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FAGDIDAKTISK FORSKNING I NATURFAG, ET TILBAKEBLIKK 

Svein Sjøberg  

De fleste tenker nok først og fremst på Svein Lie som forskeren bak internasjonale tester som 

TIMSS og PISA. Sveins engasjement i slike studier begynte rundt 1990. Da var han 50 år og 

hadde selvsagt rukket å gjøre mye annet viktig før ”PISA-epoken” startet. Dette kapittelet 

handler om noe av dette.  

FAGHISTORIEN: ET TIDSBILDE  
Svein Lie tok artium i 1959, og han fullførte sine realfagstudier i 1967. Hans to store fag var 

matematikk og fysikk, hovedfagsoppgaven (cand.real.) var i teoretisk kjernefysikk. Så valgte han å bli 

lektor i videregående skole, men avla likevel en dr.philos.-grad i fysikk i 1972. Etter dette fortsatte 

han i skolen, men opprettholdt god kontakt med sitt studiested, Fysisk institutt ved Universitetet i 

Oslo. Etter at Skolelaboratoriet for fysikk ble etablert tidlig på 1970-tallet, hadde han ett bein i 

skolen, det andre i den framvoksende skoleforskningen som etter hvert fikk betegnelsen 

naturfagdidaktikk. Det er gode grunner til å ta et faglig tilbakeblikk, dels for å vise hvordan metoder 

og teknikker har utviklet seg, men også for å få fram at flere problemstillinger synes å være like 

aktuelle i dag (2012).  

Svein Lie kom nesten fra starten med i arbeidet ved Skolelaboratoriet. Ut fra dette har det etter hvert 

utviklet seg et fagmiljø i realfagdidaktikk, en utvikling som er kort beskrevet i Sjøberg (2006, 2007).  

Svein Lie var altså i hele perioden 1970–90 lektor i skolen. I datidens gymnas var ”reallinjen” en 

utdanning som åpnet dørene til nær sagt alle lukkede studier. I realiteten var reallinjen først og 

fremst en fysikk/matematikk-linje. De faglige kravene til elevene var utvilsomt høye, og nesten alle 

de som underviste hadde hovedfag (som da altså het cand.real.). (Men det var nok omtrent bare 

Svein som også hadde doktorgrad!) I dag er det ikke mange lærere som er i nærheten av å ha den 

samme solide fagbakgrunnen. Det er nok ikke bare blant elevene man kan snakke om 

”nivåsenkning”, men det er en annen historie. 

Svein var, også som lektor i skolen, opptatt av hvor lite man visste om hva som foregikk av læring i 

norsk skole. Han førte en rekke klasser fram til den avsluttende examen artium på gymnaset, både i 

matematikk og fysikk. Han var også deltaker i det omfattende nasjonale systemet som var knyttet til 
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sensur og karaktersetting. Hvert år ble mangfoldige millioner kroner brukt til å sette disse 

karakterene, og de mest erfarne lektorene sto sentralt i dette arbeidet. Men likevel: Det var ingen 

systematisering av erfaringene, ingen mulighet til å lære av de data som ble hentet inn. Ingen forsket 

på eller analyserte besvarelser eller karaktergivning, og ingen prøvde å si noe om hvordan det faglige 

nivået utviklet seg, eller om hvor det var sterke og svake punkter i elevenes forståelse (eller lærernes 

undervisning).  

Mens karakterjaget var nokså sterkt i gymnaset, datidens videregående skole, var situasjonen ganske 

annerledes i den niårige grunnskolen. På slutten av 1970-tallet var det to offentlige utredninger (NOU 

1974: 41 og NOU 1978: 2) om evaluering i norsk skole som skapte stor debatt. De ble omtalt som 

EVA1 og EVA2, noe som passet godt med at utvalgene var ledet av Eva Nordland, professor i 

pedagogikk. Det viktigste forslaget var at hele den norske grunnskolen skulle bli fri for både 

karakterer og eksamen. Forslagene ble ikke fulgt opp, men sier mye om både den politiske og 

fagpedagogiske stemningen på den tiden.  

