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Sammendrag 
Den lave realfagsrekrutteringen til høyere utdannelse og yrke, bekymrer både myndighetene 

og næringslivet. Elevspørreskjema i PISA 2015 inkluderer spørsmål om norske elevers 

interesser for naturvitenskap, mestringsforventning i naturfag og naturfagets nytteverdi, som 

kan fortelle oss om elevers holdninger til naturfag. I tillegg inkluderer elevspørreskjemaet 

spørsmål om elevenes forventede yrkesvalg og foreldrenes utdanning og yrke, slik at vi kan 

se om det er en eventuell sammenheng mellom dem. Utvalget i denne undersøkelsen består 

av 5391 respondenter. Respondentene er norske 15-åringer, født 1999, fra hele landet.  

Utvalget blir fordelt inn i ulike elevgrupper, etter foreldrenes utdanning og yrke. Foreldrenes 

yrker blir kategorisert som «realfaglige yrker» og «ikke-realfaglige yrker», og foreldrenes 

utdanning blir kategorisert som «kort høyere utdanning» og «lang høyere utdanning». 

 

Formålet med forskningsprosjektet er å få bedre innsikt i norske elevers holdninger til 

naturfaget og elevenes forventede yrkesvalg, og se om det er en eventuell sammenheng med 

foreldrenes utdanning og yrke. Min overordnede problemstilling lyder derfor slik: Hvilken 

sammenheng er det mellom elevenes holdninger, forventede yrkesvalg og foreldrenes 

fagbakgrunn? 

 

Hovedresultatene fra undersøkelsen er at norske elever har en generell positiv holdning til 

naturfag, de synes naturvitenskap er interessant og gøy og lære om, de er enige i at det er 

verdt å anstrenge seg i naturfaget fordi det vil hjelpe dem jobb i fremtiden, og de hevder at de 

med litt innsats vil kunne mestre ulike naturvitenskapelige oppgaver. Undersøkelsen viser at 

elever som har foreldre med realfaglige yrker og foreldre med lang høyere utdanning, har en 

mer positiv holdning til naturfag og en høyere forventning om realfaglig yrke i fremtiden. 

Elevgruppene som har lavest interesse og minst ser for seg et realfaglig yrke i fremtiden, er 

elever som har foreldre med ikke-realfaglige yrker og foreldre med kort høyere utdanning.  

I tillegg viser undersøkelsen at norske elever i liten grad gjør naturvitenskapelige 

fritidsaktiviteter.  

 

Resultatene diskuteres opp mot en teori om Eccles og kollegers modell og perspektiver på 

unges valg i et senmoderne samfunn, i tillegg til at det knyttes opp mot tidligere forskning 

innen realfagsdidaktikk. 



  

  



 
 

Forord 
Gjennom hele skolegangen min har jeg hatt en stor interesse for naturfag og matte, og da jeg 

begynte på videregående var det ikke tvil om hvilke studieretning jeg skulle velge. Realfag 

var min «greie», jeg ville lære mer om naturens lover og regler, forstå hvordan kroppen vår 

fungerer og hvorfor vi er til, og hvordan vi fungerer i samspill med andre organismer. I 

tillegg tilbrakte jeg mye av min barndom ute i skogen med venner, og lagde hytter, 

blomsterkrans og fanget sommerfugler. Disse erfaringene dannet grunnlaget for min interesse 

for naturen, og som gjorde at naturfaget i skolen ble fort et favorittfag. Min interesse for 

matematikk derimot oppsto i familien, der pappa spilte en stor rolle. Pappa elsker 

matematikk, og har et stort engasjement i å lære nye matematiske metoder for å løse ulike 

oppgaver. Gjennom samtale og diskusjon har han smittet over sin interesse for matematikk på 

sine barn. Begge mine foreldre har ikke-realfaglige yrker, men jeg har allikevel gjennom 

mine erfaringer utviklet interesse for realfagene og valgt realfaglig utdannelse og yrke 

(Lektor i realfagene biologi og kjemi).  

