av oss fysikklærere som ønsker å undervise i naturfag. Det er 
ikke drømmen. Vi kan ikke biologi og kjemi, (…), så vi prøver å unngå det. Så blir det 
at vi da ikke får interessen for fysikk, fordi vi ikke orker ta det andre ved siden av. 

  
Her ble det nikket bekreftende av flere på gruppen. Dette var en problemstilling flere av 
fokusgruppene var innom under diskusjonene.  
 

M1: På skolen vår kjører vi en fysikklærer som har en time eller to i uka i en klasse i 
naturfag, og det fungerer ganske brukbart. Fra de klassene får vi mer rekruttering enn 
fra de andre. 

 
Det var ikke mange skoler som brukte fysikklærere til naturfaget i første klasse. Derimot var 
det på enkelte skoler slik at faglærere besøkte naturfag grunnkursklasser i forbindelse med 
fagvalget i første klasse. Der presenterte faglærere i kjemi, biologi og fysikk sitt spesielle fag. 
På de fleste skolene i denne studien hadde man enten i stedet for eller i tillegg til dette, en 
åpen dag struktur på skolen for førsteklassene. Elevene (og i enkelte tilfeller foreldrene) 
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kunne besøke de forskjellige studieretningsfagene på dag eller kveldstid. Studieretningselever 
(ofte sammen med studieretningslærerne) var på en del skoler involvert i presentasjonen av 
studieretningsfagene. Elevene fungerte nærmest som ambassadører for fagene de 
representerte. 
  

M4: De beste ambassadører er elevene.  Dersom elevene i 2FY synes det er et 
morsomt fag, vil det spre seg 
 

Flere av deltakerne var inne på at det ikke nødvendigvis var et poeng å gjøre kjempeframstøt 
for å rekruttere flest mulig til faget, men å få rekruttert de elever som hadde muligheter for å 
kunne lykkes med faget. 
 

M5: Det gjelder å finne en balanse der og kunne rekruttere denne marginale gruppen, 
som kan greie fysikken. Jeg tror fremdeles det er noen som kan lære seg fysikk. Det er 
om å gjøre å få dreid de over til fysikken, og der tror jeg at naturfag kan gjøre en del 
da. Ellers så er naturfag slik den er i dag, et sorgens kapitel etter mitt syn. Faget er en 
eneste stor ordbok, for å sette det på spissen. Altfor mange emner som man må fare 
med harelabben over. Og så gir det i mange tilfeller et feil inntrykk av hva 
naturvitenskap er for noe. 
 

Enkelte mente at på deres skole var det antakelig ikke så mange flere elever å rekruttere til 
2FY. Flere respondenter var inne på at altfor mange elever ikke fortsatte til 3FY, også av de 
som fint kunne hevdet seg der.  
 

 M4: Naturfagundervisningen i første klasse, vil jo være veldig bestemmende for hva 
de kommer til å velge av fysikk, kjemi eller biologi. Hvor interessant er 
undervisningen. Jeg tror at der ligger nøkkelen til å få folk til å velge fysikk, blant 
annet. For mange sier det at: ”Ja, skal jeg velge fysikk da? Jeg vet jo ikke hva det er”. 
Er dette fysikk eller er dette kjemi, sier jo veldig mange når de kommer i naturfaget. 
Dette at man ikke deler opp naturfag i fysikk, kjemi og biologi, gjør at elevene ikke vet 
hva som er fysikk. 
 
M2: Det er et generelt problem å informere elevene på grunnkurs om hva 
studieretningsfagene er tidlig nok. De skal velge sånn rundt jul og da har de jo 
egentlig nettopp begynt på videregående og det er mye å forholde seg til for dem. Så 
det opplever vi i andre fag også det, at de ikke veit hva de har valgt på en måte. 
 
M2: Jeg møter ofte den holdningen der når jeg har 2FY, at de ikke visste at det var så 
vanskelig. 

 
Naturfaglærerens manglende kompetanse spesielt i fysikk og da særlig i grunnskolen, ble 
tillagt størst bekymring blant respondentene. Dette på bakgrunn av at interesse for faget burde 
komme så tidlig som overhode mulig. Skulle man i videregående skole kunne være 
bidragsyter på dette området, hevdet mange av deltakerne at naturfag grunnkurs utgjorde det 
største potensialet. Interesse, hevdet enkelte, var ikke bare noe man var født med, men var 
også noe som kunne skapes hos elevene.  
 
TIMSS- undersøkelsen i 1995 viste at norske jenter og gutter i 3. klasse i grunnskolen var 
middels positive til naturfag og matematikk (i forhold til andre land), mens interessen sank 
fram mot 7.klasse. Norske elever lå nær verdenstoppen når det gjaldt forskjell mellom jenter 
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og gutters interesse for naturfag og matematikk (Kjærnsli & Lie 1996; Lie et al. 1997). SAS 
(Science and Scientists)-undersøkelsen, viser at i 13-årsalderen er interessen for å lære om 
naturfag meget lav (Sjøberg 2000).  
 
Slik som naturfag grunnkurs i dag framstår hvor alle fagene presenteres av en lærer, vil en 
kompetanseheving av naturfaglærerne være hensiktsmessig. Kompetansereformen (St.meld. 
nr. 42 1998) vil kanskje kunne gi et bidrag her i framtiden. Kompetanseheving blant 
naturfaglærere i grunnskolen, men også blant naturfaglærer i videregående skole burde bli en 
prioritert oppgave for de sentrale myndigheter.  
 
3.1.4 Matematikkunnskaper og begrunnelse for valg 
 
Det elevene fant mest typisk for fysikkfaget i FUN - undersøkelsen, var ”formler, lover og 
teorier samt matematikk/regning”. I Øystein Guttersruds hovedoppgave (2001) ”slo elevene 
hull” på myten om matematikken i fysikk som vanskelig. Ingen av elevene i fokusgruppene 
ga uttrykk for at matematikken de møtte i fysikkurset representerte noe stort problem. Flere 
hevdet at fysikkursene stort sett inneholdt enkel algebra som de kunne fra tidligere. 
 

”Om ikke fysikken druknet i matematikk, druknet den i hvert fall i formler! (Guttersrud 
2001, s. 130) 

 
Selv om enkelte elever helt sikkert kan ha store problemer med matematikken, tyder likevel 
mye på at de elever som velger fysikk i alle fall ikke gir uttrykk for at det er selve 
matematikken som er vanskelig.  Det kan derimot være selve oversettelsen fra fysikk til 
matematikk, altså den matematiske beskrivelsen av et fysisk fenomen som skaper 
vanskeligheter for elevene, uansett hvor ”enkel matematikken egentlig er” (Angell et al. 
2003).  
 
Flere av respondentene var inne på at elever som tar 2FY ikke er ”støe” nok i matematikk og 
algebra spesielt. Elever mangler rutine og har ikke øvelse nok i å ”sjonglere” med ligninger, 
ble nevnt av flere.   
 
For å kunne hevde seg i fysikk, var mange av respondentene inne på at det var viktig at 
elevene har tilstrekkelig bakgrunn i matematikk. Dette er noe læreplanen (KUF 1996) også 
framsetter som ett krav i og med at 2FY bygger på matematikken fra 2MX/2MY. 

 
M1: (…), så klart at matematikken er en av tersklene inn i faget. 
 
M2: Fysikk blir jo vanskelig når du ikke klarer å løse en brudden brøk, uten at du må 
sitte og plundre, å tenke og styre. 
M2: Behøver ikke si brudden brøk, du kan si brøk. Da blir de flakkende i blikket, og 
gjemmer seg bort. (alle ler og mange nikker gjenkjennende) 

 
Mange lærere følte det vanskelig å veilede elever når de kom og spurte om hva de måtte ha i 
matematikk for å kunne klare fysikk. Nesten uten unntak var det matematikkarakteren som 
var av interesse i den forbindelse. 
 

M5: Vi får jo stadig spørsmål. Jeg har bare 3 i matte, kan jeg da begynne på fysikk i 
andre klasse? Da får jeg et lite problem, hva sier jeg til en treer? 
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M3: Jeg har vel elever som ser like mye på matematikkarakteren sin i første klasse, 
som naturfagkarakteren. Guttene de spør selvsagt ikke, men jeg får stadig spørsmål 
fra jenter: ”Når jeg har 4 i matematikk, tror du jeg kan klare fysikk?” Så tenker de 
nok litt på hva de kan oppnå, og de skjønner at de må være litt gode i matematikk for å 
få til fysikk. 

 
Elever i Øystein Guttersruds undersøkelse (2001) hevdet at det er viktigere å være ”god” i 
matematikk enn i naturfag.  
 
Hvor god man må være i matematikk, ga verken elevene i Guttersrud (2001) eller lærerne i 
denne studien noe svar på. Respondentene ble heller ikke av moderator utfordret til å ta 
standpunkt til dette. 

 
M3: Det spørs om ikke en del av potensielle fysikere blir skremt av matematikken. At 
man regner for mye i fysikkundervisningen, i alle fall på et tidlig stadium. Jeg synes å 
ha registrert at det er en modningsprosess på elever fra andre til tredje klasse. Den er 
ganske formidabel, og det spørs om det ikke hadde vært en fordel å begynne å presse 
dem med matematiske formuleringer på fysiske fenomener da først i tredje klasse. 

 
Flere respondenter var inne på at 2FY kanskje med fordel kunne vært gjort noe mindre 
matematisk, og mer kvalitativt. Enkelte var derimot skeptisk til å ”tukle” for mye med faget, 
med tanke på at fysikk på universiteter og høyskoler er veldig matematisk.  
 
En av fokusgruppene var inne på at 2FY var et for matematisk fag. Det ble i denne gruppen 
forslått å ha to varianter av 2FY. Et mer studieforberedende fag for de elever som ønsket å 
fortsette til 3FY, og et for de som ønsket å avslutte etter 2FY, men som trengte 2FY som 
grunnlag for videre studier. Dette kurset kunne da med fordel gjøres mye mer kvalitativt enn 
det 2FY var i dag.  
 
3.1.5 Er det de rette elevene som velger/ikke velger fysikk?  

 
På flere skoler mente man at man klarte å fange opp den ”marginale” gruppen som hadde 
mulighet å klare seg gjennom 2FY, mens på noen få skoler mente man at man hadde potensial 
til å rekruttere enda flere. 
 

M1: Jeg vil påstå at de som bør velge fysikk stort sett velger fysikk faktisk. De som har 
evnene, de tør å gå på det og prøve, i alle fall 2FY. Det er nok en del som kunne tatt 
3FY som kutter det ut. Men de som har de evnene har også ofte tatt lett på naturfag og 
matematikk, og da blir interessen forholdsvis brukbar der.   

 
Alle fokusgrupper var derimot inne på at det var for få som gikk videre til 3FY, og enda færre 
av disse som valgte å studere fysikk videre. 
 

M2: Hos oss er det mange av de beste elevene som kutter ut. Det er av rent taktiske 
årsaker altså. 
 

De fleste mente at altfor mange av de gode elevene sluttet med fysikk etter 2FY. Begrunnelse 
var at de ikke trengte 3FY for å komme inn på videre studier og redselen for ikke å 
opprettholde et høyt karakternivå i tredje klasse. Bare på en av skolene ble det hevdet at det 
stort sett var de svakeste som sluttet, og at de beste elevene nesten alltid gikk videre 
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3.1.6 Jentenes manglende selvtillit i fysikk 
 
Fysikk har hatt ord på seg for å være et fag som i liten grad har appellert til jenter (Lie & 
Sjøberg 1984). Historisk sett har jenter vært underrepresentert i fysikk. Dette er en tendens det 
ser ut til å være vanskelig å gjøre noe med. I Guttersrud (2001) var både fysikkgutter og 
fysikkjenter enige om at fysikk var et fag som nærmest var skapt i guttenes bilde. Dette ble 
begrunnet med at fysikk ble assosiert med noe maskulint og at fysikktimene i stor grad ble 
dominert av gutter. Jentene var tilbøyelige til å ta på seg en tilbaketrukket og observerende 
rolle i diskusjonene, av frykt for å si noe galt. Jentene hevdet at mangelen på kvinnelige 
rollemodeller bidro til å gjøre fysikkfaget mer utilgjengelig. Noen av jentene hevdet at dette 
kjønnsrollemønsteret kunne påvirke jenter til ikke å tre inn i fysikken. Jenter på en av 
fokusgruppene så det som et ”problem” at de i større grad enn guttene la vekt på forståelsen 
av stoffet, mens gutter derimot ofte var fornøyd med fasitsvaret. Andre studier har også 
antydet at jenter i større grad har behov for å gå mer i dybden av stoffet de skal lære (Johnsen 
1997). 
 

M5: Det er skremmende mange jenter som ikke tør å gå videre. De tror de ikke får så 
god karakterer i fysikk som de får i andre fag. Så må de ikke ha det, og da tør de ikke 
ta sjansen på å få en dårligere karakter. 

 
M2: Jeg har følelsen av at jenter har mindre selvtillit når det gjelder å gå videre. Det 
er ofte sånne ”slabbedasker” av gutter som fortsetter. 
 

Mange hadde gjort tilsvarende erfaring med at jenter generelt sett har mindre selvtillit enn 
gutter. Selvtilliten hos jenter mente mange gjorde seg utslag i at de var redde for å ikke greie 
faget. Dette gjorde at altfor mange flinke jenter droppet fysikk etter 2FY. Flere hevdet at de 
flinkeste elevene i 2FY var jenter, eller i alle fall at det var sjeldent å ha svake jenter i 
fysikklassene. Tidligere undersøker peker i retning av at jenter som våger å velge fysikk, har 
noe bedre gjennomsnittskarakterer i alle fag enn gutter (Lie & Angell 1990).  
 
Enkelte rådgivere peker på at det er vanskelig å nå fram til jentene. ”Når det gjelder jenter er 
det mange som er usikre på om de kan velge realfag enda de har 5 i 1MA” (Hatlevik 2002). 
Bakke (1996) fant i sin undersøkelse at jentene har lavere selvtillit og er mer mottakelige for 
andres råd om hva de bør velge. Sjøberg (2000) hevder at grunnen til at jenter ikke velger 
fysikk virker gjennomtenkt, basert verdier, personlig og emosjonelle faktorer, og ikke det at 
de mangler evner eller selvtillit. Jentenes relativt høye personorientering og lave orientering 
mot penger og karriere er stikkord som kan være med å forklare jentenes prioriteringer (Baker 
1982; Angell et al. 2003). Baker & Leary (1995) mener at jenters avgjørelse bygger på hvilke 
forventninger jentene har til de mange rollene de kommer til å få i livet, slik som 
selvidentiteten, interaksjonen med mennesker, jobb- og familiesituasjon, etc.  
 
På en av skolene i denne studien hadde man vært med i et prosjekt der jenter og realfag har 
vært i fokus. Kvinnelige sivilingeniører har vært aktivt med i prosjektet hvor det blant annet 
har vært drevet jobbskygging. Jobbskygging innebærer at eleven blir med arbeidstakeren på 
jobb for å observere og lære noe om hva en typisk arbeidsdag går ut på. 
 

M5: (…). Tidligere har jeg hatt to til tre kanskje opp til fire jenter i 2FY, men nå har 
jeg altså ni eller ti stykker i 2FY. Det har mye å si på selve gruppa som helhet. Det er 
veldig positivt å ha fått med seg så mange jenter. Det gjør noe med hele greia. Du 
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merker det spesielt når vi driver med forsøk og sånt. Det blir ryddigere og den 
vekselvirkningen der er veldig fin altså. Det har jeg veldig glede av. 

 
3.1.7 Hva er viktigst for rekrutteringen?  

 
Som avslutningsspørsmål i intervjuguiden og etter at alle diskusjoner var gjennomført, ble 
alle respondenter oppfordret til å komme med det de mente var de viktigste tiltakene for å 
rekruttere flere til å velge fysikk. På to av gruppene ble ikke dette spørsmålet tatt opp som 
eget oppsummeringsspørsmål. Årsaken til dette var at tiden ikke strakk til fordi de andre 
diskusjonene ble mer tidkrevende enn først antatt. Alle punkter som er nevnt her som de 
viktigste tiltakene i forhold til rekrutteringen er nevnt i alle gruppene, enten direkte i 
oppsummeringsspørsmålet, eller i selve diskusjonene under de andre temaene som er berørt i 
denne studien. 
 
Rekrutteringsarbeidet mente respondentene måtte starte så tidlig som mulig, og helst lenge før 
elevene kom til videregående skole. Enkelte hevdet at det ofte var for seint når elevene kom 
til videregående skole. Mangel på kvalifiserte realfagslærere i grunnskolen ble av flere nevnt 
som tragisk, ikke minst for fysikkfaget. Dette fordi fysikkemner om de var nevnt i 
lærebøkene, ofte ble nedprioritert eller helt utelatt i undervisningen. 
 
Flere skoler som var representert i denne studien hadde forsøkt rekrutteringsfremmende tiltak. 
På en av skolene hadde man forsøkt å sette flest mulig fysikklærere inn i naturfaget i første 
klasse, med det resultat at de fikk en ”kjempesøkning” til 2FY. I følge enkelte ved skolen, ble 
søkningen nesten i meste laget. Dette ble begrunnet med at det ble vanskelig å få alle gjennom 
kurset med ståkarakter. Mange mente at det var viktig at elevene lykkes med faget, blant 
annet fordi elevene er de beste ambassadørene for faget. Ryktet om at mange stryker i faget 
kunne skremme potensielle søkere seinere år. Flere respondenter nevnte at på deres skole 
hadde man klart å rekruttere den ”marginale” gruppen som kunne klare å komme gjennom 
2FY.  
 
Flere respondenter var inne på at fysikklærerne snart var en ”utdødende rase”. Høy 
gjennomsnittsalder på fysikklærere i dag, og sviktende rekruttering blant fysikkstudenter som 
ønsker å bli lærere, ble nevnt som mulige årsaker til at kvalifiserte lærere kunne bli 
mangelvare i framtida. 

 
M1:Ellers vil jeg si at fysikklærere er en utdøende rase da. De fleste av oss er passert 
50. Og jeg vet ikke, det utdannes vel nesten ikke folk med hovedfag i fysikk som skal 
inn i skolen, så det er vel noe der også. Vi må få noen unge inn, som kan bidra med litt 
entusiasme. 

 
Aldersfordelingen for fysikklærere som deltok i FUN- undersøkelsen i 2000 (Angell et al. 
2003) hadde en gjennomsnittsalder på 51,4 år. Det er rimelig å anta at dette 
gjennomsnittstallet ikke er veldig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Antall studenter som har 
gjennomført praktisk- pedagogisk utdanning med fysikk i fagkretsen, har gjennom 90-tallet 
variert mellom 4 og 15 per år. Dette betyr at det kan bli problemer på sikt å erstatte avgangen 
av fysikklærere. Hovedfagsfysikere har dessuten vært nesten fraværende gjennom det siste 
tiåret (Tveitereidutvalget 1997; Angel et al. 2003; Arnesen 2002). 
 
I forhold til rekruttering til fysikk nevnte flere at det var viktig at fysikklærere underviste 
fysikkdelen i naturfaget, eller i alle fall fikk presentere hva fysikkfaget innebærer. Dette ble 
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på enkelte skoler løst ved at en fysikklærer var konsulent til naturfaglæreren i fysikkdelene, 
eller at de overtok selve undervisningen i fysikkemnene som skulle gjennomgås. Noen av 
respondentene var også inne på tanken om at det burde være de flinkeste lærene som tok 
undervisningen i naturfag grunnkurs, nettopp fordi det her var siste sjanse til å få elever til å 
bli kjent med, og til å bli interessert i studieretningsfagene fysikk, kjemi og/eller biologi 
 
3.1.8 Oppsummering av de faktorer som fysikklærere mener påvirker elevenes valg av 
fysikk  
 

• Evner til fysikk betraktes stort sett som analytisk og/eller matematiske evner  
• Lærerne etterlyste større kunnskap hos seg selv og hos skolens rådgivere om hva en 

fysikkutdannelse kan brukes til 
• Blant videregående elever var det i følge respondentene viktig å vise fram hva fysikk 

var for noe samt hva en fysiker kan brukes til ute i samfunnet, som framstod som mest 
sentralt i forhold til rekrutteringen til fysikkfaget 

• Mange lærere mente at de som bør velge fysikk også stort sett velger fysikk, altså at 
rekrutteringspotensialet i 2FY er lite men at flere burde gå videre til 3FY 

• Naturfag grunnkurs ble sett på som den største hindringen, men også som det største 
potensialet for elevers valg av fysikk 

• Manglende kompetanse i fysikk blant de som underviser i naturfag ble nevnt som et av 
de største problemene i forhold til det å presentere hva fysikk er for noe for elevene   

• Flere respondenter i denne studien nevnte at vitensentre, museer og 
naturvitenskapelige magasiner kunne være viktige bidragsytere for å få elevene til å 
bli kjent med naturfagene 

• Fysikklærerne mente at fysikklærere (og helst de aller beste) i større grad burde 
undervise i naturfag grunnkurs 

• Mange fysikklærere følte de hadde liten kompetanse i de andre fagområdene i naturfag 
grunnkurs og ønsket derfor ikke å undervise i naturfag i første klasse 

• Mange hadde gjort erfaring med at jentene viste mindre selvtillit enn guttene i 
fysikkfaget 

• Manglende selvtillit blant jentene førte ofte til at altfor mange av de flinke jentene 
ikke gikk videre til 3FY 
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  3.2 Fysikklæreres vurderinger av fysikkfagets innhold 
 
 
Et av målene med denne fokusgruppestudien var å få tak i læreres vurdering av fysikkursenes 
innhold. FUN - undersøkelsen (Angell et al. 2003) viste at fysikkelevene og lærerne stort sett 
er fornøyd med fysikkfaget og fysikkundervisningen, men omtrent halvparten av elevene gir 
uttrykk for at faget er vanskelig og krevende. 2FY-elever i større grad enn andre 
studieretningselever gir uttrykk for at ”deres fag”, altså fysikk, er vanskelig, at 
arbeidsmengden er stor og at undervisningen har høyt tempo (Angell et al. 2003). 
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Figur 2: Elevers vurdering av fysikkfaget og undervisningen  
(Kilde: Henriksen et al. 2000, figur 4) 
 
Figuren ovenfor tar utgangspunkt i resultater fra FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003), 
og viser 2FY-og 3FY-elevers vurdering av fysikkfaget og undervisningen. Kurvene som viser 
andelen av elever som vurderte faget som ”vanskelig” eller ”meget vanskelig”, interessant” 
eller meget interessant” og undervisningen ”ganske bra ” eller ”meget bra”, dannet 
utgangspunktet for fokusgruppediskusjonene i dette kapittelet, hvor det ble satt fokus på 
fysikkfagets innhold. Respondentene ble så oppfordret til fortelle om de erfaringer de selv 
hadde på dette området. Jeg ønsket spesielt å få tak i hvordan lærerne opplevde elevenes 
overgang fra første klasse til 2FY (3.2.1). De forskjellige læreverkene starter med forskjellige 
temaer. Eksempelvis kan nevnes at ”Rom, stoff og tid” starter med lys og bølger, mens de to 
andre verkene starter med mekanikkdelen. Hvilke emner lærerne starter med i 2FY og 
hvorfor, kommer jeg inn på i 3.2.2. Hvilke læreplanmål lærerne synes er vanskeligst å 
realisere og hvorfor, ble respondentene utfordret til å si noe om i 3.2.3. Hvilke emner som 
faller vanskelig for elevene, blir også behandlet i det samme kapitelet. Matematikkens plass i 
fysikkursene er og har vært et mye omdiskutert tema. Respondentenes synspunkter på dette 
tar jeg opp i 3.2.4. Deres syn på arbeidsmengden i fysikkursene tas opp i 3.2.5 og overgangen 
fra 2FY til 3FY diskuteres i 3.2.6.  
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3.2.1 Overgangen første klasse til 2FY  
 
Flere respondenter hevdet at overgangen fra første klasse til andre klasse var ganske stor i 
flere fag enn bare 2FY. Dette ble forklart med at det i første klasse på videregående var mye 
repetisjon fra ungdomsskolen i de fleste fag. I tillegg nevnte enkelte at elevene i andre klasse 
ofte leste flere fag enn i tredje klasse. På den måten blir arbeidspresset på elevene større i 
andre klasse. 
 

 M1: Overgangen fra førsteklassematematikken og naturfaget til andreklassefysikken 
er så stor at det føles som om 2FY er kjempematematisk fordi de ikke er vant med å 
bruke matematikken på den måten. De føler det er vanskelig fordi vi krever noe helt 
annet i 2FY. Derfor tror jeg at 2FY føles kjempevanskelig for mange. Jeg har nå noen 
som går i tredjeklasse og som tar 2FY. De har da hatt 2MX og har hatt et modningsår 
der de har kjørt matematikken ganske bra og fått erfaringen derfra. De virker som om 
de tar 2FY lettere, fordi de har grunnlaget fra matematikken. 

 
Mange respondenter var inne på at overgangen til 2FY i andre klasse var vanskelig, spesielt 
fordi det var her de matematiske problemene meldte seg. 
 

M6: Det kan ha noe med overgangen fra første til andre klasse, som du sier. De må på 
en måte begynne å begrunne hvorfor de setter opp de og de formlene. Det er de jo ikke 
vant med tidligere. De må teoretisere selv. At det er en så stor overgang for en 17-
åring at de ikke er modne til å gjøre det. 
M6: Det er verdt å tenke nøye over det du sier der, fordi nå får du plutselig bare 
uoppstillte oppgaver. Så møter de det i fysikken, og der er det bare det, når de først 
skal regne. 
 
M2: (..) Jeg tror at selve matematikken skygger for mye av det interessante. 
Interferens, for eksempel, oppleves som vanskelig for da er det plutselig sinus og 
cosinus. Det er jo noe av de nye tingene de lærte i første klasse, og det skygger for mye 
for fysikken altså. Og det å regne med bevegelsesligninger, med fortegn og sånne ting. 

 
Stort arbeidspress, stort pensum og matematikken brukt på fysiske problemer ble av 
respondentene nevnt som de største problemer som elevene møtte ved overgangen fra første 
til andre klasse i 2FY.  
 
3.2.2 Erfaringer med oppstarten i 2FY 

 
Mekanikk eller optikk var det de fleste fysikklærere startet med i 2FY. Dette var delvis 
avhengig av læreverket man brukte. Som nevnt tidligere starter alle læreverkene med enten 
mekanikk eller med lys og bølger. 
 

M1: Det som er fint med å starte med lys og varme, er at der får du veldig mye fysikk, 
og lite matematikk egentlig. Du skal lære å løse noen sinusligninger, men det er mye 
apparatur og mye fysikk, så det er en veldig fin måte å begynne på, i stedet for å 
begynne med mekanikken og da få den abstrakte fysikken med en gang. 
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M2: Det er vel derfor man starter med optikken, at Newtons lover er så vanskelig. Det 
opplever vel alle fysikklærere også, at du må undervise dette noen år før du virkelig 
har skjønt Newtons lover. 
 

Andre hevdet at optikken også fort ble abstrakt for elevene med Snells lover, gitterformelen 
osv. og at biler og klosser som beveger seg kanskje kunne oppleves som mer hverdagslig og 
jordnært for elevene. I Guttersrud (2001) skilte bølger seg helt klart ut som det emnet svært 
mange elever hadde størst vansker med. Bølgenes mekanikk ble tatt opp i alle kategorier av 
fokusgrupper i Guttersrud (2001). Bølgeuttrykkets sammensatte natur og komplekse 
konsepter som varmekapasitet ble ansett for å være spesielt utfordrende. Enkelte jenter 
refererte til varmekapasitet, kvantefysikk og horisontalt kast som vanskelige emner.  

 
”Elektrisitet var i følge jentene et emne for gutter, men det virket ikke som jentene fant 
elektromagnetisme spesielt vanskelig” (Guttersrud 2001, s. 71) 

 
Resultater fra TIMSS viser at det både nasjonalt og internasjonalt var små forskjeller hvordan 
gutter og jenter mestret oppgavene knyttet til elektromagnetisme. Angell et al. (1999) fant at 
forskjellene mellom kjønn kom sterkere til uttrykk ved problemstillinger knyttet til ”bølger” 
og ”mekanikk” enn til elektromagnetisme. Respondentene i denne studien diskuterte ikke 
eventuelle kjønnsforskjeller i forhold til det ene eller andre temaet. Moderator la heller ikke 
opp til en diskusjon om dette.  

