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Sammendrag 

Denne oppgaven er en casestudie som har undersøkt rekrutteringstiltaket Rollemodell.no. Det 

er et prosjekt som jobber for å rekruttere flere elever til realfagsrettet utdanning. Denne 

tematikken er interessant å undersøke da man ser at samfunnet stadig trenger flere med denne 

fagkunnskapen. Forskningsspørsmålene i denne oppgaven har vært: 

- Hvilke av Eccles-modellens forventning-verdi-faktorer legger rollemodellene mest vekt 

på i sine foredrag? 

- Hvilket utbytte uttrykker elevene at de har fått etter et rollemodellbesøk? 

- Hvordan kan utbyttet bli bedre? 

Oppgaven er basert på to ulike rollemodellbesøk der datamaterialet består av 

observasjonsnotater og fokusgrupperintervju av elever rett i etterkant av foredraget til 

rollemodellen. Elevene som ble intervjuet er tiende-klassinger bare uker før de skal velge 

studieretning på videregående skole. 

Observasjonen og intervjuene har blitt analysert i henhold til Eccles sin forventning-verdi-

modell for prestasjonsrelaterte valg. Grunnen til at prosjektet valgte å bruke Eccles sin modell 

er fordi den passer veldig godt når man ønsker å se på hvilke ulike faktorer som spiller inn og 

brukes når man skal motivere og engasjere elever.  

Det denne oppgaven kommer frem til er at elever setter pris på rollemodellbesøk og de ønsker 

gjerne flere besøk av ulike rollemodeller. Elevene trakk også frem at det var positivt at det 

kommer noen utenfra og legger frem om muligheter som elevene har. Begge rollemodellene i 

denne oppgaven la stor vekt på interesse & trivsel-verdien og på nytteverdien av realfag i sine 

foredrag. Dette var noe elevene plukket opp, og det kom tydelig frem i intervjuene i etterkant 

av foredragene at elevene fikk utbytte i form av interesse og trivsel-verdi og nytteverdi for 

realfag. 

Siden elevene ønsker flere besøk kommer jeg også med et forslag om hvordan dette kan bli 

mulig, dette er speeddating av rollemodeller. Det vil si at flere rollemodeller er samlet, som 

gjør at flere elever har mulighet til å møte flere rollemodeller på kortere tid.  
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1 Innledning 

Dette kapitelet skal jeg presentere hva denne masteroppgaven handler om og plassere denne 

oppgaven inn i det store forskningsbildet.  

1.1 Innhold i oppgaven  

I denne oppgaven skal jeg beskrive skolebesøk gjort av rollemodeller send ut av 

Rollemodell.no og se på hvilket utbytte elever kan få fra slike besøk. Dette knyttet inn i 

prosessen knyttet til valg eller bortvalg av realfag i videregående skole. Rollemodell.no er et 

rekrutteringstiltak som har som mål å sørge for å danne et kontaktpunkt mellom skoler og 

personer/fagfolk som jobber innen realfag, studere det eller har et realfagsrelatert yrke. Dette 

er for å vise elever noe av variasjonene av yrker man kan jobbe med ved å ha realfag i 

fagsirkelen sin. Denne tematikken er det viktig å gjøre forskning på. Det er satt i gang en 

rekke tiltak for å styrke rekrutteringen til realfag, men det er ennå begrenset med materiale 

som viser resultatene av disse tiltakene (Jensen, 2016). Det er likevel allerede kjent at elever 

velger fag og programområder på videregående i stor grad etter egne interesser og nytteverdi 

for videre utdanning (Bøe M. V., 2012).  

Besøk av rollemodeller på et tidlig stadium kan medføre at flere elever vet hva man har 

mulighet til å gjøre med realfag videre. Dette kan dermed gjøre flere elever oppmerksomme 

på eller gi kjennskap til nytteverdien av fagene for framtidig utdanning og yrke.  

Dette er en casestudie hvor jeg var på to ulike skoler og med besøk fra to ulike rollemodeller 

fra Rollemodell.no. Skolebesøkene foregikk i januar i tiende klasse, som vil si at intervjuene 

av elevene ble gjort bare uker før de selv skulle velge hvilke studieprogrammer de skulle søke 

på i videregående skole. 

Denne type forskning er relevant for forskningsmiljøet fordi det kan si noe om hvordan 

rekrutteringsprosjektet gjort av Rollemodell.no kan være hjelpsomt for elever som snart skal 

velge videregående skole, og spesielt avgjøre om de skal velge realfag eller ikke. Alt under 

valg av studieprogram etter tiende klasse velger elevene om de skal ta fordyping i realfag på 

videregående skole. Dette kommer av at det i dag bare er linjen, studiespesialisering som 

tilbyr fordypning i realfag.  
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Det er per dags dato mange prosjekter som har som har som ett av sine mål å få flere elever til 

å velge realfag, flere av disse kommer jeg tilbake til litt senere i oppgaven. I tillegg til å spørre 

om slike tiltak virker, det vil si om de øker rekrutteringen til realfag, er det viktig å undersøke 

hvordan de (eventuelt) virker: På hvilke måter kan de påvirker de ungdommenes valg? Hva 

slags utbytte kan elevene få? Hvordan kan tiltakene forbedres? Dette er slike spørsmål som 

oppgaven skal prøve å besvare. For å undersøke om tiltakene virker, trengs det store, 

longitudinelle kvantitative studier. Det er utenfor denne oppgavens rekkevidde, for et 30 stp. 

mastergradsprosjekt. I stedet kan dette forskningsprosjektet bidra med innsikt i hvordan 

Rollemodell.no kan virke. 

1.2 Dagens situasjon innen rekruttering  

Når det i media blir snakket om en realfagskrise er det ikke snakk om en reell nedgang i antall 

elever/studenter som velger realfag som er problematisk. Det som ligger til grunn for denne 

realfagskrisen som gir en økt satsning for rekruttering til realfag skyldes at samfunnet trenger 

et større mangfold og en bedre kjønnsbalanse når det kommer til personer med 

realfagskompetanse. Det er faktisk pr nå (2014) en svak oppgang i antall elever som velger 

realfag på videregående skole (Ekspertgruppa for Realfag, 2014). Tall fra rapporten til 

Ekspertgruppa for realfag (2014), viser at det fremdeles er et veldig kjønnsskille når det 

kommer til de ulike realfagene både på videregående skole og høyere utdanning. Der det er 

rundt 2/3 jenter på biologi, mens det er rundt 2/3 gutter på fysikk og teknologi. Dette skillet 

finner man igjen også på høyrer utdanning.  

Til tross for at jenter utgjør rundt 60 % av alle studenter i Norge, er det fremdeles slik at 

gutter er i flertall på flere av realfagslinjene (Ekspertgruppa for Realfag, 2014). Dette gjør at 

rekrutteringsarbeid til realfag har fått mye støtte fra staten. Der det har blitt utarbeidet egne 

strategiplaner for realfag de senere årene. Det er Realfag for fremtiden (2010) og Tett på 

realfag (2015). Der disse skal være med å legge mer fokus på realfag i skolen og hvordan 

dette kan gjøres. Disse strategiplanene er beskrevet i mer detaljert senere i oppgaven.  

Det er ikke bare en nasjonal problematikk at elever velger bort realfag, dette er også et 

internasjonalt fenomen. Det finnes derfor også mange internasjonale rapporter og 

forskningsarbeid som tar for seg denne tematikken. En av disse er ASPIRES 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/aspires-final-report-

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/aspires-final-report-december-2013.pdf
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december-2013.pdf (2013) som er et britisk prosjekt som så på unge elever (10-14 år) og 

hvorvidt de kunne se for seg en karriere innen realfag, blant annet. Denne rapporten kommer 

jeg tilbake til senere i oppgaven.  

Det er også gjort undersøkelse hos våre skandinaviske naboer som har sett på hvordan og 

hvorfor elever velger eller velger bort realfag og bruk av rollemodeller for valg av 

videreutdanning (Lykkegaard & Ulriksen, 2016) og hvordan en film kan fungere som 

rekrutteringsbidrag ved å se på hvilke faktorer som blir lagt vekt på (Andrée & Hansson, 

2012). 

1.3 Om masterprosjektet 

Ved hjelp av en undersøkelse av elevers egne betraktninger etter et rollemodellbesøk, skal 

denne oppgaven forsøke å kaste lys over hvordan bruk av rollemodeller kan være med å gjøre 

at flere elever får muligheten til å gjøre et informert valg med tanke på realfag. Ved å kjenne 

til ulike muligheter, kan elever oppleve at de blir motivert til å velge realfag i videregående 

skole og på høyere utdanning ved å se hvor differensierte og varierte yrkesmuligheter man har 

ved å velge realfag eller ha realfag i fagbakgrunnen sin. Mange elever har ikke veldig mye 

innsikt i hvor mange yrker som krever og bruker realfag. Dette er noe Maria Bøe og Ellen 

Henriksen trekker frem i artikkelen sin om valg med både hodet og hjertet (Bøe & Henriksen, 

2013). Elever ønsker ofte å se hvilke muligheter og variasjon de har for senere utdanning og 

yrker. Det er derfor ofte viktig at rollemodellene trekker frem disse punktene under 

foredragene sine. Klarer rollemodellen å inspirere og utvide interessene hos elever kan dette 

ha en stor betydning for senere utdannings- og yrkesvalg. 

Men hvilken betydning rollemodellbesøket til slutt ender opp med å ha for det faktiske valget, 

kan jeg ikke si noe helt sikkert om. Da dette ikke er en del av dette masterprosjektet.  

I denne oppgaven har jeg valgt å kalle alle fag underlagt paraplyen matematikk, 

naturvitenskap/naturfag og teknologi for realfag. Dette fordi jeg mener at det ikke kan skilles 

ut noen fag når det kommer til realfag. De henger i veldig stor grad sammen. Mange 

rekrutteringsprosjekter bruker ofte «eksperter» om personer som kommer utenfra og inn i 

klasserommet. I dette prosjektet er dette personer som er eksterne og kommer fra 

yrkeslivet/fagområdet og ikke er læreren i disse tilfellene. Jeg har valgt i min oppgave å kalle 

alle disse eksterne personene for rollemodeller.  

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/aspires-final-report-december-2013.pdf


4 

 

I dette masterprosjektet skal jeg gå spesielt inn på rekrutteringstiltaket Rollemodell.no, 

http://www.Rollemodell.no/ som ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt 

senter for realfagsrekruttering. Hensikten med dette tiltaket er å øke interessen for realfag og 

dermed få flere til å velge studieretning innen realfag (Rollemodell.no). Dette prosjektet er 

basert på selvoppnevnte rollemodeller som har yrker innenfor matematikk, naturvitenskap 

eller teknologi, eller som studerer realfag.  

Dette er et gratis tiltak for skolene, det vil si at skolen ikke betaler for at rollemodellen 

kommer og har et opplegg for elevene. Det er fylkesbasert som vil at rollemodellene er 

knyttet til det fylket/området de jobber eller studerer. Dette er med på å gjøre at alle skoler 

skal ha tilgang til rollemodeller. Det er også stor diversitet i hvem som har meldt seg som 

rollemodell hos Rollemodell.no, man finner alt fra studenter til direktører innen store firmaer. 

Som en følge av dette, har læreren mange ulike rollemodeller å velge imellom når hun/han 

skal finne noe som er interessant. Om læreren finner noen som passer eller er interessante for 

undervisningen tar læreren kontakt via et skjema på nettsiden (Rollemodell.no). Der blir 

tidspunkt og eventuelle føringer for foredraget lagt.  

Ved å ha mange ulike rollemodeller å velge mellom har man mulighet til å vise elevene en 

stor diversitet i hva man kan bruke realfag til (Rollemodell.no). Likevel, for at elevene skal 

kunne få informasjon og se variasjonen som finnes innen realfag må det gjennomføres flere 

slike rollemodelltreff der man sørger for at elevene får se ulike rollemodeller og hva de holder 

på med. Veldig mange elever har ofte en liten innsikt i hva man bruke realfag til og hvor 

mange yrker som kan knyttes inn i realfag (Bøe M. V., 2012) og  (Henriksen, Dillon, & 

Ryder, 2014). 

Som en del av den grunnleggende allmenndannelsen står det i læringsplakaten at skolen skal 

gi opplæring i:  

«leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan 

gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid» 

(Utdanningsdirektoratet, 2006) 

Det dette sitatet som er hentet direkte fra læringsplakaten viser at elever skal kunne ta et 

«ekte» velbegrunnet og velinformert valg når de skal velge utdanning både etter tiende klasse 

og på et høyere nivå, og at skolen skal være med på å legge til rette for at elevene skal kunne 

klare det. 

http://www.rollemodell.no/
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Mye av den norsk forskning viser at elever ofte ikke vet hvor viktig realfag er i mange yrker, 

også i yrker som man ikke tenker på er realfaglige (Bøe & Henriksen, 2013). Dette gjelder for 

eksempel frisør, sykepleier, snekker og elektriker (Bøe & Henriksen, 2013) som er yrker der 

man bruker kunnskap fra realfag i en veldig stor grad uten at man nødvendigvis «vet» det. 

Som et resultat av dette er at elevene ikke tar et godt nok informert valg om utdanning, om de 

tror at man bare kan studere realfag om man er supersmart, eller om man tror at realfag ikke 

handler om mennesker, men bare om ting. En vanlig misoppfatning er også at elevene tror at 

realfag bare passer for noen typer mennesker (Bøe & Henriksen, 2013). 

Gjennom realfagssatsingen generelt får mange rekrutteringstiltak støtte av staten. Dette skal 

være med på å hindre forskjell mellom ulike fylker og skoler. Dette bunner da ut i at 

samfunnet skal ha nok realfagskompetanse i framtida, og at alle elever skal kunne ta 

velbegrunnede valg når det kommer til sin utdanning. Dette ligger også fast i læringsplakaten 

(Utdanningsdirektoratet, 2006), der det står som tidligere sitert at elever skal kunne ta 

velbegrunnede valg når det kommer til utdanning og yrkesvalg. 
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2 Litteraturgjennomgang av tidligere 

forskning og teori  

I denne delen av oppgaven kommer jeg til å presentere tidligere forskning som er gjort på 

tematikken rundt bruk av rollemodeller og eksperter i klasserommet. I tillegg vil jeg beskrive 

det teoretiske bakteppet for denne oppgaven. Det har tidligere vært gjort en del forskning på 

hvordan elever opplever besøk av «eksperter» eller rollemodeller som det er i dette tilfellet. 

Denne forskningen viser at elever i stor grad har positive erfaringer ved slike besøk 

Henriksen, Dillon og Ryder (2014), Jensen (2016) og Lykkegaard og Ulriksen (2016). 

Litteraturen som blir gjennomgått og presentert i dette kapitelet er bare en liten brøkdel av all 

forskning som har blitt gjort på bruk av eksterne rollemodeller for å rekruttere elever til 

realfag. All forskning som trukket frem i dette kapitelet har vært gjort på realfagene. Det 

finnes også forskning som er gjort på generelt bruk av rekrutteringsprosjekter. Disse har jeg 

valgt å ikke bruke som en del av den teoretisk bakteppet i denne oppgaven som har en retning 

mot realfag og hvordan man skal kunne øke rekruttering av elever til realfag.  

2.1 Litteraturgjennomgang av tidligere forskning  

For mange elever virker det å velge realfag på videregående og høyere utdanning som en 

innsnevring av valgmulighetene for yrkesvalg etter endt utdanning (Henriksen, Dillon, & 

Pellegrini, 2014). Om man velger realfag må man bli lege eller ingeniør, er den oppfatning 

som mange elever har (Schreiner, Henriksen, Sjaastad, Jensen, & Løken, 2010). Dette 

sammen med at mange er av den oppfatningen at realfag er vanskelig, gjør at unødvendig 

mange elever kvier seg for å velge fordyping i realfag og matematikk både på videregående 

skole og høyere utdanning.  

En god del elever velger realfag i videregående skole primært av strategiske grunner og 

nesten på tross av egne interesser (Bøe & Henriksen, 2013), dette kan skyldes et stort ønske 

hos en selv eller foreldre om å holde alle muligheter åpne. Det kan igjen gi frafall under 

studier da det kan være vanskelig å fullføre realfagene hvis interessen og dermed 

motivasjonen for valget er lav. 
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Mange tidligere forskningsprosjekter (Henriksen, Jensen, & Sjaastad, 2014), (Jensen, 2016), 

(Hermanrud, 2015), (Mehli, 2014) har sett på bruk av rollemodeller, eksperter og autentiske 

situasjoner i klasserommet for å øke rekruttering til realfag på videregående skole og høyere 

utdanning.  

Sentrale, velkjente og viktige prosjekter som har sett på ulike faktorer som påvirker valg hos 

skoleelever i Norge er blant andre IRIS 

(http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/iris/), ROSE (Schreiner, 2006) og Vilje-

con-valg (http://www.naturfagsenteret.no/c1515601/prosjekt/vis.html?tid=1512157) . Store 

prosjekter som er blitt gjennomført i andre land er for eksempel ASPIRES 

(http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/index.aspx) i 

Storbritannia. 

2.1.1 Tidligere forskning på elevers valg og bortvalg av realfag 

Interests & Recruitment in Science (IRIS) var et internasjonalt samarbeid mellom fem 

forskjellige land og seks ulike akademiske institusjoner. Dette var et prosjekt som tok 

utgangspunkt i resultatene fra ROSE-prosjektet (blir beskrevet litt senere). Dette prosjektet vil 

heretter bli omtalt som IRIS. Dette prosjektet jobbet for å få en bedre forståelse av hvorfor 

elever velger eller ikke velger realfag.  

Forskerne studerte hvilke ulike faktorer som gjør at elever velger eller velger bort realfag. Det 

er lagt sterk vekt på hvilke holdninger som står sterk hos eleven og i samfunnet og kulturen de 

er en del av. IRIS ser i all hovedsak på studenter på høyere utdanning og hva som gjør at de 

har valgt den utdanningen de har og hvilke faktorer som gjør at de holder seg der eller 

dropper ut av utdanningen. Studien undersøkte blant annet hvorfor studenter faller fra 

realfagsutdanninger.  