Dette var også da norsk samfunnsvitenskap hadde sin periode med ”positivismekritikk”. I 

samfunnsmessige fagmiljøer, og spesielt blant pedagoger, ble målinger, tall og statistikk betraktet 

med stor mistro og skepsis. Ja, de som brukte og trodde på slike metoder, ble nærmest stemplet som 

politisk reaksjonære. For å si det litt vulgært: Noen psykometrikere og statistikere gikk i eksil, noen 

omskolerte seg. Og noen dro til Bergen, der det var rom for denne typen faglige perspektiver, til dels 

psykologi og enda mer i den såkalte Bergensskolen i sosiologi. Der var blant andre Gudmund Hernes 

med på både den første Maktutredningen og den første Levekårsundersøkelsen for Norge, med 

avanserte statistiske analyser av store datamengder. Men også dette er et sidespor som ikke skal 

forfølges her …   

I perioden 1982–86 var undertegnede nasjonal forskningsleder for SISS (Second International Science 

Study). SISS var forløperen til TIMSS, og var den første store internasjonale komparative skolestudien 

som Norge deltok i. Etter hvert er det blitt nesten utallige slike studier. Da det rundt 1990 åpnet seg 

muligheter for norsk deltakelse i flere store internasjonale sammenlikninger, ble Svein engasjert til å 

jobbe med dette, det arbeidet som mange i dag forbinder med hans navn.  

I 1990 forlot han skolen, først bare med permisjon, og ble engasjert på full tid i TIMSS, senere også 

PISA, da OECD bestemte seg for å starte sine egne studier av skolen. I disse prosjektene kunne han 

kombinere sin faglige og pedagogiske interesse for faget fysikk med sin gamle interesse for 

matematikk, statistikk og modellering. Det er ingen tilfeldighet at Svein nokså raskt plukket opp 

statistisk teori og utviklet sin ekspertise innen psykometri og testteori. Det ble en videreføring av 

hans kompetanse fra fysikkens modellering. (Og dette viser det vi fysikere alltid har sagt: En fysiker 

kan brukes til hva som helst!) 

I det gamle doktorgradssystemet (for graden dr.philos.) var det ikke noe som het ”veileder” eller 

veiledning, det fantes ingen kontrakter, og det var heller ingen ph.d.-kurs eller forskerskoler. En 

stipendiat, vit.ass. eller fast universitetsansatt jobbet ofte i største ensomhet. Realfagene var nok her 

et slags unntak, der var man nesten alltid med i en forskergruppe som jobbet med de samme 

problemstillingene. I realfagene gikk man på en måte ”i lære”, man lærte etter hvert av de gamle 

mestere. Det var ingen kurs i statistikk eller metode, alt dette lærte man underveis, i alle fall hvis 

man tilhørte et miljø. Mens naturviterne jaget på sannheten i flokk, var nok samfunnsfag og 

humaniora mest befolket med ensomme ulver, ofte med personlige revir. Snittalderen for disputas 



3 
 

for dr.philos. var akkurat 40 år, da dukket mange opp fra ti år eller mer med forskning, ofte i stor 

ensomhet, og leverte sitt ferdige produkt.  

Også jeg fant etter hvert ut at jeg ville ta en slik dr.philos.-grad, men min forskningsinteresse lå i 

grensefeltet mellom fysikk og pedagogikk. Der fantes det ikke noe miljø, i alle fall ikke i Norge. Jeg 

arbeidet med hvordan den rollen vitenskapen fysikk hadde i teoriene til Jean Piaget. Han var i stor 

grad tverrvitenskapelig, og teoriene er dels epistemologi, psykologi og filosofi, og hans teorier ble (og 

blir) brukt og misbrukt, forstått og misforstått når de blir omsatt til pedagogisk praksis. Vitenskapen 

fysikk spiller en sentral rolle i Piagets teorier, og her var det nærmest umulig å finne noen 

interesserte og kvalifiserte diskusjonspartnere. Jeg erfarte at pedagogene i Norge knapt var 

interessert i realfag, og enda mindre var de kvalifisert. Slik sett er lite forandret over årene, vil jeg 

hevde. Men også det er et sidespor jeg ikke skal forfølge.  