 

Denne masteroppgaven har blitt til i løpet av et hektisk halvår, med både oppturer og 

nedturer. Det har vært en givende prosess med en bratt læringskurve, hvor jeg har fått 

muligheten til å tilføre feltet noe nytt. Arbeidet har vært utfordrende og interessant, og med 

hjelp fra mennesker som har gitt meg oppmuntring og råd, har jeg klart å beholde fokuset og 

troen på at min oppgave og undersøkelser har verdi.  

 

Jeg vil rette en stor takk til min veileder, Fredrik Jensen, som har gitt meg masse nyttige 

tilbakemeldinger, tips om forbedring og hjelp med SPSS-programmet i løpet av hele 

prosessen. Takk også til min biveileder, Marit Kjærnsli, for konstruktive tilbakemeldinger og 

allsidige innspill. Takk Christian Brandmo for gode diskusjoner om statistikk. Jeg må også 

takke mine herlige foreldre, Azem og Remzije Gjonbalaj, som har alltid vært der for meg og 

støttet meg. Takk til min storesøster, Vlora Gjonbalaj, som har motivert og oppmuntret meg 

til å skrive denne masteroppgaven, du er fantastisk. En liten takk til alle mine seks søstre, 

bare fordi dere er så gode. Til slutt vil jeg takke min gode venninne Kathrine Haram Olsen 

for hyggelige lunsjer, gåturer og god støtte. Du gjorde masterhverdagen min bedre.  

 

Oslo, 30.05.2016  

Resmije Gjonbalaj 
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1 Innledning og bakgrunn 
 

Årlig øker antall studenter til høyere utdanning i Norge, og i følge Samordna opptak var året 

2015 tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning. Det var ca. 8000 flere søkere i 2015 enn i 

2014, med en økning på 6,7 prosent (Samordna opptak, 2015a). Antall søkere til realfaglig 

utdanning økte med hele 11 prosent (Samordna opptak, 2015b). Til tross for denne økningen 

har Norge fremdeles behov for flere fagkompetente realister. I de siste tiårene har det vært 

stor bekymring over den lave realfagsrekrutteringen i Europa, som har ført til at flere land har 

satt i verk egne tiltak for å stimulere flere unge til å velge realfaglig utdanning og yrke (Bøe 

& Henriksen, 2013; Osborne, Simon, & Collins, 2003; Schreiner, Henriksen, Sjaastad, 

Jensen, & Løken, 2010; Schreiner & Sjøberg, 2012). I Norge ble det lansert en strategiplan i 

2010, som het ”Realfag for framtida”. Målene i strategiplanen var blant annet ”…å styrke 

elevenes og studentenes kompetanse i realfag, øke interessen for realfag og styrke 

rekrutteringen…” (Kunnskapsdepartementet, 2010). I tillegg ble det satt i gang flere 

rekrutteringsprosjekter i Norge, som Ent3r, TEKin, Lektor 2-ordningen og rollemodellbyrået 

Alfa (Bøe & Henriksen, 2013).  

 

Vår aller viktigste ressurs er den yngre generasjonen, som utvikler vår verden for fremtiden.  

Derfor er det viktig at vi har nok fagkompetente realister som kan komme med nye og 

innovative måter å takle fremtidens globale utfordringer på, og videreutvikle vår kunnskap 

om teknologi, energibruk og medisin. Men flere studier viser at det er lav interesse for valg 

av realfaglig utdannelse og yrke blant de unge, og at skolene sliter med å engasjere og 

motivere elevene til valg av realfag (Jenkins & Nelson, 2005; Lyons, 2006; Osborne & 

Collins, 2001; Sjøberg & Schreiner, 2005). Den lave interessen for realfaglig yrke er et 

varseltegn vi må ta på alvor. For realfagene har en fundamental betydning i vårt samfunn, 

både når det gjelder vår velstand, økonomi, helse, infrastruktur og kommunikasjonssystemer. 

I tillegg utgjør realfagene en viktig del av vår kultur, som har vært med på å utvikle vår måte 

og tenke og leve på (Bøe & Henriksen 2015; Bøe, Henriksen, Lyons, & Schreiner, 2011; 

Kunnskapsdepartementet, 2006, 2010; Ramberg, 2006). Svikt i realfagsrekruttering kan peke 

på manglende interesse for realfagene og kunnskap om realfaglige yrker, ikke bare i 

utdanningssektoren, men i hele samfunnet. 