Det forskerne blant annet konkluderer med er at holdninger til fagene er bare en av mange 

faktorer som er avgjørende når studenter og elever skal velge fag på videregående og høyere 

utdanning, men at interesse for fagene er veldig viktig (Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014). 

IRIS-boken avslutter med et kapittel som beskriver hvordan man skal forbedre deltagelse i 

realfag, da med hensyn på høyere utdanning. Det som blir trukket frem er igjen at elever har 

liten kunnskap om hva man kan bruke realfag til. Da særlig jenter tror ikke at realfag er for 

dem (Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014). Det som blir konklusjonen på dette i det kapitlet er 

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/iris/
http://www.naturfagsenteret.no/c1515601/prosjekt/vis.html?tid=1512157
http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/index.aspx
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at rekrutteringstiltak blir best om de får tid til å «virke», ved at studentene får møte 

rollemodellene flere ganger og at det ikke bare blir et enkelt møte. I slike møter mellom elev 

og rollemodell er det viktig at det er et «ekte» møte, det vil si at rollemodellen må fremstå 

som autentisk og fremstille seg og sitt på en ekte måte (Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014, s. 

375). Det gjør at elever vil kunne bli fanget av interessen og engasjementet til rollemodellen. 

Et interessant perspektiv som kom frem til forskerne var det de kalte det skandinaviske 

paradokset (Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014, s. 7). Det vil si at selv om samfunnet er veldig 

likestilt og kjønnsnøytralt på en veldig grunnleggende basis, var det et helt tydelig 

kjønnsskille når man så undersøkte valg av utdanning på realfagssiden. Forskerne fant at 

gutter trakk mest mot fysikk og teknologi når de skulle velge utdanning, i motsetning til jenter 

som trakk mer mot biologi- og kjemidelen av realfag. I disse funnene var det flere unntak, 

men det var overordnet likevel en signifikant forskjell blant de skandinaviske landene, man 

fant det ikke på lignende måte i de andre landene som var en del av IRIS-prosjektet. Dette er 

et kjent fenomen som også er funnet i annen forskning tidligere (Schreiner, Henriksen, 

Sjaastad, Jensen, & Løken, 2010). 

ROSE (The Relevance of Science Education) var et stor internasjonalt prosjekt som så på 

hvilke holdninger man knytte til de som velger realfag blant 15 åringer i ulike land. Dette var 

en stor spørreundersøkelse som besto av avkrysningsspørsmål om holdinger til realfag. 

Prosjektet hadde med seg land fra alle kontinenter slik at resultatene kunne speile en svært 

variert deltagermengde. I dette prosjektet var utgangspunktet at de ønsket å finne ut hvilke 

holdninger 15-åringer hadde til naturfag, både når det gjelder interesser, erfaringer og 

framtidsplaner.  

Dette prosjektet var forgjengeren til både Vilje-con-valg og IRIS-prosjektet som tok hele 

tankegangen bak holdninger til realfag blant elever videre. Formålet til ROSE-prosjektet var 

ikke å teste måloppnåelse i realfag som i PISA eller TIMSS, men heller å undersøke 

holdninger og motivasjonsaspekter hos elevene i realfag.  

Schreiner konkluderte i sin doktorgradsavhandling, basert på resultatene for de norske 

deltagerne i ROSE-prosjektet, blant annet med at elevers interesse for realfag er 

kjønnsspesifikk (Schreiner, 2006). Dette er noe som forskerne også fant igjen i forbindelse 

med IRIS-prosjektet.  
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Jeg har valgt å nevne ROSE-prosjektet i denne sammenhengen da dette prosjektet er 

utgangspunkt i veldig mye av den nyere forskning på denne tematikken, hvor blant annet IRIS 

og Vilje-con-valg har tatt utgangspunkt i resultatene fra dette prosjektet. Dette til tross for at 

prosjektet begynner å bli noen år gammelt og at det finnes mye nyere forskning på dette som 

også kommer med de samme resultatene som man finner i ROSE-prosjektet. 

Vilje-con-valg var et prosjekt som hadde for poeng å studere elevers valg og bortvalg av 

realfag i videregående skole og høyere utdanning. Dette prosjektet skulle finne direkte og 

anvendbar kunnskap om hvordan man skulle få flere elever til å velge realfag generelt, og for 

å oppnå en bedre kjønnsbalanse på realfagstudier. Vilje-con-valg ble ledet av 

Naturfagssenteret og Fysisk Institutt ved Universitet i Oslo. Vilje-con-valg har mye av den 

samme tematikken som man finner igjen i IRIS-prosjektet (Schreiner, Henriksen, Sjaastad, 

Jensen, & Løken, 2010). Den store forskjellen mellom disse to er at Vilje-con-valg har et 

nasjonalt perspektiv på forskningen mens IRIS er et internasjonalt prosjekt.  

Vilje-con-valg fant at ungdommene selv uttrykte at egne interesser og selvrealisering var det 

aller viktigste for valg av realfag både i videregående skole og høyere utdanning. Videre fant 

de at både elever og studenter forventet å møte interessante fag de ville trives med, men de 

forventet også at realfagene skulle være krevende. Flere jenter enn gutter var bekymret for om 

de var flinke nok til å klare fagene (Bøe & Henriksen, 2013).  

I Vilje-con-valg så forskerne også på hvilke personer som er med og engasjerer elever til å 

velge realfag på høyere utdanning. Basert på Vilje-con-valg-data fant Sjaastad (2011) at 

såkalte signifikante personer, som hadde en personlig relasjon til studentene, hadde størst 

innflytelse på studentenes valg. De påvirket ved å gi informasjon og vise fram realfagene, 

være rollemodeller for fagene, og ved å hjelpe ungdommene med å bli kjent med seg selv. 

Forskerne i Vilje-con-valg fant også at jenter vektlegger andre personer av betydning for 

studievalg høyere enn gutter. Forskerne fant at den generelle læreren scoret lavt som en 

betydningsfull person i dette perspektivet mens det var noen enkeltlærere som hadde hatt stor 

betydning (Schreiner, Henriksen, Sjaastad, Jensen, & Løken, 2010).  

Et annet interessant poeng som kom frem i dette prosjektet var da at gutter mye lettere kunne 

se for seg en asosial tilværelse, der jenter i motsetning setter det sosiale livet rundt studiene 

høyt. Her viser undersøkelsen veldig stor forskjell mellom jenter og gutter når det kommer til 

disse faktorene som omhandler tilpasset undervisning, oppfølging av forelesere og trivsel med 
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medstudenter (Schreiner, Henriksen, Sjaastad, Jensen, & Løken, 2010). Der dette var viktig 

for valget hos jenter, men ikke like viktig hos guttene når de skulle velge. Dette er kjennetegn 

som forskere har funnet i flere ulike prosjekter. 

ASPIRES er et britisk prosjekt som undersøkte hvorfor så få britiske ungdommer velger 

realfag på et høyere nivå. Prosjektet undersøkte elever som var mellom 10-14 år gamle og 

hvorvidt de hadde ambisjoner om å studere realfag videre på et høyere nivå (Archer, et al., 

2013). Det denne forskningen fant, var at elever som var positiv til realfag på et tidlig stadium 

av utdanningen, hadde høyere sannsynlighet for å velge realfag senere (Archer, et al., 2013). 

En annen faktor som forskningen fant som viktig i dette prosjektet var familien og slekt sin 

holdning til realfag. 

Som en del annen forskning viser også ASPIRES at verken elever eller foreldre/foresatte vet 

mye om hvor stor diversitet det er i realfag, og hvor realfag kan ta elevene videre (Archer, et 

al., 2013). Et annet interessant funn som ble gjort i ASPIRES var at man fant størst 

ambisjoner for en videre karriere innen realfag om man var mann, asiatisk og har et 

familiemedlem som jobber innen realfag eller realfagsrelatert jobb. De som hadde minst 

sannsynlighet til å se for at realfag er «for meg» er jenter, som ikke har familiemedlemmer 

som jobber med noe som kan knyttes inn mot realfag (Archer, et al., 2013). Dette prosjektet 

støtter opp under forskningsresultatene som man blant annet finner i prosjekter som IRIS, 

Vilje-con-valg. Man kan derfor konkludere med at problematikken er genuin. ASPIRES 

konkluderer blant annet med at man må bryte ned forventingene til hva en realist er og ser ut 

(Archer, et al., 2013). 

 

Mye av forskingen som er gjort på realfagsrekruttering er gjort på hvilke faktorer som kan 

være med å gjøre at flere jenter velger realfag på videregående og høyere utdanning. Tallens 

klare tale sier at selv om det er flest jenter som tar høyere utdanning (60 %) er det ikke veldig 

mange av disse som velger realfag. Naturvitenskaplige og tekniske fag er det eneste 

fagområdet gutter fremdeles er i flertall (68 % av studentene), rapporten fra Ekspertgruppa for 

Realfag (2014) har undersøkt dette.  

Her finner man flere forskningsartikler og materiale fra rekrutteringsarbeid som er helt direkte 

knyttet inn mot jenters valg av realfag (Jensen & Bøe, 2012). Dette arbeidet er gjort for at å 

øke andelen jenter som velger realfag, og for å forstå bedre hvorfor jenter er i mindretall i en 

del av disse. Dette gjelder spesielt fysikk og teknologi, men jenter er i flertall i for eksempel 
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biologi og farmasi (Ekspertgruppa for Realfag, 2014). For selv om andelen av elevene som 

velger realfag har økt (Ekspertgruppa for Realfag, 2014), er forholdet mellom jenter og gutter 

som velger det omtrent det samme. 

Mye forskning finner at jenter ofte har en lavere mestringsforventning enn gutter (Bøe M. V., 

Henriksen, Lyons, & Schreiner, 2011). Dette bør endres og samtidig bør man prøve å øke 

interessen for realfag. Dette gjelder både blant gutter og jenter. Disse aspektene er viktige å 

nevne i en masteroppgave som denne, selv om designet i prosjektet ikke legger opp til å 

studere kjønnsaspekter under denne studien. I IRIS-prosjektet ville man ha sagt at den dårlige 

mestringsforventningen hos jenter er «kulturens feil», ikke jentenes. Det vil si at stereotypiske 

oppfatninger og hvilke mekanismer vi bruker når vi oppmuntrer (eller ikke) barn vil kunne ha 

en betydning for videre interesse og mestringsfølelse i fagene (Henriksen, Dillon, & Ryder, 

2014). 

IRIS ønsker altså at kulturen bør endres slik at jenter opplever like stor mestringsforventning 

som gutter. Når det kommer til interesse finner Schreiner (2006) at den er forskjellig mellom 

kjønnene og at realfagene kan bli bedre på å vise frem tematikken som jentene er mest 

interessert i, i realfag. Dette betyr da at det ifølge Schreiner (2006) er «fagenes feil» som ikke 

viser frem god nok bredde innen tematikken. Jenter er ofte mer opptatte av idealistiske 

aspekter ved fagene enn hva gutter er. Jenter synes ofte at klima, bærekraftig utvikling er 

temaer som er interessant. Mens gutter er mer opptatte av teknologi, fysikk og lignende 

temaer. Forskning som sier dette er blant annet (Schreiner, Henriksen, Sjaastad, Jensen, & 

Løken, 2010), (Bøe & Henriksen, 2013) og (Kjærnsli, Lie, Olsen, & Roe, 2007). 

2.1.2 Realfagssatsing og forskning om og på 

rekrutteringsprosjekter 

Det er pr dags dato stadig ny forskning som viser at dagens samfunn trenger flere realister 

(Ekspertgruppa for Realfag, 2014), men at det ikke er den samme typen realist som samfunnet 

trengte for 10-15 år siden. Det har i det siste året skjedd en kraftig endring med bakgrunn i 

oljemiljøet, der man ser at fagpersoner innad i dette fagmiljøet ikke lengre er like attraktive 

som før, mens personer innen miljø og bærekraftig utvikling blir stadig mer etterspurt.    
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Det er satt i gang mange ulike tiltak for å styrke realfagene generelt, og stimulere flere unge 

til å velge realfag spesielt. Kunnskapsdepartementet lanserte våren 2010 en ny strategiplan 

kalt for «Realfag for framtida» (Kunnskapsdepartementet, 2010). Målene med dette tiltaket 

var blant annet at de ønsket en generell økning og satsning på realfag både på barne-, 

ungdoms- og videregående skoler. Et punkt som ble lagt vekt på i denne strategiplanen var en 

større satsning for å øke rekruttering blant jenter til fagene som tidligere har vært veldig 

guttedominerte. 

I 2015 kom det en ny strategiplan som avløste den gamle. Denne nye strategiplanen, som har 

fått navnet «Tett på realfag», har som hovedpunkter å styrke realfagskompetansen og 

motivasjonen både blant elever og lærere (Kunnskapsdepartementet, Tett på realfag, 2015).   

En av grunnene til at det har blitt brukt mye tid og ressurser på tiltak for å styrke realfagene, 

er at man har sett et underskudd av ferdigutdannede med realfagsbakgrunn sammenlignet med 

etterspørselen. Den siste tida har vi hatt ganske stor innvandring med realfaglig kompetanse, 

og nedturen i oljesektoren har bidratt til økt arbeidsledighet blant enkelte grupper ingeniører. 

Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå tilsier nå at det blir relativt godt samsvar mellom 

tilbud og etterspørsel av realfaglig arbeidskraft framover. 

Pr 2016 ser vi at det er en kraftig nedgang i etterspørselen etter oljeingeniører som følge av en 

kraftig nedgang i denne industrien. Dette har ført til at mange med denne kompetansen har 

blitt permittert eller omskolert. Som følge av disse endringene i samfunnet kan man tenke seg 

at det fremover kan bli en større etterspørsel etter kandidater med en mer miljørettet 

realfagsbakgrunn, for å kunne ivareta det såkalte grønne skiftet. Det vil alltid være behov for 

personer som har realfaglig bakgrunn, men som i andre yrkesretninger vil behovet variere 

etter hvilke krav som ligger i samfunnet.  

Endringer i arbeidsmarkedet betyr i midlertidig ikke at tiltak som Rollemodell.no er blitt 

overflødige. Det er fremdeles like viktig som tidligere å sikre kvalifiserte kandidater til 

arbeidsliv. Det er også viktig å sørge for at alle ungdommer tar et fritt og informert 

utdanningsvalg. Basert på IRIS-prosjektet argumenterte Henriksen, Dillon og Pellegrini 

(2014) for at manglende informasjon om varierte muligheter i realfagene, samt kulturelle 

stereotypier og kjønnsroller, gjør ungdoms realfagsvalg for dårlig informerte (Henriksen, 

Dillon, & Pellegrini, 2014). 
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Det har også vært gjennomført forskning på helt konkrete rekrutteringsprosjekter der jeg kan 

nevne eksempler som: Ent3r, Jentedagen på NTNU, «Kraftfull fysikktime». Felles for alle 

disse tiltakene er at de ønsker å ufarliggjøre realfag samtidig som det skal gjøre at flere velger 

realfag, og vise frem noe av diversiteten som finnes innen realfag både innen studieretninger 

og yrkesretninger. 

2.1.3 ENT3R 

Ent3r realfagstrening er et rekrutteringstiltak som er rettet mot tiende-klassinger og elever på 

VG1 og VG2. Hovedformålet er å gjøre at flere velger realfag i tillegg til å styrke kompetanse 

og motivasjon i fagene generelt. Tiltaket er et studentdrevet motivasjonsprogram der elever 

og studenter møtes en gang i uka, i to timer og løser realfaglige oppgaver (ENT3R, 2016). 

Gruppene består av flere elever på sammen alderstrinn sammen med et par mentorer som 

jobber sammen for å løse ulike realfagsspørsmål. Økten begynner ofte med en praktisk øvelse 

før elevene får individuell oppfølging og jobber med det elevene selv føler de må forbedre seg 

på. Mentorene/rollemodellene i dette tilfellet er studenter fra det lokale studiestedet som 

ønsker å være med og engasjere flere elever til å velge realfag (ENT3R, 2016). Ent3r er et 

nasjonalt rekrutteringsprosjekt som har grupper ved alle de store utdanningsinstitusjonene.    

Et av hovedpoengene til ENT3R at det skal være med å gi mestringsfølelse innen realfag. 

Ent3r driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og er derfor underlagt 

Kunnskapsdepartementet. Det er et gratis og nasjonalt tiltak for elever. I 

forskningssammenheng har ENT3R blitt analysert av blant andre Jensen & Sjaastad (2013), 

som undersøkte hva tiltaket hadde å si for motivasjon hos elever for å velge realfag senere.  

Ent3r som prosjekt som har som hovedoppgave å motivere og hjelpe elever med realfag ved 

bruk av mentorer. Artikkelen til Jensen & Sjaastad (2013) tar for seg hvordan bruken av slike 

mentorer kan være med på å øke elevers egeninteresse for realfag og styrke andre faktorer 

som er viktige for realfagsvalg.  

Prosjektet var knyttet spesielt opp mot matematikk da undersøkelsen ble gjennomført. I 

senere tid har Ent3r fått et mer generelt realfagspreg. Jensen & Sjaastads artikkel (2013) 

trekker frem 4 hovedpunkter som var avgjørende for elevene var til stede under Ent3r 

undervisningen: 
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- Bruk av realfagstudenter som mentorer 

- Hvordan undervisningen som ble gitt av mentorene 

- Lage en positiv atmosfære rundt realfag 

- Mellommenneskelig relasjon mellom elevene som kom på Ent3r øktene og mentor 

(Jensen & Sjaastad, 2013) 

Disse faktorene viser at relasjonen og det å faktisk bli sett av mentorene og det å ha et fast 

møte er med på å engasjere elever. Dette igjen kan føre til at elever synes at realfag er 

interessant. Artikkelen konkluderer med at man ikke kan si noe om disse elevene som deltok i 

prosjektet kommer til å velge realfag på et høyere nivå, men at de fikk en økt motivasjon og 

engasjement for realfag (Jensen & Sjaastad, 2013). 