 
M1: (…) Vi starter gjerne med mekanikk, men da har det vært en forutsetning at de 
har en viss peiling på derivasjon og at de har kjørt vektorregninga parallelt med 
matematikken. Det er en saga blott nå. Begge de to hjelpemidlene fra matematikken, 
det møter de nå første gangen i fysikken. Da blir terskelen inn i fysikken såpass høy. 
M1: Du refererer nå til de gamle læreplanene fra 1994. Det har blitt en forbedring på 
dette nå fra 2000. Matematikken er bedre tilpasset fysikken, med både integrasjon og 
vektorregning. 

 
Mekanikk og bevegelsesligningene var greitt å starte med, syntes flere. Dette ble begrunnet 
med at mekanikken trengte å modnes hos elevene. Noen mente at det var viktig at elevene 
tidlig fikk ”smake” på stoffet ved å jobbe mer kvalitativt, uten nødvendigvis å gjøre det så 
veldig matematisk til å begynne med. Man kunne derfor ta opp igjen emnet seinere og jobbe 
mer kvantitativt eller matematisk med det. 
 
Flere respondenter hadde forsøkt å starte med både mekanikken og optikken, men hadde 
ingen klar mening om at det ene temaet var veldig mye bedre å starte med enn det andre. 
Enkelte hevdet at uansett hva man startet med ble det fort vanskelig for elevene.  
 

 
3.2.3 Vanskeligheter i fysikk  
 
Elevenes utsagn om at 2FY var vanskelig og krevende (figur 1) nikket mange respondenter 
gjenkjennende til. Dette var noe mange av dem hadde hørt gjennom samtaler med elever. Hva 
som gjør at fysikk framstår som et vanskelig fag for elevene, var det mange meninger om. 
 

M2: Vanskelig for elevene betyr jo kanskje av og til at det krever mye arbeid. Du må 
skrive rapporter og det tar mye tid.  
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M2: Det behøver ikke være motsetning med at det er vanskelig og interessant. 
M2: Det er som du sa, denne grafen her er ganske hyggelig med tanke på at mange 
synes fysikk er vanskelig, men at enda flere synes fysikk er interessant. 

 
At å velge fysikk er forbundet med å investere nok tid, var flere respondenter inne på.  Mange 
av de begreper, lover og teorier som elevene skal gjennom, krever at elevene jobber med det 
over tid. Forståelse og innsikt i fysikkens mangfold krever at mange begreper, teorier og lover 
får anledning til å modnes hos elevene.  
 

M4: Jeg er ikke så redd for at ting skal være så veldig vanskelig jeg. Jeg tror nemlig at 
det er noe av det vi gjør feil i dagens samfunn, at alt skal være så innmari lett. Det er 
ikke så lett å være menneske heller. (…) Det må jo være litt vanskelig på den måten 
elevene leser i dag. De leser i rykk og napp, og da blir det jo fort vanskelig. 
 
M5: Det at fysikk er vanskelig: Jeg er redd for, kanskje jeg tar feil, at det betyr at vi 
automatisk vil gjøre faget lettere. Og det er jeg ikke sikker på om vil styrke faget, og 
interessen for faget. Det kan godt tenkes at de elevene som synes dette er interessant, 
også synes det er vanskelig og krevende. Så føler de at det er en utfordring, og den vil 
de gjerne ha. Samtidig gir det jo litt prestisje da. 

 
Danmarks Evalueringsinstitut gjennomførte en evaluering av fysikk i den ”almene 
gymnasium i Danmark” som ble offentliggjort i 2001. De 15 utvalgte skolene som deltok i 
denne evalueringen, leverte blant annet selvevalueringsrapporter som bestod av tre deler: En 
fra skolens fysikklærere, en fra skolens ledelse og en fra en utvalgt gruppe av elever i fysikk 
på hver enkelt skole. Elevenes selvevalueringsrapporter bestod av tre fortellinger: En 
fortelling om det ”gode” ved fysikk, en fortelling om det ”dårlige” ved fysikk og en fortelling 
om hvordan fysikkfaget og undervisningen burde være. Angell & Paulsen (2003) fant 
gjennom disse elevfortellingene at et stort pensum, et høyt tempo og mange abstrakte 
begreper bidrar til at fysikk framstår som et vanskelig fag. Dette ga også fysikkelevene i 
Guttersrud (2001) og i FUN (Angell et al. 2003) uttrykk for. 
 

 ”Elever finner fysikkfaget enormt tidkrevende i forhold til bedriftsøkonomi, drama, 
geografi, historie og media” (Guttersrud 2001, s. 126) 

 
Oppfatningen om at selve fysikken i fysikkursene er vanskelig, ble i denne studien ikke viet 
veldig mye tid. Likevel var noen få innom problematikken, blant annet var noen inne på at det 
ikke var et poeng å gjøre faget ”mykere”. ”Mykere” ble av enkelte brukt både i betydningen 
av flere kvalitative emner, mens andre nevnte ”mykere” i forbindelse med flere 
menneskerelaterte emner. Her ble nevnt emner som vi finner i skjæringspunktene mellom 
fysikk og for eksempel biologi, eller biofysikk. Dette ble begrunnet med at de elever som per i 
dag hadde valgt fysikk kanskje da ville finne fysikkfaget mindre interessant. Mange av 
elevene er nemlig fornøyd med faget slik det framstilles i dag (Angell et al. 2003).                                    
 

M3: Jeg har hørt en del interessante uttalelser fra en elev. ”De som leser fysikk sier til 
de andre at det er vanskelig for da er de på et vis kongen på haugen”, ikke sant? 
 

Flere av respondentene på den samme fokusgruppen nikket anerkjennende til denne 
uttalelsen. Enkelte elever i Guttersrud (2001) var også inne på at det å lese fysikk ga prestisje 
i miljøet. 
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Mekanikken i læreplanen (KUF 1996) ble av flere ansett som et spesielt vanskelig tema i 
2FY.  
 

M1: Kraftbegrepet i seg selv er vanskelig og f.eks. å skille mellom Newtons 2. og 3. 
lov er uhyggelig vanskelig. Tegne krefter, kraft og motkraft, alt dette går helt surr for 
mange elever. Skal være spesielt moden for å kunne skille dem. Det er min erfaring. 
 

På flere av gruppene ble bruken av vektorregningen diskutert. Flere var inne på at 
vektorregningen ikke skulle tillegges vekt i 2FY, spesielt fordi matematikken i 2MX ikke 
gjorde det. Det var flere respondenter som mente at det var vanskelig å snakke om 
bevegelsesligningene uten å trekke inn vektorregningen.  
 

M1: Jeg skal ikke det, men jeg sliter med å holde meg unna. Jeg prøver mest mulig å 
kutte det ut, men.. 
 
M1: (...), synes det er vanskelig i mekanikken å prate om hastigheter uten å prate om 
retning. 
 

Noen respondenter var inne på at vektorregningen ikke skulle brukes ved innføringen av 
mekanikken, men at man kvalitativt skulle la elevene tilegne seg begrepene, noe læreplanen 
(KUF 1996) også gir uttrykk for. Det var likevel tydelig at enkelte av lærerne hadde 
problemer med at elevene ikke skulle tilegne seg begrepene kvantitativt gjennom for 
eksempel vektorregningen. Alle var derimot enige om at man burde legge mer vekt på en 
kvalitativ tilnærming når en skulle behandle kraft og bevegelse i mekanikken. Dette kommer 
også fram i Angell (1996) der han blant annet hevder at når vanskelige begreper skal 
introduseres for elevene som for eksempel kraftbegrepet, så er det ikke tilstrekkelig med 
forenklete matematiske formuleringer. Få elever vil kunne få en dypere forståelse for 
Newtons lover ved å regne ut en ukjent størrelse når to andre er gitt. Tegning og identifisering 
av krefter kan betraktes som en mer kvalitativ tilnærming og er viktig og sentralt i 
begrepsutviklingen hos elevene. 
 

 ”Kvalitative problemstillinger som ikke stiller krav til regning, må sammen med 
kvantitative problemer danne grunnlaget for fysiske begreper” (Angell et al. 1999, s. 
111) 

 
For å få elevene til å forstå fysikken som ligger bak, var flere inne på at en kvalitativ 
tilnærming var å foretrekke.  
 

M4: (…). Man kan godt leve med den innstillingen at det er lett og at elevene også tar 
det til seg og gjør det. (…). Når du har formulert en naturlov eller formulert en 
sammenheng mellom fysiske størrelser og begreper i en ligning, så har du på en måte 
kamuflert begrepenes egentlige meningsinnhold. Så jobber vi med den ligningen der, 
og så ligger da den manglende forståelsen latent. Så skal man på en måte gå inn i 
begrepenes dypere innhold, og da er matematikken på en måte til hinder for det. Så 
man må begynne å diskutere det med ord. Da er terminologien tilgjengelig, så en må 
på en måte lage det selv. 

 
Det å regne algebraisk på bevegelsesligningene, ble av respondentene fremhevet som spesielt 
vanskelig for elevene. Dette ble begrunnet med at den nødvendig regneferdighet var 
mangelfull hos elevene.  
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M6: Noe av problemet med at det blir vanskelig, er på grunn av at vi regner veldig 
mye. Det er mye formelmanipulering, og det er i ulike ”settinger”, og at du hele tiden 
må hente inn verktøy rundt omkring fra. Er noe av årsakene at det er for mye stoff som 
man skal igjennom? Jeg synes jo det er et rotterace både i matematikk og fysikk. 
Kanskje enda mer i matematikk enn i fysikken. Så vidt jeg klarer å bedømme det med 
de nye planene, så må du ha god kondisjon og hurtighet for å følge med der. 
 
M2: Jeg skjønner godt at det er vanskelig for elever, det er abstrakt. Du skal på en 
måte manipulere formler og ligninger, og så skal du se fysikken bak dette her 
samtidig. 
 

Jens Dolin (2002) bruker i sin doktoravhandling i fysikkdidaktikk begrepet 
representasjonsformer om de mange forskjellige måter som elevene må ta i bruk for egentlig 
å oppnå forståelse av et fysisk problem eller fenomen. Som fysikklærer i mange år har han 
kunnet følge elevers problemer med og kamp for å forstå begreper, løse oppgaver, 
gjennomføre øvelser og så videre. Det er mange forskjellige krav som stilles til elevene før 
man kan si at de har oppnådd en viss forståelse. Han viser til et eksempel fra elektrisitetslæren 
der elevene skal ha kjennskap til de grunnleggende begreper slik som strøm, spenning, 
motstand, elektromotorisk kraft med mer. Å ha kjennskap til vil blant annet si å vite hva 
begrepene definisjonsmessig dekker og å kunne relatere begrepene til hverandre. I tillegg skal 
elevene kunne bruke dem i eksperimentelle oppstillinger, kunne gjennomføre målinger som 
stiller krav til praktiske evner og bruk av måleinstrumenter. Elevene skal kunne kjenne til 
enhetene som brukes og kunne ha en formening om størrelsesforholdet. Elevene skal videre 
kunne systematisere måleresultatene, kunne tegne grafer og kurver ut fra disse. De skal kunne 
sette opp de ligninger som grafene er et bilde av, og de skal kunne bruke denne viten til å løse 
oppgaver innenfor emnet. Elevene skal altså kunne danne seg bilder av nye problemer og 
anvende fagområdets begreper på dem, noe som ofte krever at elevene har dannet seg en 
analogi eller et bilde av de viktigste begreper, fenomener og sammenhenger. Dolin ser 
representasjonsformene som forskjellige uttrykte former for viten om det samme fenomen 
eller den samme hendelse. Representasjoner er en gammel disiplin innen psykologi, og 
representasjonsformer forstås som forskjellige former for organisering eller oppnåelse av 
viten og forståelse som kan føres tilbake til Jerome Bruner på 1960-tallet. Dolin bruker 
representasjonsformsbegrepet snarere som et redskap til å tolke omverdenen på. 
Dolin hevder altså at det er i transformasjonene mellom de forskjellige 
representasjonsformene at forståelsen oppnås.  
 

”En læreproses i fysik kan beskrives som den prosess, hvor den lærende tilegner sig et 
emnes representasjonsformer og beveger sig mellem forskellige representasjonsformer 
af emnet. Jo mer de forskellige repræsentasjonsformer er intergreret hos den lærende, 
dvs. jo flere transformationer og links der er imellem dem, jo bedre er vedkommendes 
forståelse” (Dolin 2002, s. 172) 

 
Dolin hevder videre at nettopp ved å transformere mellom forskjellige representasjoner gir 
man elevene mulighet til å bygge opp mønstre av og assosiasjoner mellom emnets forskjellige 
fremtredelses- eller tolkningsformer. Hver enkelt representasjonsform kan man se på som et 
uttrykk for en delforståelse, og at full forståelse for et fysikkemne kan beskrives som en 
integrasjon av de forskjellige mulige representasjonsformer av emnet, ved at man fritt kan 
kunne beveges seg mellom dem. 
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Foruten mekanikken i 2FY, ble det av noen nevnt at det var vanskelig å få elevene engasjert i 
den historiske og den filosofiske delen av fysikken. 
 

M1: Det historiske og samfunnsorienterte - det blir rett å slett ikke tid altså. (…) Jeg 
føler jeg har problemer med å komme gjennom og klarer ikke det historiske. 
M1: Det er vel ikke bare tid heller. Vi synes det er vanskelig også selvfølgelig. Jeg vet 
ikke hvordan jeg skal gripe det an. Lærebøkene hjelper oss ikke noe særlig. Det er mye 
greiere med sånn hardbarket fysikk, enn dette ulne. 

 
Enkelte hevdet at det var et riktig steg framover å få inn litt av de historisk- filosofiske delene 
i fysikken, men flere respondenter ga uttrykk for at de hadde problemer med å få elevene 
engasjert i stoffet. Som en respondent sa det:  
 

M2: At jeg hadde forbredt meg godt og holdt en glitrende historisk forelesning, det var 
det visst bare jeg som oppdaget. 
 

Flere av respondentene var positive til at den filosofiske og historiske delen av faget skulle 
vektlegges. Læreplanen (KUF 1994 og 1996) sier at elevene skal kjenne til viktige epoker i 
fysikkens historie. Videre blir nevnt at elevene skal ha kjennskap til utviklingen av vårt 
verdensbilde, samt sammenhengen mellom fysikk og den teknologiske utviklingen. 
 

M3: (…) Vi har lett for å bli noen teknokrater som er helt historieløse og har liten 
refleksjon over eget ståsted.(…) Vi må vite litt mer om eget ståsted. Hva det hele 
bygger på, og der skulle man trekke inn mer av den filosofiske delen av faget. 
 

Få eller ingen var uenig i de gode intensjonene i læreplanen (den intenderte læreplanen) på 
dette området. Derimot var det flere som ga uttrykk for at det var vanskelig å formidle dette 
på en interessant måte. Den oppnådde læreplanen, eller elevenes utbytte av undervisningen 
om den historiske og filosofiske delen var mange usikre på. Flere ga uttrykk at elevene virket 
lite engasjert i den biten. Enkelte var inn på at noe av årsaken til dette var at de i sin utdanning 
ikke hadde vært innom disse temaene i nevneverdig grad.  
 
Flere var likevel inne på at det var uttrolig viktig at man lot elevene få forståelse av at fysikk 
ikke bare var et studieforberedende kurs, men at fysikk også har betydning for elevene ut fra 
et samfunnsmessig perspektiv. Realfaglig kompetanse er av mange sett på som helt essensielt 
i et moderne samfunn som holder et høyt teknologisk nivå og som trenger kvalifisert personell 
for å kunne fungere (Quale et al. 2000). Svein Sjøberg (1998) nevner fire argumenter som 
man ofte møter i diskusjoner om hvorfor forståelse for vitenskap og teknologi er ønskelig.  
Sjøberg (1998) argumenterer for naturfaglig kompetanse ut fra et økonomiargument som 
forberedelse til yrke og utdanning, et nytteargument for å kunne mestre dagliglivet i et 
moderne samfunn, et demokratiargument for ansvarlig å kunne delta i demokratiet og til sist 
et kulturargument fordi naturvitenskapen er en viktig del av menneskets kultur.  
 

”Elever forveksler lett teknologisk kompetanse med kunnskaper i naturfag” 
(Guttersrud 2001, s. 135)  
 

Sjøberg (1998) peker på dette i sammenheng med det han betegner som ”nytteargumentet” for 
naturfag. Man er kanskje ikke interessert i å vite hvorfor ting skjer, men nøyer seg med å lære 
hvordan ting skal brukes. Noen av fysikkelevene (og spesielt noen fysikkgutter) i Guttersrud 
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(2001) hadde inntrykk av at folk hadde gitt opp å sette seg inn i hvordan teknologiske 
nyvinninger fungerte. 
 
3.2.4 Matematikken i fysikkursene 

 
Matematikkens plass i fysikkursene ble et mye diskutert tema. Mange respondenter var innom 
dette tema i mange sammenhenger. Matematikken ble sett på som alt fra et fascinerende språk 
som kunne beskrive vår fantastiske natur til nærmest en ”forbannelse” for elevene og dermed 
fysikken. Uttrykket ”til glede og besvær” kunne med rette brukes om matematikkens plass i 
denne sammenheng. Å lære fysikk uten å benytte det matematiske formelverket ble sett på 
som uaktuelt av de fleste, ikke minst fordi elevene trengte et solid fundament dersom de 
skulle studere fysikk seinere. Enkelte betraktet deres eget møte med fysikkursene på 
Universitetet som et møte med et matematikkurs, hvor fysikken nærmest druknet i 
matematikken. Man ville gjøre elevene en ”bjørnetjeneste” dersom man ikke tok dette 
alvorlig. Forholdet mellom matematikk og fysikk er diskutert av blant annet Orton & Roper 
(2000).  

” Mathematics and the study of nature, or what is now recognised as science, have 
been seen for centuries as being inextricably linked” (Orton & Roper 2000, s. 123) 

 
Spørsmålet enkelte respondenter stilte seg, var om man startet for tidlig med å kvantifisere 
fysikken. Den kvalitative siden av fysikken som er med på å bygge opp fysikkforståelsen, 
kunne mange av respondenter tenke seg å bruke mer tid på i sin undervisning. 
 

M6: Jeg er i alle fall veldig fascinert av den koblingen mellom matematikk og fysikk. 
At man har et matematikkverktøy som passer så godt på den naturen som er rundt oss. 
Og så får jeg så lyst til å vise det, ikke sant, og så tenker jeg at det er ikke sikkert at de 
(elevene) synes det er like gøy. Jeg syntes jo ikke det før jeg hadde vært student 
ganske lenge. Vi må på en måte finne tilbake det som fascinerte oss for lenge, lenge 
siden, og tenke etter hva som var morsomt da, og øve oss på å være mer kvalitativ, og 
litt drøftende for å vise hva som vil komme til å skje og ikke alltid være så gira på at 
alt skal bli helt korrekt og kunne regnes på, men at vi bare kan sitte og fabulere. 

 
Mange av fokusgruppene diskuterte den kvalitative kontra den kvantitative siden ved 
fysikkfaget. Mange hevdet i likhet med FUN - undersøkelsen (Angell et al. 2003) at de i sin 
undervisning drev kvalitativ undervisning i mye større grad enn det elevene oppfattet at de 
gjorde. Dette kommer jeg tilbake til i 3.4. 
 
Et stort flertall av respondentene hevdet at elevene hadde et altfor mangelfullt matematisk 
grunnlag til å få et godt utbytte av spesielt 2FY. Dette bidro, hevdet flere, til at fysikk falt 
unødig vanskelig for elevene og at mye undervisning i det matematiske verktøyet måtte 
foregå i fysikktimene. En liknende observasjon ble gjort i en studie i England av Britton et al. 
(1999). 
 

 ”Students are troubled and teachers are frustrated, as the best planned lessons turn 
into tutorials in basic calculation and algebraic manipulation” (Britton et al. 1999, s. 
12) 

 
Paludan (1999) fant i sine samtaler med danske gymansieelever at en dårlig sammenheng 
mellom matematikk og fysikk er med på å gjøre fysikk til et kjedelig fag.  
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M4: (…) Det er ikke til å nekte for at fysikkurset er et veldig godt regnekurs. De som 
virkelig kan regne når de kommer ut, det er de som har hatt fysikkfaget.  
M2: (…) Jeg ser jo hvilke problemer elevene har å slite med når de skal begynne med 
litt sånn ekkel regning i 2FY. De kan jo ikke elementær tallbehandling og elementær 
brøkregning. Jeg hadde elevøvelse her i forrige uke med å finne bølgelengden for lys, 
med gitter og gitterformelen. Den store vanskeligheten på det forsøket, det var å finne 
ut avstanden mellom spaltene når de visste hvor mange spalter det var pr. cm. Det var 
vanskelig altså, med divisjon, og når de sliter med sånne ting, da er det ikke rart at det 
blir vanskelig. 

 
Noen respondenter mente at elevene etter L97 var enda mindre i stand til å håndtere ligninger. 
Elevene har ikke den nødvendige treningen fra matematikken, men elevene ble gode på dette 
gjennom 2FY kurset. 
 

M6: De kan bruke fysiske begrunnelser for å sette opp disse stygge ligningene, og så 
dreper vi de før de får svaret. Det har jo ingenting med fysikk å gjøre. 
 

De elever som best mestrer manipulering med ligninger var kanskje de som best lykkes i 
fysikkurset. Noen var likevel inne på at det å være god i matematikk og spesielt løsing av 
ligninger nødvendigvis ikke er ensbetydende med at de skjønner hva man driver med. Gode 
karakterer på fysikkprøvene er ikke nødvendigvis ensbetydende med at vedkommende hadde 
skjønt veldig mye av fysikken det handlet om. Flere respondenter hadde erfaring med elever 
på dette punktet. Å avsløre dette er vanskelig uten å ha kvalitative spørsmål på de skriftlige 
prøvene, eller en muntlig høring av vedkommende. Flere tidligere undersøkelser viser at 
mange elever som mestrer formelapparatet ikke er i stand til å analysere relativt enkle 
kvalitative problemstillinger (Lie & Sjøberg 1981; Angell 1996). 
 
Det ble videre trukket fram av flere at den kvalitative og den kvantitative siden av fysikken 
burde følges ad, man må ha med både og i undervisningen. Et av skolefysikkens dilemmaer er 
nettopp knyttet til den kvantitative i motsetning til en mer kvalitativ problemstilling (Angell et 
al. 2003). 

 
Mange respondenter hevdet at de gjerne startet med en kvalitativ tilnærming for å gi elevene 
en forståelse av begreper, lover og teorier, for deretter å bruke matematiske metoder seinere. 
Noen mente at det derimot var bedre å starte med beregningene, og at forståelsen for hva de 
holdt på med kunne komme seinere.  
 

M6: Jeg bruker å starte med det vi skal bruke jeg, og så kjøre beviset etterpå når de 
har lært å bruke alle formlene. 
M6: I matematikken er bevisene et mål i seg selv. Det er det på en måte ikke i fysikken. 
Det blir jo en stor forskjell. 
M6: (…) for 90 % av alle elevene så er det bare bortkastet tid. (alle ler) 

 
Flere respondenter ga uttrykk for frustrasjon over de matematiske hindringene elevene møtte. 
Matematikken representerer ikke de store utfordringene for elevene mente flere elever i FUN 
- undersøkelsen (Angell et al. 2003) og Guttersrud (2001). Ingen elever i Guttersrud (2001) ga 
uttrykk for at matematikken de møtte i fysikkurset representerte noe stort problem, og at det 
var begrenset behov for 2MX. Noen elever i den samme studien, mente at fysikklæreren 
burde finne tid til å gjennomgå de deler av 2MX de hadde behov for.  Elevene betraktet 
matematikken i fysikkursene som ”enkel”, og syntes heller ikke det er for mye matematikk, 



 75

men de ønsket å lese fysikk framfor matematikk. Matematikk som fag ble i den samme 
studien sett på som et mye vanskeligere fag enn fysikk. 
 
Angell & Paulsen (2003) fant i sin rapport ” Elevenes stemmer” som bygger på 
elevfortellinger fra evalueringsprosjektet ”Fysik i skolen – skolen i fysik” som ble 
gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut i 2001, at elevene i det danske gymnasiet heller 
ikke anså matematikken i fysikken som spesielt avansert. 
 
Mange elever i den samme studien nevner at det er til dels spennende og positiv sammenheng 
mellom matematikk og fysikk. Imidlertid hevdet enkelte at en ensidig fremheving av den 
formalistiske og kvantitative behandlingen av fysikken medvirket til å gjøre fysikkfaget både 
kjedelig og vanskelig.  
 
Enkelte respondenter var inne på at det å gjøre fysikken i 2FY mindre matematisk, ikke 
nødvendigvis var veien å gå for å få flere til å ta fysikk. Dette fordi 2FY skal kunne gi eleven 
den nødvendige bakgrunn til 3FY og eventuelt til å fortsette med fysikk som fag til 
universiteter og høyskoler. Her er det underforstått at målet er å få flere fysikkstudenter.  
Diskusjonene i fokusgruppene var preget av en økende bekymring for at vi i framtida ikke 
klarer å få dekt landets behov for kvalifiserte arbeidskraft i vitenskapelige og teknologiske 
fag.  
 
Det kan jo være et mål å få flere til å velge 2FY av flere grunner. Frafallet av elever til 3FY er 
forholdsvis stort. Flere elever i 2FY vil kunne føre til at flere elever enn i dag har mulighet for 
å bli motivert til å velge 3FY som i beste fall kan gi flere fysikkstudenter. Et av målene burde 
være at flere elever vet hva det er de velger eller eventuelt velger bort. I tillegg kan det være 
et mål i seg selv at flest mulig elever får en best mulig naturvitenskapelig allmenndanning, 
slik at de blir i stand til å foreta kvalifiserte valg i viktige politiske og samfunnsmessige 
spørsmål i framtiden.  
 
Fysikken slik den fremstår i dag står helt klart overfor et dillemma ved at det både skal være 
et studieforberedende og et allmenndannende fag.  
 
3.2.5 Arbeidsmengden i fysikkursene 

 
Arbeidsmengden i 2FY ble av alle respondenter som uttalte seg om dette ansett for å være 
meget høy. Tiden blir for knapp og emnene man skal igjennom er for mange. Dette er i 
samsvar med elevenes oppfatning gjennom FUN - undersøkelsen (Angell et al. 2003) og 
Guttersrud (2001).  
 
Næss (1998) hevder at få lærebøker gir så mange eksempler og går så langsomt fram at de 
kan leses som romaner på sengekanten. Moderne lærebøker og undervisning bærer preg av så 
rask fremdrift at mye blir ren pugg. Elevene vil derfor sjelden føle at de mestrer stoffet fordi 
man går for fort fram. Dette bidrar til at elevene ikke får fordøyd stoffet tilstrekkelig og 
dermed vil den virkelige forståelsen av stoffet bli mangelfull. Mye tyder på at dette er noe 
elever i videregående skole også har erfart og spesielt i matematikk (Guttersrud 2001).  
 
Enkelte respondenter mente at de mistet for mange undervisningstimer til andre ting. 
Fysikkursene er femtimerskurs med en ramme på 187 undervisningstimer i året. Noen 
respondenter hadde laget regnskap over antall timer de hadde til disposisjon i fysikk, og 
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elevene kunne sitte igjen med helt ned til under 150 undervisningstimer. Mangel på tid går ut 
over den kvalitative drøftingen i klassen, mente flere.  
 

M6: (…) Det er altfor mye stoff, du klarer ikke å fordøye noe. Da blir det vanskelig 
nesten uansett hva du gjør. Det går for fort. 
 
M 6: Det er et større arbeidspress i 3FY enn i 2FY. For i 2FY er det noe man ikke 
rekker der så er det et muntlig fag og du kan tilpasse. I 3FY så har du ikke sjanse til 
det. 
 