 

 



 
 

1.1 Formål og forskningsspørsmål 
 

I følge Kunnskapsdepartementet (2009) har det norske arbeidslivet relativt få realister 

sammenlignet med de andre OECD landene. For å kunne øke deltakelsen i realfagene, må vi 

ta utgangspunkt i kunnskap om dagens ungdom, ved å se på hva som ligger bak deres 

utdannings- og yrkesvalg, deres interesser og holdninger til naturvitenskap, og hvordan de ser 

på realfagene som en mulig retning for fremtidig yrke. Det er av flere grunner viktig å vite 

noe om norske elevers holdninger til og motivasjon for naturfaget. Først og fremst vil det 

fortelle oss om framtidige samfunnsborgers syn på naturvitenskapens og teknologiens rolle i 

samfunnet, og det vil også gi oss informasjon om hvilke preferanser norske elever har når det 

gjelder utdanning og fremtidig yrke.   

 

Denne fagdidaktiske oppgaven handler om norske 15åringers holdninger til naturfag og deres 

ønske om fremtidig yrke, med grunnlag i datamaterialet fra elevspørreskjema i PISA 2015. 

Fokuset i oppgaven skal være rettet mot foreldre som påvirkningsfaktor, der foreldrenes yrke 

og utdanningsnivå skal ses i sammenheng med elevenes holdninger til naturfaget og elevenes 

forventning om fremtidig yrke. Mange studier tyder på at foreldre spiller en viktig rolle i å 

forme elevenes engasjement, ambisjoner og prestasjoner i naturfag, i tillegg til deres 

holdninger til naturvitenskap og teknologi (Aschbacher, Li, & Roth, 2010; Ferry, Fouad, & 

Smith, 2000; Gilmartin, Li, Aschbacher, & McPhee, 2006). Derfor ønsker jeg å se nærmere 

på foreldre som påvirkningsfaktor, og se det i relasjon til norske elevers holdninger og 

forventet yrke. Elevenes holdninger og forventet yrkesvalg skal ses i lys av Eccles og 

Wigfield (2002) sin sosialpsykologiske modell; Expectancy-value model. Formålet med 

forskningsprosjektet er å få bedre innsikt i norske elevers holdninger til naturfaget og deres 

forventning om fremtidig yrke, og se hvilken sammenheng dette har med foreldrenes 

utdanningsnivå og yrke.  

 

Min overordnede problemstilling er: 

 

«Hvilken sammenheng er det mellom elevenes holdninger, forventede yrkesvalg og 

foreldrenes fagbakgrunn?»  
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For å kunne svare på problemstillingen har jeg valgt å spisse fokuset mitt mot fire 

forskningsspørsmål, hvor jeg ser på sammenhengen mellom elevenes holdninger og 

foreldrenes yrke og utdanning, og elevenes forventede yrkesvalg og foreldrenes yrke og 

utdanning. Forskningsspørsmålene lyder slik: 

 

1. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes yrke og elevers holdninger i naturfag? 

2. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes yrke og hva slags jobb elevene 

forventer å ha når de er 30 år?  

3. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes utdanning og elevers holdninger i 

naturfag? 

4. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes utdanning og hva slags jobb elevene 

forventer å ha når de er 30 år?  

 

1.2 Avgrensning  
 

Denne undersøkelsen går i bredden, og spørreskjema som benyttes er elevspørreskjema i 

PISA 2015, der utvalgte spørsmål utgjør datamaterialet. Teorigrunnlaget har stor betydning 

for mål og fokus i denne undersøkelsen, der realfagsrekruteringen er i fokus. Videre har jeg i 

denne undersøkelsen sett bort i fra kjønnsforskjeller når det gjelder elevers holdninger til 

naturfag og deres forventede yrkesvalg. Undersøkelsen retter heller fokus mot forskjellen 

mellom ulike elevgrupper, og dens relasjoner mellom komponentene i Eccles og Wigfield 

(2002) modell (Expectancy- value model). Komponentene interesse, mestringsforventning og 

nytteverdi er i hovedfokus.  