2.1.4 JENTEDAGEN 

Jentedagen, som avholdes ved for eksempel NTNU, er tiltak som har for mål å rekruttere flest 

mulig jenter til realfagsstudier. Dette tiltaket er tilrettelagt for jenter som går siste året på 

videregående skole og tar R2 (NTNU, 2016). R2 er realfagsmatematikk som blant annet 

kreves for å komme inn på sivilingeniør.  

Under Jentedagen får jenter fra hele landet og som er engasjert innen realfag mulighet til å se 

hva for eksempel NTNU har å tilby innen realfagsutdanninger (NTNU, 2016). Dette gir 

muligheter for jenter til å møte andre som har de sammen interessene som en selv, og de får 

møte studenter på NTNU som bare er noen få år eldre enn dem selv. Det er skrevet flere 

artikler som tar utgangspunkt i dette tiltaket. Blant disse finner man artikkelen til Jensen & 

Bøe (2012) som så på hvilke påvirkninger et slikt direkte rekrutteringstiltak kan ha.  

Resultatet av denne forskningen var primært at slike tiltak gjorde at jentene ble mer sikre på 

hva de skulle velge når de skulle velge høyere utdanning. Mange av deltakerne rapporterte at 

etter å ha vært med på Jentedagen, trodde de at et realfagsstudium ville bli enda mer krevende 

enn de trodde før de kom. Likevel hadde de også fått økt forventning om at de selv kunne 

klare å fullføre utdanningen. Grunnen til dette så ut til å være NTNU-studentene, til tross for 

at studiet var vanskelig av og til, likevel viste og forklarte at «vanlige folk» som dem klarte 

det, med god innsats og støtte.  

 



 

15 

 

Det denne artikkelen blant annet konkluderer med, er at det er viktig for elever å møte 

rollemodeller eller eksperter som er autentiske slik at det er lettere for elever å oppleve 

troverdighet ved det som bli lagt frem i motsetning til om en lærer forteller noe som elevene 

ikke kan relatere seg til. En annen faktor var at jentene som ble med på undersøkelsen i 

ettertid trakk frem at de opplevde studiene som ble fremlagt som oppnåelige, selv om de var 

krevende. Rollemodellene som jentene møtte ga elevene inntrykk av at studiet var mulig å 

gjennomføre og at disse rollemodellene var helt normale mennesker og ikke genier innenfor 

sitt felt (Jensen & Bøe, 2012). 

2.1.5 Kraftfull fysikktime 

Kraftfull fysikktime er et tiltak som blir gjennomført av Energi Norge for å få dagens elever 

til å velge en kraftrelatert ingeniørutdanning (EnergiNorge, 2016). Programmet skal gjøre at 

flere elever velger denne retningen når de etter hvert skal velge utdanning. Kraftfull 

fysikktime tar elevene ut av vanlig klasseromundervisning og de blir istedenfor undervist av 

ingeniører som jobber med ulike arbeidsoppgaver relatert til Energi Norge. Dette skjer i 

samarbeid med klassenes lærere i fysikk.  

Tiltaket er ment for fysikklasser på videregående både på VG2 og VG3 som da skal jobbe 

med problemstillinger som kraftingeniører jobber med (EnergiNorge, 2016). Formålet med 

tiltaket er at det skal motivere elever til å velge studieretninger som gjør at de etter hvert kan 

søke seg jobber innen denne bransjen. Energi Norge ønsker å vise frem noen av hva man 

jobbe med som kraftingeniør. Våren 2015 ble det levert en masteroppgave som har tatt for seg 

dette tiltaket og sett på bruken av det (Hermanrud, 2015). Oppgaven konkluderer blant annet 

med at bruk av tiltak der bedrifter kommer og har undervisning i klasserommet har en viss 

effekt på elevene. Det er viktig at det er et samsvar mellom hva elever, lærer og bedrifter 

forventer slik at disse kan bli møtt i klasserommet (Hermanrud, 2015). Dette prosjektet har 

knyttet til seg bedrifter som på etterspørsel drar ut til fysikklasser og har 

undervisningsopplegg der elevene blant annet få ta og føle på hvordan ingeniørene jobber 

med ut i bedrifter (EnergiNorge, 2016). Hovedhensikten er å være med å øke rekruttering til 

realfag men samtidig mer spesifikk rekruttering inn mot fornybar energi.     
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2.2 Forskningsarbeid som kan knyttes til 

masterprosjektet    

En interessant artikkel for dette masterprosjektet er Allen, Rogers & Maltese (2016) som 

undersøkte hvilke faktorer som påvirker når naturfagslærere skal undervise i 

karrieremuligheter. Et poeng som da ble tatt opp i artikkelen er at mange lærere ikke vet hvor 

stor diversitet og hvor mange muligheter man har innenfor yrkeslivet om man velger å studere 

realfag på et høyere nivå (Allen, Rogers, & Maltese, 2016). Det artikkelen blant annet 

konkluderer med er at lærerne veldig gjerne vil vise frem diversiteten innen yrker der man 

bruker realfag, men de vet ikke selv hvordan de skal kunne gjøre dette i praksis. Lærerne 

opplevde at de manglet en del ressurser for å kunne gjøre dette effektivt i klasserommet 

(Allen, Rogers, & Maltese, 2016). Lærerne oppgir ofte at de ikke har nok kunnskap for å 

gjøre dette til en reell formidling til elevene. 

Bruk av naturtro og virkelighetsnære erfaringer for elever er noe som det har blitt forsket mye 

på i de siste årene. Blant disse forskningsarbeidene finner vi artikkelen til Mehli (2013) om 

bruk av reelle situasjoner og autentiske erfaringen for elever, og hvorvidt erfaringene som 

skjer utenfor klasserommet kan være med å skape engasjement og motivasjon for realfag. 

Artikkelen trekker blant annet frem at læring har en sosial dimensjon. Gjennom bruk av felles 

språk, ressurser, verktøy og hjelpemidler blir elevene i prosjektet knyttet sammen i en sosial 

dimensjon der læringen står sterkt (Mehli, 2013). Denne artikkelen har selv fysikk i fokus, 

men hovedkonklusjonen kan overføres til andre realfag: elever må oppleve faget som 

autentisk og viktig for hverdagslivet. Det vil si at elevene må se realfag i et praksisfellesskap 

og miljøer der fagene benyttes utenfor klasserommets fire vegger. Videre konkluderer 

artikkelen med at nytteverdien av faget og læreren selv er viktig for valgene som skal tas om 

videre yrkes- og studievalg (Mehli, 2013). 

Doktorgraden til Mehli (2014) undersøker da også bruken av autentiske læringssituasjoner og 

hvordan disse kan gjøre at faget blir mer forståelig for elever. Dette er noe som man også kan 

knytte inn mot bruk av autentiske rollemodeller. Det vil gi en annen innsikt i hva realfag i 

dette tilfellet er og hvordan man kan bruke fagene videre i studier. 
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En annen interessant artikkel er Lykkegaard & Ulriksen (2016) om rollemodeller. Artikkelen      

ser på bruk av rollemodeller i Danmark for å få flere elever til å velge realfag på høyere 

utdanning. Prosjektet har studert hvorvidt det å ha rollemodeller gjør det mer interessant for 

elever å velge realfag når de senere skal velge yrkesretning. Bakgrunnen for studien er at 

elever som ikke har foreldre eller andre familiemedlemmer som jobber med realfag eller 

realfagrettet yrker ofte må bygge sine forventinger om hvordan det er å studere realfag basert 

på hvordan dette blir fremstilt i media og andre kilder (Lykkegaard & Ulriksen, 2016). Når 

elever skal velge utdanning må de sammenligne deres forestilling av hvem de er selv, med 

forventningene til hvordan den prototypiske studenten for ulike utdanninger er. De må så 

prøve å se for seg om de vil kunne passe inn i dette miljøet som de velger (Lykkegaard & 

Ulriksen, 2016). 

Prosjektet til Lykkegaard og Ulriksen (2016) gikk ut på at elever fikk møte flere ulike 

rollemodeller fra forskjellige realfagsutdanninger. Der fikk de blant annet ha et en-til-en møte 

med tre ulike rollemodeller, der rollemodellen skulle fortelle om hvordan det var å studere 

den retningen, og eleven fikk mulighet til å stille spørsmål. Dette kaller artikkelen for matcher 

mellom elev og student. Artikkelen konkluderer med at en slik måte å la elever selv møte 

rollemodeller på kan ha en stor betydning for elever, og anbefaler at dette er noe flere elever 

må få muligheten til. Prosjektet trekker også frem tidsperspektivet som en viktig faktor, der de 

så at når disse matchene skjedde hadde en innvirkning på betydningen av møtet mellom elev 

og rollemodellen. De fant også at gjentatte møter mellom disse var fordelaktig for eleven og 

valg av studieretning (Lykkegaard & Ulriksen, 2016).  

Henriksen, Jensen og Sjaastad (2014) skriver i sin artikkel om bruk av erfaringer fra utenfor-

skolesetting for å øke rekruttering til realfag. De tar altså for seg hvordan man skal kunne øke 

rekruttering til realfag ved å benytte seg av erfaringer som ikke finner sted i klasserommet. 

Forskningen som er gjort på dette tidligere viser at settinger som viser frem et mer autentisk 

realfag ofte, men ikke alltid, bidrar til en økt interesse for fagene (Henriksen, Jensen, & 

Sjaastad, 2014). Tiltak som tar med elevene ut av klasserommet har en tydelig påvirkning på 

interesse og engasjement hos elever (Henriksen, Jensen, & Sjaastad, 2014). Datamaterialet 

som ligger til grunn er hentet fra prosjektet Vilje-con-valg. Dette prosjektet er alt beskrevet 

tidligere i oppgaven.  
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Rapporten konkluderer blant annet med at bruken av ut-av-skole-erfaringer og målrettet 

rekrutteringsarbeid er viktige faktorer for å gjøre at flere elever er mer åpen for å velge realfag 

på et høyere nivå. Forskningsarbeid til Henriksen, Jensen og Sjaastad (2014) har undersøkt 

dette og funnet at jenter blir mer motivert og inspirert av tv-serier enn gutter.  

Forskere som har sett disse tendensene prøver å forklare det med at jenter ofte er mer 

personorientert enn gutter er (Henriksen, Jensen, & Sjaastad, 2014). Hovedpoenget ved å 

bruke ut-av-klasserom-erfaringer er å vise at realister og personer som jobber med 

realfagrettede jobber er «slik som deg og meg». Dette gjør at noen av fordommene mange har 

til realister faller bort (Henriksen, Jensen, & Sjaastad, 2014). Det kommer også frem at bruk 

av ut-av-skole-erfaringer har mer å si for engasjementet enn målrettet rekrutteringsarbeid. 

Med målrettet rekrutteringsarbeid mener man i denne settingen at studenter og ulike 

universitet kommer og prøver å få elever til å velge den linjen eller den skolen for videre 

utdanning. Dette vil være mer avgjørende jo nærmere eleven er å bestemme hva man vil 

studere, hvor man vil studere eller lignende.  

En svensk artikkel (Andrée & Hansson, 2012) har undersøkt hvordan og hvilke faktorer som 

er avgjørende når det kommer til rekrutteringsarbeid for realfag. Der forfatterne har undersøkt 

et stort rekrutteringsarbeid som ble gjennomført i Sverige. Dette var et rekrutteringsarbeid 

som var basert på filmer som skulle være med å motivere og engasjere elever til å synes at 

realfag er interessant. Som i andre land ønsker også Sverige å øke andelen elever og studenter 

som velger realfag. Denne undersøkelsen fant fire hovedtrekk som kan være viktig å fremvise 

når man ønsker å rekruttere elever til realfag. Disse var: 

- Realfag er ønskelig fordi det gir ungdommer ønskelige kvalifikasjoner  

- Realfag er ønskelig fordi det er forbundet med suksess 

- Realfag er ønskelig fordi det gir mulighet til ungdommer til å utvikle bestem 

kompetanse 

- Realfag er ønskelig fordi realfag er gøy (Andrée & Hansson, 2012). 

Disse punktene som ble trukket frem, viser hvilke faktorer som ble lagt vekt på i dette 

rekrutteringsarbeidet (Andrée & Hansson, 2012). Dette viser at man ofte ønsker å formidle de 

positive sidene ved realfag og hvorfor det er interessant og lurt å velge realfag.  
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2.3 Teori 

I denne oppgave er det to deler av teorien som må presenteres, den ene er Eccles sin 

forventning-verdi modell for prestasjonsrelaterte valg. Denne må utdypes da den er basisen 

for all datainnsamling og analysering av datamaterialet. Den andre delen av dette 

teorikapittelet er motivasjon. Grunnen til at jeg har valg å skrive spesifikt om motivasjon er at 

det er så viktig del av hvorfor elever og studenter velger slik de gjør når det kommer til 

utdanning og yrkesretning senere i livet. 

2.3.1 Ecceles og kolleger sin modell for faktorer som styrer valg 

hos elever 

En viktig del av Rollemodell.no er at rollemodellene skal ut i skolen og dermed være med å 

øke rekrutteringen til realfag og øke motivasjon for å velge realfag ved bruk av seg selv og sin 

erfaring og yrke som verktøy. I dette prosjektet har jeg valgt å benytte meg av Eccels sin 

forventning-verdi modell for prestasjonsrelaterte valg (Eccles, et al., 1983).  Grunnen til at jeg 

har valgt å bruke denne modellen er at den tar for seg ulike faktorer som kan være med å 

påvirke elevers valg når det kommer til studie- og yrkesvalg.  

Eccles og kollegaer har utviklet en modell som ser på hvilke faktorer som er med og påvirker 

elevers valg av fag og videre utdanning. Individets valg av utdanning og yrke er relatert til ens 

motivasjon. Eccles og kolleger har forsket mye på motivasjon for elevenes 

prestasjonsrelaterte valg, som utdannings- og yrkesvalg, og har utformet en sosialpsykologisk 

modell kalt expectancy- value model. Modellen antyder et omfattende sett av faktorer som 

påvirker prestasjonsrelaterte valg, og modellen beskriver relasjoner mellom ulike faktorer 

(Eccles & Wigfield, 2002).  

I følge modellen består prestasjonsrelaterte valg av to hovedaspekter: mestringsforventning 

(expectancy of success) og den subjektive verdi (subjective task value). 

Mestringsforventning omhandler hvor godt den enkelte mener han eller hun vil gjøre i en 

kommende oppgave. Det aktuelle spørsmålet er «vil studenten være i stand til å gjøre dette?” 

og «er studenten flink eller smart nok til å lykkes?”.  
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Den subjektive verdi deles inn i fire komponenter:  

1. Interesse - trivsel (interest - enjoyment) 

2. Måloppnåelsesverdi (attainment)  

3. Nytteverdi (utility value) 

4. Relativ kostnad (cost) (Eccles & Wigfield, 2002) 

Interesse- og trivselsverdi sier noe om hvor interessert individet er i faget, og i hvilken grad 

individet trives med studiet. Denne verdien er knyttet til ”indre motivasjon”. 

Måloppnåelsesverdi sier noe om hvor viktig det er for individets egen selvoppfatning og 

identitet å gjennomføre utdanningen.  

Nytteverdi omhandler hva individet kan oppnå av andre goder ved å gjennomføre utdanningen 

for eksempel høy lønn eller sikker jobb. For elever som velger videregående utdanning, kan 

det også handle om nytteverdi for videre utdanning, for eksempel å ta fag man trenger for å 

komme inn et sted. Denne verdien er knyttet til ”ytre motivasjon”. 

Relativ kostnad dreier seg om hva det vil koste av innsats, krefter og tid å gjennomføre 

utdanningen for individet, sammenlignet med andre utdannings- og yrkesalternativ (Eccles & 

Wigfield, 2002).    

Valg av utdanning når man er yngre er ofte mye mer styrt av miljøet rundt personen og man 

skal være ganske mentalt voksen for å kunne ta valg kun basert på egeninteresse. Elever vil 

bli formet gjennom miljø, og interesser vil kunne avhenge av hvilke personligheter de har 

hjemme og rundt seg på en mer generell basis (Archer, et al., 2013). Elevene vil da gå 

gjennom en prosess der de skal prøve å finne ut hvem de er og hvem de vil bli når de blir 

voksen. Derfor vil egeninteresse ofte være den faktoren som har størst betydning for valg av 

videreutdanning for elever. Likevel vil man ikke kunne fri seg helt fra hva man har blitt 

oppdratt til hjemme. Et forskningsarbeid gjort av Lykkegaard & Ulriksen (2016) viser at når 

elever skal velge utdanning så er det et par “keypoints” hvor elever er enda mer mottagelige 

for input av andre.  Det vil si at i tidspunkt som ligger litt før store valg, i dette tilfellet 

utdanning, vil elever ofte lete etter meningen med å velge enten slik eller slik. Ungdom vil i 

slike perioder være mer mottakelig for påvirkning fra andre (Lykkegaard & Ulriksen, 2016).  
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2.3.2 Motivasjon 

Elever som velger eller tar et bortvalg av realfag har tidligere forskning vist at hovedgrunnen 

til dette kan være at eleven selv tror at de ikke klarer disse fagene eller studieretningen 

(Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014). Med tanke på Eccles-modellen kan man da si at de har 

lav mestringsforventning. Denne tankemåten er særlig utbredt blant jenter som har en veldig 

klar tendens til å mangle selvtilliten til å gå 100 % for realfag (Bøe M. V., Henriksen, Lyons, 

& Schreiner, 2011). Mange elever sitter ofte også med det inntrykket at realfag bare passer for 

de helt spesielt interesserte og ikke nødvendigvis er for alle (Bøe M. V., Henriksen, Lyons, & 

Schreiner, 2011). Elever har også gikk uttrykk for at de vet lite om den store og hele 

diversiteten av alt man kan gjøre med realfag (Bøe & Henriksen, 2013).   

Når forskere snakker om valg eller bortvalg av realfag hos elever er motivasjon en faktor som 

ofte dratt frem. Motivasjon blir ofte delt i to «typer», man skiller mellom den indre og den 

ytre motivasjonen (Ryan & Deci, 2000). Dette handler om hvilke faktorer som gjør at man 

blir motivert for å gjøre eller ikke gjøre noe. 