Enkelte hevdet at det ikke var så lett å hoppe over emner eller fare med ”harelabben” i 2FY 
fordi mange av emnene i 3FY bygget på 2FY. I 3FY var nok tid også et problem, så lett var 
det tydeligvis ikke. 
 

M1: (…) Det som er bedre med de nye planene nå, er at det ikke står spesifisert hvor 
mange elevøvelser du skal ha. Der kan du justere lite grann. 

 
Noen respondenter mente å ha registrert at elevene jobber mindre med lekser nå enn tidligere, 
noe som bidrar til at faget kunne oppleves som vanskelig. Som en respondent nevnte, så kan 
”vanskelig” for eleven kanskje bare bety at det er forbundet med mye arbeid. Arbeid betyr 
igjen at du må investere tid til å utføre jobben. Dette var noe som ikke var spesielt for fysikk, 
men mer et generelt problem elevene hadde, nevnte flere. Mange elever har for mange ”jern i 
ilden”. Jobb utenom skolen, trening og det sosiale liv tar mye tid for mange elever. 
Lekselesing var for mange en mindre prioritert oppgave i følge enkelte av respondentene. I 
FUN - undersøkelsen (Angell et al. 2003) ga elever uttrykk for at arbeidsmengden er større i 
studieretningsfaget fysikk enn i studieretningsfagene engelsk og samfunnsfag.  
 
3.2.6 Overgangen 2FY til 3FY  
 
I Guttersrud (2001) kom 3FY elever med uttalelser om at ”2FY er mer abstrakt, vanskeligere, 
mer matematisk og mindre virkelighetsnært enn 3FY”. Dette ble respondentene i denne 
studien oppfordret til å kommentere. De ble av moderator oppfordret til å gi forklaring på 
hvordan det kunne ha seg slikt. Flere av respondentene ga uttrykk for at de var svært 
overrasket over at elevene følte det slik. Spesielt siden læreplanen (KUF 1996) legger opp til 
at det egentlig burde være omvendt.  
 

M5: (…) I løpet av et år med 2FY, så har du lært deg det elementære du trenger i 
matematikk. Altså i 3FY er det egentlig ikke matematikkproblemer, da kan du 
konsentrere deg om fysikken og det blir interessant og jordnært, selv om det er mye 
mindre jordnære emner i 3FY enn det var i 2FY. 

 
Lærerne i denne studien var enige om at når eleven kom til 3FY, så hadde de i liten grad 
matematiske vansker.  
 

M2: (…) Når de kommer til 3FY er de over startvanskene. De har lært det mest 
elementære av matematikk og særlig mer matematikk er det ikke i 3FY. 

 
Enkelte respondenter mente at det hadde mye med modningen å gjøre.  
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M2: (…). Når de først har blitt vant til å tenke fysikk i andre klasse, så blir det lettere i 
3FY. 
M5: Det er jo noe med å venne seg til faget hvordan det er, hvordan man jobber i 
faget. Jo lenger du har hatt det, jo mer husvarm blir du. Så den følelsen de hadde i 
andre klasse, den forsvinner etter hvert i tredje klasse. 

 
Andre mente det kunne komme av en ”silingseffekt”.  
 

M5: Jeg ble også veldig overrasket når jeg hørte det første gang, men etter litt 
ettertanke så er det ikke så rart synes jeg.(…). For det første fordi de som har skjønt 
dette her at det egentlig handler om virkeligheten, de fortsetter gjerne til 3FY. De 
fleste andre slutter jo.  

 
Enkelte hevdet at det stort sett var de flinkeste og mest interesserte elevene som fortsetter til 
3FY. Med andre ord så er det de elever som er best tilpasset fysikkfaget slik det fremstår for 
elevene i dag, som fortsetter til 3FY. 
 
Andre hevdet at det kunne komme av en ”kontrasteffekt”. Det kunne ha sammenheng med at 
overgangen til 2FY er så stor at det nærmest blir en kontrasteffekt. Flere nikket anerkjennende 
til dette. 
 

M5: Opplevelsen av 2FY kan jo være knyttet til det at man starter med fire 
bevegelsesligninger. Starter med den mest matematiske delen hvis man starter i den 
enden. Det kommer jo an på hvilke lærebok man bruker. 2FY skal være kvalitativ og 
starter med bevegelseslære og fire bevegelsesligninger. Noen ramler i grøfta i første 
runde, og det er mulig at de får et sjokk der, som da ikke er tilsvarende når du starter i 
3FY. 
 

Noen hevdet derimot at nettopp fordi man startet med dette, så hadde flere mulighet for å lære 
seg det. Elevene er ofte topp motiverte og nysgjerrige når de starter i 2FY. 
 

M1: Jeg tror at de som gjør det bra i 2FY ikke vil synes at 3FY er vesentlig 
vanskeligere.(…). Jeg tror at det er kontrasten fra første klasse til andre klasse som er 
stor. Jeg kan ikke skjønne at de synes at 3FY er mer jordnært og praktisk enn 2FY. 
Etter mitt syn er det omvendt, eller i alle fall burde være omvendt. Hvis det ikke er 
sånn, burde det være noe galt med undervisningen.  
 

Mange respondenter mente at 3FY framstod som et som et mye mer ”helhetlig” fag, enn 2FY. 
 
M6: Jeg tror at 3FY er mer sammenhengende altså. Det er mye færre ting der. I 3FY 
er det mer overbyggende ting. Det er feltteorien, gravitasjonsbegrepet og 
elektrisiteten. Det er det som ligger der. I 2FY så har du mye mer springende emner 
fra mekanikk til termofysikk til lys. Mange små biter. 

 
Flere respondenter i flere av fokusgruppene var inne på at de opplevde 3FY som et mye mer 
helhetlig fag enn 2FY. Enkelte hevdet at de også likte bedre å undervise stoffet i 3FY enn i 
2FY, med begrunnelse av at 2FY er mer springende, og at det var her elevene hadde de største 
matematiske problemene. Mange respondenter var derimot uenig med elevene om at 3FY var 
mindre matematisk og mer virkelighetsnært enn 2FY.  
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M5: (…) at man kan hevde seg i selskapslivet med relativitetsteori og kvantefysikk og 
så hvis det er virkeligheten på en måte, så kan jeg forstå det. 
 
M6: Jeg reagerte også på den biten der, med at de oppfatter det som mindre 
hverdagsnært når du ser på termofysikken og elektrisitetslæra i forhold til feltteori og 
relativitetsteorien og at de kan oppfatte det som mer hverdagsnært – da lurer jeg litt 
på hva de legger i det som er deres hverdag altså. 

 
Noen få var inne på at emnene man jobber med i 2FY egner seg bedre til en skriftlig eksamen 
enn de emnene som er i 3FY. En del av emnene i 2FY ga større mulighet for regneoppgaver 
enn i 3FY, mens en del av emnene i 3FY var mer egnet til pratestoff. 
 
Flertallet av de som uttalte seg hevdet at det var bekymringsfullt at altfor få elever forsatte 
videre til 3FY. Mange av de som slutter etter 2FY har kapasitet til også å forstette til 3FY og 
at altfor mange slutter etter 2FY av rent taktiske årsaker. Mange respondenter ga uttrykk for at 
det stort sett var de svakeste som sluttet etter 2FY, noe som også understøttes av FUN - 
undersøkelsen (Angell et al. 2003). Mange elever ga uttrykk for at det kunne bli vanskelig å 
opprettholde et høyt karakternivå i tredje klasse og /eller at de ikke trengte 3FY til videre 
studier.  
 

M2: (…) … og så hører de (elevene) fra de andre at 3FY, den er vanskelig den. Så 
viser det seg at 3MX og 3FY karakteren er omtrent de samme. I forhold til 3KJ og 3BI 
så har jeg inntrykk av at karakteren der ikke er billigere enn 3FY`s. Kanskje 3FY 
elevene er litt mer realfagpreget at det derfor at det er slik. I alle fall har jeg inntrykk 
av at det ikke er dårligere karakter i 3FY enn i de andre realfagene. 

 
Realfagspoengene som kom som et resultat av Tveitereidutvalgets utredning i 1997 (Aksnes 
et al. 2001), er med og gjør at flere elever velger 2FY enn de som har den genuine interesse 
for faget. Enkelte elever sanker flest mulig poeng fordi de trenger det til videre studier. 
Enkelte studier har 2FY som krav for å komme inn, mens det ikke finnes lenger videre studier 
som krever 3FY, selv ikke om man skal studere fysikk videre. Dette må helt klart bidra til at 
rekrutteringen til 3FY blir mindre. 
 
3.2.7 Oppsummering av fysikklærernes vurderinger av innholdet i fysikkfaget 
 
Overgangen mellom første og andreklasse i videregående ble av respondentene ansett til å 
være ganske stor av flere årsaker. I første klasse er det mye repetisjon fra ungdomsskolen i 
mange fag, i tillegg leser elevene ofte flere fag/timer i andreklasse enn i tredjeklasse. 
 

• Overgangen fra førsteklassematematikken og naturfaget er så stor at det føles som om 
2FY er ”kjempematematisk” fordi elevene ikke er vant med å bruke matematikken slik 
man gjør i 2FY. 

• Stort arbeidspress, stort pensum og matematikken (spesielt formelmanipulering) brukt 
på fysiske problemer ble av respondentene nevnt som de største problemer elevene 
møter ved overgangen mellom første og andre klasse. 

• Manglende regneferdigheter (spesielt i algebra) fører ofte til at matematikken 
overskygger fysikken. Matematikken er på en måte til hinder fordi tid og krefter må 
brukes på selve matematikken. 

• Stort pensum fører til tidspress i faget, som igjen fører til at den kvalitative siden ved 
fysikkfaget må vike.  
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• Sammenhengen mellom fysiske størrelser og begreper i en ligning kamuflerer 
begrepenes egentlige meningsinnhold. Det at elevene mestrer formelsjongleringen er 
ikke ensbetydende med at elevene har fått tak i fysikken som ligger bak, eller at de 
egentlig har skjønt hva de holder på med. Forståelsen krever at man også jobber 
kvalitativt med stoffet. 

• Enkelte lærere starter kvalitativt med begrepene og jobber kvantitativt med stoffet 
etter en stund. Andre hevdet at det i mange tilfeller var greitt å starte kvantitativt, for 
så å legge vekt på den kvalitative siden etter at elevene behersket matematikken. 

• De fleste respondentene starter i 2FY enten med optikk eller mekanikk. Det kom ikke 
klart fram at det ene er mye bedre å starte med enn det andre. Enkelte hevdet at det 
uansett fort ble vanskelig for elevene. 

• Flere hevdet at det var vanskelig i mekanikken å snakke om kraftbegrepet uten å 
snakke om retninger og dermed trekke inn vektoregning. 

• Vanskelig for elevene kunne i enkelte tilfeller være at faget krever mye arbeid. 2FY 
ble av respondentene betraktet som et tidkrevende fag for elevene. De mange 
begreper, teorier og lover som elevene skal få innsikt og forståelse av, krever at 
elevene jobber over tid med, slik at kunnskapen kan få anledning til å modnes hos 
elevene. 

• Siden fysikk blir ansett til å være et vanskelig fag, kan det i enkelte miljøer gi eleven 
prestisje å ta nettopp dette faget.  

• Mange respondenter syntes det er vanskelig å trekke inn det historiske og 
samfunnsorienterte stoffet. Stort tidspress, liten interesse blant elevene og vanskelig å 
gjøre undervisningen interessant nok, ble nevnt som mulige årsaker til at dette ble 
vanskelig. Flere hevdet likevel at det var uttrolig viktig at man lot elevene få forståelse 
av at fysikk ikke bare var et studieforberedende kurs, men at fysikk har betydning for 
elevene også ut fra et samfunnsmessig perspektiv. 

• Arbeidsmengden ble ansett som meget stort både i 2FY og 3FY. Altfor mye stoff i 
kursene, noe som gjør at man må gå for fort fram for elevene, og som i mange tilfeller 
går ut over tiden man skal bruke til den kvalitative drøftingen av stoffet.  

• Arbeidspresset ble av mange ansett som større i 3FY enn i 2FY. Dette fordi 2FY er et 
muntlig fag, noe som gjør at man kan tilpasse pensumet til den eventuelle muntlige 
eksamen. 

• Det ble ansett som en fordel at antall elevøvelser ikke er spesifisert i læreplanen. Dette 
gjør at lærerne i større grad kan justere tiden bruket på de enkelte deler av pensumet. 

• Enkelte lærere mente å ha registrert at elever jobber mindre med lekser nå enn 
tidligere. Lekselesing er for mange elever en mindre prioritert oppgave, mens jobb 
utenom skolen, trening og det sosiale liv opptar mye av elevenes tid. 

• At elever oppfatter 2FY som mer abstrakt, vanskeligere, mer matematisk og mindre 
virkelighetsnært enn 3FY, ifølge fokusgruppestudien til Guttersrud (2001), ble mange 
lærere overrasket over. Mulige årsaker til dette kunne være: 

o At elevene etter et år med 2FY hadde lært seg det elementære man trenger i 
matematikk og noe særlig mer avansert matematikk trenger man ikke i 3FY.  

o At det har mye med modning å gjøre, ved at elevene i løpet av 2FY hadde blitt 
vant med hvordan faget er og hvordan man jobber i faget. 

o At det kunne betraktes som en ”silingseffekt”, ved at de elever som egentlig 
har funnet seg til rette og skjønt hva fysikk handler om, de forstetter gjerne til 
3FY, de andre slutter. 
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o At det kan komme av en ”kontrasteffekt”. Kontrasten i arbeidsmengde og 
vanskegrad fra første til andre klasse er mye større enn fra andre til tredje 
klasse. 

o At 2FY har mye mer springende emner enn det 3FY har. I 3FY er det færre 
emner og mer overbyggende ting slik som feltteorien, gravitasjonsbegrepet og 
elektrisiteten. I 2FY er det mye mer springende emner fra mekanikken til 
termofysikk til lys, mange små biter. 

• Mange respondenter var forundret over at elevene mente at relativitetsteori og 
kvantefysikk var mer virkelighetsnært enn for eksempel termofysikken og 
elektrisiteten. I så fall, som en respondent sa det: måtte det være for å kunne hevde seg 
i selskapslivet. 
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3.3 Fysikklæreres vurderinger av fysikkfagets eksperimentelle natur 
   
 
” Practical work is a very prominent feature of school science in many countries” (Millar 
2001). Norge er således ikke noe unntak. Forholdsvis mange timer av fysikkfaget går med til 
praktisk arbeid, vanligvis utført av elever som jobber sammen i mindre grupper. 
 
I de to første gruppene i denne studien ble respondentene spurt om hvilken hensikt 
elevøvelser eller eksperimenter i fysikk hadde i undervisningen. På en av gruppene ble det 
tilløp til diskusjon om bruk av begrepene forsøk, eksperimenter, øvelser og gjøringer. Enkelte 
var inne på at det var forskjell på hva man la i de forskjellige begrepene. Siden en diskusjon 
om dette ville ta uforholdsmessig lang tid, ble det akseptert at vi kunne kalle det for 
eksperimenter eller forsøk enten det dreide seg om åpne eller styrte forsøk, øvelser i bruk av 
utstyr, eller at elever gjorde erfaringer med bruk av utstyr eller modeller.  
 
På de to gruppene som hadde hensikten med forsøk på agendaen, var det stor enighet om at 
forsøk var/er en viktig og integrert del av faget, noe som også er nedfelt i læreplanen (KUF 
1996). I samråd med veilederne valgte jeg å ikke konfrontere resten av gruppene med dette 
temaet på grunn av begrenset tid til rådighet. Vi ønsket å utdype andre sider og temaer i større 
grad. Jeg har likevel valgt å ha med et avsnitt om hensikten med øvelser (3.3.1) fordi flere 
respondenter var innom dette punktet i andre sammenhenger. De fleste av deltakerne på 
fokusgruppene hadde hovedoppgaven sin fra eksperimentaldelene av fysikken. Det kom 
heller ikke fram noen motforstillinger mot å bruke øvelser i fysikk. 
 
Med utgangspunkt i FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003) ble respondentene konfrontert 
med at lærere i større grad enn elevene legger vekt på fysikkfagets eksperimentelle side, og 
respondentene ble spurt om hva det kunne komme av at oppfattelsen er såpass forskjellig med 
hensyn til viktigheten av eksperimentelt arbeid. Dette behandles i 3.3.2. 
 
Øvelsenes form ble av respondentene tillagt en stor vekt. Dette kommer jeg tilbake til i punkt 
3.3.3 hvor diskusjonen om åpne og/eller lukkede forsøk tas opp og i 3.3.4 hvor datalogging 
blir behandlet spesielt.  
 
I de fleste tilfeller blir øvelsene etterfulgt av rapporter som elever skal levere inn til 
godkjenning. Respondentenes holdning til dette blir behandlet i 3.3.5.  
 
3.3.1 Hensikt med forsøk i fysikk. 
 
Historisk sett er eksperimenter noe av det som sterkest har preget naturfagene, og kanskje 
fysikk spesielt. Øvelser og praktisk arbeid i fysikk skal, i følge læreplanen (KUF 1996), ha en 
viktig og integrert plass i opplæringen. 
 

”Opplæringen bygger i stor grad på forsøk og øvinger” (KUF 1996, s. 2) 
 

Læreplanen sier videre at elevene skal kunne bruke eksperimentelle arbeidsmetoder både i 
2FY og 3FY: 
 

”Elevene skal kunne utføre eksperimenter innen ulike områder av faget, kunne foreslå 
å utføre egne eksperimenter, kunne bruke ulike måleinstrumenter herunder IT-utstyr 
ved registrering og analyse, kunne observere og tolke måleresultater på ulike måter, 
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kunne vurdere usikkerhet og feilkilder og gjøre enkle usikkerhetsberegninger samt 
kjenne til faremomenter ved eksperimentelt arbeid” (KUF 1996, s. 5 og 8) 

 
Norsk naturfagundervisning har tradisjon for å legge vekt på praktiske elevøvelser, hvor 
øvelsene både betraktes som en innføring i naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåter og som 
en viktig måte å formidle fagstoff på. 
 
Hvorfor man skal gjøre forsøk i vitenskapsfagene er det ulike meninger om. Vi finner to 
grunnleggende pedagogiske ideer som har ledsaget mye praktisk arbeid i naturfag (Kind 
2003). Den ene ideen går ut på at elevene gjennom praktisk arbeid opparbeider bestemte 
kognitive ferdigheter, knyttet til naturfaglig arbeidsmetode som er overførbare til andre 
situasjoner. Dette er ideer som kan spores helt tilbake til innføringen av naturfag som 
skolefag. Gjennom de praktiske øvelsene var det ikke først og fremst intellektuelle 
ferdigheter, men det at elevene skulle opparbeide kunnskap som skal gjøre dem i stand til å 
anvende vitenskapelige arbeidsmåter. Den andre ideen går ut på at elevene lærer fagstoff best 
gjennom selv å gjøre eksperimenter i laboratoriet. ”Learning by doing” ble nærmest et slagord 
(avledet av utsagn fra John Dewey), og bidro til at praktisk arbeid i norsk skole har en høy 
status også i dag. Ideen bygger på foreldet og positivistisk tankegang om at kunnskap om 
naturen kan leses direkte gjennom observasjoner og eksperimenter.  
 
I norsk naturfagundervisning har vi liten tradisjon for legge særlig vekt på at naturfag 
generelt, eller praktiske øvelser spesielt, skal virke intellektuelt stimulerende og utvikle 
kognitive egenskaper (Kind 2003). Derfor er det, i følge Kind, behov for å etablere en ny 
plattform for praktisk arbeid. Praktisk arbeid kan ha svært ulike målsettinger. Noe forenklet 
deler Kind disse målsettinger inn i fire områder: 
 

1. ”Elevene skal bli kjent med og få erfaring med naturfenomener, og lære 
begreper/ teorier/ modeller som beskriver og forklarer disse 

2. Elevene skal lære om naturvitenskap og hvordan naturvitenskapelig kunnskap 
skapes og etableres 

3. Elevene skal lære å utøve naturvitenskap, dvs. selv kunne anvende metoder 
(både framgangsmåter og instrumenter) og argumentasjonsformer som er 
særegne for naturvitenskap 

4. Undervisningen skal skape interesse og motivasjon for naturfag gjennom 
opplevelse” (Kind 2003, s. 239) 

 
Et felles anliggende for de tre første punktene over er det epistemologiske skillet mellom teori 
og virkelighet. Dette er også kjernepunktet i en ikke – positivistisk forståelse av naturen, noe 
som også er et sentralt punkt for de som vektlegger et allmenndannende perspektiv for 
naturfagene. Dette blir videre sett på som en viktig målsetting for at elevene skal opparbeide 
en forståelse av naturvitenskapelige teorier, deres egenart og status. Kind hevder videre at 
mye av den videre og mer avanserte forståelsen av naturvitenskapen hviler på dette, og er en 
av de største manglene i naturfag slik den utøves i dag. 
 
Enkelte respondenter hadde en klar formening om hvilke hensikt de hadde med å la elevene 
gjøre forsøk.  

 
M1: Elevøvelser er noe du øver deg på, du følger en oppskrift for å øve deg, eller 
trene deg.(…). Selvfølgelig skal du trene deg på å bruke et voltmeter eller hva det 
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måtte være, da skal du øve deg, men vanligvis skal du ikke øve deg i elevforsøk. Du 
skal oppdage noe, gruble over noe, skal få utfordringer. 

 
Siden læreplanen i fysikk både i 2FY og 3FY tydelig gir uttrykk for at den eksperimentelle 
delen av faget skal ha en viktig og integrert plass i undervisningen, ble dette det viktigste 
argumentet for mange av respondentene. 
 

M5: Vi lærere kjenner jo læreplanen godt og veit at eksperimenter skal være en viktig 
del av fysikkundervisningen, i tillegg til at de fleste av oss har eksperimentell oppgave 
fra den gangen vi studerte.(…). 

 
M4: Det er vel slik vi fysikklærere er oppdratt på en måte, at i fysikkfaget skal man 
gjøre forsøk. Og en fysikklærer som gjør mye forsøk, er en vellykket fysikklærer. Det 
er vel nærmest et sånt paradigme for fysikk i Norge. Og det er vel ingen som har satt 
spørsmålstegn om det er riktig eller ikke. Kanskje det ikke er så viktig? 

   
Dette spørsmålet ble hengende i lufta. Noen nikket, andre var tause en god stund. Spørsmålet 
ble ikke forfulgt av verken deltakerne eller meg som moderator. Synd kanskje? Dette kan vel 
kanskje også bety at respondentene i liten grad hadde reflektert over hvorfor de gjorde forsøk 
i undervisningen. På en av de andre fokusgruppene responderte en deltaker som følgende: 

  
M2: Vi har vel ikke et bevisst forhold til hva egentlig eksperimenter er for noe, og 
hvorfor vi gjør det. Da skjønner ikke elevene det heller. 

 
Millar (2001) legger vekt på at det nødvendigvis ikke er et spørsmål om å bruke praktisk 
arbeid i vitenskapen, men hvordan man kan gjøre det mest mulig effektivt for elevene slik at 
de kan sitter igjen med det man ønsker at de skal lære. Effektiv læring mener han handler om 
hvorvidt elevene faktisk får med seg det som læreren har til hensikt at de skal få med seg i 
øvelsene. 
 

” Science education is about trying to pass on knowledge and understanding about the 
physical world, it is natural that this will involve acts of ”showing” as well as 
”telling” (Millar 2001, s. 1) 

 
Videre hevder han at: 
 

” The aim of science is to gain an understanding of the material world – to be able to 
explain events and phenomena, and perhaps become able to control some of them in 
some ways” (Millar 2001, s. 1) 
 

Millar hevder at det er to områder det er verdt å se på i forhold til praktisk arbeid: 
 

1. ” practical work which aims to teach some science content 
2. practical work which aims to teach some aspect of scientific method” (Millar 

2001, s. 3) 
 

Han legger vekt på at praktisk arbeid i skolen ikke behøver å være identisk med virkelig 
forskning eller vitenskap. Det er vanskelig å definere eksakt hva man mener med den 
vitenskapelig metode. Det er lettere å snakke om å lære om vitenskapelig metoder enn å si 
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eksakt hva det er. I stedet for å forsøke å definere det, foreslår han en operasjonell definisjon. 
En person kan vi si har forstått den vitenskapelige metode dersom han/hun kan: 
 

• “Propose questions about the physical world that could be investigated 
scientifically 

• Devise a sensible plan for collecting data to answer such a question 
• Use data they have collected to make a sound argument to support their 

conclusion”  (Millar 2001, s. 8) 
 

Dette krever, ifølge Millar (2001), at vi har en forestilling/modell om hva denne læringen 
innbefatter og om hvordan elevers forståelse utvikles. Dette har man til nå ikke tilstrekkelig 
kunnskap om, derfor mener han at dette vil være viktige oppgaver i fremtidig læreplanarbeid. 
 
Eksperimentenes rolle i fysikk som vitenskapsfag og som skolefag ble det ikke skilt mellom, 
selv om begge tilnærmingene til faget ble berørt av enkelte respondenter.  
 

M2: Fagets egenart er jo eksperimentelt, på en måte. Det er en eksperimentell 
tilnærming til naturen, og så lager de modeller ut fra eksperimenter. Så tester de 
modeller mot eksperimenter. I alle fall er det mitt syn på det faget. 
 
M2: Men elevene oppfatter kanskje ikke det, fordi at den læreboka de bruker, så er det 
en masse regneoppgaver som de gjør. Så hovedtyngden av det de driver med, er jo å 
lese og regne oppgaver, stort sett. Og så eksperimenter selvfølgelig, men ikke så mye. 

 
Flere undersøkelser tyder på at lærere har størst fokus på at laboratoriearbeid skal bidra til 
elevenes begrepslæring (conceptual knowledge) ved at praksis skal tjene teorien og i mindre 
grad er opptatt av at også teorien tjener praksisen (Séré 2002).  
 

M4: Noen øvelser går an å få til hvis du bare klarer å få tatt dem i forkant av da det 
kommer i boka. Boka er jo så detaljbeskrivende. Det er ikke noe spennende etter at du 
har lest det som står der. 
M4: Så får de gjerne ikke noe ut av det. Så det er nesten ikke noe vits i. 

      
Det er vel ingen tvil om at fysikkens framgang som vitenskapsfag har vært avhengig av begge 
deler. Uten praksis ingen teori og ingen teori uten praksis. I utdanningssituasjonen møter 
elevene det ferdige resultatet som det kan ha tatt år av forskning å komme fram til. Som 
eksempel kan nevnes Ohms lov som er noe man kan komme fram til dersom elevene følger 
den rette eksperimentelle oppskrift og bruker en klar logikk. Når vi ber elevene ”oppdage” 
Ohms lov i løpet av en time, så er det noe som i det virkelige liv tok 27 år å komme fram til. 
Etter at Ohm kom fram til denne lovmessigheten i 1827 så hadde i mellomtiden mange 
forskere som Ampere, Faraday, Coulomb, Volta og Ørsted jobbet med batterier og kretser 
uten å finne den sammenhengen. Etter at Ohm fant denne loven tok det likevel 10 – 15 år før 
fysikere forstod og aksepterte loven. Alt dette ber vi elevene om å gjøre i løpet av en time 
(Jørgensen 1998). 
 
I Guttersrud (2001) hevdet fysikkelevene at forsøkene fungerte godt som repetisjon av 
kunnskap de allerede satt inne med. Enkelte betraktet det nærmest som et ”krydder i 
hverdagen”. Elevene la i liten grad vekt på laboratoriearbeidet som samarbeidsarena eller som 
kilde til ny kunnskap. Hofstein (1988) ser muligheten for nettopp dette gjennom det praktiske 
arbeidet i laboratoriet. Osborne & Collins (2000) fremhever spesielt fordelen med 
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eksperimenter ved at man kan snakke med elevene om de delene de ikke forstår og som igjen 
gir bedre mulighet for læring.  
 