 

Det finnes mange ulike modeller som kan brukes for å se på elevenes holdninger og 

utdannings- og yrkesvalg, men jeg har valgt å presentere kun den modellen som skal brukes: 

expectancy-value model, som vil være hovedrammeverket for denne undersøkelsen.  

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Begrepsavklaring 
 

I denne oppgaven vil jeg bruke begrepet realfag som en samlebetegnelse for fagene 

matematikk og naturfag, som inkluderer biologi, kjemi, geologi, fysikk og teknologi 

(Schreiner, 2008). Det er viktig å spesifisere at elevspørreskjema i PISA 2015 stiller spørsmål 

som inkluderer begrepene naturfag og naturvitenskap, istedenfor realfagene. Jeg kommer til å 

bruke alle tre begrepene ettersom hva som passer. For eksempel: interesse for naturvitenskap, 

holdninger til naturfag og realfaglige yrker. 

 

Holdninger til naturfag dreier seg om blant annet elevens selvoppfatning, verdisetting av 

naturvitenskap, motivasjon for å lære naturfag og deres holdninger til naturfaget (Kjærnsli, 

Lie, Olsen, & Roe, 2007). Holdning kan defineres som følelser overfor et objekt eller en 

evaluerende mening dannet av en person (Ajzen, 2001), og er sett på som en konstruksjon 

som påvirker vår atferd og guider våre beslutninger og valg, selv om det ikke er direkte 

observerbart. Holdning kan være vanskelig å måle, siden den er abstrakt og er dermed ikke 

direkte observerbar. En kan observere oppførselen til individet, som påvirkes av holdningen 

(Ajzen, 2001). Jeg vil i denne oppgaven si noe om norske elevers holdninger til naturfag ved 

å se på elevenes interesser, mestringsforventning og deres syn på naturfagets nytteverdi.  

 

Interesse for realfagene måles på flere måter i elevspørreskjema i PISA 2015, men jeg vil i 

denne oppgaven fokusere på to spørsmål som måler elevenes interesse. Det ene spørsmålet 

spør elevene om de synes naturvitenskap er morsomt å lære om, om de trives med å jobbe 

med naturvitenskapelige emner og om de er interessert i å lære om naturvitenskap. Det andre 

spørsmålet spør om hvor interessert de er i ulike naturvitenskapelige emner. Det forventes at 

respondentene har en iboende forståelse av hva interesse innebærer, selv om elevene kan 

legge ulike ting i begrepet.  
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1.4 PISA 2015 
 

PISA (Programme for International Student Assesment) er en internasjonal komparativ 

undersøkelse, som består av en faglig del, elevspørreskjema og et spørreskjema til skolens 

ledelse. Den faglige delen tester 15-åringers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing. 

Mens elevspørreskjemaet gir informasjon om forhold ved skolen, elevenes interesse, 

holdninger, familiebakgrunn og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø 

(Kjærnsli et al., 2007). Hvert tredje år gjennomføres undersøkelsen, og for hver gang er det 

fokus på et av fagene. I 2015 var det naturfag som var i fokus. Derfor inneholdt både den 

faglige delen og spørreskjema flere naturfagsrelaterte spørsmål.   

 

Selve PISA-undersøkelsen varer i to og en halv time, der to timer går til den faglige delen og 

en halv time til spørreskjemaet. Både den faglige delen og elevspørreskjemaene ble for første 

gang i sin helhet gjennomført som en digital prøve (OECD, 2016). Datamaterialet i denne 

oppgaven er hentet fra elevspørreskjema i PISA 2015, der enkelte spørsmål utgjør 

datamaterialet for denne studien. De utvalgte spørsmålene vil gi informasjon om norske 

elevers interesse og holdninger til naturfaget, elevenes mestringsforventning, 

familiebakgrunn og ønske om fremtidig yrke. Målgruppen for undersøkelsen er alle 15-

åringer fra alle landene som deltar i undersøkelsen. Innen hvert land trekkes det ut et 

representativt utvalg som deltar (Kjærnsli et al., 2007; OECD, 2013). Jeg skal kun se på hva 

norske elever har besvart på elevspørreskjema i PISA 2015, slik at fokuset mitt er på 

nasjonalt nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.5 Oppbygging av oppgaven  
 

Masteroppgaven består av seks kapitler; innledning, teori, metode, resultater, oppsummering 

og diskusjon og konklusjon.  