Som definisjon av hva motivasjon skal forståes som har jeg valgt følgende: 

“Det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like, 

og det som gir den mål og mening” (Imsen, 1998, s. 226) 

Det dette sitatet sier er at all aktivitet som man noen gang gjennomfører vil være styrt av 

motivasjonen. Dette kan igjen knyttes opp mot valg eller bort valg av realfag hos elever. 

Skyldes valget eller handlingen at man oppnår en belønning eller et mål faller dette inn i den 

kategorien man kaller den ytre motivasjonen (Imsen, 1998). Det igjen knyttes ofte til at man 

ser god nytte av å gjennomføre noe, eller å ta det følgende valget. Dette vil si at det er de ytre 

faktorene som gjør at man gjennomfører et valg eller en handling. Eksempel på dette kan 

være at eleven velger fysikk på videregående skole som valgfag fordi eleven ønsker å ha alle 

muligheter åpne ved videre valg. Slik motivasjon kan knyttes til nytteverdi i Eccles-modellen 

(Eccles & Wigfield, 2002). 

Den andre typen motivasjon er det man kaller for indre motivasjon. Det vil si at man selv har 

et indre ønske for valget man tar. Den indre motivasjonen knyttes ofte til at man selv har en 

sterk interesse for å få gjennomført eller finner glede i valget (Imsen, 1998). Dette kan knyttes 

opp mot interesseverdi hvilket er en faktor i Eccels sin modell. Om man er indre motivert for 
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å gjennomføre noe viser det seg ofte at selv de tyngste og vanskeligste oppgavene blir fort 

veldig mye enklere, det handler om det faktum at man da er engasjert og ser en egen verdi i 

det som skal gjøres (Imsen, 1998). 
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3 Tematikk og forskningsspørsmål  

Dette prosjektet har sett på bruk av rollemodeller på ungdomsskoleelever og hvilket utbytte 

elever kan få fra slike besøk i prosessen knyttet til valg eller bortvalg av realfag i 

videregående skole. Interessante forskningsspørsmål som vil bli besvart i denne oppgaven er 

følgende: 

- Hvilke av Eccles-modellens forventning-verdi-faktorer legger rollemodellene mest 

vekt på i sine foredrag? 

- Hvilket utbytte uttrykker elevene at de har fått etter et rollemodellbesøk? 

- Hvordan kan utbyttet bli bedre? 

Denne tematikken har vært interessant å undersøke da det har ikke vært gjort forskning på 

Rollemodell.no før. Det har vært gjort mye forskning på ulike rekrutteringstiltak, men dette er 

det første som ser spesielt på Rollemodell.no. Dette masterprosjektet skal da undersøke om 

det som andre har sett i sin forskning også stemmer for dette rekrutteringstiltaket.  

Rollemodell.no har selv drevet med egen jevnlige interne vurderinger av rekrutteringstiltaket, 

der det sendes vurderingsskjema til lærerne som har hatt besøk av rollemodeller. Det har ikke 

før vært gjort en ekstern undesøkelse av tiltaket som denne oppgaven vil være. 

Denne oppgaven plasseres inn i det store bildet når det kommer til forskning på hvordan 

elever og rollemodellenes opplevelse av skolebesøk. Handler om at det er en stor politisk 

vilje til å øke rekrutteringen av elever og studenter til realfag. Dette viser seg ved at det er 

kommet flere nyere strategiplaner (Realfag for fremtiden, 2010) og (Tett på realfag, 2015) for 

hvordan man skal styrke både realfag generelt i skolen, men også hvordan man skal kunne 

rekruttere flere inn i denne fagkretsen. Dette gjøre man politisk ved å ha blant annet gratis 

tilbud om besøk av rollemodeller og ved å gi støtte til tiltak som bidrar til rekruttering av 

elever til realfag. 

Det er derfor viktig å undersøke hvordan slike rekrutteringstiltaket som Rollemodell.no kan 

virke. Det er derfor jeg har valgt å gjennomføre dette masterprosjektet som tar for seg 

skolebesøk i regi av Rollemodell.no. 

Prosjektet har valgt å se både på rollemodellen og på elevenes utbytte, for å kunne si noe om 

hvordan fremlegget til rollemodellen blir opplevd fra elevenes side. Samtidig som 
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masterprosjektet skal prøve å se om det er rom for forbedring eller hvordan utbytte av 

skolebesøket kan bli enda bedre.  



 

25 

 

4 Metode 

I dette masterprosjektet «Rollemodell.no - en casestudie av elevenes og rollemodellens 

opplevelser ved rollemodell-besøk» har jeg undersøkt hvordan elever og rollemodeller 

opplever skolebesøket. Datamaterialet er samlet inn ved bruk av to fokusgruppeintervju der 

det var fem elever i hver gruppe som ble tatt ut av klassen i etterkant av opplegget til 

rollemodellen. Jeg var til stede under fremlegget til rollemodellene og observerte hvordan og 

hvilke motivasjonspunkter rollemodellen la frem under foredraget. Dette ble notert i 

observasjonsskjema som var basert på Eccles sin modell. Dette skjemaet blir nærmere 

presentert senere i dette kapitelet.    

Dette prosjektet ble lagt til Trondheim i slutten av januar. Grunnen til at undersøkelsen ble 

lagt til denne byen og på det tidspunktet, er at Rollemodell.no gjennomførte et tiltak der de 

sendte ut tilbud til alle skolene i området om å få besøk av rollemodeller i forbindelse med at 

søknadsfristen for videregående skole nærmet seg. Dette var et tilbud til skolene i forbindelse 

med UDV-timene som alle klasser på ungdomsskolen har en time i uka. UDV-timer er 

utdanningsvalgtimer der det er lagt rom for at elever skal kunne bli presentert for ulike 

utdanninger og yrke. 

Fordelen med å bruke denne perioden gjorde at forskningsprosjektet fikk mange skolebesøk 

og rollemodeller å velge mellom på kort tid. Det gjorde også at datasamlingen ble gjort veldig 

tidlig og gav mulighet til å komme tidlig i gang med masteroppgaven. Med tilgang på flere 

skoler og rollemodeller gav dette også en mulighet til å gi en større diversitet til 

datamaterialet. 

Dette prosjektet er en casestudie der jeg har sett på rollemodellbesøk i to ulike klasser, på to 

ulike skoler og fra to ulike rollemodeller. 

En casestudie er en studie der man undersøker få enheter eller caser. Der hver case er en 

avgrenset kontekst (Thagaard, 2013). Det finnes flere ulike typer casestudier, i dette tilfellet 

har jeg valgt at prosjektet skal bruke det man kaller for komparativt opplegg, det vil si at 

hensiktene med undersøkelsen er å sammenligne de ulike casene og undersøke om det finnes 

likheter og forskjeller mellom disse.  
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Enn annen helt klar fordel ved å bruke casestudie i dette prosjektet er at jeg ønsket å gå 

grundigere inn i rollemodellbesøket. Dette ved og både ha elevintervju og observasjon av 

foredraget til rollemodellen. Dermed kan jeg se hvordan et slikt rollemodellbesøk kan 

fungerte. 

4.1 Undersøkelsesmetode 

I denne oppgaven er undersøkelsesmetoden som er benyttet intervju, da mer bestemt 

fokusgruppeintervju av elevene. Det ble også gjennomført observasjon av foredraget til 

rollemodellene.  

Fokusgruppeintervju er en metode der informantene står friere til å respondere og ha en 

diskusjon gående på tvers av gruppen uten at intervjuer skal styre tematikk og gi ordet til 

deltagerne (Halkier, 2010). Dette gjør at intervjumetoden har en mye friere form. Intervjuer 

skal ikke på samme måte som ved et mer vanlig intervju styrer samtalene, men i en større 

grad styre tematikken og derfor være sikker på at man får dekt det man ønsker å undersøke til 

det gitte prosjektet.  

Ved bruk av denne typen intervju vet man ikke helt på forhånd helt hvilke forventinger man 

skal kunne ha til datamaterialet. Det er derfor viktig at intervjuer har tenkt godt gjennom 

hvilke ulike tema man ønsker å få dekt og kommentarer til på forhånd. En annen fordel ved å 

bruke gruppeintervju i motsetning vanlig en-til-en intervju, er at man da på kortere tid få et 

mye bredere datamateriale (Thagaard, 2013). Det vil si at man ikke trenger å gjennomføre så 

mange gruppeintervju for å få ut like stort datamateriale som ved bruk av en-til-en intervju 

(Cohen, Manion, & Morrison, Interviews, 2011). En ulempe ved bruk av gruppeintervju er at 

man ikke kan få den samme dybden som ved en-til-en. Man vet heller ikke på forhånd 

hvordan gruppedynamikken vil slå ut og dermed kan man risikere å få et veldig snevert 

datamateriale (Halkier, 2010). Det er derfor viktig å bruke tid på planlegging av 

datainnsamlingen for å kunne luke bort slike ting som vil kunne true validiteten til 

masterprosjektet (Cohen, Manion, & Morrison, 2011).    

Valget av undersøkelsesmetoden er basert på at ønsket å se om elevene reflekterte noe rundt 

besøket av rollemodellen. Ved å bruke fokusgruppeintervju kan elevene bruke og reflektere 

rundt det de andre gruppedeltagerne har kommentert og komme med egne refleksjoner rundt 

dette. I motsetning til ved bruk at en-til-en intervju krever ikke fokusgruppeintervju samme 
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relasjonsbyggingen mellom deltagere og intervjuer (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

Dette kommer av at relasjonene i en slik type intervju som gruppe/fokusgruppeintervju er 

krever det heller en relasjon mellom deltagerne i gruppen istedenfor mellom 

forskeren/intervjueren og deltagerne i gruppa. Det er likevel viktig at det er en relasjon 

mellom gruppen og intervjuer, da dette vil skape en trygghet og gjøre at deltagerne gir mer av 

seg selv (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

I dette prosjektet var det mest optimalt å bruke gruppeintervju da masteroppgaven ikke krever 

dybdeintervjuer, men heller en mer overfladisk oversikt over hvorvidt elever ser på bruk av 

rollemodeller/eksperter som noe som er fornuftig bruk av tiden på skolen. En annen fordel 

ved å bruke fokusgruppeintervju er at man får en helt annen innsikt på hva de som blir 

intervjuet egentlig tenker. Dette skyldes at intervjuer ikke skal styre intervjuet på den samme 

måten som ved for eksempel et en-til-en intervju. Men i en mye større grad bare følge med og 

sørge for at de som blir intervjuet kommer seg gjennom den tematikken som prosjektet ønsker 

at skal diskuteres. Intervjuguiden/tematikken til intervjuene ligger vedlagt som vedlegg 5. 

En del av datamaterialet ble samlet inn under foredragene til rollemodellene. Det vil si at 

masterstudenten observerte foredraget til rollemodellene. Når man skal observere et slikt 

tiltak er det viktig at forskeren (i dette tilfelle, masterstudenten) blir «akseptert» i den 

settingen som skal bli undersøkt og observert. Om deltagerne opplever at situasjonen blir 

kunstig kan det medføre at observasjonen blir «feil» (Thagaard, 2013). Det var derfor viktig 

for meg under observasjonen av rollemodellene at jeg ikke var synlig i det settingen og kunne 

endre selve situasjonen.   

Dette var da en udeltagende observasjon, der jeg var plassert slik i forhold til elevmassen og 

rollemodellen at jeg ikke skulle ødelegge for interaksjoner mellom elever og rollemodell. Det 

var et bevist valg fra prosjektet sin side, da man ønsket en så reell sitasjon som mulig.  

Observasjonsnotatene fra rollemodellbesøket ble i stor grad notert underveis, men det var 

også en del som ble notert etter at selve foredraget var ferdig. Dette ble notert før intervjuene 

med elevene ble gjennomført. Dette ble gjort fordi jeg ikke ønsket at mine 

observasjonsnotater av foredragene skulle kunne bli farget av hva elevene diskuterte i 

intervjuene i ettertid.   

Skjemaet som ble brukt for notering under foredragene er beskrevet lengre ned i 

metodekapittelet. 
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Under intervjuene med elevene diskuterte vi rundt denne tematikken: 

- Hva vil dere bli når dere bli stor? 

- Hva synes dere om dette opplegget? -> hva likte dere? likte dere ikke?  

- Realfag som hovedtema 

- Hva synes dere om realfag? Gjorde besøket dere mer/mindre nysgjerrige på realfag? 

- Har slike besøk noe for seg? Tror dere andre 10. klassinger vil ha slike besøk? Og 

hvilke andre rollemodeller ønsker dere skulle kommet på skolebesøk om dere kunne 

velge fritt? 

Dette er temaer som jeg opplevde kunne besvare mine spørsmål rundt tematikken i dette 

masterprosjektet. Det var også viktig for meg at vi begynte intervjuet med et tema som alle 

elevene som deltok i intervjuene hadde en formening om.  

Den fullverdige intervjuguiden ligger som vedlegg 5. 

4.2 Utvalg 

I dette masterprosjektet var det flere valg som måte tas før selve undersøkelsen kunne 

gjennomføres. Det første valget som måtte gjennomføres var valg type undersøkelse, siden 

dette er en liten masteroppgave valgte prosjektet å bruke gruppeintervju. Dette har alt blitt 

presentert tidligere i oppgaven. Det neste som måtte bestemmes var antall skoler, 

rollemodeller og elevgruppestørrelse.  

Informasjonsskrivene til både skole, elever og rollemodeller ligger vedlagt som vedlegg 2 til 

4. 

4.2.1 Utvalg av skoler 

For å kunne velge hvilke skoler som være en del av undersøkelsene, tok først masterstudenten 

kontakt med de ansvarlige i Rollemodell.no for å få en oversikt over hvilke skoler og hvilke 

rollemodeller som har sagt seg de ønsker å være med på den uka som Rollemodell.no 

gjennomførte. Så sammen med veiledere gikk prosjektet gjennom listen for å finne spennende 

rollemodeller for å kunne få et så variert datamateriale som mulig. Vi valgte å ha både 

forskjellige rollemodeller og skoler.  
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Dette var et bevisst valg da prosjektet ønsket å ha en variert datainnsamling. I utgangspunktet 

satte prosjektet opp fem skolebesøk i løpet av uken. Dette ble gjort i samarbeid med 

Rollemodell.no, der ansvarlige fra Rollemodell.no tok kontakt med skolene og rollemodellene 

for å undersøke om det var i orden for både rollemodellen og skolen å være en del av dette 

masterprosjektet. På denne kontakten fikk prosjektet godkjenning av tre skoler og det ble 

derfor satt opp disse tre besøkene.   

Alle rollemodellene hadde i utgangspunktet svart at de gjerne kunne tenke seg å være en del 

av masterprosjektet. Det var derfor skolene som ble den avgjørende faktoren for om de ble 

med på prosjektet eller ikke.  

Underveis i denne uken ble det dessverre kluss med den ene skolen så dette intervjuet og 

rollemodellbesøket ble ikke gjennomført.  

4.2.2 Utvalg av elever  

Det ble plukket ut to elevgrupper med 5 elever i hver gruppe. Hvilke elever som ble valgt ut 

til å bli med på fokusgruppeintervjuene ble gjort i samarbeid med klasseleder. 

Hovedgrunnen til at det ble gjort på denne måten var at prosjektet ønsket en så variert 

gruppesammensetning som mulig. Det var derfor hjelpsomt at klasseleder/ansvarlige på 

skolen fikk plukke ut elevene som skulle delta i undersøkelsen. Masteroppgaven ønsket elever 

som turte å komme med egne meninger og som heller ikke var redd for å være uenige eller 

skille seg ut fra mengden. Dette ønsket jeg slik at jeg fikk et så bredt og variert datamateriale 

som mulig til masteroppgaven min. 

Prosjektet hadde som kriterier til gruppesammensetningen, at det skulle være en jevn balanse i 

antall gutter og jenter, og det skulle helst være mellom 4-6 elever. Prosjektet ønsket elever 

som ikke var redde for å snakke i denne typen situasjon som et fokusgruppeintervju er. 

Grunnen til at prosjektet ønsket seg grupper som passet disse kriteriene var at man vil ha et så 

bredt elevsyn i gruppene som mulig. Samtidig som at prosjektet ikke ønsket for store grupper 

slik at noen av elevene i gruppen ikke skulle tørre å komme med sine perspektiver og 

meninger rundt rollemodellbesøket.  
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Det var viktig for prosjektet å få frem så mange elevstemmer som mulig. Derfor ble det veldig 

oppfordret til at alle elevene som ble med på intervjuet skulle kunne være helt ærlig om 

meningene sine til den tematikken som ble diskutert. Det ble også poengtert at det ikke var 

noen rette og gale svar på spørsmålene som ble stilt underveis. Dette at prosjektet ønsket at 

det ble diskusjon underveis.  

4.3 Gjennomføring av datainnsamling  

Når masterprosjektet gjennomførte datainnsamlingen ble det gjort på følgende måte. Jeg dro 

til skolene som hadde sagt seg villig til å være med i prosjektet. Det første som ble gjort etter 

at jeg hadde ankommet skolen var at jeg tok kontakt med personen som var ansvarlig for 

opplegget for den gjelden skolen. Der hadde jeg og kontaktpersonenen liten samtale rundt hva 

som var planen for dagen. Det ble det funnet et grupperom eller område studenten kunne ha 

fokusgruppeintervjuet etter at fremlegget/foredraget av rollemodellen var gjennomført. 

Før selve fremlegget til rollemodellen, hadde jeg og rollemodellen er veldig uformell samtale 

rundt Rollemodell.no. Der man blant annet snakket om hvorfor rollemodellen hadde valgt å 

melde seg som rollemodell, om de synes det var vanskelig å forberede seg til besøket. Disse 

samtalene er ikke inkludert som en formell del av datamaterialet, men det er likevel 

sannsynlig at det som kom fram i samtalene kan ha påvirket observasjonen av foredraget, 

intervjuet og analysene etterpå.  

Under fremlegget til rollemodellen, satt jeg i samme sal som ungdommene og læreren. Der 

hadde jeg et skjema, som vist i analysedelen, som hadde blitt gjort klart på forhånd for å 

notere hvilke knapper rollemodellen trykket på for å gjøre at elevene ble mer engasjert og 

kanskje få lyst til å gå i samme retning som rollemodellen hadde gjort. 