Kind (1996) opererer med praktisk arbeid som en av tre måter å evaluere prestasjoner i 
naturfag på. Hos Kind framstår laboratoriearbeid ikke først og fremst som et redskap til for å 
fremme elever teoretiske kunnskaper men som en målsetting i seg selv. Han fremhever læring 
av vitenskapelig metode som en av de viktigste målsettingene for praktisk arbeid i 
naturfagene. 
 
LSE (Labwork in Science Education) – prosjektet ble i 1995 opprettet med intensjon å sette 
søkelyset på effektiviteten av laboratoriearbeid blant annet i fysikk. 7 forskergrupper fra 6 
forskjellige europeiske land deltok i dette prosjektet, som varte i to og et halvt år. I de fleste 
land fant man at eksperimentaldelen var både dyrere og mindre effektiv enn det man ønsket. 
Prosjektet hadde også til intensjon å se på hensikten man hadde med å utføre øvelser, samt å 
søke å finne forbedringer i eksisterende laboratoriearbeid eller å finne nye typer av praktisk 
arbeid som kunne bidra til å øke effektiviteten av laboratoriearbeidet.  Man fant blant annet ut 
at elevene ikke bare skulle ”forstå” og ” lære”, men også kunne ”gjøre” og ”å lære og gjøre” 
(”To do” and ”to learn to do” must be taken as seriously as ”to understand” and ”to learn”). 
Motsetningen mellom hva lærere forventer at elevene skal lære og hva elevene egentlig har 
lært ble karakterisert som: 
 

”Students translate for themselves the different tasks assigned in the labsheet. They 
frequently define successive goals and subgoals which differ from the steps imagined 
by teachers” (Séré 2002, s. 629) 

 
LSE – prosjektes anbefalinger ble oppsummert som følgende: 
 

”In order to avoid the frequent mismatch between teachers´ objectives and what is 
achieved, done and thought by students, each labwork session should be reasonably 
ambitious and targeted, the strategy being a clear orientation towards certain selected 
objectives” (Séré  2002, s. 639) 
 

For å kunne får til en intendert læring var det satt fokus på at lærerne selv måtte ha målet med 
øvelsen klart for seg.  
 
 ”Experiments do not speak for themselves” (Séré 2002, s. 638) 
 
Resultater av en intervjuundersøkelse blant elever på 9. trinn etter L97, tyder på at elevene 
trekker paralleller mellom det de selv gjør i klasserommet som naturvitenskapelig elevøvelser, 
og det forskere gjør i naturvitenskap (Kind 2003). Videre tyder enkelte av resultatene av 
undersøkelsen på at vi i norsk naturfagundervisning har kommet relativt langt når det gjelder 
å innarbeide en metodeforståelse og en forståelse av naturvitenskapens egenart. Andre trekk 
fra intervjuene viser at elevene har en klar positivistisk oppfatning av naturvitenskapen når de 
redegjør for den hypotetisk - deduktiv metode. De har en klar oppfatning av at kunnskap om 
naturen kan oppdages gjennom eksperimenter, og at eksperimenter alltid gir et klart svar om 
hvordan ting egentlig er.  
 

”I stedet for å ta til seg ideen om at hypoteser er mulige modeller som kan anvendes 
til å forklare naturen, og at disse modellene testes og drøftes gjennom eksperimenter, 
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synes elevene å ha tilpasset ideen om hypotesetesting til sitt eget positivistiske og 
empiriske ståsted” (Kind 2003, s. 236) 

 
Det ser ut til at elevene tenker på eksperimenter som en form for problemløsning, der man på 
forhånd gjetter svaret på problemet og tester om man har gjettet riktig. Elevene har med andre 
ord ”retolket” den hypotetisk-deduktive metoden til å passe inn i en empirisk-positivistisk 
oppfatning. Ingen av elevene nevner eksperimentet som en måte å få fram data eller resultater 
på, som kan brukes til å vurdere hypotesen. Problemene med en positivistisk oppfatning er 
knyttet til forståelsen av hvordan ny kunnskap blir etablert (metode) og forståelsen av 
kunnskapens natur.   
 
Fra grunnskolen kommer altså trolig elever med en innarbeidet hypotetisk – deduktiv 
arbeidsmetode og en etablert positivistisk oppfatning, der observasjoner forteller hvordan 
naturen egentlig er og der kunnskap om naturen har kommet fram som svar eller konklusjon i 
eksperimenter, og der den etablerte kunnskapen innenfor naturfag er den sanne og endelige 
beskrivelsen av naturen (Kind 2003). Det alvorlige i dette, hevder han videre, er at elevene 
forlater grunnskolen med et manglende kunnskapsgrunnlag for å forstå naturvitenskap i 
samfunnet. De synes ikke å ha opparbeidet et tilstrekkelig forståelse for hvordan teorier 
skapes og utvikles innenfor vitenskapssamfunnet. De mangler den ”konstruktivistiske” 
forestillingen der det skilles mellom teori og virkelighet. Trolig vil også elevene ha 
manglende grunnlag til å forstå naturvitenskapens bidrag i kontroversielle samfunnsspørsmål, 
slik som for eksempel drivhuseffekt og mulige farer ved bruk av mobiltelefoner.  
 
Praktisk arbeid, vil i følge Kind (2003), spille en viktig rolle i et allmenndannende perspektiv, 
men må gjennomgå vesentlige endringer i forhold til hvordan praktisk arbeid i naturfag 
praktiseres i dag. Endringen er nær knyttet til en forståelse av naturvitenskapens egenart og en 
utvikling vekk fra en positivistisk oppfatning. Problemene med en positivistisk oppfatning er 
knyttet til forståelsen av hvordan kunnskap blir etablert og forståelsen av kunnskapens natur. 
Han hevder videre at naturfagundervisningen har utviklet en skoleversjon av vitenskapelig 
arbeidsmåte som verken gir et korrekt bilde av naturvitenskapen eller har utviklet egenskaper 
hos elevene som kan hjelpe dem til å forstå og håndtere situasjoner i dagliglivet og i 
samfunnet. 
 
Hva som er et korrekt syn eller bilde på naturvitenskapen som vitenskap strides de lærde om. 
 

 “It must be noted that there is no agreement among specialists about the ”correct” 
view of science, the ”proper” and supposed unique philosophy of science” (Séré 2002, 
s. 630)  
 

Kind (2003) trekker fram at det er behov for å etablere en ny teoretisk plattform for praktisk 
arbeid, hvor man bør klargjøre hvilke rolle praktisk arbeid skal spille i forhold til øvrige sider 
av faget. Det må ligge til grunn en fundamental forståelse av naturvitenskap som både 
indikerer hva elevene skal lære og hvordan vi kan bruke praktisk arbeid som en 
undervisningsmetode i naturfag.  
 
3.3.2 Elevøvelser viktig og karakteristisk?  
 
Forskjell i elevers og læreres syn på eksperimentelt arbeid i fysikken er ikke av ny dato. I 
følge FUN - undersøkelsen (figur 3) ser vi at lærerne i mye større grad enn elevene anser 
eksperimentelt arbeid som viktig og karakteristisk for fysikkfaget. Dette understøttes også i 
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Guttersrud (2001). Her reflekterte likevel elevene et ganske nyansert bilde av 
eksperimentenes rolle. Elever så blant annet nytten av å utvikle evnen til å utføre 
naturvitenskapelige undersøkelser, å kunne velge ut og tolke informasjon, å kunne se teorien i 
praksis, å fortolke den verden som omgir dem samt å kunne få bekreftet etablert 
faktakunnskap. Elevene i FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003) og Guttersrud (2001) 
mente at eksperimenter var på sin plass, at det var morsomt og at det ga en fin avveksling fra 
annen type undervisning.  
 

”I tillegg mente mange at de fikk oppleve å se at det de hadde lært stemte i praksis. 
Elever så også nytten av å utvikle evnen til å utføre naturvitenskapelige undersøkelser 
med tanke på videre studier. Opplæring i å velge ut og tolke relevant informasjon, som 
siden skulle nedfelles i rapportene, var også et viktig aspekt ved øvelsene” (Guttersrud 
2001, s. 84) 
 

Selv om de fleste elever i Guttersrud (2001) ikke så på det rent faglige utbytte som stort, viste 
de tendenser i retning av at eksperimenter absolutt hadde sin plass i faget. De la vekt på at det 
var morsomt, og ikke minst avveksling fra annen type undervisning.  

 
Med utgangspunkt i resultater fra FUN– undersøkelsen (Angell et al. 2003) hvor fysikkelever, 
studenter og lærere ble bedt om å vurdere hva som er viktig i fysikkfaget (fig 3 nedenfor), ble 
respondentene oppfordret til å kommentere spesielt resultatene som viser at lærerne legger 
mer vekt på fagets eksperimentelle side enn det elevene gjør, slik som det å ”lære å bruke 
måleapparater” og ” å kunne oppleve spennende eksperimenter”. 
 

 
 

 
Gjøre beregn. 

Forstå dagl. fenom. 

Bruke måleapp. 

Forstå teknol. 

Oppleve eksp. 

Kjenne vitensk. hist 

Kunne ta stilling 
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10080 60 40 20 0 

Lærere
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Figur 3: Vurdering av hva som er viktig i skolefysikken  
(Kilde: Henriksen et al. 2000, figur 5) 
 
Respondentene i denne studien var helt enige i lærerne i FUN om at eksperimenter i fysikk 
både var viktig og karakteristisk for faget. Mange ble noe forundret over at elevene ikke 
hadde oppfattet dette i større grad enn det FUN – undersøkelsen viste. Det ble derfor reflektert 
en del over hvorfor det ikke framstod som viktig for elevene i skolefysikken.  
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M1: Jeg tolker det som om de mener at det ikke er så viktig når det gjelder å forstå 
fysikk og gjøre det bra.(…) 
 

Bra her ble både av denne respondenten og av enkelte andre brukt i betydningen for å få bra 
karakterer i faget. 
 

M3: (…) så ser de kanskje på en klassisk fysikkprøve der de får beskjed om å regne ut 
akselerasjon på bil B og det er det de oppfatter som grunnlag for den karakter de får. 
Hvorvidt signalene om at labbøvelsene teller, og innsats, og evne til å gjøre målinger, 
den når ikke helt fram. 
 

Mange av respondentene var inne på at viktig i fysikken for elevene, kunne være i 
betydningen viktig i forhold til karakteren de fikk i faget. Her var flere inne på at føring av 
øvelser og laboratoriearbeid ikke telte så mye i forhold til karakteren elevene fikk. De fleste 
lærere hadde derimot gitt beskjed om at føring av øvelsene og arbeid på laboratoriet telte 
dersom elevene stod og vippet mellom to karakterer. 

 
M3: Jeg tror du har helt rett i at vi sier ikke at det vi synes det er viktig. I tilfellet er 
det bare av de tingene som er med på å justere den karakteren som de da får på 
skriftlige prøver eller andre store ting som de gjør og som de blir vurdert på. 

 
Noen få av lærerne i fokusgruppene ga karakterer i laboratoriearbeid. 

 
M6: Jeg prøvde i fjor, til jul, for første gang å gi elevene karakter i laboratoriearbeid. 
Jeg har sjeldent hatt så ivrige elever på laboratoriet, som jeg hadde i fjor. Selvfølgelig 
hadde jeg de elever som gjorde det dårlig, men som viste praktiske evner og praktisk 
forståelse og som gjorde det godt på labben. 
 

Et par av respondentene hadde erfaring fra internasjonale linjer (IB). Der utgjør 
laboratoriedelen en viss prosent av den totale karakteren. 

 
Enkelte lærere lot deler av forsøkene inngå i skriftlige prøver elevene fikk. På den måten fikk 
elevene uttelling karaktermessig, også på laboratoriedelen. 

 
M6: (…) Det hadde jo gått an å bruke en av prøvene i året, at de rett og slett gjorde et 
forsøk.  Kunne la eleven sette seg inn i nytt stoff, designe et forsøk, sette det opp og 
gjennomføre forsøket. Det ble en prøve i et eksperimentelt arbeid. Det er på en måte 
en mulighet til å synliggjøre for elevene at dette er viktig. 

 
At elevene ikke får tilstrekkelig uttelling karaktermessig under laboratoriearbeidet, var flere 
respondenter enig i.  

 
M1: Hvis det er spurt om de måleapparatene og eksperimentene er viktige, så er det 
viktig i forhold til karakter, og da føler de vel at det er prøver som er viktig. 
  

De fleste respondenter hadde gitt elevene beskjed om arbeid i laboratoriet telt som justering 
på den endelige karakteren de fikk i faget. At dette ikke stod i forhold til den tiden som ble 
brukt i laboratoriet, var det også stor enighet om. Enkelte respondenter betraktet dette som 
nærmest et paradoks. 
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Andre respondenter var inne på at enkelte elever nærmest så elevøvelser som lek som i liten 
grad var kilde til ny kunnskap, men snarere var der for å gjøre faget litt mer interessant. 
 

M1: Jeg tror at vi ser her at elevene vurderer dette så totalt forskjellig fra lærerne, er 
at elevene som velger fysikk ofte er veldig bevisste, karriereelever. De skal ha mest 
mulig faglig utbytte av hver time, og at de føler det som litt sløsing med tid at de kan 
sette seg ned og undre seg. 

 
Enkelte hevdet at de nærmest følte det som en plikt å foreta eksperimenter, helst hver time. 
Foruten hjemmel i læreplanen (KUF 1996) var noen av deltakerne inne på at noe av årsaken 
til at læreren føler eksperimenter som både viktig og karakteristisk, var at han/hun ofte brukte 
mye tid til forberedelse og etterarbeid når de skulle ha øvelser. Mye tid går med til 
planlegging i forkant for å finne fram utstyr på labben, sjekke at utstyr er i orden og at øvelsen 
fungerte samt å rydde bort utstyr i etterkant. Dette gjaldt både når de skulle ha elevøvelser og 
demonstrasjoner i klassen.  

 
M1: (…) og vi legger hele vår sjel i at dette skal gå bra, og hvis vi lykkes, husker vi det 
lenge etterpå som en vellykket time. Hvis du spør elevene så er det ikke sikkert at de 
har samme oppfatning av timen. 

 
M2: Alle lærere tror jeg synes det er viktig å demonstrere ting, mens elevene de 
kanskje har lest det i lekse i boka til den dagen, eller så står stort sett den 
sammenhengen ferdig, i boka. Så hvorfor skal vi da drive og vise det? Vi vet jo 
allerede fasiten på en måte.( …). Vi driver jo ikke og eksperimenterer ut nye 
sammenhenger, så de føler sikkert at de får presentert alle svarene, og det gjør de for 
så vidt. De kommer jo aldri til forskningsfronten, eller hva jeg skal si.  

 
Enkelte respondenter mente at lærere og elever kunne ha tolket det å bruke utstyr og det å 
gjøre eksperimenter noe forskjellig i FUN - undersøkelsen. 
 

M1: (…) Når læreren prater om å bruke måleapparater og gjøre eksperimenter, så 
kan det være alt det dem gjør og alt det elevene gjør til sammen. Mens når elevene 
svarer, så svarer de nok ut fra det elevene gjør. Ikke det læreren gjør, for han er jo 
bare der oppe. Det er ikke dem som bruker måleapparater da. 

 
3.3.3 Øvelsenes form (åpne / lukkede forsøk) 

 
Respondentene i denne studien diskuterte ikke demonstrasjonsøvelser kontra elevøvelse. Flere 
satte derimot pris på at læreplanen (KUF 1996) ikke spesifiserer et spesielt antall elevøvelser. 
Dette gjorde at de ble friere i å variere øvelsenes form, slik som å kjøre 
demonstrasjonsøvelser, elevøvelser eller øvelser i full klasse med enkeltelever eller grupper 
av elever som hjelpere. Ved øvelser i samlet klasse kunne diskusjonen i felles klasse være 
med å hjelpe elevene til å reflektere over det som blir sagt eller gjort. Ulempen kunne være at 
det ofte var vanskelig å få alle elever aktivisert og interessert i det som forgikk ved tavlen.  

 
Et av de heteste temaene under den siste læreplanrevisjonen sommeren 1996, var i følge Carl 
Angell, diskusjonen om kravet til et bestemt antall øvelser. Mange mente at dersom ikke 
kravet om et bestemt antall timer til øvelser ble lagt inn i planen, ville fysikkfaget bli enda 
mer teoretisk. Som kjent ble resultatet av læreplanrevisjonen at antall timer til øvelser ble tatt 



 90

vekk. Mye tyder på, ut fra denne fokusgruppestudien, at lærerne antakelig ikke legger mindre 
vekt på øvelsene, men at enkelte lærere føler at øvelsenes form i større grad kan varieres. 

 
På den annen side mente enkelte at det nå var lettere å gjennomføre også åpne øvelser siden 
det ikke lenger var et krav om et bestemt antall elevøvelser. Flere var inne på at å variere 
øvelsenes form var et gode. Fra det å ha helt åpne øvelser til det å ha helt lukkede øvelser, 
imellom der finnes det mange muligheter.  
 

M1: Jeg tenker på det at det ikke skal være et bestemt antall elevøvelser, det gjør at vi 
er mye friere til at vi gjør mer i fellesskap. Vi kan gå sammen om det er to eller ti 
stasjoner, eller bare på kateteret og noen kommer fram, hvor vi snakker om det vi 
gjør. Alt det tenker jeg på som det vi har kalt å bruke et måleapparat. 
 

Mange av respondentene ga uttrykk for at det var vanskelig å gjennomføre åpne øvelser i 
klassen. Flere nevnte at det var tidkrevende å gjennomføre øvelsene, og at mange elever var 
frustrerte dersom de ikke fikk gjennomført forsøket fort nok, eller ble ferdige i løpet av tiden 
de hadde til rådighet. Arbeidsmengden i 2FY og eksamenspresset i 3FY ble spesielt nevnt 
som faktorer som virket dempende på denne type aktivitet.  

 
M4: Det ideelle er at vi skal ha åpne elevøvelser, det er jo vanskelig. Hvis du bare har 
en ferdig mal på en øvelse, så blir det gjerne kokeboka. 
 
M4: Det (åpne øvelser) går rett og slett ikke an å gjennomføre. 

 
I Guttersrud (2001) så det ut til at elevene fortrakk demonstrasjoner utført av læreren framfor 
selv å utføre øvelsene. Enkelte hevdet at læreren gjennom demonstrasjonsøvelser søkte å 
bringe fram verdier som fantasi, improvisasjon og kreativitet, noe også læreplanen (KUF 
1996) legger vekt på. Enkelte hevdet at det var mye å hente når det gjaldt diskusjonen felles i 
klassen særlig før og under demonstasjonsøvelsen. Studien til Sadler & Tai (2001) viser noe 
av det samme. De fant at en utstrakt diskusjon etter en demonstrasjon var lite produktiv.  
 
Både i Guttersrud (2001) og i Angell & Paulsen (2003) ga elever uttrykk for at de likte godt at 
øvelsene var styrte for å unngå å miste verdifull tid under øvelsene.  

 
Elevene i Guttersrud (2001) opplevde at de ”mistet” mye verdifull tid i ”kaoset” som ofte 
oppstod når de selv utførte øvelser. Spesielt opplevde de at det kunne bli mye ”tull” og at det 
maksimalt burde være to som samarbeidet på gruppa. Enkelte elever mente at i større grupper 
var det mange ganger kun en elev som forstod poenget med oppgaven, og la i vei alene. 
Resten av gruppen ble passive deltakere som kopierte resultatene, og ble derfor sittende igjen 
med minimalt utbytte. Noen jenter i den samme studien fortalte at de ofte skygget unna og 
holdt seg i bakgrunnen på gruppen, slik at guttene kunne få fritt spillerom. Elevene i den 
samme studien påstod at det var viktig å tilegne seg stoffet elevøvelsene belyste på forhånd. 
Ble det ikke gjort, hadde klassen behov for å spørre etter hjelp og det endte ofte opp i et 
eneste stort kaos. I den danske studien av gymnasielever utført av Danmarks 
Evalueringsinstitut i 2001 satte en del elever pris på nettopp det å ha teorien på plass før 
øvelsene kom (Angell & Paulsen 2003). 

 
I ” Elevenes stemmer” (Angell & Paulsen 2003) fikk gruppearbeider eller prosjekter som 
varte over litt lengre tid positiv omtale ikke minst fordi enkelte mente at det gjorde faget mer 
interessant, avvekslende og utfordrende. I FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003) og i 
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Guttersrud (2001) kom det fram at prosjektarbeider var en lite benyttet arbeidsform, noe de 
fleste satte pris på, selv om enkelte hevdet at prosjektarbeid kunne virke 
motiveringsfremmende. 
 

M2: (…). Jeg kunne jo tenkt meg tid til å gjøre flere slike små prosjekter som gikk over 
mer enn en time eller to, som de kan sitte og pusle med. 

 
3.3.4 Bruk av IKT i undervisningen 
 

Bruken av IKT generelt ble så å si ikke berørt av respondentene i denne studien, derimot ble 
bruken av dataloggverktøyet behørig diskutert i alle grupper. 

 
Respondentene hadde meget ulik erfaring med datalogging. På enkelte skoler hadde man en 
maskinpark som kunne brukes, mens andre steder ikke. Enten hadde man for få maskiner 
eller så fungerte ikke programvaren etter hensikten. Antall maskiner varierte fra en til et helt 
klassesett. Av de som hadde anvendbar maskinpark, var det likevel ulik erfaring med 
nytteverdien av denne. 

 
M1: Mulig jeg er gammeldags, men jeg liker best de gamle elevøvelsene, som det er 
mye fysikk i. Nå som datamaskinen har kommet inn så stjeler det veldig mye av 
oppmerksomheten, så fysikken blir sekundær. Det er det å trykke som.., og så blir det 
som regel feil. Fysikkøvelsen og fysikken blir liksom borte, mens de gamle øvelsene 
med mye enkelt utstyr, var mye bedre for å få fram fysikken. Men det kan hende jeg 
begynner å bli gammel! 
 

Denne holdningen var ikke nødvendigvis bare aldersrelatert. Denne holdningen var også 
framme blant den noe yngre garde av respondentene. Enkelte mente at man kunne 
sammenlikne dette med ”Black boxes”.  

 
M6: Man putter noe inn, og så kommer det noe ut. Hva som er imellom er en godt 
bevart hemmelighet. Fysikken er det i alle fall ikke lett å få tak i. 

 
Andre var derimot godt fornøyd med dataloggingsverktøyet. Flere fremhevet at fysikkfaget 
på den måten kunne fremstå som et noe mer moderne fag som tok i bruk mer moderne 
verktøy enn det øvrige utstyret man stort sett hadde på skolene. 

 
M1: Det er en del du kan gjøre med datalogging som du ikke får til skikkelig på annen 
måte. Hvis det blir bra resultater som faktisk stemmer innefor 2-5 % av teorien, så 
synes jeg det er fint altså. Og mitt inntrykk er at det å bruke datautstyret det er fint, 
morsomt og motiverende. Riktig brukt i passe doser, så vil si at det er innsatsen og 
bryet verdt.(…). 

 
M5: (…) Bruken av disse nye dataverktøyene har jeg litt tro på. Du får veldig 
nøyaktige målinger, og du får mulighet til å lage skikkelig pene rapporter. Det tror jeg 
er veldig tilfredsstillende, spesielt for jenter. De setter litt større krav til at det skal 
være pent det de leverer fra seg. Det har de og mulighet for med de nye verktøyene. 

 
Enkelte respondenter mente man måtte være kritisk til bruken av dataloggingsøvelsene, og 
finne de rette øvelsene som kan egne seg til bruken av utstyret.  
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M1: Det finnes helt klart elevøvelser der det (dataloggingsutstyret) egner seg mye 
bedre. Men det fins enkle øvelser der du bare skal måle temperatur og sånne ting, 
hvor du skal bruke avansert utstyr. Det synes jeg ikke har noe for seg. Må finne de 
rette øvelsene. 

 M1: Det er som å skyte ”spurv med kanoner”. 
 
Så langt jeg har klart å registrere, er det lite dokumentert forskning på effekten av bruken av 
IKT i vitenskapsfagene. Mange forskere mener likevel at bruk av Internett i undervisningen 
kan gi et viktig bidrag til faget både for studenter og lærere (Bazley et al. 2002; Clinch & 
Richards 2002; Jauhiainen et al. 2002; Hammond 2002; Jorde 2003; Nott 2003) 
 
I fagplanen (KUF 1994 og 1996) er ikke bruk av IKT nevnt spesielt. Mulighetene som 
Internett kan gi elever og lærere har likevel mange forskere som satt fokus på. Jeg har derfor 
valgt å ta med noe om bruken av Internett som verktøy, da dette antakelig vil bli viktig i 
utviklingen av skolefysikken. 
 

”Det sosiokulturelle perspektivet gir mulighet for å forstå IKT som del av en historisk 
og kulturell utvikling. Hvis man hevder at IKT bare er et verktøy, mister man av syne 
de materielle egenskapene og symbolske aspektene som er det særegne ved utviklingen 
vi er inne i. IKT representerer en kulturell utvidelse og skaper dermed nye 
utviklingssoner for sosial virksomhet. Dette kan være simulering av abstrakte 
fenomen, nye språklige sjangere og endringer i den kognitive arbeidsdelingen mellom 
mennesker og representasjoner” (Ludvigsen & Løkensgard 2002, s. 266) 
 

 
Bazley et al. (2002) mener blant annet at Internett kan og bør brukes til mer enn som et ”big 
library in the sky”. Han mener at hvis lærere (educators) kan lære å utnytte det fulle 
potensialet av Internett som kommunikasjonsmedium, så vil IKT kunne gå fra å være en 
enveis overføring av informasjon til en mer interaktiv måte å lære på. Ved å bruke IKT som 
kommunikasjonsmedium, kan også elevene gis mulighet til å dele kunnskap med forskjellige 
kulturer, utdanningssystemer og på tvers av aldersgrupper.  
 
Bazley et al. (2002) hevder videre at Internett kan spille en viktig rolle i å støtte og oppmuntre 
jenter som er interessert i fysikk. Hun hevder videre at hvis det ikke er nok kvalifiserte 
kvinnelige fysikere som kan fungere som gode rollemodeller, vil Internett kunne fungere som 
en mulig arena for jentene til å stille alle de spørsmålene som jenter ofte kan brenne inne med 
og ikke tørre å spørre om i full klasse. Hun hevder videre at ved å bringe mer menneskelighet 
til faget, mer samarbeidslæring, mer gruppeidentitet samt mer støtte i de forskjellige deler av 
læringsprosessen, vil det antakelig tjene jentene spesielt. Det er vel dermed ikke sagt at ikke 
gutter også vil kunne tjene på en slik tilnærming til faget. 
 
Clinch & Richards (2002) lister opp en mengde hensikter med bruk av Internett. Foruten å 
bidra til mer interaktiv læring, legger han vekt på at det gir større mulighet for større variasjon 
i læringen i klasserommet, større mulighet for elever til å skaffe seg kunnskaper og erfaringer 
uavhengig av både hjemmet og skolen, gjøre dokumentasjonen fritt tilgjengelig både for 
foreldre og elever, kunne fungere som bidrag slik at elever både kan repetere lærestoffet samt 
gi bedre og dypere innsikt i forskjellige emner noe som igjen kan bidra til økt læringseffekt 
for eleven. En viktig del av læringsprosessen er interaksjonen mellom lærer og elev, samt 
mellom elever. Bruken av IKT som verktøy, kan gi et verdifullt bidrag til eleven både som 
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motiveringsfaktor og gi en større læringsarena (enhance learning). Elever gis dessuten 
mulighet til å kunne lære fysikk hvor som helst og til enhver tid. 
 

” (…), ICT is quickly becoming a part of the youth culture. Educators and curriculum 
developers can not neglect the youth culture since this will mean further separation 
between school science and the world students live in” (Jorde 2003, s. 315) 

 
Dette vil gjøre at elevenes og lærerens rolle vil forandre seg.  
 

”The teachers role will be to help students understand scientific concepts through 
scaffolded discussion and presentation related to information they have accessed 
either through the net or other available resources” (Jorde 2003, s. 315) 

 
 Zacharia (2003) peker på at det viktig for framtiden å utføre studier som kan følge elever 
over lengre tid, slik at man kan undersøke hvordan bruken av IKT i vitenskapsfagene 
influerer på elevenes holdning til vitenskapsfagene, deres forståelse av vitenskapen og deres 
interesse for å ønske en karriere innen vitenskapen. 