Men jeg fant en partner i fysikeren og den bredt skolerte skolelektoren Svein Lie. Han fungerte som 

kritisk leser av ting jeg skrev, og hans aksjer i min endelige avhandling er mange.  

FORSKNINGSPROSJEKTER OG HOVEDOPPGAVER PÅ 1980-TALLET 
Svein var, som nevnt, tilsatt som lektor i skolen i hele perioden 1970–90, men denne perioden var 

avbrutt av både korte og lengre engasjementer ved Skolelaboratoriet i fysikk. I denne perioden 

gjennomførte vi flere forskningsprosjekter med støtte fra departement og forskningsråd. Det første 

var et omfattende prosjekt knyttet til utfordringer omkring det da nye integrerte naturfaget i 1. 

klasse på videregående skole. Her samlet vi data gjennom tester og spørreskjemaer og lærte noen 

grunntrekk ved denne typen undersøkelser. Ut av dette naturfagprosjektet sprang det også et større 

prosjekt, ”Fart og kraft”, knyttet til forståelsen av såkalt ”elementær” mekanikk, noe jeg skal komme 

tilbake til nedenfor. Vi hadde også et skoleforskningsprosjekt ”Jenter og fysikk”, som kanskje fikk 

mest oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt. Det var en rekke studenter som tok sine 

cand.real. og etter hvert cand.scient.-grader på basis av disse prosjektene.  

Resten av dette kapittelet vil jeg bruke til noen glimt fra den forskningen vi den gang gjorde sammen 

på tidlig 1980-tall.  

GJENSYN MED PROSJEKTET ”FART OG KRAFT” 
Rundt 1980 ble det publisert noen nokså oppsiktsvekkende undersøkelser som dreide seg om 

hvordan studenter forsto ”elementær” newtonsk mekanikk. Det var spesielt arbeidene til franske 

Laurence Viennot (1979) og engelske Rosalind Driver (1978) som fikk stor oppmerksomhet. Begge to 

er senere blitt ”klassikere”, og de er pionerer innen internasjonal fysikkdidaktikk. Gjennom sin 

forskning dokumenterte de at selv universitetsstudenter i fysikk ikke hadde forstått det reelle 

innholdet i Newtons tre lover. Likevel kom de greit gjennom sine fysikkstudier. De kunne regne seg 

fram til riktige svar på kompliserte oppgaver, og de kunne anvende både Lagrange- og Hamilton-

formalisme på et høyt abstraksjonsnivå. Dette er i dag på ph.d.-nivå ved norske universiteter. Men 

likevel bommet studentene stort på enkle, kvalitative resonnementer knyttet til konkrete situasjoner. 

Hvis de ikke kunne bruke kjente algoritmer eller sette inn i formler, var mange av dem nokså 

hjelpeløse. Det viste seg også at studentene slett ikke ”trodde” på Newtons lover, de hadde ikke 

internalisert lovene, de brukte dem ikke til å tenke i konkrete og reelle situasjoner.  

Men saken var enda mer sjokkerende: De fant at både studenter og skoleelever benyttet seg av 

ganske andre forståelsesformer (eller paradigmer, om vi vil) enn den newtonske mekanikken. I stor 
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grad benyttet de tanker og ideer som til forveksling liknet på en før-newtonsk forståelse av krefter og 

bevegelse. Mange av disse ”teoriene” var til forveksling lik den fysikken som ble utviklet av 

Aristoteles. 

For fysikklærere, både i skolen og ved universiteter, var dette nokså sjokkerende resultater: Både 

skoleelever og fysikkstudenter forsto ikke grunnleggende fysikk, men de klarte å regne seg fram til 

riktig svar på (ofte oppkonstruerte og lite realistiske) eksamensoppgaver.  