Etter fremlegget bestemte læreren hvem av elevene som skulle være med på 

fokusgruppeintervjuet. Læreren hadde fått noen retningslinjer fra prosjektet på hvilke elever 

man ønsket til intervjuene. Der prosjektet hadde ønsket seg kjønnsbalanserte grupper med 

mellom 4-6 elever som var muntlig aktive og ikke redd for å ta ordet. Etter at elevene ble 

plukket ut, ble disse elevene med meg inn på egnet rom hvor fokusgruppeintervjuet ble 

gjennomført. 

Før selve intervjuet begynte fikk elevene som ble plukket ut til å delta i fokusgruppeintervjuet 

fem minutter med pause der jeg skrev ned de siste observasjonsnotatene til foredraget som 
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hadde vært holdt. Dette ble gjort av to grunner der den ene var at elevene trengte litt pause 

etter 60 minutter med foredrag og den andre grunnen er at jeg ikke ønsket av 

observasjonsnotatene mine ikke skulle være farget av hva som ble sagt under intervjuene.     

Før selve opptaket til fokusgruppeintervjuet ble satt i gang var det en kort samtale mellom 

deltagerne og meg som intervjuer. Der jeg fikk forklart for elevene hva som kom til å skje 

under seansen og at alt som ble sagt under intervjuene ville bli anonymisert og hva disse 

svarene som ble gitt i denne situasjonen skulle bli brukt til. Dette valgte jeg å gjør selv om 

elevene hadde fått informasjon gjennom informasjonsskriv på forhånd.   

4.4 Analyse  

I denne oppgaven har analysen vært preget av at analyseverktøyet har blitt til mens analysen 

har blitt gjennomført. Hovedpunktene det har blitt fokusert på i denne analysen og som guidet 

kodingen er de sammen fem kategoriene som man finner i Eccels sin forventning-verdi-

modell. Det dukket også opp noen andre kategorier under analysen av elevintervjuene. Alle 

kategoriene er nærmere beskrevet litt lengre ned i dette delkapittelet. 

Hovedanalysen har altså har bestått av transkripsjon av intervjuene, koding og å se etter 

fellestrekk hos utsagnene fra elevene som kan være med å svare på forskningsspørsmålene 

som er utgangspunktet for dette prosjektet. Kodingen av disse intervjuene har blitt delt i koder 

som er basert og tatt utgangspunktet i Eccles sin forventning-verdi modell. Koder som har 

blitt brukt under analysen av transkripsjonen er følgende: 

Interesseverdi: Utsagn som tyder på at elevene likte/fant opplegget eller foredrag interessant.  

Måloppnåelse/identitet: Utsagn som tyder på at elevene så eller fant rollemodellen troverdig. 

Viser frem realfagsidentiteter koblet sammen med autentiske erfaring.  

Nytteverdi: Utsagn fra elever som snakker om nytteverdien av realfag, hva man kan bli med 

realfag.   

Ting som kunne vært bedre: Utsagn fra elever som sier noe om ting som kunne vært gjort 

annerledes eller vært forbedret. 

Jobbønsker: Utsagn fra elevene som viser hva de ønsker å bli eller hvilke yrker de kunne 

tenke seg og fått på besøk i lignende sammenheng.   
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Autentisk erfaring: Utsagn fra elevene som tyder på at de setter pris på den autentiske 

erfaringen som rollemodellen kommer inn med. Sterk sammenheng til måloppnåelse og 

identitetskoden.  

Relativ kostnad: Utsagn fra elever som tyder på at realfag kan være tungt og vanskelig. 

Ikke relevant: Utsagn som ikke er relevant for oppgaven.  

De utsagnene som er mest interessant for oppgaven blir presentert i resultatdelen av 

oppgaven. Transkripsjonen av begge intervjuene ligger vedlagt som vedlegg 1. 

Deretter har jeg studert notatene som ble tatt under fremlegget til rollemodellene for å se 

hvilke av de ulike faktorene de selv hadde lagt vekt på når de skulle ha foredraget for elevene. 

Resultatene som kom av dette vil man komme tilbake til under resultatene og diskusjonen. 

Ved å bruke Ecceles sin modell for å analysere observasjonsnotatene etter, hadde jeg helt 

tydelig og konkrete punkter å se etter. Disse punktene ble også brukt når masterprosjektet 

overvar fremleggene til rollemodellene, og det er disse punktene fra Eccles sin forventning-

verdi modell som var utgangspunktet for observasjonsnotatskjemaet. Dette gjorde at selve 

analysejobben ble forenklet da man hadde noe mer konkret å se etter i transkripsjonen av 

fokusgruppeintervjuene. 

En av grunnene til at prosjektet valgte å brukes Ecceles sin modell som grunnlag når man 

skulle analysere transkripsjonen var at momentene fra denne modellen dekker veldig godt 

punktene som er interessante for dette prosjektet. 

Ved koding av observasjonsdelen av undersøkelsen benyttet studenten seg av et egetlaget 

skjema basert på faktorene fra Ecceles sin modell. Det så som følgende ut: 

Kodetype  Rollemodell nr. x 

Interesse og trivsel  

Måloppnåelse  

Nytte  

Relativ kostnad  

Tabelltekst: Denne tabellen viser et uutfylt kodingsskjema for rollemodellforedrag. 
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Etterfølgende vil det komme eksempler på ulike utsagn som ble plassert i de ulike kodetypene 

brukt under observasjonsdelen av innhentingen av datamaterialet.  

Utsagn som typisk ble kodet til interesse og trivsel var når rollemodellen uttalte at 

vedkommende likte realfag, synes at jobben er interessant, eller at de trivdes med det de gjør. 

Utsagn som ble kategorisert til måloppnåelse ble utsagn som når rollemodellen trakk frem at 

utdanningen gav vedkommende noe. Utsagn fra foredragene som ble kodet som nytte var for 

eksempel når rollemodellen trakk frem metoder som vedkommende hadde vært med å utvikle 

for å datere blåmerker. Rollemodellen viste da altså fram hvordan yrket har nytte for medisin 

og jus. Utsagn som ble kodet som relativ kostnad var utsagn der rollemodellen uttrykte at 

fagene under utdanningen hadde vært vanskelige, eller som den ene rollemodellen trakk frem 

at den måtte lære seg tysk flytende som en del av jobben.  

Et problem med denne kodingen er at det har vært litt vanskelig å skille mellom de to 

kategoriene måloppnåelse og nytte. Jeg har valgt å trekke skille mellom nytte og 

måloppnåelse ved at måloppnåelse er noe for enkeltpersonen, mens nytte har vært en mer 

generell del og dermed noe som for eksempel gjelder hele samfunnet, som gir at alle har en 

nytte av det. 

4.5 Reliabilitet og validitet  

Som i all type forskning må man diskutere og nevne påliteligheten og gyldigheten til 

forskningen som har blitt gjennomført. Reliabilitet knyttes til påliteligheten til forskningen 

mens validitet knyttes til forsknings gyldighet (Thagaard, 2013).  

Siden dette er en casestudie av to ulike skolebesøk er det i selve oppgaven er det begrenset 

generaliserbarhet. Derfor vil bare robuste mønstre i resultatene bli presentert som funn, og 

tolkninger av resultatene vil gjøres med støtte i teori og tidligere forskning. Dette vil styrke 

både reliabilitet og validitet. Studien vil gi et innblikk i hvordan rollemodellbesøk kan fungere 

og hva elevenes opplevelser kan bety for mulige forbedringer av Rollemodell.no og lignende 

tiltak. Det må imidlertid gjøres mer forskning for å kunne si mye og generaliserbart om 

Rollemodell.no som helhet. Denne masteroppgaven kan gi verdifulle innspill til hvordan et 

større prosjekt for å forske på Rollemodell.no kan se ut. Selve prosjektet har et lite 

datamateriale siden det bare ble brukt to rollemodeller og to ulike skoler for å samle 

datamaterialet. Dette er med på å begrense gyldigheten til prosjektet.  
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Jeg har vært veldig klar over disse faktorene når oppgaven skal diskuteres og tatt med i 

betraktningene. Et forskningsprosjekt vil aldri kunne være perfekt når man snakker om 

validiteten og relabiliteten til studiet. Man må likevel prøve å gjøre slike endringer at 

prosjektet har så stor troverdighet og pålitelighet i forskningsmiljøet (Cohen & Manion, 

2011).  

Et av områdene som jeg måtte ta hensyn til under forskningsarbeidet var at man måtte lukke 

øynene for egne meninger og tanker når fokusgruppeintervjuene ble gjennomført. Det samme 

gjelder når jeg hadde intervjuene, det var viktig for prosjektet at det ikke skulle være tydelig 

hva man ønsket skulle komme ut og skinne igjennom hva man ønsker å oppnå med intervjuet 

slik at de som blir intervjuet tilpasser sine svar etter hva de tror intervjuer ønsker å høre 

(Thagaard, 2013). Til tross for at studenten jobbet med dette underveis, viser transkripsjonen i 

ettertid at dette kunne vært gjort i en mye større grad. Videre vil det nok alltid være slik i 

kvalitativ forskning at forskeren tolker og analyserer underveis, allerede fra 

intervjusituasjonen. Det vil medføre at forskerens synspunkter, teoretiske perspektiver og 

bakgrunn kan påvirke resultatene.  

Som forskere i et slikt prosjekt må man være veldig klar over hvilken rolle man spiller 

(Thagaard, 2013). Forskerrollen i et slikt prosjekt vil kunne være ganske krevende da man 

tolker flere deler av datamaterialet flere ganger mens man jobber med blant annet analysering 

av foredraget til rollemodellen. Grunnen til at dette er problematisk kommer av at man vet 

hva som blir sagt av elevene i intervjusekvensen i ettertid. Det kan da være vanskelige å skille 

forskerens egne tanker fra imput man har fått via elevenes intervju og hva som faktisk ble sagt 

av rollemodellen (Thagaard, 2013). 

Som en følge av uheldige hendelser falt et av skolebesøkene bort. Det ble derfor bare 

gjennomført to skolebesøk og dermed to intervjuer noe som gjør at datamaterialet er litt lite til 

å kunne trekke de store slutninger i konklusjonen. Derfor vil bare robuste mønstre i 

datamaterialet og resultater der tolkningen kan styrkes av teori og annen forskning bli 

rapportert som funn, 

En annen svakhet i prosjektet er at selve intervjuene som skulle være mer i retning av 

fokusgruppeintervju, transkripsjonen viser at intervjuene har blitt mer i retning av vanlig 

gruppeintervju altså at deltagerne har svart på spørsmålene som ble stilt uten å bruke 

responsen fra de andre informantene.  
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Andre ting som ble problematisk under datainnsamlingen var at prosjektet hadde sett for seg 

elever som kunne reflektere og komme med egne meninger. Disse «betingelsene» ble 

nødvendigvis ikke møtt noe som gjør at deltagerne og intervjuer ble mer tvunget inni en mer 

tradisjonell intervjutype. Dette er noe som masterstudenten kunne ha videreformidlet til 

ansvarlige på de aktuelle skole i mye sterkere grad.   

En annen problemstilling ved selve prosjektet er at masterstudenten vil tolke noe som alt er 

fortolket hos elevene som var med på fremlegget fra rollemodellen. Dette kalles for 

hermeneutikk og vil si at man kan tolke handlinger og utsagn alt etter hvilke briller man selv 

sitter med. En slik tilnærming vil si at det ikke finnes en egentlig sannhet men at ulike 

fenomener kan tolkes på ulike måter (Thagaard, 2013).  
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5 Resultat 

Etter transkripsjon av intervjuene så jeg etter mønstre i utsagnene fra elevene som ble 

intervjuet i fokusgruppeintervjuene etter besøket fra Rollemodell.no. Kodene som ble brukt 

for å analysere intervjuene er de som ble beskrevet under analysen i metodekapittelet. Disse 

var som sagt basert på Eccels sin forventings-verdi modell, der kodene er som følgende: 

interesse og trivsel-verdi, nytteverdi, måloppnåelse/identitetsverdi, relativ kostnad er de som 

er hentet direkte fra denne modellen. I tillegg til disse laget prosjektet et par koder til som var 

gjentok seg i transkripsjonen, disse var autentisk erfaring, ting som kan bli bedre og ikke 

relevant.  

Før selve foredraget hadde masterstudenten og rollemodellen en helt uforpliktende samtale 

der rollemodellen selv kunne fortelle hvordan de synes det var å være rollemodell og dermed 

få lov til å kunne være med å endre synet til elever på realfag og hvor mye ulikt man kan 

gjøre med fordyping i realfag.  

Begge intervjuene ligger som vedlegg 1.  

5.1 Kort sammendrag av foredrag av rollemodeller  

Denne oppgaven er basert på to ulike rollemodeller som var og gjennomførte hvert sitt 

foredrag på ulike ungdomsskoler. Dette var i forbindelse med at tiendeklassingene skulle 

velge studieprogrammer til videregående opplæring. Dette er da bare et veldig kort og 

anonymisert sammendrag av foredragene slik at man får et inntrykk av hva de ulike 

rollemodellene snakket om under sine foredrag. 

Rollemodell nr. 1/ Case 1: Dette var en yngre person som har studert energi og miljø ved 

NTNU og er utdannet sivilingeniør. I dag jobber hun/han som en produktsjef i en av store 

bedriftene i Norge. Rollemodellen brukte mye av foredraget til å snakket om studietiden og 

hvor mye interessant vedkommende hadde gjort i denne perioden av livet. Den andre delen av 

foredraget brukte rollemodellen på å vise noe av all den variasjonen innad i den yrkesveien 

rollemodellen hadde valgt å ta. Alt fra jobbing i Tyskland og til å være med på ulike type 

forsøk for å kunne optimalisere ulike komponenter til prosjekter som denne bedriften lager 

deler til. Rollemodellen var levende og engasjert i måten foredraget ble holdt på.  
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Rollemodell nr. 2/ Case 2: Dette var en professor fra NTNU, som brukte mye av foredraget på 

å fortelle om hva jobben til rollemodellen går ut på ved å være professor. Rollemodellen 

fortalte blant annet om et prosjekt som vedkommende hadde jobbet med i Afrika. 

Rollemodellen brukte mye tid på å forklare for elevene hva det vil si at man er forsker. 

Rollemodellen la veldig vekt på nytten denne personens arbeid har hatt på andre 

forskningsfelt og yrker. Under dette foredraget kom det tydelig frem at rollemodellen var vant 

til å snakke til elever og studenter. Rollemodellen var flink til å engasjere og snakke om hvor 

givende, interessant og variert realfag kan være. Som det kommer frem i tabellen under 

nevnte denne rollemodellen relativ kostnad når det kommer til realfag flere ganger. Det var 

nesten et ikke tema hos den første rollemodellen.   

Det som kom veldig tydelig frem etter å ha sett på hva elevene svarte under 

intervjusekvensen, er at de satte veldig stor pris på besøket fra rollemodellene. Elevene var 

veldig samstemte på at besøk fra yrkesaktive som jobber med yrker som kan knyttes til 

realfag og vise frem variasjonen som finnes innen yrker som kan knyttes til realfag var for en 

øyeåpner for mange av elevene. Elevene ønsker seg gjerne flere slike besøk fra ulike 

personligheter og yrker. 

Det kan også kommenteres at begge rollemodellene var kvinner. Hvilke implikasjoner dette 

har er det ikke valgt å undersøke i dette prosjektet. Men kan være noe som er interessant og 

undersøke i et senere prosjekt.          

5.2 Rollemodellene la mest vekt på interesse og 

nytteverdi 

Kodetype  Rollemodell nr. 1 Rollemodell nr. 2 

Interesse og trivsel 5 6 

Måloppnåelse 3 2 

Nytte 6 6 

Relativ kostnad 2 5 

Figurtekst: Kodingsskjema brukt under fremlegg av rollemodellene. 

Det som kommer tydelig frem av denne tabellen som viser hva rollemodellene la vekt på 

under foredraget, er at begge la stor vekt på nytte, interesse og trivsel under foredragene. 

Dette svarer på forskningsspørsmål 1. 
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Det er interessant å se at rollemodellene i dette prosjektet la veldig stor vekt på de faktorene 

som har positiv relasjon til elevenes framtidige realfagsvalg, altså, i den forstand at dess større 

forventning til suksess, måloppnåelsesverdi, interesse og trivsel-verdi og nytteverdi, dess 

større motivasjon har noen for å velge denne type utdanning, oppgave eller jobb (Bøe M. V., 

2012). 

Et annet interessant funn under observasjonen og sammenligningene mellom rollemodellene 

er at den ene rollemodellen legger mer vekt på relativ kostnad for å velge realfag enn den 

andre. Dette skal diskuteres i neste kapittel.   

5.3 Rollemodellene ble satt pris på 

Det kommer tydelige frem under begge casene at elevene synes det er veldig interessant og at 

de setter pris på at rollemodellen har kommet på skolebesøk. Elevene plukket på den måten 

opp rollemodellenes vektlegging av interesse- og trivselsverdi. Elevenes opplevelse av 

interesse og trivsel er en del av utbyttet de fikk, og en del av svaret på forskningsspørsmål 2. I 

det følgende kommer sitater fra elevene da de fikk spørsmålet om hva de synes om besøk av 

rollemodeller, og som ble kodet som interesse- og trivselsverdi. Dette er et sitat som er hentet 

fra fokusgruppeintervjuet fra case 1. 

«Elev; Det var mer interessant enn en vanlig time og å høre om det på nettet og sånt. Å 

få en person som faktisk jobber innenfor yrket. Det gjør det litt mer virkelig på en 

måte.»  

Dette sitatet er et eksempel på at elevene syntes at det var interessant og at rollemodellen 

gjorde at det som ble presentert ble mer virkelig. Dette kommer også frem i en senere del der 

resultatene viser at rollemodellene kommer med en ekstra troverdighet. Den neste sekvensen 

legger vekt på hva elevene synes helt direkte om besøket fra Rollemodell.no, og ble også 

kodet som interesse og trivsel-verdi. 

«Elev; Synes det var veldig fin og det var kult at hun kunne ta seg tid til å komme å 

snakke om det.» 