 
3.3.5 Rapportskriving 
 
Rapportskriving ble behørig diskutert i alle fokusgruppene. Kravet til føring av rapporter 
varierte både i utførelse og i antall. Enkelte hadde erfaring med at øvelser ble ført i fellesskap 
i grupper, slik at kun en på hver gruppe leverte rapporten inn. De andre på gruppen fikk 
deretter kopi av den innleverte rapporten. Denne aktiviteten gikk så på omgang i gruppen. På 
den måten ble arbeidet fordelt på gruppen, og læreren fikk færre rapporter til gjennomlesing 
og godkjenning. Andre hadde individuelle rapporter som skulle leveres inn til godkjenning. 
Andre igjen brukte en del utfyllingsøvelser, slik at elevene stort sett ble ferdige med rapporten 
i løpet av timen.  
 
I Guttersrud (2001) og FUN (Angell et al. 2003) ble føring av øvelser kalt kjedelig. Elever 
som la ned mye arbeid på å føre journaler var av den oppfatning at det resulterte i mye 
ekstraarbeid. Spesielt guttene i 2FY og 3FY hevdet at de hadde mye mer igjen for å regne 
oppgaver.  

 
M2: Jeg innbiller meg at i alle fall elevene i 2FY synes det er morsomt med å gjøre 
forsøk, men det er det med å føre rapporter. Det synes elevene er gudsjammerlig 
kjedelig. ”Det står jo her, kan vi ikke bare svare med resultatene?” Så sier jeg at de 
må lære seg å skrive og forme tingene”, men jeg er litt usikker. Det som er bøygen, det 
er rapportene. 

 
M2: Men elever sier i evalueringer etterpå at de lærer veldig mye av å skrive de 
rapportene. De lærer av innføringsoppgaver, så det er noen med at de må tvinges til å 
gjøre en jobb, altså.(…).  

 
Læreplanen (KUF 1994, 1996) har ikke et uttalt krav om at øvelser som elevene gjennomfører 
skal følges av en rapport som skal godkjennes. Kravet ligger i at elevene skal utføre 
eksperimentelt arbeid som den del av det elevene skal gjennomføre. 
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3.3.6 Oppsummering av fysikklæreres mening om hva som er viktig i forhold til bruken av 
eksperimenter i fysikk 

 
• Den eksperimentelle delen av faget har, i følge respondentene, en viktig og 

integrert plass i fysikkundervisningen. 
• Flere respondenter mente at det var slik de selv var oppdratt til, og enkelte 

hevdet at det nærmest var et paradigme for fysikkfaget.  
• Enkelte hevdet at de nærmest følte det som en plikt å foreta eksperimenter, og 

at en god fysikklærer er en lærer som gjør mye forsøk i timene. 
• Enkelte hevdet at de selv ikke alltid hadde et bevisst forhold til hvorfor elevene 

gjorde øvelser, eller hva elevene egentlig skal lære av øvelsen. 
• Respondentene var enige med lærerne i FUN – undersøkelsen om at 

eksperimenter i fysikk var viktig og karakteristisk for faget. At lærere anser det 
som viktigere enn det elevene gjør, mente flere lå i at de som lærere ikke var 
flinke nok til å få det formidlet til elevene.  

• Flere respondenter var inne på at viktig for elevene kunne tolkes som viktig i 
forhold til den karakteren de får i faget. Siden de fleste fysikklærere kun lar 
elevenes arbeid på laboratoriet telle på karakteren dersom de står og vipper 
mellom to karakterer, så mente flere at det kunne være noe av årsaken til at 
elevene ikke følte at laboratoriearbeidet var så viktig. 

• Noen få respondenter hadde i sin undervisningspraksis forsøkt å gi elevene 
karakter i laboratoriearbeid. En av disse hevdet at han sjeldent hadde hatt så 
ivrige elever på laboratoriet. 

• De fleste respondentene hevdet at det å gjøre forsøk var noe de hadde inntrykk 
av at elevene også likte. Foruten å være viktig i forhold til fagets innhold, var 
det også viktig ved at det ga variasjon til undervisningen. 

• Datalogging ble av enkelte nærmest forkastet blant annet fordi det var 
mangelfull maskinpark eller at programvaren ikke fungerte etter hensikten. 
Andre mente at de rett og slett ikke likte å bruke datamaskinen mens andre 
mente det ga et verdifullt bidrag til fysikkfaget. 
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3.4 Fysikklæreres syn på egen undervisningspraksis 
 
 

FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003) viste at fysikklærere og fysikkelever stort sett 
hadde like oppfatninger om hva som faktisk foregikk i fysikktimene (jfr. fig. 4).  
 
 

 
 

Tavla, nytt stoff 
Tavla,  regneoppg 
Matem.  framstill . 

Kval. drøft. av  begr 
Elevers forslag 

Demonstr. begr. 

El.øv - ferdig  beskr 
El.øv - velg selv 

Disk.  begr . i klasse 
Disk.  begr . i gruppe 
Individ.  oppg . regn. 

Oppg . regn. i gruppe 
Prosjektarbeid 

Bruker andre bøker 

Andel som svarer "(svært) ofte" (%)

100806040 20 0 

Lærere -
slik er det
Elever -
slik er det
Elever -
ønsker

 
  
Figur 4: Undervisningsformer i fysikk  
(Kilde: Henriksen et al. 2000, figur 7) 

 
Figuren over viser elevers og læreres vurdering av hvor ofte ulike undervisningsformer er i 
bruk i fysikkurset de arbeider med, og elevenes ønske om hvor ofte de gjerne ville at de ulike 
undervisningsformene skulle forekomme.  

 
Elevene virker stort sett fornøyde med undervisningen, da det var lite skille mellom 
undervisningen elevene mottar og den undervisningen elevene ønsker seg. Mange elever 
ønsker seg likevel noe mer av undervisningsformer som en kan kalle ” kvalitative 
undervisningsformer”. I denne studien, i likhet med i FUN – undersøkelsen ble ”kvalitative” 
brukt i betydningen ”fysikk uten bruk av matematikk”.  

 
Vi ser, av figur 4, at bortimot 70 % av lærerne hevdet at de drev med kvalitativ drøfting av 
begreper ”ofte” eller ”svært ofte”, mens bare noe over 20 % av elevene oppfattet at de drev 
med det. Elevene, i FUN - undersøkelsen, ønsket seg dessuten mer av denne type 
undervisning. Respondentene ble bedt om å kommentere dette resultatet, samt å si noe om 
hvilke erfaringer de hadde på området. Jeg ønsket her å få fram mulige årsaker til at 
vurderingen til lærere og elever ble så forskjellig på dette punktet (3.4.1). 
FUN – undersøkelsen (fig. 4 ovenfor) viser videre blant annet at elever ønsker mer 
diskusjoner av begreper i plenum enn i grupper. Dette tas opp i 3.4.2.  

 
I 3.4.3 gir respondentene, ut fra egne erfaringer, råd om hvordan gruppediskusjoner bør forgå 
for at flest mulig elever skal bli aktive. 
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3.4.1 Kvalitative undervisningsformer  
 

Læreplanens generelle del (KUF 1996) gir uttrykk for at den kvalitative siden av fysikkfaget 
skal være ulikt representert i 2FY og 3FY. 

 
 ”2FY har et klart mer kvalitativt og beskrivende preg enn 3FY” (KUF 1996, s. 2) 
 

Respondentene skilte i diskusjonene omkring dette temaet ikke mellom de to kursene. 
Diskusjonene gikk på et mer generelt grunnlag, hvor eksempler ble nevnt fra emner både i 
2FY og 3FY. Vi tok her utgangspunkt i figur 4 ovenfor, og fikk kommentarer på at lærere i 
undersøkelsen mente de drev med kvalitativ drøfting av begreper i mye større grad enn det 
elevene oppfattet at de gjorde. 

 
M3: Hvis det der er sant, så er det jo sånn som mange ganger i livet, at man lever på 
en illusjon. For det første innbiller man seg at man er en veldig flink lærer, og for det 
andre at man drøfter og står i. Så er virkeligheten bare ikke slik. Og det er jo alvorlig 
da. Alvorlig å få seg en på trynet. Så spørsmålet er om det er sant? Og hvis det er 
sant, så må man få i gang en dialog med elevene. 

 
Flere av respondentene på denne fokusgruppen nikket til det som ble sagt, uten å kommentere 
det ytterligere. 

 
M2: Dette store spriket mellom lærere og elever, sånn jeg ser det, ligger i forståelsen 
av hva det vil si å diskutere kvalitativt. 

 
M2: Jeg tror det er slik som … sier, og at dette begrepet som vi har diskutert oss fram 
til, det oppfatter de som matematikk. Jeg synes vi jo diskuterer disse begrepene 
kvalitativt hele tiden. 
 

Dette ble av enkelte trukket fram som en mulig årsak til at elevene ikke oppfattet at det 
lærerne drev med, var kvalitativt. Selv om elevene fikk vite at kvalitativt her ble brukt i 
betydningen fysikk uten bruk av matematikk, var enkelte inne på at elevene ikke 
nødvendigvis behøvde å ha oppfattet dette når de svarte på undersøkelsen.  

 
M6: Slik jeg oppfatter det, og som jeg vil legge i det å diskutere begreper i klassen, det 
er hvordan oppfatter vi det og hva ligger bak? Altså ikke bare definere det, og så 
ferdig med det, men det er å komme med forskjellige innfallsvinkler, gjerne bruke 
elevene til det. Hva betyr dette? Hvor går det an og brukes? Har det sammenheng med 
andre begreper osv? Det er i alle fall slik jeg tenker meg det. 
 

Mange av respondentene hevdet at de drev kvalitative drøftinger av begreper i stor 
utstrekning men at de gjerne kunne tenke seg å drive med det enda oftere. Dette ble av mange 
begrunnet med at det var det som var viktig for forståelsen av fysikk. Flere av respondentene 
kom med uttalelser som: 

 
M1: Det er det kvalitative som er viktig, det er da de (elevene) forstår fysikken. 
 
M1: Kvalitativ fysikk, det er det som er fysikk. 

 
Det var ikke tvil om at mange respondenter anså den kvalitative biten som meget viktig. 
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M1: Det er ofte sånn vi drar inn i begynnelsen av timen, og bruker ganske mye tid på. 
Det er det vi forbereder, og så kommer regneoppgavene etterpå. 
 

Siden regningen ofte kom til sist i timene, ble det av flere antydet at det ikke var så rart at 
elevene satt igjen med inntrykk bare av den kvantitative delen av fysikkfaget etter timen. 

 
M6: Man starter kvalitativt og så ser man at man kan regne på det. Men ofte blir det 
bare regning og veldig lite annet. 
M6: Jeg mener dette er en tendens på veldig mange områder. Det som kan tallfestes, 
det gir vi ekstra oppmerksomhet. Det er liksom viktig. Med en gang man liksom kunne 
måle IQ så det kom ut ett eller annet tall, så var det viktig. Da ble psykologien 
nærmest opphøyd til noe vitenskapelig noe. Det henger sammen med at når vi skravler 
mye i løpet av timen og diskuterer med elevene, så er det likevel formelregningen og 
den delen som de på en måte assosierer med faget. Jeg går liksom ikke med på at vi 
driver så veldig matematisk. Det er mulig vi gjør det, men tror ikke det er hele 
forklaringen. 

 
Undersøkelser, blant annet i TIMSS viser at mange elever som mestrer regneoppgaver, altså 
behersker formelapparatet, ikke er i stand til å analysere relativt enkle kvalitative 
problemstillinger (Angell 1996; Angell et al. 1999). 

 
Undersøkelser blant universitetsstudenter (Isnes & Angell 1991; Angell & Isnes 1992) viser at 
elevene ofte synes at fysikken forvinner i abstrakte matematiske formuleringer. I Orton & 
Roper (2000) hevdes det at matematikken ofte kommer ’i veien’ for fysikken, mens i 
Guttersrud (2001) ble det hevdet av flere, både av 2FY og 3FY elever, at fysikken på ingen 
måte ble borte i matematiske beskrivelser. De hevdet at regningen var nødvendig for å forstå 
modellene som ble undervist. 

 
”Elevsitatene: ’Matte er bare et hjelpemiddel for å komme videre’ og ’Men det kan vi 
ikke komme utenom’, understreker at fysikkelever for så vidt ser på matematikk som 
det ’ideelle’ språk for å kommunisere fysikk” (Guttersrud, 2001, s. 142) 

 
Flere av respondentene i fokusgruppestudien var inne på at deres bruk av tavla kunne 
medvirke til at elevene ikke oppfattet at de brukte tid på den kvalitative delen av 
undervisningen.  

 
M6: Alt det du skriver på tavla, det er viktig. Der skriver du jo stort sett utregninger 
og slikt, mens diskusjoner skriver du ikke på tavla, i alle fall gjør ikke jeg det. Jeg er 
ikke flink nok til det, burde ha gjort mer av det. Så det er noe med hva elevene er 
fokusert på, hva de anser som viktig. 
 
M2: Det går mye på det med små demonstrasjoner, og så tegner man jo mye figurer 
for å vise ting. Ofte inneholder en time alt det her, og så ender vi opp med en eller 
annen formel da sikkert til slutt. Da er det sikkert det de husker fra den timen. 
M2: Det var jo det som var målet med timen. (Alle ler). 

 
M6: Målet med den kvalitative delen er å komme fram til noe kvantitativt; noe 
matematisk. 
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Disse meningsutvekslingene var et stort flertall av respondenter innom. Det som kom ned i 
arbeidsboka, ble av både elever og lærere ansett for å være meget viktig. Siden 
argumentasjonene fra diskusjonene sjeldent eller aldri ble skrevet ned på tavla kunne man, 
som en del respondenter hevdet, kanskje heller ikke forvente at det ble ansett som viktig.  
 
Enkelte mente spesifikt at de gjennom sin egen undervisning hadde lagt merke til at når de 
diskuterte begreper i klassen, så var det tydelig at elevene ikke var så interessert i hva som 
forgikk, som når ting ble notert på tavla. 

 
M6: Jeg tenker på min egen undervisning, når vi har en diskusjon, så sitter en god del 
og ser på meg eller ut av vinduet eller hva de nå gjør for noe. Men med en gang jeg 
skriver noe på tavla, så er de der og skriver. 

 
Elevene er ikke helt bevisst at også den kvalitative diskusjonen er en viktig del av faget, ikke 
minst for fysikkforståelsen. 

  
M6: Opplever de at vi sitter og ”koseprater”, for å si det sånn? For det ser jo ut til at 
vi sitter og prater over hodet på dem, når det er 70 – 80 % av oss som mener vi driver 
kvalitativt mens at bare 20 % oppfatter at vi gjør det. 
 

Fysikkfagets sterke ”image” som matematisk, vanskelig og objektiv er blant andre diskutert 
av Carlone (2003). Dette sterke ”image” gjør kanskje at elevene også i stor grad forventer 
matematiske formuleringer, at det er det de anser som ”ordentlig” fysikkundervisning, og at 
det er det de i stor grad føler de får til. 
 
Også mange danske gymnasieelever i EVA (2001) ser ut til å ha et nokså tradisjonelt syn på 
fysikkfaget, ved at de legger stor vekt på begreper, lover og beregninger, og mindre vekt på 
menneskelige, historisk og sosiale aspekter ved vitenskapen (Angell et al. 2003).  
 
Undervisningsmetoder som utfordrer elevene til samarbeid og kommunikasjon i 
klasserommet, mellom elevene og mellom lærer og elev, vil involvere kvalitative drøftinger i 
større grad enn rene lærer- og tavlestyrte timer.  
 
Blant nederlandske elever fant Stokking (2000) at de fleste elever ønsket en sterkere 
orientering mot dagliglivets fysikk og en undervisning hvor eleven er mer aktivt deltakende. 
Labudde et al. (2000) hevdet også at disse to faktorene ville være effektive for å bedre jenters 
opplevelse av fysikk. Videre hevder han blant annet at det er viktig å legge opp til en 
undervisning der man så ofte som mulig bør ha praktisk arbeid (hands-on-activities), små 
prosjekter, gruppediskusjoner, framføringer av elevenes arbeider etc.  
 
Dagliglivets fysikk eller hverdagsfysikken kan fortone seg forskjellig avhengig av kjønn, 
hverdagsoppfatning etc. Dette blir blant annet diskutert av Andrée (2003) som hevder at det er 
mange måter å referere til og bruke hverdagslivet (everyday-life) på. 

 
” Science is to be related to someone’s ‘everyday-life’ in the ‘real  world’ i.e. a world 
which is not school” (Andrée 2003, s. 4) 

 
Hverdagslivet til hvem; det kan være lærerens, elevens eller en tekst i læreboka som 
frambringer dette. I alle fall kan dette være langt fra elevens eller lærerens personlige erfaring 
som legges til grunn. I FUN- undersøkelsen (Angell et al. 2003) så det ut til at elevene 
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beskrev ”hverdagslivet” om noe som refererte til hverdagskonversasjoner og eksistensielle 
spørsmål, heller enn fenomener som de kunne observere. Dette kan være forbundet med den 
økende fremmedgjøringen av hverdagsteknologien som man ser. Tidligere var det mulig, med 
litt teknisk innsikt å reparere for eksempel biler og radioer, mens i dag er de fleste produkter 
bygd som ”svarte bokser” og mikrochips som det er vanskelig både å forstå og å gjøre noe 
med.  
 
I prosjektet ”Science and Scientist” (SAS) var svenske elever blant de elever som hevdet at 
naturvitenskapen var lite viktig i forhold til elevens hverdagsliv (Sjøberg 2002). En tolkning 
av dette kan være at ”hverdagslivet” i naturfagene i mange tilfeller, er for langt unna elevens 
personlige erfaringer (Andrée 2003). Andrée hevder videre: 

 
” The use of ‘everyday-life’ phenomena as a way to promote students ability to critical 
reasoning is absent. If we by scientific literacy mean that student should develop a 
competence to cope with tools and situations in their everyday-life this was found at 
least on a theoretical level in the studied classroom in answering school tasks. We can 
conclude that the use of ‘everyday-life’ in the studied science classroom has little to do 
with scientific literacy. The use of ‘everyday–life’ is rather about doing and 
illustrating  science; learning to discern scientific aspects in carefully selected 
everyday situations and sorting future scientists from just plain folks” (Andrée 2003, 
s. 20)  

 
Cobern (1996) snakker om at studenter praktiserer kognitiv apartheid. Elever skiller mellom 
naturvitenskap lært i skolen og deres egne forklaringer og forståelse av naturvitenskapen. 
Dette skillet oppstår, mener han, fordi naturfagundervisningen ikke er relevant for den 
livskultur hver elev lever i. 
 
Sjøberg (1998) peker på at kryssing mellom kulturgrenser kan for enkelte skape vansker. De 
fleste av oss, hevder han, er medlemmer av flere subkulturer. Han tenker seg naturvitenskapen 
som en egen kultur, som kan ses på som en subkultur av den vestlige, europeiske kultur. 
Denne subkulturen har bestemte måter å tenke og snakke på. Den har sine verdier og idealer, 
sine måter å oppfatte og forstå virkeligheten på. For noen virker denne kulturen tiltrekkende 
fordi de deler mange av dens idealer og forutsetninger, for andre fortoner naturvitenskapens 
subkultur seg som noe fjernt og spesielt, kanskje til og med som noe uønsket og truende. 
Sjøberg hevder videre at elevenes møte med naturvitenskapen ikke bare er et spørsmål om de 
rent intellektuelt skjønner lærestoffet og klarer å lære leksa, men at problemer blir mye dypere 
fordi det også dreier seg om verdier og virkelighetsoppfatninger. Dette er noe som også 
Aikenhead (1996) tar opp i sin artikkel ”Border Crossing into the Subculture of Science”. 
Studenter må hanskes med å delta i en rekke viktige underkulturer eller subkulturer. 
Deltakelse i forskjellige underkulturer (eller subkultuerer) skaper behov for å krysse grenser 
mellom disse ulike kulturene, i dagliglivet demonstrert av forandring i oppførsel når vi 
beveger oss fra en gruppe mennesker til en annen. Dette trenger ikke være problematisk, men 
for enkelte kan det skape store problemer. 
 
En av respondentene var spesifikt inne på at en mulig årsak til at elever og lærere hadde ulik 
oppfatning, var at de vurderte matematikkbegrepet ulikt. 
 

M6: Eller at vi tenker at vi gjør det oftere enn det vi egentlig gjør, fordi vi har den 
grensen for hva som er matematikk et annet sted enn det elevene har. Slik at de tenker 
det er matematikk med en gang det kommer en formel, og at jeg tenker at det ikke er 
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det før vi begynner å jobbe med den og styre med den, og så kommer det på en måte 
an på hvor vi på en måte setter grensa for hva matematikk er. 

 
Andre var inne på at man som lærer ikke i tilstrekkelig grad fikk honorerte elevers kvalitative 
forståelse av fysikken. Kvalitative spørsmål eller forståelsesspørsmål var ofte 
underrepresentert på de skriftlige prøvene.  

 
M6: (…). Så tenker jeg at det også kan være slik at de (elevene) ganske fort skjønner 
at det aldri er spørsmål om de pratetingene, nesten. Så da kan de slappe av litt, for det 
er ikke de pratetingene som kommer etterpå når jeg skal gjøre oppgaver. ”Og det er 
det jeg må ha”.  
M6: Det er helt sikkert et poeng der, at de vet hva de på en måte honoreres for. Vi må 
bli flinkere til også å honorere det kvalitative. Det er et poeng. 

 
De elever som fikk gode karakterer, var ofte de som behersket formelverket i fysikken, var 
enkelte respondenter inne på. At det ikke alltid var de som fikk best karakter, som hadde 
skjønte mest fysikk, var det også stor enighet om. 

 
M4: Får de gode karakterer, så lever de godt med det. 

 
Flere av lærerne uttrykte ønske om å bruke mer tid på begrepsdannelsen. Dette ble begrunnet 
med at fysikk er et modningsfag. På grunn av mange emner i 2FY og til dels mange 
vanskelige begreper, ble tidsfaktoren nevnt som et hinder for å investere mer tid på den 
kvalitative undervisningsformen. Spesielt i mekanikken ble begreper som kraft og 
akselerasjon nevnt som begreper elever sjeldent fikk en tilstrekkelig forståelse av. 

 
M4: Man bruker ikke nok tid, det er noe feilgreie når man skal gjennom alt sammen i 
2FY. Slik er det med meg i alle fall. Og da er jeg fullt klar over at jeg går videre og så 
er det mange som ikke har skjønt det, men dog. Så tenker jeg slik at det er ikke sikkert 
det hjelper å dvele så veldig lenge ved det heller, men heller komme tilbake til det. På 
den annen side, hvis man kunne kutte ut noe og dvelt litt lenger ved det, så hadde det 
sannsynligvis gitt bedre resultater. Men jeg gjør det ikke. 

 
Siden de kvalitative drøftingene ofte var tidkrevende, følte en del seg presset til å trekke det 
matematiske inn raskere enn de egentlig ønsket. 

 
M3: Det er klart at det kan bli en veldig tidkrevende diskusjon, og da er det lettere å 
gå til matematikken. 

 
Enkelte hevdet at lærebøkene, i for liten grad, bruker plass til de kvalitative sidene av faget. 
Den matematiske siden av begrepene blir for raskt introdusert. Størstedelen av plassen mente 
enkelte, var viet formeler og bruk av dem matematisk, både i teoridelene og i oppgavedelen. 
Flere nevnte at læreboka i stor grad styrte deres hverdag i klasserommet, og av den grunn selv 
ikke investerte nok tid til den kvalitative delen. 

 
M3: Vi drøfter ikke så mye dette med kvalitative begreper, og vi er vel forholdsvis styrt 
av lærebøkene, elevene også. 
M3: Vi burde ikke være det. 
M3: Nei, men vi er styrt av lærebøkene. Og i 3FY er vi jo enda mer styrt av 
eksamensoppgaven. 
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Flere studier viser at eksamen og eksamenstradisjonen har innflytelse på den undervisningen 
som foregår i klasserommet (Angell & Lie 1993; Eisner 2000). I løpet av de siste årene har 
det vært en tendens til at eksamen i 3FY inkluderer flere åpne spørsmål, hvor elevene må 
velge hvordan de skal analysere problemer og definere betingelser (Angell et al. 2003). 

 
Eggen & Knain (2003) har analysert lærebøker i naturfag for å finne ideologier i form av 
grunnleggende antakelser om blant annet naturen, naturvitenskapens egenart og hensikten 
med faget. Astrid Eggen har intervjuet og observert lærere med den hensikt å belyse deres 
naturfagideologiske ståsted. Det er ikke mulig å undervise naturfag uten en eksplisitt eller 
implisitt hensikt. Denne hensikten forstått som ideologi gjør at noen valg systematisk får 
forrang foran andre i ulike situasjoner. Slik virker hensikten styrende på det som sies og 
gjøres eller på det som ikke sies eller gjøres, og måten det skjer på. Eggen og Knain skilte 
mellom to hovedkategorier av ideologiske posisjoner i lærebøker og hos lærere. 

 
 ”Litt forenklet kan en si at fagsentrert vinkling bringer eleven til faget, mens 
elevsentrert vinkling bringer faget til eleven. I fagsentrerte vinklinger er faget det gitte 
som eleven skal tilegne seg. I elevsentrerte vinklinger tas utgangspunkt i elevens behov 
og interesser, som faget så søkes tilpasset til” (Eggen & Knain 2003, s. 268) 

  
Denne todelingen ble introdusert av Fensham i 1988. Her ble det lagt vekt på at en overordnet 
målsetting med naturfagundervisning enten kan være det å vektlegge introduksjonen av 
naturfaglige begrep, relasjoner mellom begrep i hierarkiske strukturer og dets arbeidsmåter 
som logiske startpunkter for å lære seg selve kunnskapsstrukturen, eller at naturvitenskapelige 
begrep og prosesser brukes til å forstå, forklare og håndtere de av hverdagens og samfunnets 
utfordringer som omhandler menneskets interaksjon med naturen (Eggen & Knain 2003). Den 
elevsentrerte vinklingen er i samsvar med en internasjonal trend i realfagsundervisning 
betegnet som Science, Technology and Society (STS) (Solomon & Aikenhead 1994).  

 
Er det slik at den elevsentrerte tilnærmingen (STS) innebærer mer kvalitativ undervisning? 
Siden man på den måten skal ta utgangspunkt i elevens behov og interesse, så er det vel 
nærliggende å finne ut noe om hvilke behov og hvilke interesse elevene har. I FUN- 
undersøkelsen (Angell et al. 2003) hevdet ca. 80 % av både elever, studenter og lærere at ”det 
å forstå vanlige fenomener man møter i hverdagen”, samt ”det å forstå mer av verden vi lever 
i” var meget viktig i forhold til fysikkfaget. På den måten må dermed hverdagsfysikk være 
viktig for faget. Elevene i FUN ønsker i større grad dessuten å drøfte begreper kvalitativt.  
I Guttersrud (2001) var 2FY elevene samstemte i at behovet for kvalitativ undervisning var 
dekket.  

 
”De hevdet at lærerne så langt det lot seg gjøre, var flinke til å forklare lover og 
begreper med ord. Bakgrunnen for uttrykket ”så langt det lot seg gjøre”, er 2FY 
elevers påstand om at de hadde behov for den matematikken som var” (Guttersrud 
2001, s. 60)  
 

Mange av 3FY guttene i Guttersrud (2001) lot til å være av den oppfatning at lærerne hadde 
tilstrekkelig andel av kvalitative innfallsvinkler i undervisningen. Jentene i 3FY var på sin 
side skjønt enige i at lærerne i langt større grad burde innføre nye lover og begreper med ord. 