Det var på denne tiden at begreper som ”alternative forestillinger” og ”hverdagsforestillinger” fikk et 

slags gjennombrudd. Mange så på dette som en slags avvisning av Jean Piagets teorier, som i stor 

grad ble forstått som hans stadieteori. Men en riktigere forståelse er nok snarere å si at et fokus på 

hverdagsforestillingene innebar en slags gjenoppdaging av ”den tidlige Piaget”. Rundt 1930 hadde 

han publisert en rekke studier av hvordan barn ut fra sin egen fysiske erfaring utviklet forestillinger 

om naturen og den fysiske virkelighet. Det er slike studier som ligger til grunn for Piagets 

nøkkelbegrep, nemlig konstruktivisme: Vi konstruerer vår logikk og vår virkelighetsforståelse ut fra 

våre fysiske erfaringer; våre mentale, logiske operasjoner er en slags internalisering av fysiske 

operasjoner. Og sentralt i dette står erfaringer med det vi kan kalle mekanikk: Barn dytter, skyver, 

slipper, kaster på nær sagt alt de kommer i nærheten av. Og slik vokser det fram en slags intuitiv eller 

spontan fysikkforståelse basert på de erfaringer de gjør seg med den fysiske virkelighet.  

Men hvorfor blir da denne fysikkforståelsen annerledes enn den Newton utviklet, og som var et slags 

fundament for fysikken de siste hundreårene? Årsaken er at Newtons fysikk (i likhet med andre 

fysiske lover) beskriver en ideell eller idealisert situasjon: Lovene i klassisk, newtonsk mekanikk 

beskriver en verden uten tyngde, uten friksjon, og uten luft og luftmotstand. Men vi lever jo ikke i en 

slik ”ideell” verden, vi lever faktisk i en verden der det virkelig er både tyngdekrefter, friksjon og luft! 

Slik er det for øvrig med nesten alle naturvitenskapelige lover: De beskriver en idealisert verden, ikke 

verden slik den framtrer ved direkte observasjon eller vår vekselvirkning.  

Den intuitive eller spontane forståelsen av krefter og bevegelse som barn utvikler, er selvsagt knyttet 

til hva som skjer i ”den virkelige verden”. Barn utvikler sin logikk og sine ”teorier” ut fra erfaring med 

verden slik den faktisk er. Og både barn og voksne lever i en verden der det finnes tyngdekraft, der 

det finnes friksjon, der det finnes luft osv.  

Denne avstanden mellom fysikkens idealiserte (og ikke-eksisterende) verden og den virkelige verden 

er en utfordring i enhver fysikkundervisning, ikke bare i tidlige skoleår. Det er ikke rart at fysikk 

oppleves som abstrakt og uvirkelig. For det er den jo faktisk, lovmessighetene kan ikke anvendes på 

konkrete situasjoner uten videre. Det er bare i læreboka at alle ting faller like fort. Og det er bare i 

boka at et legeme i jevn rettlinjet bevegelse vil fortsette med det. Hvis du dytter en stol bortover et 

gulv, så stopper den omtrent momentant i det øyeblikk man slutter å skyve. For å si det enkelt: I det 

virkelige liv er det ofte den ”før-newtonske fysikken” til Aristoteles som gir den beste beskrivelsen av 

det som skjer.  

Vi var blant de første som tok del i forskningen på dette området. Vi gjennomførte, i samarbeid med 

flere hovedfagsstudenter, en rekke empiriske undersøkelser. To av disse hadde mekanikk som 

hovedtema. Den ene hadde datainnsamling i 1980 (se for eksempel Lie og Sjøberg 1981), den andre i 

1983 (se f.eks. Sjøberg og Lie 1985). Det var til sammen fire studenter som skrev sine hovedoppgaver 

(cand.real.) basert på disse studiene. Oppgavene var i hovedsak kvalitative, vi ba om forklaringer i 
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form av tegninger, ord og argumenter. Oppgavene var dels basert på de utenlandske 

undersøkelsene, men vi laget også våre egne. Vi samlet data fra en rekke ulike populasjoner, både fra 

grunnskole og ulike nivåer i videregående skole. Fra høyere utdanning hadde vi med både 

lærerstudenter og fysikkstudenter.  