 

Kapittel 1 beskriver bakgrunnen for valg av oppgave og problemstilling, samt at 

problemstillingen og forskningsspørsmål defineres  

 

Kapittel 2 inneholder oppgavens teoretiske grunnlag. Først presenteres ulike faktorer som 

påvirker elevenes valg, deretter rettes fokus mot foreldre som påvirkningsfaktor og elevenes 

karriere forventning. Videre presenteres Eccles og kollegers modell og relaterte teoretiske 

modeller, for så å begrunne hvorfor jeg valgte denne modellen.  

 

Kapittel 3 inneholder en beskrivelse og diskusjon av metodevalg, design, utvalg, 

datainnsamling og hvordan datamaterialet analyseres. I tillegg inneholder kapitlet 

refleksjoner rundt forskningens validitet, reliabilitet og etiske hensyn.  

 

Kapittel 4 inneholder resultater fra PISA spørreskjemaet 2015. Funnene som presenteres vil 

bidra til å belyse oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål.  

 

Kapittel 5 drøfter og diskuterer undersøkelsens resultater opp mot tidligere forksning. 

 

Kapittel 6 inneholder oppgavens konklusjon, begrensninger og forslag til videre forskning. 
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2 Teoretiske perspektiver og annen 
forskning 

 

I dette kapitlet vil jeg ta for meg ulike teoretiske perspektiver og tidligere forskning, som skal 

være med på å danne et bakteppe for mine undersøkelser. Videre vil jeg legge frem 

Jacquelynne Eccles og hennes kolleger sin modell for prestasjonsrelaterte valg (Eccles et al., 

1983; Eccles & Wigfield, 2002), hvor visse komponenter av modellen vil brukes som 

hovedrammeverk i masteroppgaven. De ulike teoretiske perspektivene som presenteres, vil 

jeg bruke for å oppnå en bedre forståelse av norske elevers bakgrunn for deres holdninger til 

naturfag og deres forventet fremtidige yrkesvalg. I diskusjonskapitlet vil jeg plukke opp 

trådene fra følgende gjennomgåelse for å berike kvaliteten på mine funn.  

 

2.1 Tidligere forskning  
 
Først presenteres ulike påvirkningsfaktorer, deretter rettes fokuset mot foreldrenes påvirkning 

og elevenes karriere forventning. Til slutt presenteres Eccles og kollegers modell.  

 

2.1.1 Påvirkningsfaktorer 
 
Alle i Norge har i prinsippet lik rett og anledning til skole og utdanning. Dette gir den enkelte 

mulighet til å velge fritt hvilken studieretning og yrke som passer deres forutsetninger best. I 

følge en rekke studier opplever norsk ungdom at alle muligheter er åpne, og at deres valg er 

selvstendig (Schreiner et al., 2010, Schreiner & Sjøberg, 2005, 2012). Men i virkeligheten 

kan disse valgene være fullt påvirket av ulike påvirkningsfaktorer, som kulturelle normer, 

samfunn, skole og familie.  

 

I dagens senmoderne samfunn er yrkesvalg også et identitetsvalg. En må både vite hva man 

vil bli og hvem man vil bli (Giddens, 1999; Schreiner & Sjøberg, 2012). Valg av utdanning 

og yrke er en pågående og dynamisk prosess, som påvirkes av et sett med faktorer. Disse 

faktorene kan både påvirke elevenes valg på en direkte eller indirekte måte (Henriksen & 

Schreiner, 2009; Schreiner, 2008). Under vil jeg presentere påvirkningsfaktorene interesser 

og selvoppfatning, og i neste delkapittel vil jeg ta for meg påvirkningsfaktoren foreldre som 

er i hovedfokus i denne undersøkelsen.  