 
”Jenter viste større behov for å forstå fysikken enn hva tilfellet var for gutter” 
(Guttersrud 2001, s. 60) 
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Hva ligger egentlig i det å forstå fysikk, og kan forståelse bety noe annet for jenter enn for 
gutter? Angell et al. (2003) fant at en av årsakene til at jentene fant fysikk vanskeligere enn 
guttene, var at de hadde høyere forventninger til det å forstå. I Guttersrud (2001) hevdet 
enkelte jenter at gutter hadde en fordel fordi de i større grad godtok tingene de lærte og kunne 
dermed lettere komme videre i stoffet, mens jentene hadde større krav til å forstå tingene. 
Stadler et al. (2000) hevdet at jenter og gutter la forskjellig i det å forstå fysikk. 

 
”Briefly, girls seem to think that they understand a concept only if they can put it in a 
broader world view. Boys appear to view physics as valuable in itself and are pleased   
if there is internal coherence within the physics concepts learned” (Stadler et al. 2000, 
s. 417) 

 
Kvalitative undervisningsformer kan kanskje i større grad tilfredsstille jentenes behov for å se 
nytten av og poenget med det de lærer i fysikkundervisningen. Dette er noe som også en del 
tidligere undersøkelser har vist (Johnsen 1997; Guttersrud 2001). Osborne & Collins (2001) 
fant at brittiske sekstenåringer (særlig jentene) la vekt på at vitenskapen var viktig for å forstå 
verden omkring seg og for å forklare ting for andre mennesker. 
 
Wistedt (2001) fant at det å lykkes med å rekruttere og beholde kvinnelige studenter var 
karakterisert ved at det ble brukt samarbeidsbaserte og problemorienterte arbeidsmetoder, 
samt problemorienterte arbeidsmetoder som ga anledning til vekselvirkning studentene 
mellom og mellom studentene og kurslederne. I følge Ramberg & Kalleberg (2001) foreligger 
det ingen dokumenterte effekt -vurderinger av tiltak for å bedre rekrutteringssituasjonen for 
jenter til realfagene, på tross av at ulike tiltak har blitt iverksatt gjennom det siste tiåret. 
 
På en av fokusgruppene, var noen inne på at det kunne være visse typer elever som hadde 
svart at de ønsket mer av kvalitative undervisningsformer. Her ble det av en deltaker antydet 
at det kanskje kunne være de svake elevene i FUN – undersøkelsen som ønsket dette. Enkelte 
på den samme fokusgruppen hevdet at de hadde mistanke om at det nettopp var de svake 
elevene som ønsket mer kvalitativ undervisning. Dette ble forklart med at det var de svakeste 
elevene som klarest ga uttrykk for at de ikke skjønte, mens de sterke elevene ofte etterlyste 
flere regneoppgaver.  

 
I FUN – undersøkelsen (Angel et al. 2003) fant man at de flinkeste elevene, de med best 
karakter, var de elever som var mest veltilpasset dagens undervisning. Disse elevene er mer 
fornøyd med undervisningen de mottar, som i stor grad er formalistisk preget.  
 
Noen av respondentene mente at mye av den kvalitative delen med fordel kunne ventes med 
til elevene hadde jobbet en del med begrepene kvantitativt. Dette fordi mange begreper 
krevde en modning hos elevene, samt at man kunne rydde av veien en del matematiske 
problemer som kunne skygge for forståelsen av selv begrepene. 

 
M3: Det kan være at du kan sitte og vurdere å analysere litt når de har brukt det litt. 
M3: Ja, jeg er enig med deg. Det kan hende at det er like greitt å starte med begrepet 
på matematikkformen, og så ta det verbale, språklige og det visuelle etterpå, for der er 
vel de fleste av oss lærere og elever svakere. 

 
Erfaring med at innsikten kommer etter hvert som man jobber med stoffet, var enkelte av 
respondenter inne på. 
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M4: (…). Det er jo flere måter å lære på. Det ideelle er kanskje det å forstå, få innsikt 
i begreper kvalitativt og så anvende det kvantitativt i neste omgang, og den veien. Men 
det fins jo flere måter, som sagt. En av dem er jo at du nesten instrumentelt tar i bruk 
disse sammenhengene og begrepene, manipulerer dem, og vinner innsikt og forståelse, 
så kommer erkjennelse etter hvert som du mestrer det rent instrumentelt. Jeg har lært 
mye på den måten jeg. Så den veien er heller ikke helt forkastelig. 

 
Å arbeide instrumentelt med faget ble her brukt i betydningen: 

  
M4: Du løser ligninger og får fasitsvar, men så kommer det en erkjennelse av det du 
holder på med etter hvert som du bitvis jobber mer og mer med det på den måten. 

 
Enkelte respondenter var inne på at mange av begrepene for eksempel i mekanikken, er såpass 
vanskelige begreper at det ikke er å forvente at elevene skal få den fulle og hele forståelsen av 
de.  

   
 M1: (…). Når du trekker inn begreper som samtidighet, lengdekontraksjon, 

tidsdilatasjon, og alt dette her. Da ser du at alle sammen blir interessert. Det er jo 
filosofi, men det er interessant. 

 
M5: Du sa dette med kraftbegrepet, at det er vanskelig. Det synes jeg er vanskelig 
også. Jeg tror jeg skjønner det nå, men jeg skjønte det ikke da jeg var 18 år, ikke da 
jeg var 20 eller 30 engang. Og så forventer vi at elevene skal forstå det begrepet. Det 
er litt illusjonsaktig. Derfor tror jeg at vi må ha et snev av, kanskje ikke bare et snev 
av, men at instrumentelt læring også er viktig. Vi må vite hva vi gjør. 

 
M3: Men gjør det noe om vi ikke kommer i mål? Altså energi som begrep?  Så har vi 
masse eksempler på det. Gjør det noe om vi ikke kan forklare det? Gjør det noe? 

 
Flere responderte på dette ved å hevde at det selvsagt ikke gjør noe om en ikke kom i mål 
med alle begreper, fordi enkelte av de begrepene som blir behandlet i fysikkursene, ville man 
ikke greie å forklare fullt ut. Her ble spesielt nevnt begreper som energi og tid.  Dette, mente 
enkelte, kunne kanskje bidra til at fysikken ble enda mer interessant for enkelte av elevene.  
 
3.4.2 Diskusjoner i grupper eller plenum?  

 
Lærernes diskusjoner tok også her utgangspunkt i FUN - undersøkelsen som viste at elever 
ønsket mer diskusjoner av begreper i plenum enn i grupper (figur 4).  

 
M4: Jeg synes det der var som ”Manna fra himmelen” jeg.(alle ler). For vi blir 
bebreidet en gang i blant av kolleger kanskje, også andre som er interessert i 
undervisningen vår, at gruppediskusjoner er så fantastisk. Elevene har åpenbart et 
annet syn på det. Det er hyggelig å konstatere. Jeg merker meg det med glede fordi det 
gir oss jo troen på at det vi driver med i stor grad, er det elever ønsker seg (…) å 
diskutere i plenum, er det jeg selv synes er mest spennende, for da kan jeg være med i 
diskusjonen også. (flere nikker og ler) 

 
Flere av deltakerne var inne på at diskusjonsformen i hel klasse var en mye brukt 
undervisningsform. Flere erkjente også at det ofte bare ble aktivitet av noen få elever.  
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M6: Og jeg tror at noen av de andre elevene synes det er veldig behagelig. 
M6: Men samtidig ser du jo her at de ønsker seg i ganske stor grad diskusjoner i 
klassen. Det må vel bety ett eller annet? 

 
Enkelte var inne på at det ikke nødvendigvis var et mål for undervisningen at alle skulle være 
aktive i gruppa, spesielt ikke hvis gruppen var stor. Det ble blant annet trukket fram at det var 
enkelte som ikke trivdes med å prate i hel forsamling men likte å sitte og motta, og å jobbe 
selvstendig. 

 
M6: Da tror jeg at noen ønsker seg det (diskusjon i plenum), fordi at når du gjør det i 
gruppe, så betyr det at de må delta. Noen vil være en slik som sitter og hører på, fordi 
de kanskje ikke føler seg kompetente til å delta. De vil høre hva de andre sier, og det 
kan de gjøre i klasse men ikke i gruppe. 
 

Likevel var flere inne på at man jo hadde som mål å aktivisere flest mulig i klassen. 
 
M2: Det er det vi sliter med, det er hele vår hverdag det. (alle ler) 
 

Flere tolket resultatet fra FUN – undersøkelsen (figur 4) slik at elevene ønsket å bli mer 
involvert i diskusjonene, men at de kanskje ønsker at diskusjonene er styrte, hvor læreren er 
deltagende. 

 
M6: (…). At de altså ønsker en klassediskusjon der læreren er med, kontra det å sitte 
sammen med noen andre å diskutere det internt. At de ønsker den styringen. Jeg har 
litt erfaring med at de skulle skrive resymeer av hvert kapittel med egne ord i grupper 
og finne ut hva som var viktig, og det gikk for en periode. Etter hvert så ønsket de seg 
tilbake til at de på en måte ble styrt når de skulle plukke ut det som var viktig. Kan 
være at det var av behagelighetsgrunner, men jeg vet ikke om de følte at det ble mer 
struktur på det, når læreren var med. Kan like godt være at de vil ha med læreren. 

 
Flere var inne på at mangel på elevdeltakelse, ikke var et spesifikt problem for fysikk. 

 
M2: Det er et problem som går igjen i alle fag. 

 
Noen mente at elever kunne være beskjedne eller tilbakeholdne av natur. Andre trakk fram at 
enkelte elever var ”redde”, eller utrygge enten på læreren eller de andre i klassen. Noen 
nevnte av erfaring at elever var ”redde” for å svare og bidra, fordi de var redde for at de kunne 
få dårlige karakterer dersom de ikke svarte riktig. 

 
M6: De (elevene) ønsker seg kanskje mer elevaktivitet. Det er stort sett ganske 
læredominerte timer, lærer og tavledominerte timer. 
M6: Men vi har jo veldig lett for, når vi stiller spørsmål og bestandig å spørre de 
samme elevene som rekker opp handa. Det er jo veldig passiviserende for de som ikke 
er like raske eller ikke kan det. 

 
I den norsk - finske studien av fysikkelever (Lavonen et al. 2003), fant man at læreren ofte 
brukte tavla når det skulle introduseres nytt stoff eller når oppgaver skulle løses og at dette var 
noe elevene likte godt. 
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”Students in both countries express that a teacher should lead the discussion and 
present new material or solve problems often on the blackboard” (Lavonen et al. 
2003, s. 3) 
 

Elevene ga i studien likevel uttrykk for at de ønsket noe mindre lærerstyring og at de gjerne 
ville jobbe i små grupper noe oftere. På den ene siden ønsker elevene oftere å diskutere 
vanskelige begreper og problemer i felles klasse med læreren som leder av diskusjonen, 
samtidig som de ønsker å jobbe mer med problemer og emner i små grupper (Lavonen et al. 
2003). 

 
Tavlegjennomgang av læreren er betydelig mer brukt i realfagene enn i studieretningsfagene 
engelsk og samfunnskunnskap (Angell et al. 2003). Blant fysikkelevene oppgir over 
halvparten at læreren bruker det meste av timen til å gjennomgå nytt stoff på tavla ofte eller 
svært ofte. I en tysk videostudie av fysikklærere (Duit et al. 2003) fant man også at det meste 
av tiden i klasserommet (fra 100 % - 55 %) ble brukt til gjennomgåelse av læreren, med fokus 
på overføring av kunnskap fra læreren til eleven. Dette står i kontrast til et mer 
konstruktivistisk-orientert læringssyn.  

 
”There is a considerable gap between constructivist ideas as suggested in the 
literature on the one hand and the teachers’ subjective theories as well as their 
teaching behaviour on the other” (Duit et al. 2003, s. 17) 
 

Både i Angell et al. (2003) og i Guttersrud (2001) framstår elevene ganske veltilpasset og 
tilpasningsdyktig. Elevene aksepterer i stor grad den undervisningen de får og er i stor grad 
fornøyd med den læreren de har, til tross for at lærerne kan ha veldig ulike 
undervisningsstrategier. Den viktigste beskjeden fra elevene i Lavonen et al. (2003) var at de 
fortrekker allsidige undervisningsmetoder aller best, noe som alle lærere bør ha i tankene når 
de skal undervise (Myers & Fouts 1992; Woolnough 1994, Hoffman 2002; Lavonen et al. 
2003). 

 
Under fokusgruppediskusjonen ble lærerne konfrontert med uttalelser fra Guttersruds 
fokusgruppeundersøkelse (2001) med fysikkelever, hvor det kom fram at diskusjoner i 
plenum ofte foregikk mellom læreren og noen få elever i klassen. 

 
Mange måtte si seg enig i disse uttalelsene. Dette var et problem som veldig mange kjente seg 
igjen i. Det ble på dette punktet ingen diskusjon. Alle som responderte på dette hadde 
forståelse for elevenes synspunkt, og hevdet at dette var et problem som man hadde uansett 
hvilke fag man underviste i.  

 
3.4.3 Hvordan aktivisere elevene i klassediskusjonen? 

 
Lærerne ble oppfordret til å komme med eksempler på hvordan de kunne gjennomføre 
diskusjonsformen i plenum, slik at flere elever kunne være aktive.  

 
Flere respondenter nevnte her at variasjonen mellom gruppe- og plenumsdiskusjon var en fin 
måte å aktivisere eleven på. 

 
M6: Hvis elevene hadde fått en 2-3 minutter til å diskutere med de som sitter rundt 
seg, så kunne de kanskje være litt tryggere på det, og hadde hatt en litt mer kvalifisert 
mening om det. 
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M6: ( ).. selv om noen rekker opp handa, så sier jeg at det må dere diskutere i grupper 
2 og 2 eller etter hvordan de sitter. Slike summegrupper en 2-3 minutter, og så kan vi 
ta diskusjonene felles, men da er i alle fall alle kobla på. 

 
Dette ble sett på som en elevaktiviserende undervisningsform fordi det ga elevene mulighet til 
å prøve ut sine synspunkter i gruppe før det kommer i plenum. Dette tvinger alle til å delta og 
ta stilling før det tas opp felles. Det å ha mulighet til å ta tak i andres synspunkter, kunne også 
bli sett på som en noe tryggere måte å være aktiv i hel klasse på. 

 
M6: Ja for da hadde de hørt at noen andre har sagt det og da kan de liksom skylde på 
dem, hvis det går galt.  

 
M4: Hvis du er heldig får du aktivisert alle over en kort periode. 

 
M1: Det virkelig supre er å få i stand diskusjon på hva man tror vil skje hvis man gjør 
ditt og datt, og så får man mange synspunkter. Så gjør man det og noen får grunn til å 
juble. Så kan de begrunne hvorfor det ble sånn da. Hvis man kan få til det, det er 
liksom ukas høydepunkt. Det er ikke så ofte det skjer. 
 
M1: Ellers er vel diskusjon eller kanskje dialog da, en slik undervurdert 
undervisningsform i fysikk, hvor man etter hvert kan lokke fram fornuftige synspunkter 
og avsløre synspunkter, ikke minst. (…) elevene har veldig mange misforståelser selv 
etter at de har tatt 2FY og 3FY, for så vidt hovedfagseksamen også. 

 
Samarbeidslæring, ble av enkelte nevnt som en måte å trene elever til å kunne snakke verbalt 
om det man hadde gjort for eksempel på oppgaver. Korte diskusjoner om oppgaver, hvor 
elever satt sammen to og to eller på firergrupper, ble trukket fram som en måte å fremme den 
kvalitative siden av fysikkfaget. Enkelte nevnte at elever kunne få i oppdrag å legge fram 
spesielle regneoppgaver, eller deler av pensum for hele klassen.  

 
De aktive elevene, de som hadde mange spørsmål og som stilte vanskelige og intrikate 
spørsmål, ble av enkelte vurdert som ”gull verdt”, for fysikkgruppen.  

 
M5: Jeg har i gåseøyne vært så heldig å ha små 3FY grupper, og der har jeg av en 
eller annen grunn de siste årene hatt en person som egentlig er ganske svak hvis du 
setter han til å gjøre en skriftlig prøve, men det svinger veldig mye opp i hodet på han. 
Han er en slags ”djevelens advokat” som alltid stiller slike intrikate spørsmål, som 
setter hele forsamlingen og inklusive meg på virkelige tanketurer altså. Det har 
egentlig vært veldig fruktbart. Vedkommende er glimrende muntlig og sånn, men har 
ikke en sjanse skriftlig, fordi han sannsynligvis er litt lat i kombinasjon med litt 
lesevegring.(…). Det har gjort at vi har hatt ganske mange diskusjoner, men det har 
likevel vært ganske verdifullt. 

 
M5: Disse elevene er gull verdt de, i fysikkgruppene. De elevene som stiller de gode, 
vanskelige spørsmålene og som får i gang diskusjoner; de må vi ta fatt i. Vi trenger 
ikke mer enn en i hver, kanskje to da. De er så verdifulle, at det går ikke an å vurdere 
de høyt nok. 
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Dersom disse elevene var spesielt dominerende, kom det forslag på å danne diskusjonsgruppe 
for de spesielt interesserte, mens de elever som ikke var interessert i å delta, kunne drive med 
andre aktiviteter, som for eksempel oppgaveregning. 

 
I Guttersrud (2001) kom det fram at lærerens bruk av tavle og kritt ble ansett som en kjedelig 
undervisningsform. Diskusjoner ble derimot sett på som et middel til å gjøre vanskelige 
emner mer forståelige. I FUN – undersøkelsen (Angell et al. 2003) ønsket alle elever, unntatt 
elever med engelsk som studieretningsfag mindre av tavleundervisningen. 

 
I de siste tiårene har den konstruktivistisk hypotesen om læring blitt mer vanlig i 
vitenskapsfagene.  

 
”Det kan synes som den konstruktivistiske hypotesen om læring er blitt bredt akseptert 
– i alle fall i didaktiske fagmiljøer på universitets- og høgskolenivå” (Quale 2003, s. 
88) 
 

Quale (2003) hevder at det spesielt innenfor realfagene er indikasjoner på at mange lærere 
fremdeles opererer innenfor et behavioristisk kunnskapssyn (bygd på Skinners (1974) 
adferdsteori med vekt på ”stimulus, respons og forsterkning”). Historisk sett har skolen 
vektlagt kunnskaper i naturvitenskapens produkt; fenomener, begreper, lover og teorier. Etter 
andre verdenskrig har naturvitenskapelig kunnskap blitt sett på som en prosess som har fått 
sterkere innpass i læreplanene (Kolstø 2003).  

 
”Mange studier peker i retning av at elevenes kunnskaper om hva som kjennetegner 
naturvitenskap som prosess, har naive positivistiske trekk, kjennetegnet av at forholdet 
mellom teori og observasjon er entydig og at teori derfor kan bekreftes eller avkreftes 
entydig fra et eksperiment” (Kolstø 2003, s. 66) 
 

Vitenskapen er i dag en av bærebjelkene i et moderne samfunn. Dagens vitenskap er et 
produkt av samfunnet, og dagens vitenskap endrer framtidens samfunn. Vitenskapen har 
endret både omfang og betydning, og i denne prosessen har vitenskapen selv endret karakter, 
både sett fra innsiden og sett fra utenfra, fra samfunnet (Sjøberg 2003b). Sjøberg hevder 
videre at skolens naturfag ikke har vært gjennom en tilsvarende endring, og at den er som en 
levende fossil. Når samfunnet etterspør ekspertråd som må baseres på naturvitenskap fra 
forskningsfronten, vil spørsmålet om objektivitet bli påtrengende. Dersom elevene på skolen 
møter et bilde av naturvitenskaplig kunnskap som objektiv og nøytral kunnskap det hersker 
full enighet om, står de dårlig rustet til å forstå og analysere uttalelser og påstander de møter i 
forbindelse med sosiovitenskapelige kontroverser i samtiden (Kolstø 2003). Identifisering av 
hvilke kunnskapselementer som kan øke elevenes kompetanse til å analysere og forstå, blir en 
utfordring sett i lys av at naturvitenskapen også skal være allmenndannende. Kolstø (2001) 
forslår konkret åtte emner som bør bli lagt som et ledd i en naturvitenskapelig 
allmenndannelse. 

 
” The topics are grouped under the headings science as a social process, limitations 
of science, and critical attitude” (Kolstø 2001a, s. 291) 

 
Kolstø (2003) hevder videre at for å kunne analysere og forstå den naturvitenskapelige 
dimensjonen i mange sosiovitenskapelige kontroverser, må en også vite noe om de typer 
prosesser som frambringer den, og de institusjonelle kontekster den blir til i. Siden man ikke 
sjelden opplever ekspertuenighet, må man tilby elevene analyseredskaper og ferdigheter som 
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kan gjøre dem i stand til å foreta adekvate vurderinger med utgangspunkt i deres egne verdier. 
Det er viktig at elevene også må søke informasjon knyttet til forskning og informasjonskilder 
som gir dem det vurderingsgrunnlaget de selv mener de trenger. Kolstø (2003) hevder videre 
at det kanskje viktigste er å arbeide med elevers holdninger til kunnskap.  

 
”Vurdering og argumentering forutsetter et syn på kunnskap hvor eleven ikke 
opererer med kategoriene sanne og falske påstander, men ser kunnskaper som 
påstander som er godt eller mindre godt underbygget av argumenter. Uten et slikt syn 
på kunnskap vil ekspertuenighet måtte forstås som utslag av ”inkompetanse” og 
”interesser”, og det å gå inn i en forsøksvis naturvitenskapelig vurdering av 
forskningsresultater, vil da måtte framstå som meningsløst” (Kolstø 2003, s. 82) 
 

Elevaktivitet og diskusjon er kanskje nødvendig, ikke minst i et ”konstruktivistisk” klasserom 
hvor STS og allmenndannelse skal danne fundamentet, selv om studieretningsfaget fysikk 
også i stor grad skal være studieforberedende. I artikkelen til Osborne et al. (2003), settes det 
spørsmålstegn ved om: 

 
”(a) whether the picture of science represented in the school science curriculum is 
sufficiently comprehensive, and (b) whether there is balance in the curriculum 
between teaching about the content of science and the nature of science is 
appropriate” (Osborne et al. 2003) 
 

En mengde studier viser at læreren har stor innflytelse både på læringsprosessen og til 
holdningene som elevene får til faget (Osborn & Collins 2001; Sadler & Tai 2001; Angell et 
al. 2003; Nolen 2003). I en av fokusgruppene (Guttersrud 2001) var det fysikkelever fra to 
forskjellige klasser. Til tross for at lærerne deres hadde totalt forskjellige 
undervisningsmetoder, hevdet begge at de hadde den beste læreren. Hvordan kan det ha seg at 
begge har suksess? Dette indikerer kanskje at lærerens undervisningsmetoder til en viss grad 
er underordnet andre faktorer som gjør en lærer dyktig. Dette kan være lærerens dyktighet i 
forhold til for eksempel kommunikasjonsevne med elevene, faglig dyktighet, lærerens evne til 
å begeistre eller vise entusiasme, evne til å sette eleven i sentrum og/eller evne til å begrunne 
de valgene av metoder som kan virke troverdig på elevene. I alle fall ser det ut til at lærerens 
rolle har større betydning for hvordan elevene opplever faget, enn det den kvantitative FUN – 
undersøkelsen antyder. 

 
Driver et al. (2000) peker i sin artikkel: ”Establishing the norms of scientific argumentation in 
classroom” på at læreres mangel på pedagogiske ferdigheter i å kunne organisere 
argumentasjonsdiskusjoner i klasserommet må forbedres. De hevder videre at: 

 
”…any education about science, rather than education in science, must give the role 
of argument a high priority if it is to give a fair account of the social practice of 
science, and develop a knowledge and understanding of the evaluative criteria used to 
establish scientific theories” (Driver et al. 2000, s. 287) 
  

I FUN – undersøkelsen ble elever oppfordret til å karakterisere en “god fysikktime”. Her kom 
variasjon fram som et nøkkelord. Dette stemmer godt overens med det danske fysikkelever ga 
uttrykk for i EVA (2001). Andre undersøkelser viser også at en variert tilnærming og et vidt 
spekter av undervisningsmetoder gir gevinster både i form av økt motivasjon til å lære og mer 
relevant læring for elevene (Kempa & Diaz 1990, Guttersrud 2001; EVA 2001; Seidel & 
Prenzel 2002; Angell et al. 2003). Elevene i FUN - undersøkelsen (Angell et al. 2003) ønsket 
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mindre tavleundervisning (”chalk and talk”). ”Chalk and talk” fant man, i følge den samme 
undersøkelsen, noe oftere i naturfagene, enn i for eksempel engelsk og samfunnsfagene. Selv 
om elevene ofte fant seg til rette med den undervisningen de fikk, ble likevel 
tavleundervisning ansett som heller kjedelig. Enkelte elever hevdet at det er umulig å lære seg 
fysikk på egen hånd. De er i stor grad avhengig av å få lærestoffet gjennomgått. Carlone 
(2003) peker nettopp på at skolefagets fysikk bærer preg av denne kulturen som både lærerne, 
foreldrene og elevene er en bærer av.  

 
Gjennom de siste tiårene har et mer konstruktivistisk læringssyn blitt mer framtredende både i 
naturfagene og i læreplanene. Det legges vekt på at elevene skal spille en mer aktiv rolle i sin 
egen læringsprosess. Dette ser det ut til at elevene ikke har oppfattet i sin læringssituasjon. 
Det kan se ut som om elevene er godt tilpasset og tilfreds med den undervisningen de får 
(Angell et al. 2003). Lærere og elever og kanskje foreldre ser ut til å være en del av en 
skolekultur der elever og lærere er godt tilpasset hverandre. Dette er vel og bra, men fordi 
denne lille eksklusive gruppen er for liten for å kunne møte framtidas kompetansebehov i 
blant annet i fysikk (Drury & Allen 2002; EPS 1999; Jørgensen 1998; Angell et al. 2003), må 
man tenke nytt ved å forsøke å rekruttere elever også utenfor dette lukkede systemet. 
 
3.4.4 Oppsummering på læreres syn på egen undervisningspraksis. 
 
Med utgangspunkt i FUN – undersøkelsen, ble respondentene utfordret til å komme med 
mulige årsaker til at bare noe over 20 % av elevene oppfatter at lærerne driver kvalitativ 
drøfting av begreper ”ofte” eller ”svært ofte”, mens bortimot 70 % av lærerne hevder at de 
gjør det. 

• Enkelte respondenter hevdet at spriket mellom lærere og elevers oppfatning ligger i 
forståelsen av hva det vil si å diskutere kvalitativt. 

• Selv om elevene fikk vite at kvalitativ fysikkundervisning ble brukt i betydningen 
fysikk uten bruk av matematikk, var enkelte respondenter inne på at elevene ikke alltid 
oppfattet at begrepet hadde en kvalitativ tilnærming. 

• Ved innføring av nye begreper antydet mange respondenter at de gjerne starter 
kvalitativt og så regner man på det til slutt. 

• Siden regningen ofte kommer til sist i timene, ble det av flere antydet at det ikke var så 
rart at elevene satt igjen med inntrykk av den kvantitative delen av fysikkfaget etter 
timen. På den måten blir det ofte formelregningen som elevene assosierer med 
fysikkfaget. 

• Flere hevdet at lærerens tavlebruk bidro til at elevenes feilaktige tolking av hva som 
foregår i fysikktimene. 

• Flere hevdet at de ikke gikk med på at deres undervisning var så matematisk preget 
som elevene ga uttrykk for. 

• Siden respondentene ofte avsluttet timen med en eller annen formel, så var det sikkert 
det eleven best husket fra timen. Alt det som blir skrevet på tavla er nemlig viktig, og 
diskusjonene om begrepene havnet sjeldent eller aldri på tavla og dermed ned i 
arbeidsboka til elevene. 

• Enkelte respondenter var inne på at en mulig årsak til at elever og lærere hadde ulik 
oppfatning av hva som foregikk i timene, var at elever og lærere vurderer 
matematikkbegrepet ulikt. Elevene tenker at det er matematikk med en gang det 
kommer en formel, mens lærerne tenker at det ikke er matematikk før man begynne å 
jobbe med formelen. Det kommer med andre ord an på hvor man setter grensen for 
hva matematikk er. 
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• Flere respondenter hevdet at man som lærer ikke honorerte elevenes kvalitative 
forståelse høyt nok. Kvalitative spørsmål på fysikkprøvene var underrepresentert.   