«Elev; Det var spennende.»  

«Elev; Det var inspirerende.» 
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Dette viser at elevene fant besøkene interessant og at de satte pris på at rollemodellene. 

En annen elev sa det også på en veldig god måte, når gruppen snakket om de synes opplegget 

var givende, der eleven poengterte at rollemodellen var flink til å vise frem realfaget.   

«Elev; Jeg synes det var interessant og mye relevant informasjon, ehh, hvordan bruke 

matte og fysikk og sånt» 

Ved direkte spørsmål i intervjugruppe 2 angående om det var noe de ikke likte ved 

rollemodellbesøket svarte alle elevene samstemt at det at det ikke var noe de ikke likte. Dette 

er en forskjell mellom case 1 og case 2. Elevene i case 1 ønsket en mer generell forklaring av 

hva en ingeniør gjør. En av elevene i dette intervjuet sa dette om forbedring av foredraget til 

rollemodell 1.  

«Elev; Kanskje fortalt litt mer hva en ingeniør gjør og forskjellige momenter ved det, 

og ikke bare jobben hennes men forskjellige faser, kunne gitt mer innblikk i hva en 

ingeniør gjør, jeg føler at jeg ikke fikk et så veldig godt innblikk i det. Hva gjør en 

ingeniør på helhetlig basis? Det var liksom bare hennes jobb. Hun kunne tegnet et litt 

større bilde.» 

Dette kan komme av forventninger hos elevene før selve foredraget og hva som har blitt 

fortalt til elevene gjør besøket fra Rollemodell.no. Dette var noe elevene selv trakk frem.  

Det som kom tydelig frem i begge fokusgruppeintervjuene var at elevene i veldig stor grad 

satte pris på besøket av rollemodellen og alle elevene var enige om at dette var noe som de 

synes det er ok å bruke tid på i undervisning.   

5.4 Suksesskriterium at rollemodellen viser fram 

muligheter med realfag 

Det var tydelig at rollemodellenes vektlegging av nytteverdien av realfag også nådde elevene. 

De satte pris på at rollemodellene fortalte om muligheter som finnes innen realfag. En del av 

utbyttet elevene fikk, som svarer på forskningsspørsmål 2, er altså at de fikk økt innsikt i 

nytteverdien av realfag. Utsagn som uttrykte dette ble kodet som nytteverdi. Under 

diskusjonen om denne tematikken viser elevene i disse casene at de ønsker rollemodeller som 
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er i arbeid. Et sitat som viser at elevene likte at rollemodellen viste frem noen av mulighetene 

man har innen realfag, her kommer dette frem ved at  

«Elev; Hun forklarte bedre hva det innebar å gå realfag og sånt.» 

Det neste utsnittet er bare en del av en lengre diskusjon om bruk av skoleelever som 

rollemodeller. Dette sitatet er hentet for å vise at elevene spesifikt i denne casestudien ikke 

ønsker elever som går på videregående skole og ikke i yrker som man blir gjennom yrkesfag. 

Elevene legger et stort fokus på at de ønsker besøk av rollemodeller som har yrker de har 

studert for å få. 

«Elev; Men ikke helst ikke sånne ting man bli gjennom yrkesfag for det vet vi ganske 

mye om, som om du går studiespesialisering så har du så mange valg du kan ta, sånn 

at vi kan få vite mer om det da.»   

«Elev; Ja jeg er enig. Også steget etter videregående» 

Elevene ønsker alt så tidlig som i tiende klasse å se hva man kan gjøre etter videregående.  

Under intervjuene kom det veldig tydelig frem at elevene ønsker flere besøk og av ulike 

rollemodeller. Et svar på forskningsspørsmål 3, er altså at utbyttet kunne blitt bedre med enda 

flere besøk. En av elevene kom også med forslag på hvordan man skal kunne få tid til flere 

besøk. 

«Elev; Kunne brukt UDV timer på slike besøk fra forskjellige folk»  

Vi diskuterte en del rundt bruk av rollemodeller og hvem de kunne tenke seg ha på besøk og 

om de har hatt besøk av rollemodeller før. Rundt dette spørsmålet ble det blant annet svart: 

«Elev; Ja det hadde vært kult med flere ulike besøk som jobber og gjør ulike ting.» 

Under diskusjonen om hvorvidt elevene selv kunne tenke seg flere besøk og om det er viktig å 

bruke tid på slike aktiviteter kommer det som svar blant annet: 

«Elev; japp, for i undervisninga hører vi bare om vitenskap og sånt.» 

Dette ble bekreftet av flere elever under denne seansen. Dette viser at elevene vil gjerne ha 

besøk av personer som kommer utenfra og viser frem sitt yrke og hvordan de har kommet seg 

dit de er i dag.  



 

41 

 

I fokusgruppe 2 nevnte en elev at den ønsket besøk av politiet, da en annen elev brøt inn og 

sa: 

«Elev; ja men vi har jo hatt besøk av dem (politi) men da snakket de ikke så mye om 

hva de gjorde men heller hva vi ikke skal gjøre.» 

Dette viser at ulike besøk kan ha ulike betydning for elevene. Besøk fra politiet som i 

hovedsak skal virke forebyggende for ungdom, fungerer ikke på samme måte som 

rollemodellbesøk. Besøk av rollemodellene bør ha som mål og mening at de skal vise fram 

realfagene og motivere for innsats i realfagene. 

5.5 Den autentiske/troverdige rollemodellen 

Elevene uttrykte at rollemodellene opplevdes som troverdige. Sitat som viser at 

rollemodellene var ekstra troverdig fordi de ikke var læreren eller brosjyrer eller internett osv. 

ble kodet som autentisk erfaring. Som en av elevene nevnte var det en ekstra troverdighet til 

rollemodellen når de gir av seg selv, og kommer inn med en x-faktor som man ikke får om 

når lærer, foreldre eller brosjyrer skal forklare utdanning eller yrker. Denne opplevelsen av 

troverdig informasjon er også et utbytte elevene fikk, og dermed svar på forskningsspørsmål 

2.  

Dette sitatet er hentet fra case 1, men man fant igjen det samme i begge casene.   

«Elev; Det var mer interessant enn en vanlig time og å høre det på nettet og sånt. Å få 

en person som faktisk jobber innenfor yrket. Det gjør det litt mer virkelig på en måte.»  

Her trekker eleven selv frem det faktumet at rollemodellen er troverdig og dermed kommer 

inn og gir noe som læreren eller foreldre/foresatte ikke kan gi i alle situasjoner. 

«Elev; sånn at vi kan lære av de som har erfaring, sånn at vi vet litt mer om hva vi kan 

velge senere.» 

 «Elev; Det var kult at hun snakker om det mer personlig.» 

Én elev uttrykte også at hun/han ikke ønsket å finne all informasjon selv  

«Elev5; Vi lærer veldig mye mer når det kommer noen og snakker om yrket sitt og de 

veien de har tatt, slik at vi ikke trenger å finne ut alt selv.» 
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Dette viser at for elever er det ikke nødvendigvis slik at de ønsker å finne ut alt selv, det kan 

være at de ønsker at andre viser frem hvilke veier det er mulig å gå.  
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6 Diskusjon  

Den største delen av forskningen som har blitt gjort på tematikken rundt bruk av rollemodeller 

viser at slike tiltak vil til en viss grad kunne motivere og engasjere elever til å velge realfag 

senere. Dette finner vi blant annet i forskningen til Lykkegaard & Ulriksen (2016), Jensen & 

Sjaastad (2013), Jensen & Bøe (2012) og Jensen (2016).  

Mye av forskningen som har blitt lagt fram under litteraturgjennomgangen i denne oppgaven 

tar for seg hvordan bruk av rollemodeller kan være med som en ekstra faktor for å kunne 

motivere og engasjere elever til å velge realfag når de skal velge fag på videregående skole 

eller høyere utdanning.  

Annen forskning viser at bruk av autentiske situasjoner og ta faget ut av klasserommet og vise 

frem hvordan man kan bruke faget utenfor oppgaver i klasseromsetting vil kunne ha noe av 

den samme effekten. Dette finner vi blant annet i doktorgraden til Mehli (2014) som ser på 

hvordan erfaringer fra autentiske arbeid kan brukes inn i klasserommet. 

6.1 Interesse og nytte vektlagt hos rollemodellene 

og verdsatt av elevene 

I dette studiet var hovedvekten hos begge rollemodellene lagt på nytteverdi og interesseverdi 

under foredragene. Nytteverdi og interesseverdien i disse tilfellene kan knyttes direkte opp 

mot Eccles sin forventning-verdi modell for prestasjonsrelaterte valg (Eccles, et al., 1983). 

Det som ligger i disse verdiene er et ønske om å skape en indre motivasjon for å velge 

utdanningen som går i denne retningen. At rollemodellene la mest vekt på disse, tyder på at 

rollemodellene selv trives med det de gjør på arbeidsplassen sin, at de opplever at jobben de 

gjør har en betydning for samfunnet, og at de ønsker å vise frem hvor mye det er mulig å 

gjøre med realfag og jobber innen realfag. 

Det faktumet at rollemodellene la stor vekt på interesse- og trivsel verdien og nytteverdien 

viser det seg under analysen av intervjuene etter foredragene at elevene oppfattet og satte pris 

på. Det kan da diskuteres hvorfor det er slik, men forskning viser at å legge vekt på de 

positive delene av yrket eller utdanningen er fornuftig om man ønsker å rekruttere flere elever 

eller studenter inn i den sammen retningen. Forskningen som trekker frem dette er IRIS-

rapporten, der de blant annet diskutere hvordan man skal få flere elever til å delta i 
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realfagsutdanning (Henriksen, Dillon, & Pellegrini, 2014). Det er også nevnt i doktorgraden 

til Schreiner (2006) at elever vurderer om en utdanning passer med hvordan elevene selv ser 

seg og sin identitet. Både doktorgraden til Bøe (2012) og artikkelen «Realfag i videregående 

skole og høyere utdanning – et valg med både hode og hjerte (Bøe & Henriksen, 2013) ser på 

hvilke faktorer som er avgjørende når elever skal velge utdanning og yrkesretning. Den ene 

rollemodellen la litt mer vekt på at realfag kan være krevende, dette trenger ikke bare være 

negativt. Artikkelen om Jentedagen (Jensen & Bøe, 2012) trekker frem at det ikke 

nødvendigvis er farlig å snakke om kostnadene når det kommer til realfag, så lenge man også 

snakker om hvordan man kan håndtere dette at det kan være krevende.  

At rollemodellene la mest vekt på forventning-verdi-faktorene interesse og nytte, og at 

elevene oppfattet og verdsatte dem, er godt nytt for Rollemodell.no, siden interesse og nytte 

er veldig viktige for valg av realfag i videregående skole (Bøe M. V., 2012) og høyere 

utdanning (Schreiner, Henriksen, Sjaastad, Jensen, & Løken, 2010). Samtidig er det ikke 

sikkert at elevenes opplevelse av interesse og trivsel knytta til selve besøket automatisk blir 

oversatt til høyere interesse- og trivselsverdi for realfaglig utdanning. Det svarer ikke denne 

studien godt på. Men man kan si at en god opplevelse av interesse under selve besøket er en 

forutsetning for at besøket skal styrke interesse for videre valg også.  

Det kom det også frem at en av elevene i det ene intervjuet uttalte at den ble mer motivert for 

å jobbe med fagene. Ett slikt sitat er ikke nok til å påstå at rollemodellbesøkene hadde en slik 

effekt for mange elever. Men forskning på tiltakene Ent3r (Jensen & Sjaastad, 2013) og 

Jentedagen (Jensen & Bøe, 2012) har vist at rollemodeller kan motivere elever for å arbeide 

med realfagene i skolen. Videre forskning på Rollemodell.no kan undersøke om denne 

effekten oppnås generelt for besøk fra Rollemodell.no også. Generelt sa elevene i denne 

undersøkelsen at de i veldig stor grad opplevde at slik type besøk har noe for seg. Det var 

tydelig at elevene satte veldig stor pris på at det kommer noen andre enn læreren og snakker 

om utdanning. 

Kostnadene ved å studere realfag ble vektlagt bare av den ene rollemodellen, og elevene 

snakket ikke noe særlig om dette i intervjuene. På én side er det litt overraskende at elevene 

ikke snakket om det, siden mange elever oppfatter realfagene som spesielt krevende og 

vanskelige, og tenker at man må være ekstra flink eller smart for å klare det (Bøe M. V., 

Henriksen, Lyons, & Schreiner, 2011). På en annen side kan det skyldes at bare den ene 

rollemodellen snakka om det, eller at spørsmålene i intervjuene ikke gikk spesielt inn i det. 
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Det er viktig at man bidrar til å realfag ikke blir sett på som bare for personer/elever som er 

geniale eller eksepsjonelt gode. Sånn sett er det kanskje fint at kostnadene ikke legges stor 

vekt på. Samtidig kan man argumentere for at det er dumt å late som om realfag er enkelt, 

siden det kan føre til at elever som velger realfag opplever det som langt vanskeligere enn de 

forventet. Slike opplevelser kan gi frafall, noe for eksempel IRIS-prosjektet påpeker 

(Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014). Skal man snakke om kostnader, kan det være 

hensiktsmessig og også fortelle om måter å håndtere dem på og at man ikke må være geni for 

å få det til, som studiet av Jentedagen fant (Jensen & Bøe, 2013).  

Videre kan det nok være fornuftig å oppfordre og bidra til at elever og studenter (i aller 

høyeste grad) får et inntrykk av hvor variert, interessant og givende realfag kan være. Realfag 

skal kunne være verdt litt strev underveis, gir man elever og studenter de riktige verktøyene er 

ingenting umulig. Rekrutteringstiltak sitt hovedprosjekt er helt overordnet å motivere elever 

til å velge realfag.  

Slike tiltak knyttes til å vekke den indre motivasjonen hos elever. Studier som doktorgraden 

til Jensen (2016) har vist at om man får vekt engasjementet og motivasjonen hos elever og 

studenter, er sannsynligheten for at elevene og studentene gjennomfører valgte studier og 

studieretning større. Forskning viser at om man er personlig motivert for en oppgave vil ikke 

denne oppgaven være like uoverkommelig som om man ikke er motivert for fag eller oppgave 

(Bøe M. V., 2012). 

6.2 Den autentiske rollemodellen 

Til tross for at dette opprinnelig skulle være en casestudie der jeg skulle sammenligne de to 

casene for å se etter likheter og forskjeller mellom disse, har undersøkelsen og analysen i 

ettertid vist at det var veldig få ulikheter mellom casene og veldig mye likt. Dette er i seg selv 

interessant, dette kan bety at hvem som kommer på rollemodellbesøk ikke er avgjørende så 

lenge vedkommende som kommer er troverdig og er autentisk. Dette er likevel ikke mulig å si 

noe sikkert om på bakgrunn av denne oppgaven, da de rollemodellene som har vært en del av 

prosjektet er ganske like. Den ene forskjellen som dukket opp under analysen av 

fokusgruppeintervjuene, var at i case 1 ønsket elevene en litt mer generell fremlegg av hva en 

ingeniør gjør mens dette ikke ble nevnt eller trukket frem i case 2. 
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Det kommer som kom veldig tydelig frem hos elevene som fikk uttale seg var at de setter pris 

på at rollemodellen kommer med en x-faktor og en helt annen troverdighet for fagene og 

yrkene enn hva elever opplever ved å høre om slikt fra andre steder. Dette er noe mye av 

forskningen som er relevant for denne oppgaven har diskutert og kommet frem til at bruk av 

autentiske og reelle rollemodeller eller eksperter gir noe ekstra i denne type rekrutteringstiltak 

(Henriksen, Dillon, & Ryder, 2014).  

Forskerne sier ofte at rollemodellene kommer med en x-faktor som læreren vil mangle i en 

slik setting. Forskningsarbeidet til Jensen & Sjaastad (2013), Jensen & Bøe (2012), 

Lykkegaard & Ulriksen (2016) er bare noe av de nyeste forskningsarbeidene som ser helt 

direkte på bruken av rollemodeller som en del av rekrutteringen til realfagsstudier. Det disse 

studiene også legger vekt på, da spesielt Lykkegaard & Ulriksen (2016) og Jensen & Sjaastad 

(2013), er viktigheten av at elever får tid sammen med rollemodellen eller mentoren slik at det 

blir dannet en relasjon mellom elev og rollemodellen. Dette får man dessverre ikke til med 

Rollemodell.no. Men man ser likevel at også at korte møter har en innvirkning, men at denne 

relasjonen som blir dannet har en stor betydning og er noe elever kan ta med seg videre, det 

kan være vanskelig å undersøke.  

Man kan si at lærerne er veldig viktige for rekruttering til realfag, blant annet fordi de kjenner 

elevene godt og ser dem ofte slik at de kan bygge gode relasjoner. Forskning som blant annet 

er gjennomført av Allen, Rogers og Maltese (2016) viser at læreren vil gjerne vise frem 

realfag som en noe annet enn skolefaget. Lærere ønsker å vise frem diversiteten innen realfag, 

men opplever selv at de ikke kan og vet nok om hva man kan gjøre med realfag og hvilke 

muligheter en utdanning innen denne tematikken kan tilby elevene og studentene. Her 

kommer rekrutteringstiltak som for eksempel Rollemodell.no inn i bildet. Skolen og læreren 

kan knytte til seg ulike personer som har ulike jobber og erfaringer til å komme og vise elever 

hvor mye ulikt man gjøre innen realfag.    