 
 

Enkelte studier viser at interesse ikke alltid fører til valg av yrke (Schreiner & Sjøberg, 2006), 

man kan være interessert i realfag og velge en ikke-realfaglig utdannelse og yrke. Samtidig 

hevder Bøe (2012) og Hazari, Sonnert, Sadler, og Shanahan (2010) at interesse er avgjørende 

faktor for valg av yrke, og dersom man ikke har interesse for realfag er det lite sannsynlig å 

velge et realfaglig yrke i fremtiden. Interesse er en komplisert faktor, siden den både kan 

påvirke og ikke-påvirke elevens valg. Dette kan ses i sammenheng med teorier om 

selvrealisering, der fokuset ligger på at menneske skal utvikle seg og sine evner i takt med det 

han eller hun brenner for (Beck, 1999; Giddens, 1999; Schreiner, 2008). Eksempelvis viser 

Skramstad (2006) at realfagstudenter ved Universitetet i Oslo, sier at deres personlige 

interesse for realfagene styrte hovedsakelig deres utdanningsvalg.  

 

Interesse for realfagene henger sammen med individets faglige selvoppfatning, som går ut på 

individets oppfatning av hvem de er og hva de ser for seg å jobbe med. I litteraturen finnes 

det en rekke studier som peker på at realfagene oppfattes som vanskelige og tidskrevende, 

sammenlignet med andre skolefag (Angell, Henriksen, Isnes, & Guttersrud, 2004; Tytler, 

Osborne, Williams, Tytler, & Cripps Clark, 2008), og at kun de flinkeste elevene er egnet til 

å studere realfag (Archer et al., 2013). Studiet til Ramberg (2006) viser at mange elever 

velger bort realfagene på grunn av at det krever mye tid og krefter, og at elevene ofte 

prioriteter andre skolefag. På den andre siden påpeker Schreiner (2008) i sin artikkel at når 

NTNU satte høyere opptakskrav til studiene, økte søkertallet. Dette tyder på at elever ikke 

nødvendigvis unngår realfagene på grunn av at det er krevende og har høyere 

vanskelighetsgrad.  

 

2.1.2 Foreldrenes påvirkning 
 
En rekke studier viser at det er en sammenheng mellom unges yrkesvalg og foreldrenes 

fagbakgrunn (Archer et al., 2012; Helland, 2006; Hægeland, Kirkebøen, & Skogstrøm, 2007; 

Schreiner et al., 2010; Sjaastad, 2012; Sæther, 2009). Archer et al. (2012) hevder at barn i 10-

14-års alder, som har nære familiemedlemmer med realfaglig fagbakgrunn har større 

sannsynlighet for å velge realfags relatert yrke i fremtiden. Eksempelvis vil elever med 

realfagsutdannede foreldre i større grad få utviklet en faglig interesse for realfagene, siden 

foreldrene mest sannsynlig hjelper sine barn med skolearbeid, og motivere dem gjennom 

veiledning, personlige samtaler og aktiviteter (Adamuti-Trache & Andres, 2008; Archer, 

Dawson, DeWitt, Seakins, & Wong, 2015; Archer et al., 2013; Lyons, 2006; Lyons & Quinn, 
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2010; Sjaastad, 2012). I tillegg vil hjem med realfagsutdannende foreldre oftere ta opp 

diskusjoner med realfaglige problemstillinger enn hjem med foreldre med andre 

fagkvalifikasjoner. På denne måten blir realfaget og den realfaglige tankegangen mer 

meningsfull for disse elevene, og elevene vil dermed oppfatte realfagene som viktige og 

spennende (Archer et al., 2015; Helland, 2006; Hægeland et al., 2007; Sjaastad, 2012). 