Man kan neppe si at vi brukte rigide metoder til datainnsamling, men vi sjekket representativiteten 

ved å sammenlikne med kjente populasjonsparametere, som kjønnsfordeling, karakterfordeling osv. I 

de første undersøkelsene regnet vi både t-verdier og kji-kvadratverdier for hånd, og vi brukte 

tabellverk for å avgjøre om forskjeller var signifikante.  

Noe av tallregningen ble lettere da den elektroniske kalkulatoren kom på markedet mot slutten av 

1970-tallet. Den overtok gradvis etter regnestaven, som alle forskere og ingeniører behersket godt. 

(Mange godt voksne ingeniører er selv i dag bekymret over at nye kandidater ikke kan bruke 

regnestav. Den tvang dessuten folk til å tenke på plassering av komma, og den ga en presisjon på to–

tre siffer, langt mer realistisk enn de mangfoldige sifrene som dagens dataprogrammer automatisk 

produserer.)  

Dette var altså før den første pc var laget; de begynte å bli vanlige først fra midt på 1980-tallet. Men 

ved universitetets store regneanlegg på Kjeller kunne vi ”kjøre data” med store hullkort som var 

punchet og ble levert i enda større esker. Vi brukte et statistikkprogram som var norsk. Det het DDPP 

(Discrete Data Program Package) og ble ivrig brukt av spesielt samfunnsvitere i mer enn femten år. 

Men teknologiene ble raskt utviklet, og så kom programmer som SPSS og SAS. Først på stormaskiner, 

men etter hvert også for mindre maskiner, altså for pc-er, som vi kjenner dem i dag.  

Men la oss se et eksempel på hva vi fant.  

Klassisk mekanikk: et eksempel 

Vår første undersøkelse het ”Fart og kraft” (Lie og Sjøberg 1981). Mange ulike grupper gjennomførte 

denne testen. Det var elever fra videregående skole, både 1. klasse og de som hadde valgt fysikk som 

fordypningsfag de siste to årene. Fra høyere utdanning hadde vi med studenter med ulik grad av 

fordypning fra lærerhøgskoler, og vi hadde også med fysikkstudenter fra universitetet, også der med 

ulikt nivå av spesialisering.  

På figur 1 gjengis første oppgave i testheftet, en kvalitativ oppgave i helt grunnleggende mekanikk.  
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Fig 1. Første oppgave i undersøkelsen ”Fart og Kraft”,  gjennomført i 1980 

Her følger noen (forkortede) utdrag av vår framstilling av resultatene. 

-  For å bli karakterisert som riktig måtte tegningene se ut omtrent som en kasteparabel, og 

med A (i luft) noe kortere enn B (i lufttomt rom). Når det gjaldt forklaringene, har vi ikke tatt 

hensyn til litt klossete formuleringer og liknende.  

- Resultatene er nokså nedslående, men i bra samsvar med internasjonale funn. Det er bare 

de mer viderekommende fysikkstudentene ved universiteter som hadde mer enn 50% riktig 

på denne svært enkle oppgaven. Spesielt fant vi at studenter i lærerutdanning skåret svært 

dårlig, faktisk atskillig svakere enn elever med faget fysikk i videregående skole.  

- Det mest interessante er imidlertid ikke prosenten som svarer riktig eller galt, men de 

forklaringer som blir gitt for den banen som blir tegnet. For det store flertall blir både bane A 

og B forklart ved at det er en ”kraft som trekker steinen videre i banen”. Det er vanlig å tenke 

seg at dette er ”en kraft som steinen fikk da den ble kastet”. Noen mener at denne kraften 

blir svakere og svakere, og at tyngden etter hvert blir sterkest, slik at steinen faller ned. Dette 
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viser at verken elever eller studenter bruker et newtonsk kraftbegrep, men kanskje noe i 

nærheten av den historiske impetus-teorien eller noe som vagt minner om energi, 

bevegelsesmengde eller impuls.   