• Mange respondenter ønsket å bruke enda mer tid på begrepsdannelsen ved å investere 
mer tid den kvalitative undervisningsformen. Tidsfaktoren ble nevnt som et hinder for 
å investere mer tid til den kvalitative siden av faget. For mange emner og for mange 
vanskelige begreper, spesielt i 2FY, ble nevnt som en mulig årsak til at det ble for liten 
tid til denne delen. 

• Siden diskusjoner er tidkrevende var det lett å ty til matematikken i fysikken fortere 
enn det man ønsket. 

• En mulig årsak var også at lærebøkene i liten grad har investert plass til den 
kvalitative biten. Den matematiske siden av begrepene blir for raskt introdusert. Noen 
hevdet at mesteparten av plassen i lærebøkene var viet formeler og bruk av dem 
matematisk, både i teoridelen og oppgavedelen. 

• Respondenten hevdet at de i stor grad var styrt av lærebøkene og eksamensoppgavene 
spesielt i 3FY. Av den grunn ble den matematiske biten lagt stor vekt på.  

• Enkelte hevdet at mange av begrepene som blir introdusert i både 2FY og 3FY krever 
en modning hos elevene. Enkelte av begrepene i for eksempel mekanikk var det ikke 
mulig engang å få den fulle og hele forståelse av. Her ble spesielt kraftbegrepet og 
energibegrepet nevnt av flere. Av den grunn kunne det være en fordel å vente med den 
kvalitative delen til elevene har jobbet en del med begrepene kvantitativt. På den 
måten kunne man rydde av veien en del av de matematiske problemer som elevene 
ofte møtte og som i mange tilfeller kunne skygge for selve forståelsen av begrepene. 
Innsikten kunne mange ganger komme etter hvert som man jobbet med begrepene. 

 
Elevene i FUN – undersøkelsen ønsket mer diskusjoner av begreper i plenum enn i hel klasse 
framfor diskusjon i grupper. Respondentene ble her bedt om å kommentere dette, samt å 
komme med forslag til hvordan diskusjonen i klassen skulle gjennomføres for å få mest mulig 
elevdeltakelse. 
 

• Enkelte respondenter syntes det var hyggelig å konstatere at elevene satte pris på 
plenumsdiskusjoner i større grad enn gruppediskusjoner. Dette var ”som manna fra 
himmelen” som en respondent uttalte det. Flere var inne på at diskusjonsformen i hel 
klasse var en mye brukt undervisningsform. 

• Problemet med å få mange elever aktivisert i plenumsdiskusjoner var et problem i 
nesten alle fag. 

• Noen var inne på at en av årsakene til at elevene ønsket plenumsdiskusjonen kunne 
være ønsket om ikke å måtte delta. Det kunne være at de ikke følte seg faglig 
kompetente til å delta, at de kunne være beskjedne av natur eller for eksempel ”redde” 
eller utrygge enten på læreren eller de andre elevene. Fare for at de kunne få dårlige 
karakterer dersom de ikke svarte riktig ble også nevnt som en mulig årsak til at 
elevene ikke ønsket å delta i diskusjonene. 

• En annen årsak til at elevene ønsket plenumsdiskusjoner hevdet enkelte lå i at elevene 
ønsket lærerstyrte diskusjoner. På den måten ville man lettere kunne holde tråden i 
diskusjonene. 

• Alle respondenter som uttalte seg hadde som mål å få større elevdeltakelse i 
plenumsdiskusjonene og at dette er et mål i alle fag. 

• Flere nevnte at en kombinasjon mellom gruppe- og plenumsdiskusjon var en fin måte 
å aktivisere elevene på. Dette er en fin måte å prøve ut sine synspunkter på. Det 
tvinger alle eller de fleste til å delta og ta stilling før det tas opp i plenum. Det gir også 
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mulighet til å adoptere andres synspunkter, noe som for enkelte kunne føles tryggere 
når de skal presentere synspunktene i en eventuell plenumsdiskusjon. Man kunne på 
den måten ”skylde” på de andre dersom det ble galt. 

• Korte diskusjoner om for eksempel oppgaver hvor elevene satt i små grupper, ble 
trukket fram som en fin måte å fremme den kvalitative siden ved faget. Denne form 
for samarbeidslæring ble nevnt som en fin trening i å bruke fysikken verbalt. 

• Enkelte hadde god erfaring med at elever la fram spesielle regneoppgaver eller deler 
av pensum for hele klassen. 

• De aktive elevene, de elevene som hadde mange spørsmål og som stilte vanskelige og 
intrikate spørsmål, ble av enkelte vurdert som ”gull verdt” for fysikkgruppa. 

• Dersom disse ble for dominerende, kunne man danne diskusjonsgrupper for de spesielt 
interesserte. De som ikke var så interessert kunne drive med andre aktiviteter, for 
eksempel oppgaveregning. 
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 3.5 Fysikklæreres råd til fremtidig læreplangruppe  
 
 
Etter å ha diskutert fysikkfagets innhold med hensyn til læreplanmål som lærere følte var 
spesielt vanskelig å realisere, og hvilke emner de følte falt spesielt vanskelig for elevene, ble 
det av moderator spurt om de kunne komme med noen råd til endringer av fysikkfaget med 
tanke på å få flere til å begynne og flere til å fortsette med fysikk. På alle fokusgruppene kom 
det fram at behovet for å forandre noe var størst i 2FY. Diskusjonene i alle gruppene hadde 
derfor størst fokus på innholdet i 2FY. 3FY ble bare sporadisk berørt i diskusjonene. 
 
I alle fokusgruppene mente et flertall at det var behov for å redusere antall emner i 2FY, for å 
kunne gå mer i dybden på enkelte temaer. Hva man skulle kutte ut og hvilke emner man 
eventuelt skulle beholde eller eventuelt legge til, var det derimot ulik oppfatning om. 
 

M4: Det som ligger i dagen, er at vi må ha færre emner. Det er klart, det er sikkert 
alle enige i. Så kommer bikkjeslagsmålet: Hva skal kuttes ut og hva skal puttes inn, og 
det er forferdelig vanskelig. I forhold til i dag, og den lille erfaringen jeg har, så synes 
jeg det er det sist der med kjernefysikk. Det kan man kutte ut. Og kanskje kutte ut 
atomfysikken, og heller å ta den litt grundigere seinere. 

 
Flere hevdet at det ikke var så viktig hvilke emner det var som ble utelatt, men at det ble færre 
emner slik at man kunne få tid til å fordype seg mer i hvert enkelt tema.  
  

M5: Jeg er absolutt for at det skal være færre emner i 2FY, men ikke så få at man 
mister spennvidden på dette her. Kanskje tone ned mekanikken(…). 

  
Veldig mange ønsket seg et mer helhetlig fag i 2FY, noe de i større grad følte var tilfellet med 
3FY.  
 

M3: Å spinne faget (2FY) rundt et overbyggende tema, slik som jeg føler at 3FY er. 
Jeg føler at 2FY er veldig springende.  

 
M4: Jeg håper man kan finne noen røde tråder, eller et par røde tråder, slik at man 
kan få en enhetsfølelse for 2FY. Jeg kan tenke meg at energibegrepet, hvis du spant 
ting rundt det for eksempel, både i mekanikk og termofysikk i alle fall, så kunne vi på 
en måte få et helhetlig syn på det. 

 
Flere av deltakerne mente at uansett hvilke emner man hadde med i 2FY, så ville faget 
oppleves som fremmed for mange, da det ville være en introduksjon til et nytt fagfelt for 
elevene. Flere nevnte at det å komme gjennom 2FY nærmest var et ”rotterace”, som en av 
respondentene uttrykte det. Årsakene til dette var blant annet at det ble behandlet for mange 
emner og at tiden man hadde til disposisjon i 2FY på langt nær var 187 timer, som faget 
egentlig var ment å ha. Flere av deltakerne hadde over år holdt oversikt over hvor mange 
timer de egentlig hadde til disposisjon i 2FY og der var man i enkelte tilfeller helt ned i 130 
timer. Bortfall av timer hadde diverse årsaker, som turer, ekskursjoner i andre fag, 
heldagsprøver osv.  
 
Flere av deltakerne uttrykte ønske om å kunne drive mer kvalitativt i 2FY. Mekanikken ble 
nevnt av flere som emne som med fordel kunne vært mer kvalitativt preget. 
 



 113

M5: Da vil jeg ta vekk bevegelsesligningene og bruke grafiske beskrivelse, ved fart og 
tid - diagrammer osv., og droppe akselerasjon, og bruke impulsloven. Så ville jeg 
droppe akselerasjon til 3. klasse for eksempel. Da kan du gjøre mekanikken litt mer 
tilgjengelig uten å matematisere den så mye. 

 
Behovet for å arbeide med hverdagsfysikk ble av flere uttrykt som viktig for å kunne gjøre 
faget mer interessant og hverdagsnært for elevene. Selv om læreplanen ga mulighet for å 
jobbe med dette, mente flere at lærebøkene i for liten grad tok opp slike relevante temaer. 
Siden man hadde for liten tid slik det var, ble det av mange ikke prioritert tid til hverdagsnære 
fenomener. Her ble det spesielt nevnt det noen kalte ”kjøkkenfysikk”, slik som 
mikrobølgeovner, komfyrer, sikringer osv og andre tekniske anvendelser av for eksempel CD-
spillere, TV, mobiltelefoner o.l. 
 
 M4: Jeg tror på dagligdags fysikk sånn i starten i 2FY. 

M4: Det får vi ikke tid til. Jeg er enig med deg i å bruke vekkeklokke, mikrofon eller 
høyttaler for eksempel. For man lærer litt om membraner i øret, men man har tatt helt 
ut membraner i høytalere og mikrofoner.(…) 

 
I Guttersrud (2001) assosierte mange elever og spesielt mange jenter, ”hverdagsfysikk” med 
god undervisning. De likte å lære om fysikkrelaterte emner de selv kunne være vitne til i 
dagliglivet. Å overføre teori til slike praktiske situasjoner var med å gjøre stoffet mer 
forståelig og interessant. At jenter vektlegger ”dagliglivets fysikk” i betydelig grad kommer 
også fram i andre studier (Lie & Sjøberg 1984; Johnsen 1997). I den danske studien (Angell 
& Paulsen 2003) blant fysikkelever i Danmark, ble spesielt to forhold ofte nevnt som et gode 
ved fysikken. Det ene var hvordan fysikk henger sammen med deres forståelse av hverdagen 
og virkeligheten, det andre var hvordan matematikken og fysikken på en positiv måte henger 
sammen og hvordan de kan utdype og forsterke hverandre. I FUN - undersøkelsen (Angell et 
al. 2003) kom det fram at mange elever hevdet at emner som relativitetsteorien, 
kvantefysikken og astrofysikk føltes mer virkelighetsnært enn emner som for eksempel 
elektrisitet og mekanikk. Det ser altså ut til at elever refererer hverdagsnære situasjoner ikke 
nødvendigvis knyttet til observerbare fenomener, men heller til situasjoner der elevene kan 
konversere om emner som kan fascinere og appellerer til eksistensielle spørsmål. 
 
Flere av respondentene mente at, spesielt 2FY, burde kunne behandle mer av 
populærvitenskapelige emner som elevene var opptatt av. Her ble det nevnt ting som elevene 
spurte om som hadde stått i Illustrert Vitenskap, i aviser eller blitt behandlet i 
populærvitenskapelige TV-programmer som Schrødingers Katt og Newton. 
 
FUN – undersøkelsen (Henriksen et al. 2000) viste at elever vurderte massemedier til å ha 
liten innflytelse på elevenes interesse for fysikk, noe som også ga seg utslag i studien blant 
fysikkelever i Guttersrud (2001). I studien mente jentene at de i mindre grad var opptatt av 
populærvitenskap enn guttene. Siden studien ikke spesielt søkte å undersøke bruken av denne 
type informasjon, kan man heller ikke legge for mye i dette.  
 
Den matematiske siden av 2FY ble av flere nevnt som noe man ønsket å tone ned. Flere 
nevnte at den kvalitative siden av for eksempel mekanikken kunne vært mer framtredende i 
2FY-kurset. Siden matematikkunnskapene fra første klasse ikke var tilfredsstillende, ble det 
av flere ytret ønske om å vente noe med regningen på for eksempel bevegelsesligningene i 
mekanikken. Enkelte hevdet at man kunne vente med formelregningen til tredje klasse, mens 
andre mente at man kunne vente med dette til mot slutten av 2. klasse. Dette ble begrunnet 
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med at elevene da hadde nesten hele 2MX bak seg og dermed stod bedre rustet til å kunne 
bruke formelverket. Det å bruke grafiske beskrivelser, fart og tid diagrammer, bruke 
impulsloven, var noen av forslagene som kom fram. Dette kunne erstatte den matematiske 
tilnærmingen til mekanikken spesielt. 
 
Temaer som varmelæren/ termodynamikken i 2FY mente flere respondentene kunne gå ut. 
Dette ble begrunnet med at den var vanskelig tilgjengelig ikke bare for elevene, men flere 
lærere mente også det var vanskelig å undervise i. Enkelte hevdet at varmelæren nok var 
overkommelig for elevene, men at det er så lite som tas med og at elevene i tillegg ikke har 
forutsetninger for å se hva som ligger av fysikk bak.  
 
Noen av respondentene var inne på at man ikke trengte å forandre så mye på innholdet i 2FY. 
 

M6: Du kunne legge mindre vekt på de tingene du vet blir videreført i 3FY. Du regner 
veldig mye mekanikk for du veit det kommer i 3FY. Kanskje du kunne bruke mer tid på 
stråling og slike ting, for du veit at det er noe en del kan bruke i sine fag de skal ha 
etterpå.  

 
Enkelte var opptatt av at 2FY også skulle kunne være relevant for de elever som slutter etter 
2FY.  Noen mente sågar at man burde tilby et eget fysikkurs for de som visste de bare skulle 
ha 2FY. 

 
M6: Det er klart man kunne gjort 2FY mye mer spiselig, og fått med veldig mye god 
fysikk, hvis du visste at det var en gruppe som stoppet etter 2FY. 

 
Noen av lærerne ønsket en ganske radikal omlegging av 2FY og 3FY. Det ble her spesielt 
trukket fram et ønske om en 2FY-variant som passet for de som tar kjemi og biologi, ved å ta 
med emner som trygt kunne føres over til de retningene. Her ble strålingsfysikken nevnt 
spesielt. Noen mente at mekanikken helt kunne overføres til 3FY. Andre mente at 2FY burde 
være et kurs hvor man kvalitativt tok for seg moderne fysikk og astrofysikk, altså gjøre 2FY 
om til et kvalitativt og teknologisk spennende fagområde. 3FY mente noen, kunne være et 
kurs hvor man i større grad regnet på fysikken. Dette ble begrunnet med at elevene da hadde 
bedre kunnskaper i matematikk også. Dette er i tråd med de anbefalinger som Angell et al. 
(2003) har kommet med, på basis av resultatene fra FUN. Dersom man kunne tenke seg et 
reformert fysikkfag i skolen, kunne endringer vært som følgende:  
 

• ”gjøre faget mindre arbeidskrevende og vanskelig i forhold til andre fag, for eksempel 
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” (Angell et al. 

2003, s. 194) 
 
Noen få respondenter var fornøyd med både 2FY og 3FY slik faget framstår i dag, og ønsket 
ingen drastiske endringer av faget, men at eventuelle endringer skulle innebære at det ikke ble 
så mange emner. Noen få andre ønsket at man i 2FY skulle kutte rått og uhemmet.  
 

 M6: (…). Kjøp sakser til alle i læreplangruppa.(…). 
  

M6: Få en i nemnda til å være litt slik opplyst enevelde. Klipp uten å spørre noen, 
bare klipp vekk. Hvis de skal spørre om hva som skal klippes vekk, så får du like 
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mange svar som det er personer i nemnda. Jeg har vært med på det i en sammenheng. 
Det er helt ubrukelig. Alle er enige om at det skal kuttes, bare du ikke tar mitt område. 

 
Noen nevnte også at en eventuell ny læreplangruppe må få tilstrekkelig tid til å kunne 
gjennomføre en skikkelig pedagogisk debatt i planleggingsfasen av en fremtid ny reform. 
Like viktig mente enkelte at det var tid nok for lærebokforfattere til å kunne gjennomføre 
revideringer av gamle, eventuelt lage nye lærebøker. Læreplangruppa må ta seg tid til å gå 
tilbake og se hva slags forkunnskaper elevene har etter gjeldende fagplaner på lavere årstrinn, 
slik at de i tilstrekkelig grad kan få satt seg inn i hvilke muligheter elevene har for å forstå det 
de tar med. Noen nevnte at enkelte revideringer av læreplanen bar preg av 
”venstrehåndsarbeid” både fra læreplangruppen og lærebokforfatteres side.  

 
Respondentene i denne studien antyder at lærebøkene og eksamen i stor grad styrer 
undervisningen, spesielt i 3FY. Angell & Lie (1993) hevder at eksamen er den viktigste 
faktoren som styrer undervisningen i fysikk, mer enn både lærebøker og fagplaner. En viktig 
utfordring i arbeidet med en ny læreplan blir derfor å se på eksamensordningen. 
 
3.5.1 Oppsummering av fysikklæreres råd til fremtidig læreplangruppe 
 
• Flertallet av respondentene mente at det var størst behov for å gjøre noe med 2FY. 
• Redusere antall emner/temaer ble ansett som det viktigste tiltak for å gjøre faget mer 

attraktivt for elevene. Færre emner ville gjøre at man i større grad kan fordype seg mer i 
hvert enkelt emne. 

• Flere ønsket et mer helhetlig 2FY. 2FY føles av flere, som veldig springende med mange 
forskjellige temaer. Derfor ønsket flere å spinne faget rundt et eller noen få overbyggende 
temaer.  

• Det var uenighet om hvilke emner i 2FY som man burde kutte ut, men alle som uttalte seg 
ønsket å kutte ned antall emner. Av temaer som flere ønsket kunne gå ut, ble varmelæra 
og termodynamikken nevnt spesielt. 

• Flere av respondentene mente at uansett hvilke emner man hadde med i 2FY, så ville faget 
oppleves som fremmed for mange elever, siden det ville være en introduksjon til et nytt 
fagfelt for elevene.  

• Hverdagsfysikken ble av flere respondenter nevnt som viktig for å gjøre faget mer 
interessant og hverdagsnært for elevene. Her ble spesielt nevnt det man kalte for 
”kjøkkenfysikk”, slik som mikrobølgeovner, TV, komfyrer, sikringer, CD-spillere og 
mobiltelefoner. 

• Flere hevdet at det var viktig å behandle mer populærvitenskapelige emner som elevene 
var opptatt av. Her ble det nevnt ting som elevene spurte om som hadde stått i Illustrert 
Vitenskap, i aviser eller blitt behandlet i populærvitenskapelige TV – programmer som 
Schrødingers Katt og Newton. 

• Den matematiske siden av 2FY, ble av flere nevnt som noe man ønsket å tone ned til 
fordel for den kvalitative siden av fysikken. Enkelte hevdet at det med fordel kunne ventes 
med formelregningen enten til slutten av 2FY, fordi elevene da hadde store deler av 2MX 
bak seg, eller til 3FY.  

• Noen respondenter ønsket en radikal omlegging av 2FY. Enkelte ønsket å ha to varianter 
av 2FY. En for de som ønsker å avslutte etter 2FY og som passer til de elever som tar 
biologi og/eller kjemi. Her ble strålingsfysikk nevnt som emne det kunne være aktuelt å 
ha med i denne 2FY varianten. En annen variant av 2FY kunne være for de elever som 
tenker å fortsette til 3FY.  
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• Andre respondenter mente at 2FY burde være et kurs hvor man kvalitativt tok for seg for 
eksempel moderne fysikk og astrofysikk. Enkelte ønsket å gjøre 2FY om til et kvalitativt 
og teknologisk spennende fagområde. 

• Noen få respondenter var fornøyd med både 2FY og 3FY slik det fremstår i dag, og 
ønsket ingen drastisk endring av faget. Endringer måtte i så fall innbære at man fikk færre 
emner. 

• Noen få ønsket at man i 2FY skulle kutte rått og uhemmet, ved ”å kjøpe sakser til alle i 
læreplangruppa”. 

• Enkelte respondenter pekte på at det var viktig at en eventuell ny læreplangruppe måtte få 
tilstrekkelig tid til å kunne gjennomføre en skikkelig pedagogisk debatt i 
planleggingsfasen av en fremtidig ny reform i faget. Det å se på hva slags forkunnskaper 
elevene hadde etter gjeldende fagplaner på lavere trinn ble ansett som uhyre viktig for å 
kunne sette seg inn i hvilke muligheter elevene har til å forstå det som man tar med. 

• En viktig utfordring i arbeidet med en ny læreplan blir å se på eksamensordningen, 
spesielt i 3FY. Flere respondenter antydet at lærebøkene og spesielt eksamen i stor grad 
styrer undervisningen, spesielt i 3FY. 
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Kapittel 4 ANBEFALINGER OG KONKLUSJON 
 
 
4.1 Faktorer som fysikklærerne tror kan påvirke elever til å velge fysikk 
 
En av innfallsvinklene til dette var å se på de faktorer som påvirker elevene til valg av fysikk. 
Egne evner og interesser ble av elevene i FUN nevnt som de faktorer som hadde størst 
betydning når de skulle velge 2FY. Evner til fysikk ble av fysikklærerne stort sett betraktet 
som analyttiske og/eller matematiske evner, men de fleste hevdet at interesse for fysikkfaget 
var det essensielle. Det hjelper lite med evner dersom interessen ikke er tilstede. Derfor 
hevdet mange av fysikklærerne i denne studien, at det å skape interesse for faget måtte bli det 
aller viktigste.  
 
Lærerne i denne studien hevdet at interesse måtte skapes lenge før de kom til videregående 
skole, og som siste sjanse i naturfag grunnkurs (1NA) i første klasse. 1NA ble av mange 
ansett som den største hindringen, men også som det største potensialet for elevers valg av 
fysikk. Lærerens innflytelse gjennom undervisningen, ble av flere ansett som en større og 
viktigere faktor i forhold til det å skape interesse for faget, enn det elevene i FUN selv ga 
uttrykk for. 
 
Tiltak for å skape interesse kunne, i følge denne studien med fysikklærere, være: 
 

• Utdanne godt kvalifiserte lærere i grunnskolen i realfagene generelt og fysikk spesielt 
Dette for å kunne presentere fysikkfaget så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Lærerens 
påvirkning for elevenes valg av fag, gjennom det å kunne skape nysgjerrighet og 
interesse, ble av lærerne tillagt større betydning enn det elevene selv hevdet i FUN. 

 
• ”De beste fysikklærerne”, burde i større grad undervise i 1NA, eller i alle fall i de 

delene som hadde med fysikk å gjøre  
Dette for å tydeligere kunne vise fram hva fysikk er for noe før elevene skal velge fysikk 
(2FY). Dette var noe elevene også etterlyste i FUN.  

 
• Vise/fortelle hva en fysiker kan brukes til i samfunnet  
Dette ble ansett som et viktig moment, ikke minst fordi lærerne ofte fikk spørsmål om 
dette. Flere av fysikklærerne følte at de selv ikke hadde nødvendig kompetanse på dette 
området. Mange hevdet at de hadde for mangelfull kunnskaper om næringslivets behov og 
utfordringer. 
 
• Styrke rådgivingstjenesten på skolene 
Rådgivingstjenesten til elevene var i mange tilfeller mangelfull. Dårlig og/eller skjev 
informasjon om studietilbud, fagenes innhold, karrieremuligheter ble nevnt som viktig når 
elevene skal velge studieretningsfag. Jentenes manglende selvtillit og behov for råd når de 
skal velge spesielt realfagene, gjør denne rådgivningstjenesten ekstra viktig. 
 
• Besøk og bruk av vitensentre, museer, populærvitenskapelige programmer på radio og 

i TV og populærvitenskapelige magasiner bør i større grad prioriteres brukt i 
undervisningen 
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Flere hevdet at dette kunne virke interessevekkende og skape nysgjerrighet og undring 
blant mange elever. Besøk og bruk av disse ble ansett som viktig ikke minst på lavere 
klassetrinn, men flere hadde gode erfaring med bruk av dette i egen undervisningen. 
 

 
4.2 Hvordan fysikklærere ser på fysikkfagets innhold 
 
Overgangen fra første klasse til andre klasse i videregående ble av fysikklærerne ansett til å 
være ganske stor av flere årsaker. Her ble nevnt at første klasse hadde en god del repetisjon 
fra ungdomsskolen i flere fag enn matematikk og naturfag. Arbeidspresset i andre klasse ble 
av flere nevnt til å være ganske stort, fordi mange elever leste flere fag/timer i andre klasse 
enn i tredje klasse. Lærerne hadde inntrykk av at elevene i stor grad opplevde 2FY som 
matematisk, vanskelig og arbeidskrevende, fordi læreplanen er omfattende og fordi elevene 
ikke er vant til å bruke matematikken i praktiske situasjoner. Regneferdighetene til elevene 
ble av mange ansett som mangelfulle fra første klasse, spesielt ble algebraen nevnt som 
problematisk for elevene. 
 
Tiltak for å gjøre fysikkfagets innhold bedre kunne i følge lærerne være: 
 

• Redusere antall emner i 2FY (”less is more”), og bygge emnene omkring noen få 
temaer 

På den måten kan faget få et mer helhetlig preg.  
 
• Matematikken bør bli tonet ned i 2FY 
Dette for å gjøre større plass til den kvalitative siden av fysikken. 
 
• Det samfunns- og historiskorienterte stoffet bør kanskje reduseres 
En del lærere opplevde at det var vanskelig å få plass til denne type stoff i undervisningen. 
Stort arbeidspress, liten interesse blant elevene og vanskelig å gjøre undervisningen 
interessant nok, ble av flere nevnt som mulige årsaker til at dette.  
 
• Hva man starter med i 2FY, ble ansett som mindre viktig  
Temaene ble fort matematiske og dermed vanskelig for elevene. 
 
• Trekke inn mer hverdagsfysikk i fysikkursene 
På den måten kunne fysikken bli noe mer virkelighetsnært. 

 
Det at elever i FUN (Angell et al. 2003) og Guttersrud (2001) hevdet at 2FY var mer abstrakt, 
vanskeligere, mer matematisk og mindre virkelighetsnært enn 3FY, kunne i følge mange 
lærere bunne i at elevene etter 2FY hadde lært seg den matematikken de trengte for å mestre 
3FY, at de elever som hadde funnet seg best til rette i 2FY ofte var de elevene som fortsatte til 
3FY og at kontrasten i arbeidsmengde var størst fra første klasse til andre klasse. 

 
Den eksperimentelle siden av fysikkfaget har, i følge lærerne, en viktig og integrert plass i 
fysikkundervisningen. Elevene hevdet at det var interessant og morsomt å drive med 
eksperimenter, men de anså det i FUN til å være lite viktig og karakteristisk for faget. Mulige 
årsaker til at elevene så det slik var at elevene fikk lite uttelling karaktermessig for jobben de 
utførte på laboratoriet og at tiden brukt til rapportskriving ikke alltid stod i forhold til det 
faglige utbytte. Eksperimentelt arbeid var imidlertid viktig som en variasjon i undervisningen.  
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Forslag til hva som kunne gjøres med dette var: 
 

• At læreren i større grad burde være tydelig overfor elevene ved å fortelle elevene 
hvorfor de skulle gjøre forsøket 

Dersom læreren ikke var bevisst hvorfor eksperimentene skulle gjøres, var det heller ikke 
å forvente at elevene skulle skjønne det. En tydeligere fagdidaktisk begrunnelse knyttet til 
bruken av praktiske eksperimenter ble altså etterlyst. 

 
• Å gi karakterer i eksperimentelt arbeid 
Enkelte hadde erfaring med å gi karakterer til elevene når de utførte elevøvelser, og 
hevdet at de sjeldent hadde hatt så ivrige elever på laboratoriet. 
 