Elevene som var en del av dette prosjektet synes at bruk av rollemodeller som er i jobb har 

noe for seg da de kunne si noe litt mer konkret om hva de gjør etter endt studie. Dette er 

vanskeligere for læreren. Elevene gjorde det tydelig i begge casene at de er nysgjerrige på hva 

de kan gjøre etter videregående. Elevene i dette studiet uttrykte også at de hadde god 

forståelse hva man kan bruke yrkesfag til, men hvor god forståelse kan man ikke si noe 

sikkert om da dette ikke var et punkt som ble undersøkt i denne oppgaven. 
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Et annet perspektiv som er viktig å få frem er bruken av autentiske situasjoner. Dette er med å 

gjøre at elever får et innblikk i hvordan arbeidslivet er. Hvilke ulike arbeidsoppgaver man kan 

prøve å se for seg finnes når disse elevene som pr 2016 går i tiende klasse en gang i fremtiden 

kommer ut på arbeidsmarkedet? Dette er noe som blant andre Mehli (2013) trekker frem. I det 

forskningsarbeidet ser man at elever (i det tilfellet vg3-elever) opplever det som veldig 

givende å komme ut av klasseromsituasjonen og gjøre noe praktisk, men som samtidig var 

skolerelatert. Dette er noe som kanskje Rollemodell.no kunne ha vurdert. Det kunne vært en 

løsning der elever hadde kommet på besøk til rollemodellens arbeidsplass, ikke bare 

omvendt? Dette kan være noe som gjøre at rollemodellen blir enda mer autentisk. Samtidig 

som det vil kunne gi en annen erfaring for elevene enn å bare se på bilder og høre på hva 

rollemodellen har å fortelle om sin arbeidsdag og hvilke veier den har gått for og kommet dit 

den er i dag. Ved bruk av autentisk erfaring for elevene vil det kanskje kunne gi en økt 

motivasjon hos elevene for å fordype seg i realfag. Forskning viser at bruk av autentisk 

erfaring inn i klasserommet er positivt (Mehli, 2014).    

6.3 Forslag til rollemodellbesøk for fremtiden 

En av resultatene som ble dratt frem i resultatdelen av oppgaven går på hvorvidt elevene selv 

ønsker flere besøk. Elevene i begge casene var veldig tydelig på at dette ønsker de og der 

kommer det også et forslag om å bruke UDV (utdanningsvalg)-timene på å ha besøk av 

rollemodeller. Det viser seg under kommunikasjon med Rollemodell.no at alle skolebesøkene 

som ble satt opp på denne uka i Trondheim var lagt til disse timene. Det kan altså være 

vanskelig å se for elever hvilke timer som blir brukt til slike besøk. Videre kan man likevel 

diskutere at flere av UDV-timene bør brukes til slike besøk. Som tidligere sitert fra 

læringsplakaten skal elever kunne ta godt begrunnede valg når det kommer til videre 

utdanning (Utdanningsdirektoratet, 2006). Det er derfor veldig fornuftig å benytte seg av disse 

timene til å kunne gjøre elever i stand til å ta disse valgene som vil dukke opp.  

Elevene uttaler også at de ønsker flere og varierte besøk. Dette blir igjen støttet i litteraturen 

av flere forskningsprosjekter, blant annet (Lykkegaard & Ulriksen, 2016) som har undersøkt 

bruk av flere rollemodeller og en-til-en situasjon der hver enkelt elev får mulighet til å snakke 

direkte med flere rollemodeller. Når elevene selv fikk komme med hvem de kunne ønske 

skulle komme og fortelle om utdanning og yrke, kom det opp en stor diversitet i yrker alt fra 

psykologi biolog og politi. Dette mener jeg viser at elever er nysgjerrige på utdanning og 
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yrker, hva disse innebærer og hvordan veien dit har vært. Ikke bare innenfor realfag, men 

også generelt. 

Det er derfor viktig å ha stor diversitet i hvem som er rollemodeller, dette kan knyttes direkte 

opp mot ønsket hos elevene om stor variasjon blant hvem som kommer på rollemodellbesøk. 

Elevene ønsker besøk av rollemodeller som er ute i arbeid og da kan vise frem hvilke yrker 

man kan bruke i dette tilfellet realfag til. Dette kan knyttes opp til Eccles sin nytteverdi og 

identitet/måloppnåelsesverdi, da man viser frem ulike identiteter, i dette tilfelle ulike 

realfagsidentiteter som kan gjøre at elever ser en større mulighet for at realfag kan være noe 

for dem. Dette er noe som blant andre Bøe (2012), Bøe, Henriksen, Lyons og Schreiner 

(2011) og Jensen (2016) finner i sin forskning. Realfag skal ikke bare være for de som er 

supersmarte og geniale, men for alle.  

Elevenes ønske om å få besøk fra flere rollemodeller, og tidligere forskningslitteratur 

anbefalinger om å vise fram bredden av muligheter (Bøe & Henriksen, 2013), (Henriksen, 

Dillon, & Ryder, 2014), gjør at jeg har lyst til å komme med et forslag til Rollemodell.no om 

speeddating av rollemodeller. Dette vil gjøre at elever kan få oppleve at relasjon til 

rollemodeller samtidig som det gir mulighet for å møte flere på kortere tid. I senere 

kommunikasjon med Rollemodell.no viser det seg at dette er noe som de alt gjennomfører, 

der Rollemodell.no inviterer elever, lærere, rollemodeller og rådgivere på et arrangement som 

gjør at man får mulighet til å mingle og dermed møte flere interessante 

personer/rollemodeller. Dette er et veldig godt tiltak da det vil kunne være med å vise frem 

enda flere rollemodeller til enda flere elever, lærere og rådgivere. Dette handler også om å 

vise frem rekrutteringstiltaket til en enda større mengde som kan være at de kan bruke dette 

en senere anledning.  

En begrensning som gjelder veldig mange av de tidligere nevnte rekrutteringstiltakene, er 

tidsperspektivet. Det er noe som er veldig relevant i denne oppgaven, man har ofte ikke 

mulighet til å sette av flere skoletimer til slike besøk i løpet av et skoleår selv om det er 

ønskelig både fra elever, lærere, rollemodeller og skolestyrer sitt perspektiv. Ved å 

gjennomføre slike speeddater der man får mulighet til å møte flere rollemodeller på kortere 

tid, gjør man det mindre tidkrevende å møte mange. Et slikt speeddatingstiltak kan være litt 

vanskelig å gjennomføre for alle elever, men det er likevel fullt mulig. 
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Et annet forslag som kommer opp er at de kanskje skal rette blikket litt mer mot 

ungdomsskolen som en rekrutteringsarena. Grunnen til at jeg tenker dette er at det alt er 

veldig mange tiltak som retter seg om elever i videregående skole. Derimot er det få tiltak 

eller prosjekt som har som hovedmål å rekruttere ungdomsskoleelever. Det er noen 

rekrutteringsprosjekter som henvender seg til både ungdomsskoleelever og videregående 

skoleelever, for eksempel Ent3r, men få som bare fokuserer på ungdomsskoleelever. Ved å ha 

en skoleelevtype som hovedfokus kan det være at tilpasningene som blir utført kan treffe enda 

flere elever. Dette er bare noen tanker jeg har gjort meg underveis i dette prosjektet og vil 

ende i et åpent spørsmål.  

Rollemodell.no er et veldig bra tiltak som gjør veldig mye riktig og har vært flinke til å 

tilknytte seg gode rollemodeller. Elevene og rollemodellene som utgjør basen i dette 

prosjektet kom med utsagn som tyder på at de var veldig fornøyde med både Rollemodell.no 

og med skolebesøkene.        

6.4 Kritikk til egen forskning 

I metodedelen ble svakheter ved dette studiet diskutert, for eksempel at det skulle være tre 

besøk, men bare ble to, og at intervjuene ble mindre «diskuterende» enn ønsket. Resultater fra 

casestudium som dette kan ikke generaliseres, men de kan fortelle noe om hvordan 

rollemodellbesøk kan foregå og hvilket utbytte elevene kan få, og gi retning til videre 

forskning.  

Et annet aspekt ved dette forskningsprosjektet som denne masteroppgaven er, er hvor tilfeldig 

er det at denne elevgruppen som ble en del av forskningsarbeidet er så veldig fornøyde med 

opplegget? Kan utplukket som ble gjort av lærerne til fokusgruppene være veldig skeivt? 

Siden resultatene fra intervjurundene tyder på at alle elevene var veldig godt fornøyde med 

tiltaket, og besøket, går det an å tenke seg at alle elevene var veldig godt fornøyd med besøket 

der og da, men at effekten kan dabbe av ganske fort. Dette er noe jeg ikke kan si noe sikkert 

om i en slik studie som dette masterprosjektet er. Denne effekten har jeg valgt å kalle for en 

halleluja-effekt, den går ut på at rett etter at elevene har vært inne og blitt motivert og 

engasjert gjennom for eksempel et rollemodellbesøk har man ofte en større tendens til å være 

positiv innstilt til opplegget. Det kan være at innstilingen hadde vært en helt annen om man 

hadde ventet og latt inntrykkene synke litt mer inn før man gjennomførte intervjurunden. 
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Dette kan vi dog ikke si noen ting sikkert om, men dette hadde vært interessant å undersøke 

ved en senere anledning. 

En annen kritikk av egen forskning går også måten fokusgruppeintervjuene ble gjennomført 

på. Jeg, som forsker burde vært mye mer «på» for å undersøke og få elevene til å utdype hva 

de mente under intervjuene. Dette kunne ha bidratt for at datamaterialet kunne ha hatt en 

større dybde og forståelse av hva elevene fikk som utbytte av rollemodellbesøket.  

6.5 Videre forskning på tematikken 

Dette studiet er bare en liten casestudie av to skolebesøk av to rollemodeller. Dette gjør at 

denne tematikken som er base for dette prosjektet kan med fordel forskes videre på.   

For fremtidig forskning på denne tematikken bør det blant annet gjennomføres studier med et 

mye større datamateriale slik at man kan slå fast mye sikrere fast om elevene faktisk er så 

positive til tiltaket som disse to casene viser. Et annet fellestrekk mellom disse to casene var 

at begge rollemodellene var flinke til å engasjere og motivere elevene ved å vise frem både 

kule og interessante sider ved realfag og samtidig legge vekt på at dette bare er en av veldig 

mange sider der man bruker realfag og en kan bruke det på uendelig mange flere måter. Det 

kan være interessant å undersøke hva som gjør at elever får en positiv holdning til 

rollemodellen og hva som er en god rollemodell.  

For eksempel kan man anbefale en stor, kvantitativ undersøkelse av elevers opplevelser ved 

rollemodellbesøk, gjerne også longitudinelt studium som ser på hva de faktisk velger senere. 

Det er også spennende med en større undersøkelse av rollemodellbesøkene, hva legges det 

vekt på fra rollemodellenes side, hvilke Eccles-faktorer kommer mest fram i besøkene for 

eksempel.  

Gruppeintervjuer med langt flere klasser kunne også vært noe å undersøke. Man kunne også 

ha sett for seg et prosjekt der man kunne hatt både en generell spørreundersøkelse om hva 

elever selv fikk ut av rollemodellbesøket og intervju både i grupper og enkelt elever for å 

komme enda dype ned i tematikken rundt valg og bort valg av realfag. Dette kunne gikk 

mulighet til å følge elever over en lengre periode. Det kunne også vært interessant og sett på 

valg eventuelt bort valg av realfag avhengig av hvor mange/få rollemodeller elevene fikk 

møte under grunnskoleutdanningen.  



 

51 

 

Tematikken rundt valg/ bort valg av realfag vil være noe som kommer til å bli fortsatt forsket 

på i fremtiden da rekruttering er noe som er viktig både i fortid, nåtid og fremtid. Slike tiltak 

som Rollemodell.no kommer man også til å finne i fremtiden, derfor vil slik forskning være 

interessant fremover også.  
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7 Konklusjon  

Denne oppgaven viser at elever i de to besøkte tiendeklassene satte stor pris på besøk av 

rollemodeller. Tiltaket som ble studert i denne oppgaven, med intensive uker, er et tiltak der 

Rollemodell.no i samarbeid med Trondheim Kommune setter opp mulighet for skoler til å få 

besøk av rollemodeller. 

Dette er lagt bare til uker før tiendeklassinger som skal velge studieretningen på 

videregående. Dette tiltaket er satt i verk av Rollemodell.no som driver et 

rekrutteringsprosjekt der de bruker «ekte» realister ute i klasserommet for å vise frem noen av 

man kan jobbe som om man er en realist. Tidligere i oppgaven har det blitt nevnt at elever 

ikke vet hva man egentlig kan bli med realfag (Bøe & Henriksen, 2013). Dette viser blant 

annet forskningen som ble gjennomført både i prosjektene som Vilje-con-valg og IRIS og 

ASPIRES i Storbritannia. 

7.1 Svar på forskningsspørsmålene 

I denne delen av konklusjonen skal jeg med noen få ord svare på forskningsspørsmålene som 

ble stilt i kapittel 3. 

7.1.1 Hvilke av Eccles-modellens forventning-verdi-faktorer legger 

rollemodellene mest vekt på i sine foredrag? 

Det rollemodellene i denne studien la mest vekt på var nytte og interesse & trivsel verdiene da 

de holdt foredrag for elevene. Dette viser den skjematiske fremstillingen av hvilke knapper 

rollemodellene trykket på underveis i sine foredrag som er basert på Eccles sin modell. Dette 

var noe som elevene oppfattet og satte pris på. Viser fokusgruppeintervjuene av elevene i 

ettertid 

Den ene rollemodellen la også vekt på at realfag og studiene kan være vanskelig, men som 

diskutert i forrige kapittel trenger ikke dette være negativt så lenge man gir elevene og 

studentene verktøyene som gjør at de kan klare dette. 
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7.1.2 Hvilket utbytte uttrykker elevene at de har fått etter et 

rollemodellbesøk? 

Elevene oppgir i etterkant av rollemodellbesøket at de ble engasjerte og synes at det er 

interessant å se hva man kan bruke realfag til. De ønsker gjerne enda mer informasjon om 

hvilke veier de kan gå etter videregående skole. 

Elevene fikk altså som utbytte av rollemodellbesøket en opplevelse av interesse og trivsel 

knytta til realfag, og de fikk demonstrert nytteverdien av realfag. Elevene uttalte etter besøket 

at de blir interesserte og at de liker å få vist muligheter som eksistere utenfor det man vet man 

kan bli med realfag. De ønsker også flere slike settinger der de kan få møte flere personer og 

rollemodeller som jobber i ulike yrker. Utbyttet kunne altså blitt bedre om de hadde fått møtt 

flere ulike rollemodeller og at disse fortalte enda mer om ulike muligheter  

7.1.3 Hvordan kan utbyttet bli bedre? 

Dette er likevel en casestudie som gjør at man ikke kan trekke noen generell slutning ut av 

resultatene. Det gir heller en pekepinn på hva elever selv opplever som et utbytte ved bruk av 

rollemodeller inn i undervisning for å vise frem noe av all diversiteten som det er mulig å 

jobbe innen realfag. 

Slike rekrutteringstiltak som Rollemodell.no har som et klart hovedmål å kunne være med å 

motivere elever for å velge realfag på et høyere nivå. Da både på videregående og høyere 

utdanning. Dette tror jeg at de kommer til å bidra med, da spesielt ved at de kan skilte med en 

stor database med rollemodeller som kan være med å vise frem mye av variasjonen man 

finner innen realfag og realfagsrettet jobber. Jeg håper at Rollemodell.no fortsetter med slike 

intensive uker som de hadde i denne settingen slik at flere skoler få brukt rollemodeller i en 

slik valgsituasjon som elevene er i. Videre anbefaler oppgaven at Rollemodell.no vurderer 

tiltak for å la elever treffe flere ulike rollemodeller, for eksempel ved «speeddating», eller å 

skape autentiske situasjoner ved å legge til rette for besøk på rollemodellens arbeidsplass. 

Det samfunnet som vi er en del av vil ha behov for realister i all overskuelig fremtid og da må 

man sørge for at det faktisk er noen som velger å utdanne seg innen denne retningen. Like 

viktig er det at elevene skal ha et informert valg, at de får vite om hvilke muligheter som 

finnes i realfagene, og opplever at fagene er meningsfulle både for dem selv og samfunnet 

generelt. Det er til syvende og sist det tiltak som Rollemodell.no handler om. 
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7.1.4 Mitt utbytte av dette masterprosjektet 

Etter å ha gjennomført dette masterprosjektet som er en avslutting på et fem år lang 

studietilværelse ser jeg at jeg har fått en generell større forståelse av bruk av autentiske og 

ekte situasjoner om jeg ønsker at mine elever skal kunne ønske å velge realfag videre. Som en 

overgang til en arbeidshverdag der jeg skal jobbe som lektor har dette prosjektet gjort meg 

mer oppmerksom på hvordan jeg skal kunne hjelpe elever til å bli engasjert og finne interesse 

i realfag.  

Jeg har også blitt introdusert til en stor mengde ulike tiltak som jeg kan benytte meg av om 

jeg ønsker å få ulike rollemodell inn i klasserommet. Jeg håper også at jeg blir flink til å bruke 

autentiske sitasjoner både til å få elever ut av klasserommet men også bruk av dette inne i 

klasserommet og i undervisning. Håpet er at jeg da kan være med å gjøre at elever få lyst til å 

velge realfag på videregående skole og høyere utdanning. Da dette er noe jeg brenner 

personlig for. 

Til syvende og sist ser man at slike rekrutteringstiltak som Rollemodell.no har noe for seg 

elevene opplever at det er givende og at det har et utbytte for dem. Det er altså viktig at man 

bruker tid på slike satsninger og tiltak underveis. 
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9 Vedlegg 

9.1  Vedlegg 1: Transkripsjon av intervju;  

9.1.1 Transkripsjon case 1  

Meg; Okei, da er vi her. Og jeg lurer på hva synes dere om å en ekspert fra rollemodell.no? 

Elev1; Det var mer interessant enn en vanlig time og å høre det på nettet og sånt. Å få en 

person som faktisk jobber innenfor yrket. Det gjør det litt mer virkelig på en måte.  

Meg; mhm, så alle sammen likte opplegget? 

Elev2; Ja 

Elev3; ja 

Meg; Var det noe dere ikke likte ved opplegget? 

Elev1; hmm, kanskje hun brukte litt lang tid på å gå gjennom ting? Hun kunne hatt litt mer 

fort gang i det? For dem som virkelig interesserer seg for det var det vanskelig å stille 

spørsmål relaterte til jobben. Ble litt mange unødvendig spørsmål. 

Meg; Så da har vi snakket litt om selve opplegget, hva med realfag da? Er det noe dere synes 

er interessant? Ikke interessant? Hvordan kan vi gjøre at dere synes realfag blir mer 

interessant? 