- Spesielt interessante er forklaringene på oppgave b), altså et kast i lufttomt rom. Svært 

mange tegner B som en rett bane videre, og de forklarer dette med at ”gravitasjonen virker 

ikke i vakuum”, eller ”tyngden har ikke noe å virke gjennom”. Andre mener at tyngden blir 

sterkere når det ikke er luft til stede, og noen mener at steinen faller rett ned når det ikke er 

luft.   

(Sitater fra Lie og Sjøberg 1981) 

I rapporten har vi også en gjennomgang av hvordan forestillinger om krefter og bevegelse har 

utviklet seg opp gjennom historien, fra Aristoteles, via det såkalte impetus-begrepet som er en slags 

mellomting mellom massefart/bevegelsesmengde, impuls og energi, og fram til det vi kjenner som 

den klassiske newtonske mekanikken. I elevenes forklaringer på mange oppgaver finner vi tanker og 

forestillinger som har klare paralleller til disse historiske forestillingene. I rapporten drøfter vi også 

hvordan man kan behandle mekanikk i skolen for å fremme den begrepsmessige forståelsen. Et 

hovedpoeng i denne sammenhengen er at vi anbefalte at man burde legge mer vekt på å fremme en 

kvalitativ forståelse for fysikkens innhold før man ga seg til å bruke formler og beregninger. Bruk av 

formler og innlærte algoritmer kan skjule at man ikke har grepet fagets begrepsmessige innhold.  

Flere studenter baserte sine cand.real.-oppgaver på disse undersøkelsene.  

Mye kan ha skjedd med fysikkundervisning i skole, lærerutdanning og universitet etter 1980-tallet. 

Men jeg vil ikke bli veldig overrasket om vi i dag skulle finne at situasjonen er omtrent den samme. 

Her kan det være duket for nye undersøkelser. Er forståelsen (og undervisningen) for ”elementær” 

mekanikk i dag bedre enn for 30 år siden? 

GJENSYN MED PROSJEKTET ”JENTER OG FYSIKK” 
I perioden 1981–83 hadde vi støtte fra (det som da het) Kirke- og undervisningsdepartementet til 

prosjektet ”Jenter og fysikk”. Også dette prosjektet førte til fire hovedoppgaver (cand.real.), og 

rapporten ble i 1983 tildelt HM Kongens gullmedalje for vitenskapelige avhandlinger. Denne 

rapporten ble, i noe endret form, gitt ut som bok (Lie og Sjøberg 1984). Vi var også med på å etablere 

GASAT, en internasjonal sammenslutning som var opptatt av å fremme likestilling i realfagene, 

spesielt av å få flere jenter til å interessere seg for fysikk (samt å forandre skolefysikkens image). 

GASAT sto opprinnelig for «Girls And Science And Technology». Etter en tid fikk G-en en ny 

betydning, nemlig Gender. I 1983 arrangerte vi den 2. internasjonale GASAT-konferansen her i Norge, 

med god hjelp av blant andre Merete Hannisdal og Anders Isnes. Logoen for GASAT-konferansen er 

gjengitt i figur 2. Ikke utypisk for en tid der kvinne- og likestillingskamp hadde skarpere kanter enn i 

dag.  
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Fig 2. Logoen til konferansen om likestilling i realfagene (GASAT 2) som vi arrangerte i Norge i 1983. 

Figuren ble laget av Kari Rolfsen, kjent norsk kunstner, og en av grunnleggerne av kvinnetidsskriftet 

Sirene.  