• En og annen prøve kan brukes til at elevene kunne sette seg inn i nytt stoff, designe et 

forsøk, sette det opp og gjennomføre forsøket 
 
• Forsøk, deler av et forsøk eller resultater fra forsøk kunne inngå i en vanlig prøve som 

elevene hadde i løpet av året 
 
For elevene var det som oftest viktig å få gode karakterer i faget. Derfor var det flere lærere 
som mente at det er viktig å få til ordninger hvor elevene fikk uttelling også for 
eksperimentelt arbeid på laboratoriet. 
       
 
4.3 Hvordan fysikklærere opplever sin egen undervisning 
 
FUN – undersøkelsen viser at elevene stort sett er fornøyd med undervisningen, da det er lite 
skille mellom den undervisningen elevene mottar og den undervisningen elevene ønsker seg.  
 
Lærerne i denne studien hevdet at de drev kvalitativ drøfting av begreper i mye større grad 
enn det elevene oppfattet at de gjorde. Mulige årsaker til dette hevdet flere måtte ligge i 
forskjellige oppfatninger av hva som ligger i det å diskutere kvalitativt. De fleste lærerne 
hevdet at det var det de ofte startet med når et begrep skulle innføres. Det var det de snakket 
om, mens begrepets matematiske side ofte kom til slutt og gjerne ble notert ned på tavla. Av 
den grunn ble det hevdet at det var noe av årsaken til at elevene satt igjen med inntrykket av at 
matematikken ofte tok overhånd.  
 
Enkelte hevdet at elever og lærere kunne vurdere matematikkbegrepet noe forskjellig. 
Elevene tenker kanskje at det er matematikk med en gang det kommer en formel, mens 
læreren tenker det er matematikk først når man begynner å anvende formelen. Enkelte hevdet 
at mange av begrepene som introduseres i både 2FY og 3FY krever en viss modning hos 
elevene, og av den grunn var det greitt å vente med den kvalitative siden av begrepet til den 
matematiske delen var ryddet av veien. Matematikken kom ofte i skyggen av selve forståelsen 
(den kvalitative siden). 
 
Mulige tiltak for å få mer plass til den kvalitative siden: 
 

• Lærebøkene bør legge større vekt på den kvalitative siden av begrepene som skal 
benyttes 

Flere hevdet at mesteparten av teoridelen og oppgavedelen i lærebøkene var viet formler 
og bruk av dem matematisk  
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• Redusere tidspresset 
Mye teoristoff både i 2FY og 3FY gjør at den kvalitative siden altfor ofte må vike til 
fordel for den matematiske håndteringen av stoffet. Færre emner og mer helhetlige 
temaer, spesielt i 2FY var ønsket (”Less is more”). 
 
• Kvalitative spørsmål bør i større grad få plass både på prøver og til eksamen 

 
At elevene i FUN ønsket i større grad å diskutere begreper i plenum (hel klasse) framfor 
diskusjoner i grupper ble hilst velkommen av mange fysikklærere. Flere hevdet at det var noe 
de ofte gjorde, og at det ofte ble det aktivitet bare på noen få elever. Forslag til strategier for å 
bøte på dette kunne være: 
 

• Å danne diskusjonsgrupper for spesielt interesserte sammen med læreren, mens de 
andre elevene gjorde noe annet (som for eksempel å regne oppgaver) 

 
• Ha en kombinasjon av gruppe og plenumsdiskusjon, hvor problemstillingen skulle 

diskuteres i små grupper en liten stund, for så å ta diskusjonen i plenum 
 
 

4.4 De viktigste rådene til en fremtidig ny læreplangruppe i fysikk 
 
Etter nær sagt alle fokusgruppediskusjonene, ble alle lærerne etter tur oppfordret til å komme 
med de viktigste rådene til en ny læreplangruppe med tanke på at vi har en rekrutteringssvikt 
til realfagene på nær sagt alle nivåer i utdanningssystemet. 
 
Mange lærere hevdet rekrutteringspotensialet til 2FY var nær sagt nådd på de skolene de 
jobbet ved. De fleste som har evner og interesse i dag, velger 2FY. Problemet ligger i at for 
mange ikke går videre til 3FY, og derfra videre til fysikkrelaterte utdanninger. Mange hevdet 
derfor at endringspotensialet var størst i 2FY, slik at flere elever enn de som i dag velger 
fysikk kunne føle seg fristet til å velge fysikk videre. Forslag til endringer: 
 

• Færre emner i 2FY, samt gjøre faget mer helhetlig ved å spinne faget rundt noen få 
overbyggende temaer 

 
• Legge større vekt på å gjøre 2FY til et interessant og hverdagsnært fag, hvor 

hverdagsfysikken som bruk av CD-spillere, TV, komfyrer etc. burde være temaer 
 

• Tone ned den matematiske siden til fordel for den kvalitative siden av fysikken, spesielt 
i 2FY 

 
• Å bygge opp to varianter av 2FY 
Den ene varianten for de som ikke trenger fysikk videre, og som kunne omhandle emner 
som passet for elever som skulle videre i kjemi, biologi og/eller til helserelaterte fag som 
medisin. Den andre varianten kunne være for de elever som tenkte seg videre til 3FY og 
til fysikkrelaterte utdanninger. 
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4.5 Konklusjon 
 
På grunnlag av dataene fra fokusgruppene ser det ut til at lærerne i stor grad er fornøyd med 
fysikkfaget og elevene de har, noe den kvantitative FUN – undersøkelsen også viser. Mange 
lærere hevdet at de stort sett fikk rekruttert de elevene som var mest interessert faget i 2FY, 
men altfor mange elever slutter etter 2FY, også av de elever som kunne hevdet seg godt i 
3FY. Årsakene til dette var stort sett det samme som ble antydet av elevene i FUN. Ingen 
studieretninger har lenger krav til 3FY, derfor er det stort sett de elever som er genuint 
interessert eller som ønsker de ekstra studiepoengene som 3FY gir, som fortsetter. 
 
Likevel var det mange av fysikklærerne som viste stor reformvilje, med klare hentydninger 
om at faget (både 2FY og 3FY) var altfor faglig omfattende til å kunne ivareta læreplanens 
intensjoner om å legge vekt på de kvalitative sidene av stoffet. Flere ønsket i 2FY et 
kvalitativt preget fysikkfag med færre emner, slik at tidspresset ikke ble så stort. Enkelte 
foreslo også å lage et nytt 2FY kurs som kunne ha med emner som var aktuelle til bruk i de 
andre realfagene. Mer ”jentevennlig” fysikk, ved å gjøre faget såkalt ”mykere” ved å trekke 
inn menneske- eller helserelaterte temaer, var det derimot flere, ikke minst blant de kvinnelige 
fysikklærerne, som motsatte seg. Derimot burde hverdagsfysikken komme sterkere inn både i 
2FY og 3FY. At det bør gjøres noe med fysikkfaget i den videregående skolen for å kunne 
rekruttere flere elever til fysikkfaget, var det i alle fall stor enighet om blant lærerne. 
 
Om endringer i læreplaner, fagtilbud og undervisningsformer i realfagene vil være nok til å 
snu trenden med at elever velger seg vekk fra realfagene, er det vanskelig å kunne si noe om. 
Alle tiltak og forsøk som har til hensikt å snu trenden med synkende interesse for realfagene, 
må i alle fall ønskes velkommen. 
 
Denne hovedoppgaven håper jeg kan gi et verdifullt innspill med tanke på ikke minst 
fremtidige læreplanendringer i 2FY og 3FY. 
 
 
4.6 Forslag til videre studier 
 
En del funn i denne studien, samt funn fra FUN (Angell et al. 2003) og Guttersrud (2001), 
hadde det vært interessant å få undersøkt videre. Eksperimentenes rolle i fysikken ville være 
et aktuelt område. En kvalitativ studie som gikk i dybden på bruk av data og ikke minst 
dataloggingen brukt i fysikkundervisningen, kunne det også være interessant å se nærmere på.  
 
Lærernes fortvilelse over elevenes ferdigheter i matematikk, ser ut til å være større enn det 
elevene opplever. Hvorfor er det slik, og hva kan eventuelt gjøres med dette? Bør mer 
matematikk legges inn i fysikkfagene, eller må man forsøke å revidere matematikkfaget som 
redskapsfag? 
 
Fysikkfaget mister en stor del elever i overgangen fra videregående til universiteter og 
høyskoler. Hvorfor velger de ikke fysikkrelaterte utdanninger? Forsking på studenter som 
hopper av i løpet av emnegruppa (grunnfaget) vil det også vært interessant å få et innblikk i. 
Hvorfor hopper de av, hva velger de videre og hvorfor?  
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I norsk videregående skole har vi hatt godt kvalifiserte lektorer med hovedfag. I dag er de 
fleste av matematikk-, kjemi- og fysikklektorene i slutten av 50-årene- og tilgangen har så å si 
helt stoppet opp. NIFU (2002) konkluderer det slik: ”Dersom denne utviklingen ikke snus, vil 
disse utdanningsgruppene komme til å forsvinne helt ut av skolen”. Det mest alvorlige på sikt 
er derfor antakelig nyrekruttering av lærere med realfaglig bakgrunn. Hva er årsaken til 
dagens rekrutteringssvikt og hva kan eventuelt gjøres for å snu denne utviklingen?  
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Appendiks A  -  En typisk telefonsamtale for rekruttering til 
fokusgruppene. 
 
Denne telefonsamtalen tok jeg 2 – 3 uker før selve gruppediskusjonen. 
 
Navn:__________________________ 
Telefonnummer:__________________ 
Tidspunkt:_______________________ 
 
Hei, dette er Bente Bjørkhaug som ringer. Jeg er hovedfagsstudent ved Skolelaboratoriet i 
fysikk ved Universitet i Oslo. Du er fysikklærer i videregående skole, er du ikke? (Venter på 
svar fra vedkommende). 
Jeg er på jakt etter lærere med undervisningspraksis i 2FY og 3FY. Med utgangspunkt i FUN 
– undersøkelsen prøver jeg nå å samle sammen ca 8 fysikklærere som kan diskutere aktuelle 
problemstillinger fra denne undersøkelsen. Kjenner du til FUN – undersøkelsen som var en 
spørreundersøkelse blant 2FY og 3FY elever samt fysikklærere våren 2000? (Venter på svar 
fra vedkommende). 
Til min hovedoppgave er jeg interessert i å dra nytte av dere fysikklæreres erfaringer, 
synspunkter og holdninger til aktuelle problemstillinger i forhold til fysikkfaget. Det er 3 
hovedområder vi kommer til å fokusere på; nemlig dette med rekrutteringen til fysikkfaget, 
fysikkfagets innhold og selve undervisningen i fysikk. 
Dersom du er interessert i å være md på denne diskusjonen, så gjelder det å kunne avsette ca 
en og en halv time en kveld hvor vi diskuterer aktuelle funn fra denne undersøkelsen jeg 
nevnt i stad. 
Den aktuelle gruppediskusjonen skal forgå: 
Tid_____________________ (dato og tidspunkt) 
Sted____________________  
Kunne du tenke deg å være en av de 8 som kommer sammen til denne gruppediskusjonen? 
(Venter på svar). 
Dersom du har mulighet skal jeg sende deg en beskrivelse av hva hovedoppgaven min går ut 
på, og en oversikt over de første resultatene som forligger fra FUN – undersøkelsen, samt tid 
og sted for gruppediskusjonen. 
 
Dersom vedkommende kunne tenke seg å være med, sjekket jeg riktig adresse til 
vedkommende. 
 
Takke for at vedkommende kunne stille opp. 
 
 
Sendte brev så fort som mulig etter samtalen. 
 
Oppfølgingstelefon: 
 
Ca 2 dager før selve fokusgruppediskusjonen, ringte jeg igjen til vedkommende for å få 
bekreftet om vedkommende hadde fått brevet mitt, samt om vedkommende fremdeles hadde 
mulighet til å komme til avtalt tid og sted. 
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Appendiks B  -  Brev til respondenten 
 
 

FUN 
Fysikkutdanning i Norge 

         
          Universitetet i Oslo 

 
         Fysisk institutt og ILS 
 
FUN-prosjektet 
Skolelaboratoriet, Fysisk institutt  
Postboks 1048 Blindern 
0316 OSLO 
 
 
 
 
          
 
Til_________________________________________ Dato:_____________  
  
 
  
Jeg viser til tidligere telefonsamtale, og vil takke deg for at du er villig til å stille til 
fokusgruppediskusjonen: 
 
 
Tid:______________________________________________________ kl:_____________ 
 
Sted:_____________________________________________________ Rom:__________ 
 
        _____________________________________________________ 
 
 
Fokusgruppen  vil  bestå av ca. 8 lærer ved forskjellige skoler som har undervisningspraksis i 
fysikk. Det skal avholdes til sammen 6 fokusgrupper med fysikklærere i videregående skole 
og 2 fokusgrupper med lærere ved Universitetet i Oslo og Bergen. 
 
Jeg er hovedfagsstudent ved Skolelaboratoriet ved Fysisk institutt ,UiO. Min hovedoppgave 
går ut på å dra nytte av fysikklæreres erfaringer, synspunkter, meninger og holdninger på 
sentrale spørsmålsstillinger fra forskningsprosjektet FUN (Fysikkutdanning i Norge) i regi av 
Skolelaboratoriet ved Fysisk Institutt, UiO og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, 
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UiO, som ble foretatt på elever og lærere i videregående skole, samt begynnerstudenter ved 
Universitetet, våren 2000. Det er tre sentrale områder fra undersøkelsen vi vil fokusere på : 
1. Rekruttering til fysikkfaget 
2. Fysikkfagets innhold 
3. Fysikkundervisningen 
Selve gruppediskusjonen vil vare ca 90 minutter. 
 
 
 
Alle diskusjonsgruppene vil bli tatt opp på bånd og transkribert i sin helhet. Deretter vil 
samtalene bli analysert kvalitativt. Ingen reelle navn på personer eller skoler skal komme fram 
i analysen, slik at alle uttalelser vil bli behandlet konfidensielt. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen:  ____________________________________________ 

 
Bente Bjørkhaug 

Spikkestadvn. 119 
3430 SPIKKESTAD 

(Hovedfagsstudent ved Skolelaboratoriet i Fysikk, UiO 
Veiledere: Carl Angell, Anders Isnes, Ellen Henriksen) 

Tel. 31 28 60 05 ( privat) – 93 28 00 79 ( mobil) 
22 85 64 82 ( UiO) 

e-mail: bente.bjorkhaug@fys.uio.no 
 

!!! Fint om du tar kontakt dersom: 
- du har noen spørsmål i forbindelse med diskusjonen 
- du blir forhindret fra å møte 
 

!!! Vedlagt følger de første resultater fra FUN-undersøkelsen. 
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Appendiks C  -  Innledning til intervjuguiden  
 

Om mulig: 
Ønske hver enkelt velkommen med kaffe, drikke og noe å bite i. Skal prøve å småprate litt 
med alle. Prøve å legge merke til spesielt dominerende personer (bør plasseres om mulig 
nærmest meg som moderator)- også spesielt stille personer (bør plasseres midt imot meg som 
moderator). Dersom det er tydelig at enkelte kjenner hverandre godt - prøv å ikke plassere 
dem ved siden av hverandre. 
Alle plasseres rundt bordet, lager tydelig navnlapp på arket foran seg. 
 
Start: 
Da må jeg få ønske alle velkommen og få takke for at dere har tatt dere tid til å komme. Mitt 
navn er Bente Bjørkhaug, jeg er hovedfagsstudent her ved UiO. Assistenten som er med 
er_________________, også fra UiO Assistenten kommer til å hjelpe til med å snu kassetten 
og til å ta notater underveis. 
Vår hensikt med denne gruppediskusjonen er å ønske å lære mer om hvordan dere ser på 
fysikkfaget og fysikkundervisningen, samt å bidra til å rekruttere flere til fysikkfaget. Vi er 
særlig interessert i deres syn fordi dere har erfaring med undervisning, og vi ønsker å dra 
nytte av de erfaringene dere har. Vi skal i dag diskutere aktuelle problemstillinger fra FUN -
undersøkelsen som ble foretatt våren 2000. 3 hovedområder skal vi fokusere på, nemlig: 

1. rekruttsituasjonen til fysikkfaget 
2. fysikkfagets innhold 
3. selve fysikkundervisningen  

Ha, under diskusjonen, i tankene at vi er like interessert i alles syn, og at det selvsagt ikke fins 
rette og gale svar.  
Før vi begynner så må jeg oppfordre dere til: 

- å snakke høyt, og helst bare en av gangen  
Vi tar opp diskusjonen på bånd fordi vi ønsker å få mest mulig ut av de erfaringer, 
kommentarer, meninger, holdninger og syn dere har. I sluttrapporten skal ingen reelle navn og 
skoler komme fram. 
 
Min rolle her er å spørre og lytte. Jeg kommer ikke til å delta i diskusjonen, men håper at dere 
kan diskutere dere imellom. Det kan hende at jeg griper inn i diskusjonen for å høre fra dere 
alle, siden alle her har opplevelser og erfaringer med undervisning i fysikk. Kan hende jeg 
griper inn i diskusjonen for å fokusere på spesielle problemstillinger, ev. avbryte for å gå over 
til neste spørsmål - dersom tiden løper fra oss.  
 
Selve diskusjonen vil komme til å vare ca. en og en halv time(ca 90 minutter)- vi avslutter 
altså ca halv åtte. Og hvis jeg kikker på klokka er det bare for å ha en viss kontroll på at vi 
rekker alle de problemstillinger vi skal innom.  
Dersom noen skulle føle seg ukomfortabel med noe nå eller underveis, er dere selvsagt frie til 
å forlate rommet når som helst. Jeg håper at mobiltelefoner blir slått av, ev at nødvendige 
samtaler kan tas utenfor rommet. Dette for at vi i minst mulig grad skal miste konsentrasjonen 
underveis. 
 
 

1. Da starter vi med å ta en runde hvor vi forteller hva vi heter og hvor vi jobber. (1 min) 
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Appendiks D  -  Intervjuguide 
   
 

Åpningsspørsmål 
 
Da starter vi med å ta en runde hvor vi forteller hva vi heter og hvor vi jobber. 

 
Spørsmål 1 - Rekruttering  ( figur 1 side 1 i heftet) 

 
Figuren viser elevers og studenters vurdering av betydningen av ulike 
påvirkningsfaktorer for deres valg av fysikk. 

Iflg. denne undersøkelsen ser vi at elevene legger stor vekt på egne evner og interesser når de 
bestemmer seg for å velge fysikk.  

 
a. Hva betyr det egentlig å ha evner i fysikk i denne sammenhengen? 

• Hvilke evner bør man ha når man skal velge fysikk? 
 
b. Hvilke påvirkningsfaktorer tror dere ligger bak når elevene snakker om at deres 

interesse for fysikk har ” stor” eller ”svært stor” betydning når de skal velge 2FY? 
• Hva påvirker elevenes interesse? 
• Hvem kan påvirke elevenes interesse? 
• Hvordan kan interesse for fysikk skapes? 

 
c. Vil påvirkningsfaktorene for å velge fysikk være de samme for jenter og gutter -

eventuelt hvilke forskjeller kan det dreie seg om? 
 

d. Hovedfagsstudent Øystein Guttersrud har hatt fokusgrupper med elever i 2FY og 3FY. 
Der kom det fram at mange elever ønsket mer informasjon om hva fysikk er for noe. 
(typisk elevuttalelse). 

• Kan noen si litt om hvordan informasjon om 2FY blir formidlet hos dere? ( 
spør noen av de minst aktive) 

• Har dere noen forslag til hvordan vi kan bedre denne informasjonen, før 
elevene må velge i første klasse? 

Iflg. den samme undersøkelsen, sa 40 % av jentene og 27 % av guttene at de ville slutte med 
fysikk etter 2FY. 

e. Spørsmål som da dukker opp, er om det er de elevene som burde slutte som slutter- 
kan jeg få noen kommentarer til dette? 

 
f. Har dere noen forslag til hvordan vi skal få flere til å fortsette med fysikk til 3FY? 

Prøve å være innom: 
• rykte til faget (vanskelig og krevende) 
• innholdet i faget 
• koblingen til matematikken (er tilsvarende kunnskaper i 3MX nødvendig for å 

velge 3FY?) 
• informasjonen som blir gitt 

 
g. Hvordan tror dere at disse forslagene til endringer vil bli mottatt av de som allerede 

har valgt 3FY?- hva med jentene? 
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Spørsmål 2 - Fagets innhold ( figur 2 side 2 i heftet) 
 

Den viser 2FYog 3FY elevers vurdering av fysikkfaget og undervisningen. 
Resultatene fra FUN-undersøkelsen viser her at 2FY- og 3FY-elevene stort sett er fornøyd 
med fysikkfaget og undervisningen, men ca halvparten av elevene opplever faget som 
vanskelig og krevende. 
 

a. Hvilke læreplanmål i fagplanen synes dere er vanskeligst å realisere? – (hva er det 
som lider) 

 
b. Hovedfagsstudent Øystein Guttersrud har hatt tilsvarende fokusgrupper med 2FY- og 

3FY-elever. Der mente flere elever at ” 2FY er mer abstrakt og vanskeligere enn 3FY, 
og at det er mer matematikk i 2FY enn i 3FY (og at 2FY er mindre hverdagsnært enn 
3FY). 

 
• Stemmer det med det inntrykket dere har?  

 
c. Hvilke temaer eller emner har dere erfaring med som spesielt vanskelig for 2FY/3FY-

elevene- og hvorfor? 
 
d. Med hensyn på fysikkfagets innhold, hvilke råd vil dere gi til en ny læreplangruppe? 

 
 
                              (Figur 3 side 3 i heftet.) 
Denne figuren viser elevers, studenters og læreres vurdering av hva som er viktig i 
skolefysikken. 
 
Her ser vi at det er mange sammenfallende oppfatninger blant elever, studenter og lærere.  
I følge den samme undersøkelsen, viser det seg at elever liker veldig godt eksperimentelt 
arbeid, men anser det i punkt 3 og 5 som ganske mye mindre viktig enn lærere. 

 
e. Kan jeg få noen kommentarer til dette? 

• Hva kan det komme av at oppfattelsen er såpass forskjellig? 
 

f. Hva er poenget med eksperimentelt arbeid? 
 

 

Spørsmål 3 - Det som forgår i fysikkundervisningen 
 
Hva legger dere i det å ha en kvalitativ tilnærming til fysikken?  
 
På figur 4 side 4 i heftet, ser vi at 2FY- og 3FY-elevene stort sett er enige med lærere om 
hva som faktisk foregår i fysikktimene, men at de enkelte plasser ønsker seg noen mer av 
visse typer undervisningsformer. 
 
I FUN - undersøkelsen har man definert kvalitative undervisningsformer som f.eks. drøftinger 
og demonstrasjoner av begreper (punkt 4 og 6), samt drøftinger i plenum eller grupper (punkt 
9 og 10).  
Kan dere si noe om hvilke erfaringer dere har på dette området?- gi gjerne eksempler. 
Hva med læringseffekten? 
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I Øysteins undersøkelse, kom det fram, av flere elever, at diskusjoner i plenum ofte foregikk 
mellom læreren og noen få elever i klassen.  Har dere noen synspunkter på disse uttalelsene? 
Hvor mange bør være aktive for at vi skal være fornøyd med deltakelsen? 
Hvordan få flere til å være aktive? 
 
Er det noen flere kommentarer til resultatene i denne figuren? 

• Hva med punkt 1 og 2 – der ønsker elevene seg mindre tavlegjennomgåelse. 
Lar dette seg gjennomføre? 

 
 

Oppsummeringsspørsmål: 
 
Spørsmål 4 
Etter det vi nå har diskutert, hvilke tiltak synes dere er viktigst å sette iverk for å få økt 
rekruttering til fysikkfaget? ( alle uttaler seg) 

- Vil endringer i læreplaner og undervisningsformer i fysikk være nok til å snu 
trenden med at de unge velger seg vekk fra fysikkfaget? 

- Hvilke andre tiltak synes dere er viktige? 
 
Spørsmål 5 
Hvilke tiltak synes dere er viktigst å sette i gang for å få flere til å fortsette videre med fysikk. 
 

Avslutningsspørsmål: 
 
Spørsmål 6 
Er det noe vi ikke har snakket om, som du føler burde vært med i diskusjonen i dag? 
 
Spørsmål 7 
Dette er den første fokusgruppen jeg gjennomfører. 

• Har dere noen kommentarer til diskusjonen dere har vært igjennom? 
• Har dere noen gode råd? 
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Appendiks E  -  Figurer brukt under fokusgruppediskusjonen 
(kilde: Henriksen et al. 2000) 

 
Figur 1        Rekruttering 
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Figur 1:  
Elevers og studenters vurdering av betydningen av ulike påvirkningsfaktorer for deres valg av 
fysikk. Kurvene viser andelen respondenter som vurderte hver faktor til å ha ”stor” eller 
”svært stor” betydning. 
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Figur 2    Fagets innhold 
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Figur 2: 
2FY- og 3FY-elevers vurdering av fysikkfaget og undervisningen. Kurvene viser andelen 
elever som vurderte faget som ”vanskelig” eller ”meget vanskelig”, ”interessant” eller ”meget 
interessant” og undervisningen som ”ganske bra” eller ”meget bra”.
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Figur 3    Fagets innhold 
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Figur 3: 
Elevers, studenters og læreres vurdering av hva som er viktig i skolefysikken. Kurvene viser 
andelen respondenter som vurderte hvert aspekt som ”viktig” eller ”svært viktig” 
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Figur 4  Undervisningen slik det foregår 
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Figur 4: 
Elevers og læreres vurdering av hvor ofte ulike undervisningsformer er i bruk i fysikkurset de 
arbeider med, og elevenes ønsker om hvor ofte de gjerne VILLE at de ulike 
undervisningsformene skulle forekomme. 
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 Appendiks F  -  Liste over koder  
 
 
Alfabetisk liste over koder (primærtemaer) benyttet til å vurdere teoretisk metning. Disse kan 
identifiseres gjennom de fire hovedtemaene: ” rekrutteringen til fysikkfaget”, ”fysikkfagets 
innhold”, ” selve fysikkundervisningen” og ” råd til fremtidig læreplangruppe i fysikk”. Disse 
igjen ble kalt sekundærtemaer eller ”superkoder” i ATLAS. 
 

1. 1. klasse/ 2FY - overgang 
2. 2FY – vanskelig og krevende 
3. 2FY – vanskeligheter 
4. 2FY/3FY – overgang 
5. 3FY/universitet – overgang 
6. Bør velge fysikk 
7. Diskusjon – råd 
8. Diskusjon – i plenum 
9. Elevøvelse - datalogging 
10. Elevøvelse - hensikten 
11. Elevøvelse - karaktermessig 
12. Elevøvelse – lite viktig 
13. Elevøvelse – viktig og karakteristisk 
14. Elevøvelse – åpne forsøk 
15. Elevøvelse - hensikt 
16. Elevøvelse - demonstrasjonsøvelser 
17. Evner 
18. Fysikk – jenter 
19. Fysikk – krevende 
20. Info om 2FY 
21. Info om 2FY – forslag 
22. Interesse 
23. Kritikk av 1Na 
24. Kvalitativ drøfting av begreper 
25. Lukket system 
26. Matte i 2FY 
27. Ny læreplangruppe 
28. Prosjektarbeid 
29. realisering av læreplanen 
30. Ryktet 
31. Råd – ned i 1Na 
32. Råd – ny læreplangruppe 
33. Sammenlikne 2FY/3FY – Øysteins undersøkelse 
34. Slutter 
35. Starte med i 2FY 
36. Tiden i 2FY 
37. Trenger flere fysikere 
38. Undervisningen – kvalitativt 
39. Valg av fysikk 
40. Valg av fysikk - erfaringer 
41. Valg av fysikk - informasjon 
42. Valg av fysikk – fysikklærer i 1Na 
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43. Valg av fysikk - karakterene 
44. Valg av fysikk - matte 
45. Valg av fysikk – påvirkningsfaktorer 
46. Valg av fysikk – videre jobb 
47. Vanskeligheter i 2FY 
48. Viktigst i forhold til rekruttering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