Elev4; Jeg synes det er veldig interessant. 

Elev2; Jeg synes også realfag er interessant.  

Elev5; Jeg synes det var interessant og mye relevant informasjon, ehh, hvordan bruke matte 

og fysikk og sånt  

Meg; Så spør jeg, hva skal dere bli når dere blir stor? 

Elev4; Toraks kirurg  

Elev3; Politi 
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Elev1; Jeg har lyst til å jobbe for leger uten grenser i et annet land enn Norge  

Elev 5; Pilot  

Elev 2; Jeg har lyst til å bli noe innenfor medisin, eller biolog 

Meg; Vil dere har flere slike besøk? Og er det viktig å bruke tid på slike besøk? 

Elev5; japp, for i undervisninga hører vi bare om vitenskap og sånt. *samstemmer fra flere 

elever som sier ja i bakgrunnen* 

Elev3; Det virket som om hun ehh, som ehh, hun oppfordret oss til å søke yrkesfag 

Meg; Ehe, hvordan, ehh, dere var litt innpå at hun brukte litt lang tid som gjorde at det var 

vanskelig å stille relevante spørsmål, hmm, over til noe annet, har dere vært med på et sånt 

opplegg før? 

Elever; Nei 

Meg; så dere har ikke noe å sammenligne med, så hvordan kunne hun gjort det mer 

interessant eller mer treffende? 

Elev1; Kanskje fortalt litt mer hva en ingeniør gjør og forskjellige momenter ved det, og ikke 

bare jobben hennes men forskjellige faser, kunne gitt mer innblikk i hva en ingeniør gjør, jeg 

føler at jeg ikke fikk et så veldig godt innblikk i det. Hva gjør en ingeniør på helhetlig basis? 

Det var likesom bare hennes jobb. Hun kunne tegnet et litt større bilde. 

Meg; mhm, ehh, skal vi se, ble dere nysgjerrige? 

Elev4; Jeg har alltid vært litt nysgjerrige på det å være ingeniør og hva det går ut på for det er 

så mye forskjellig kan være. Hun kunne ha snakke litt mer om hva de forskjellige tingene var 

og de forskjellige veien du kan gå.  

Meg; ehh ehh ehh, da har jeg egentlig ikke så mye mer men dere synes at det er noe som det 

er greit å bruke tid på? 

Elever; JA! 

Meg; Skulle det vært brukt mer tid på sånne opplegg? 

Elever; JA! 



60 

 

Elev3; Gjerne også forskjellige yrker 

Elev2; Kunne brukt UDV timer på slike besøk fra forskjellige folk  

Elev5; Vi lærer veldig mye mer når det kommer noen og snakker om yrket sitt og de veien de 

har tatt, slik at vi ikke trenger å finne ut alt selv.   

Meg; Greit flott tusen takk for gode tanker rundt dette.  

9.1.2 Transkripsjon case 2  

Meg; Da er det et intervju på **** skole og dere går i hvilken klasse? 

Elever; vi går i tiende. 

Meg; Dere går altså i tiende, så hva vil dere bli når dere blir stor? 

Elev1; Politi 

Elev2; Tannlege  

Elev3; Ehh, jeg vet ikke.. 

Elev 4; Biolog 

Elev 5; Jeg vet ikke.. 

Meg; Nå har dere akkurat hatt et undervisningsopplegg fra rollemodell.no hva var det hun var 

for noe? 

Elev3; Hun var forsker og professor  

Meg; mhm, hva synes dere om opplegget? 

Elev2; Synes det var veldig fin og det var kult at hun kunne ta seg tid til å komme å snakke 

om det 

Meg; mhm 

Elev3; Det var spennende  

Elev5; Det var inspirerende (snakket engelsk) 
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Elev4; Hun forklarte bedre hva det innebar å gå realfag og sånt. 

Elev1; Det var kult at hun snakker om det mer personlig.. 

Meg; Bra, var det noe dere ikke likte med opplegget? 

*Elevene rister på hodet* 

Meg; Det er tydelig dere synes det var bra utfra det dere har trukket frem, men var det noe 

dere synes hun kunne gjort annerledes? 

*Elevene svarer samkjørte og med et tydelig nei*  

Meg; Så hva tenker dere om realfag? Naturfag og matematikk? 

Elev1; Superkjedelig  

Elev3; synes det er helt greit  

Elev5; Liker matte bedre enn naturfag kan du si 

Elev2; Jeg liker naturfag bedre enn matte 

Elev4; Jeg kunne ha forbedret matte, mitt dårligste fag men naturfag er mitt beste så, hehe  

Meg; Hvordan kunne vi ha gjort naturfag og matematikk undervisning mer interessant for 

dere? For dere som ikke synes det er noe gøy? Hva er det som gjør at det ikke er noe gøy 

eventuelt? 

Elev4; Ehh, det blir sånn at vi hopper for tidlig videre til neste tema slik at vi ikke får brukt 

nok tid. Også lærer vi ikke nok om logaritmer og sånt. 

Meg; Det blir det masse av på videregående. 

Elev4; Vi må lære slikt (logaritmer og sånt) tidligere. 

Elev2; Det blir veldig sånn at boka er læreren vår  

Elev4; Ja.  

Elev1; At vi ikke brukte bare 1 time pr kapitel  

Meg; så dere brukter veldig kort tid på tematikken 
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Elev4; ja 

Meg; Naturfag da? Hva kunne man gjøre for at den ble mer interessant? 

Elev4; Fysikk, kjemi alt som er vanskeligere egentlig 

Meg; okei. Har dere hatt slik type besøk før? 

Elev1; Vi har hatt besøk av kvinner i utradisjonelle yrker en gang 

Meg; var det interessant? 

Elev1; ja 

Elev3; nei 

Alle; ler litt  

Elev3; Jeg skal ikke bli noe sånt uansett 

Meg; Besøket fra rollemodell.no gjorde det at dere ble mer nysgjerrige på hva dere kan bli 

med realfag? 

Elev5; ja 

Elev2; Ja 

Elev4; ja og mer motivert for å jobbe med fagene  

Elev1; Jeg har undersøkt og sjekka en del fra før av så jeg ble egentlig ikke så veldig inspirert, 

for jeg har tenkt på det fra før av.  

Meg; Bra, synes dere at det skal være sånn type rollemodellbesøk?  

Elevene svarer alle ja 

Elev2; helt definitivt  

Elev4; sånn at vi kan lære av de som har erfaring, sånn at vi vet litt mer om hva vi kan velge 

senere. 

Meg; Kunne dere har tenkt dere flere besøk eller holder det med et? 

Elev1; Fra samme personen?  



 

63 

 

Meg; nei altså ulike besøk fra ulike rollemodeller  

Elev4; Ja det hadde vært kult med flere ulike besøk som jobber og gjør ulike ting. 

Meg; Hvilke andre typer besøk kunne dere ha ønsket dere? Hvis dere kunne velge blant alle? 

Elev2; Bioingeniør 

Elev1; Medisin og kanskje noe sånn psykologi.. 

Elev4; Ja og biologer 

Meg; mhm.. 

Elev3; Tannleger  

Elev2; politi 

Elev1; ja men vi har jo hatt besøk av dem (politi) men da snakket de ikke så mye om hva de 

gjorde men heller hva vi ikke skal gjøre. 

Meg; Så dere vil ha flere slike besøk fra ulike yrker? 

Elever; Ja 

Meg; Så dere vil ikke ha besøk av elever som går på videregående for å høre om hvordan det 

er? 

Elev2; Men ikke helst ikke sånne ting man bli gjennom yrkesfag for det vet vi ganske mye 

om, som om du går studiespesialisering så har du så mange valg du kan ta, sånn at vi kan få 

vite mer om det da   

Elev4; Ja jeg er enig. Også steget etter videregående 

Meg; ja, det høres fornuftig ut. Er det noe mer dere vil tilføye i forhold til å ha hatt besøk av 

en rollemodell. 

Elev5; At vi kan ha fått stoler (latter) 

Meg; Da skal vi bare oppsummere litt det vi har snakket om i dette intervjuet. Vi har snakket 

om: hva dere vil bli når dere blir stor, og dere har sagt noe om opplegget, vi har snakket om 

hva dere likte og ikke likte med opplegget.. 
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Elev4; Ja det var ingenting vi ikke likte med opplegget, vi er veldig fornøyd 

Meg; … ja dere var fornøyd, og vi har snakke litt om realfag og om det er interessant eller 

ikke. Det er helt i orden og ikke synes det er det.. 

Elev2; Det kan være interessant innen forskjellige tema, matte kan være artig om…  

Elev3; Om læreren lærer oss og ikke tavla 

Elev2; … Naturfag kan også være morsomt, jeg er ikke spesielt glad i molekyler og sånt, men 

om det er om andre temaer kan det være gøy.. 

Elev4; jeg gleder meg til å begynne på videregående slik at man kan velge litt mer hvilket 

nivå man vi ha på for eksempel matte. 

Meg; Også har vi snakket om eksperten/rollemodellen gjorde dere mer nysgjerrige på realfag 

og at vise dere litt hva dere kan gjøre etter videregående.  Og dere syns at slike besøk har noe 

for seg? 

Elever; Ja 

Meg; det er noe dere anbefaler? 

Elever; MHM! 

Meg; Og dere ønsker dere gjerne flere besøk? Av ulike rollemodeller og yrker 

Elever; Ja 

Meg; Takk for svarene 
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9.2  Informasjonsskriv 

9.2.1 Vedlegg 2: Rollemodeller 

Informasjon om prosjektet: 

Jeg ønsker med dette å informere om prosjektet og intervjuet som skal gjennomføres ved 

skolen. Forskningsprosjektet er en del av Marte Mehli Nordeides masterprosjekt, og er et 

samarbeid med rollemodell.no.  

Bakgrunn og mål for undersøkelsen 

I samarbeid med rollemodell.no skal jeg inn og se på hvordan besøk av rollemodeller fra 

rollemodell.no kan motivere elever for realfagene på skolen og til å velge realfag i videre 

utdanning og yrker. Resultatene fra prosjektet kan fortelle noe om hvordan rollemodell.no kan 

bli bedre, og om hvordan naturfagene, matematikk og teknologi kan gjøres mer attraktive for 

elevene.  

Undersøkelsens innhold og omfang 

Jeg (Marte M. Nordeide) ønsker å observere ditt foredrag og så ha et lite intervju med deg 

som rollemodell i etterkant av foredraget. Intervjuet vil ta maksimalt 30 minutter.  

Anonymitet og oppbevaring av data 

Dette prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste AS, og innsamling, oppbevaring og rapportering av data skjer i tråd med 

retningslinjene til personopplysningsloven. De innsamlede opplysningene behandles 

konfidensielt, og bare av personer som er ansatt på dette prosjektet. Ansatte på prosjektet vil 

være meg selv, og veilederne mine ved Universitetet i Oslo og Naturfagsenteret. Resultatene 

av undersøkelsen vil presenteres på en slik måte at det ikke er mulig å føre opplysningene 

tilbake til de personene som deltok i undersøkelsen.  

Rettigheter 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen/prosjektet. Rollemodellen kan trekke seg når som helst. 

Jeg håper imidlertid at så mange som mulig sier seg villig til å delta, rollemodellens tenker og 

meninger er viktige for prosjektet. Alle innsamlede opplysninger bli anonymisert innen 

20.03.2017 

Spørsmål kan stilles til  

Marte Mehli Nordeide tlf: 952 65 685 eller på mail: martenord90@gmail.com  

eller til veilederne: 

Maria V Bøe tlf: 22 85 78 14/ 22 85 68 19 mail: m.v.boe@naturfagsenteret.no  

Marianne Ødegaard tlf: 22 85 81 15 mail: marianne.odegaard@ils.uio.no 

 

mailto:martenord90@gmail.com
mailto:m.v.boe@naturfagsenteret.no
mailto:marianne.odegaard@ils.uio.no
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Med vennlig hilsen  

Marte Mehli Nordeide 

Student ved Universitetet i Oslo 
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9.2.2 Vedlegg 3: Elever 

Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt       

    05.01.16  

Informasjon om prosjektet «Bruk av Rollemodell.no» 

Dette er en invitasjon til å delta i et gruppeintervju som er en del av Marte Mehli Nordeides 

master-prosjekt ved Universitetet i Oslo. Prosjektet vil se på hvordan bruk av rollemodeller 

kan motivere elever for realfagene på skolen og til å velge realfag i videre utdanning og 

yrker?  

Resultatene fra prosjektet kan fortelle noe om hvordan rollemodell.no kan bli bedre, og om 

hvordan naturfagene, matematikk og teknologi kan gjøres mer attraktive for elevene.  

Dette er et muntlig gruppeintervju der flere elever vil sitte sammen og diskutere rundt ulik 

tematikk på hvordan dere opplevde opplegget til rollemodellen. Intervjuet vil ta 20-30 

minutter og foregå rett etter rollemodellens opplegg.  

Det er klasseleder sammen med oss på prosjektet som vil velge ut hvilke elever som blir 

invitert til å delta i intervjuet.  

Dette prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste AS, og innsamling, oppbevaringen og rapportering av data skjer i tråd med 

retningslinjene til personopplysningsloven. De innsamlede opplysningene behandles 

konfidensielt, og bare av personer som jobber med dette prosjektet: meg selv (Marte M 

Nordeide), veilederne, mulige andre phd-stipendiater og masterstudenter. Resultatene av 

undersøkelsen vil presenteres på en slik måte at det ikke er mulig å føre opplysningene tilbake 

til de personene som deltok i undersøkelsen. Det er frivillig å delta, og du kan trekke seg når 

som helst. 

Jeg håper imidlertid at så mange som mulig er villige til å delta, dine innspill er viktige for 

prosjektet.  Alle innsamlede opplysninger blir anonymisert innen 20.03.17 

For spørsmål kan disse stilles til Marte Mehli Nordeide tlf: 952 65 685 eller på mail: 

martenord90@gmail.com eller til veilederne: 

Maria V Bøe tlf: 22 85 78 14/ 22 85 68 19 mail: g.m.v.boe@naturfagsenteret.no   

Marianne Ødegaard tlf: 22 85 81 15 mail: marianne.odegaard@ils.uio.no 

Med vennlig hilsen  

Marte Mehli Nordeide 

Student ved UiO 

mailto:martenord90@gmail.com
mailto:g.m.v.boe@naturfagsenteret.no
mailto:marianne.odegaard@ils.uio.no
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9.2.3 Vedlegg 4: Foreldre/foresatte  

Informasjon om prosjektet: 

Jeg ønsker med dette å informere om prosjektet som i samarbeid med rollemodell.no og 

gruppeintervju som skal gjennomføres ved skolen som en del av Marte Mehli Nordeide 

masterprosjekt.  

Bakgrunn og mål for undersøkelsen 

I samarbeid med rollemodell.no skal jeg inn å se på hvordan undervisningsopplegg ved bruk 

av rollemodeller om dette kan være med å øke elevers engasjement rundt realfag. Dette er 

interessant å undersøke dette da man ønsker å se på hvordan man gjøre det enda mer relevant 

for elever å velge realfag på høyere nivå i utdanningen. Prosjektet vil se på hvordan bruk av 

rollemodeller kan motivere elever for realfagene på skolen og til å velge realfag i videre 

utdanning og yrker?  

Resultatene fra prosjektet kan fortelle noe om hvordan rollemodell.no kan bli bedre, og om 

hvordan naturfagene, matematikk og teknologi kan gjøres mer attraktive for elevene.  

Undersøkelsens innhold og omfang 

Undersøkelsen består av et gruppeintervju der 4-6 elever fra klassen/undervisningsgruppen 

blir med tatt ut etter undervisningsopplegget til rollemodellen. Det vil så skje et 

gruppeintervju der elevene skal diskutere ulike tematikk rundt opplegget. Dette vil vi bruke 

rundt 20-30 minutter på. Elevene vil bli trukke ut i samråd med klasseleder for å få en så 

variert sammensetning på gruppen som mulig.    

Anonymitet og oppbevaring av data 

Dette prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste AS, og innsamling, oppbevaringen og rapportering av data skjer i tråd med 

retningslinjene til personopplysningsloven. De innsamlede opplysningene behandles 

konfidensielt, og bare av personer som er ansatt på dette prosjektet. Ansatte på prosjektet vil 

være meg selv, prosjektlederne. Resultatene av undersøkelsen vil presenteres på en slik måte 

at det ikke er mulig å føre opplysningene tilbake til de personene som deltok i undersøkelsen.  

Elevers rettigheter  

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Elevene kan trekke seg når som helst mens de fyller ut 

skjemaet. Jeg håper imidlertid at så mange som mulig sier seg villig til å delta, siden stor 

deltakelse er viktig for å få pålitelige data. Alle innsamlede opplysninger bli anonymisert 

innen 20.03.2017 

Spørsmål kan stilles til  

Marte Mehli Nordeide tlf: 952 65 685 eller på mail: martenord90@gmail.com  

eller til veilederne: 

Maria V Bøe tlf: 22 85 78 14/ 22 85 68 19 mail: g.m.v.boe@naturfagsenteret.no  

Marianne Ødegaard tlf: 22 85 81 15 mail: marianne.odegaard@ils.uio.no 

mailto:martenord90@gmail.com
mailto:g.m.v.boe@naturfagsenteret.no
mailto:marianne.odegaard@ils.uio.no
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Med vennlig hilsen  

Marte Mehli Nordeide 

Student ved UiO 
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9.3  Vedlegg 5: Intervjuguide 

Intervjuguiden til fokusgruppeintervjuet   

- Hva kan du tenke deg å bli når du blir stor? 

- Hva synes dere om besøket? 

- Hva likte dere? 

- Hva likte dere ikke? 

- Var det givende å få besøk av rollemodell? 

- Ble dere mer nysgjerrig på hva man kan bruke realfag til? 

- Realfag? Hva synes dere om det? 

- Har dere hatt besøk av andre før? 

- Har besøk av rollemodeller noe for seg? 

- Ønsker dere som elever slike besøk? 

o Ja? Hvorfor 

o Nei? Hvorfor? 

- Hvem kunne dere tenke dere på besøk? 

- Annet? 