I prosjektet Jenter og fysikk gjennomførte vi empiriske studier knyttet til kjønn og realfag med flere 

ulike målgrupper, både i grunnskolen (5. og 7. klasse), i 1. klasse i videregående skole og blant 

studenter ved UiO. Dette var studier som tok for seg fagprestasjoner, holdninger og interesser. Vi så 

også på elevenes forestillinger om ulike yrker, og hvordan de oppfattet fysikere som personer.  

Den typiske fysiker? 

I ett av spørsmålene som ble stilt til studenter ved norske universiteter, spurte vi hvordan de 

oppfattet den ”typiske yrkesfysiker/fysikkstudent i forhold til gjennomsnittet av folk”. Vi vekslet 

mellom det man kan oppfatte som positivt og negativt ladete egenskaper. For hver egenskap hadde 

vi en femdelt Likert-skala fra ”mye mindre enn folk flest” til ”mye mer enn folk flest”. Ved beregning 

av gjennomsnitt vektet vi dette fra -1 til +1. Sortert etter verdi for dette gjennomsnittet får vi en 

”personlighetsprofil” som gjengitt i figur 3: den typiske fysiker/fysikkstudent. 
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Figur 3: Studenters bilde av ”den typiske fysiker/fysikkstudent”. Basert på en femdelt skala fra ”Mye 

mindre enn folk flest” (-1) til ”Mye mer enn folk flest” (+1)  (Lie og Sjøberg 1984, s. 59) 

Fysikeren ble altså oppfattet som mer logisk, saklig, målbevisst og intelligent enn folk flest. Det kan vi 

fysikere leve godt med. Men verre er det at fysikere ikke oppfattes som kunstneriske, omsorgsfulle, 

utadvendte eller interessert i miljøvern, samfunn eller politikk. 

Man kan kanskje si at dette bildet av personlige trekk ved fysikere ikke er spesielt flatterende. Det 

ville vært interessant å få tilsvarende data i dag. Også her kan det være duket for nye 

masteroppgaver eller annen forskning. Kanskje har det ikke skjedd så mye? Og kanskje er det noe 

selvoppfyllende eller selvbekreftende over slike forestillinger?   

Interesse for ulike naturfag 

Flere av spørsmålene i vår undersøkelse av faget Naturfag 1 dreide seg om holdninger til faget. I ett 

av spørsmålene skulle elevene angi hvilket av de tre naturfagene de likte best. Resultatet er gjengitt i 

figur 4.  
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Figur 4: ”Hvilken del av naturfaget liker du best?” Prosent for hhv. gutter og jenter og (med stiplet 

linje) totalt. Data fra videregående skole, 1979. Sum større enn 100 fordi noen satte to kryss. (Sjøberg 

1979 og Lie og Sjøberg 1984) 

Her ser vi at biologi er klart mest populært, og fysikk minst. Og vi ser det tradisjonelle 

kjønnsmønsteret. Biologi er et jentefag, mens fysikk er et guttefag. I alle fall relativt sett, for også 

blant gutter ligger fysikk lavest i popularitet. Igjen kan man spørre: Har det skjedd så mye på de 30 

årene som er gått?  

SLUTTORD  
Dette kapittelet har bare gitt noen små, til dels overfladiske, glimt inn i de arbeidene som Svein Lie og 

undertegnede var engasjert i da vi begge vandret over til den naturfagdidaktiske forskningen. Vi tok 

opp noen av de store utfordringer som naturfagene den gang sto overfor. Dette var en svært tidlig 

fase i naturfagdidaktisk forskning her i Norge. Det ble 10–15 hovedfagsarbeider ut av dette, og det 

ble også bøker og akademiske priser. 

Når man ser på resultatene, kjenner vi til forveksling igjen dagens situasjon. Både elevers 

fagforståelse, holdninger, interesser og framfor alt kjønnsforskjeller synes å likne besynderlig på det 

vi ser i dag. Nå har vi langt mer avanserte metoder for innsamling og behandling av data i slike 

undersøkelser. Men virkelighetsbeskrivelsen er kanskje ikke så annerledes enn den gang?  
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