 

Empiriske funn viser at unge i dag, i mindre grad enn tidligere, velger samme utdannings- og 

yrkesvei som sine foreldre. Likevel representerer ungdommens studieretning og yrkesvalg 

fremdeles en såkalt sosial reproduksjon. Dette betyr at norsk ungdom har en tendens til å 

velge samme utdanningsnivå og utdanningsretning, som mor og far (Helland, 2006; Sjaastad, 

2012; Sæther, 2009). Sjaastad (2012) bekrefter dette i sin studie, der flere av respondentene 

understreker at deres valg av utdanning og yrke kom naturlig for dem, siden en av foreldrene, 

eller begge, har tatt det samme valget da de var unge. Dette viser at elever har en tendens til å 

anta at det å ha en forelder med visse egenskaper innebærer at de også selv har de samme 

egenskapene. Derfor kommer det naturlig for disse elevene å velge samme yrke som mor 

og/eller far.  

 

På den andre siden viser andre studier at elever med foreldre uten realfaglig bakgrunn også 

velger realfaglig utdannelse og yrke (Nauta & Kokaly, 2001; Schreiner et al., 2010; Sjaastad, 

2012). Da kan vi spørre oss selv om foreldrenes fagbakgrunn har noe betydning for elevenes 

valg av studieretning og yrke? Sjaastad (2012) diskuterer nettopp dette i sin artikkel, og 

kommer frem til at en signifikant person ikke trenger å ha realfaglig utdannelse for å kunne 

oppmuntre andre til å studere realfag. Signifikant personen kan ha personlig interesse for 

realfagene, og kan gjennom samtale smitte sin interesse over på andre. Det er gjennom 

samtale og personlig støtte foreldre fungerer som signifikante personer, og påvirker elevens 

tanker og ideer. Men i tillegg til veiledning og støtte, stiller foreldre krav og forventinger til 

sine barn når det gjelder valg av studie- og yrkesretning, som også kan påvirke elevens valg 

av studieretning (Archer et al., 2015; Archer et al., 2012; Sjaastad, 2012).  

 
 

2.1.3 Karriere forventning 
 
Elevers ambisjoner og tanker om realfagsrelaterte yrker blir ofte dannet innen familien, og 

foreldre spiller en viktig rolle i utformingen av grenser og natur av hva eleven kan oppfatte 

som mulig og ønskelig, og sannsynlig for at de er i stand til å oppnå disse ambisjonene 



 
 

(Archer et al., 2012). En longitudinal studie av Tai, Liu, Maltese, og Fan (2006) viser at 

elever på 14-årsalderen med forventing om fremtidig realfaglig yrke var 3,4 ganger mer 

sannsynlig å ende opp med et realfaglig yrke i fremtiden, enn de elevene som ikke hadde 

noen forventinger. Denne effekten kom enda tydeligere frem hos elever som viste høy 

matematiske evner, der sannsynligheten for at disse elevene endte opp med et realfaglig yrke 

var på hele 51 prosent. Slik data viser hvor viktig det er å danne karriere forventninger i ung 

alder, og helst lenge før en skal ta utdannelses- og yrkesvalg.  

 

Videre i neste delkapittel presenteres Eccles og Wigfield (2002) modellen som tilbyr et 

omfattende rammeverk, og som brukes ofte i analyser av prestasjonsrelaterte valg. I denne 

studien skal visse komponenter av denne modellen brukes som et hovedrammeverk for 

analysen av datamaterialet elevspørreskjema i PISA 2015. 

 

 
 

2.2 Expectancy-value model  
 
Jacquelynne Eccles og kolleger har forsket mye på motivasjon for elevenes prestasjons-

relaterte valg, som utdannings- og yrkesvalg, og har utviklet en sosialpsykologisk modell kalt 

expectancy- value model (Eccles et al., 1983; Eccles & Wigfield, 2002). Modellen bygger på 

empirisk forskning, og har blitt utviklet og testet gjennom flere år av Eccles og kolleger 

(Eccles, 2009; Eccles et al., 1983; Eccles & Wigfield, 2002). Essensen av denne modellen er 

at individets prestasjonsrelaterte valg, påvirkes direkte av vedkommendes mestrings-

forventning, og de verdiene som individet knytter til sitt framtidige valg (Eccles & Wigfield, 

2002).  

 

Denne modellen har blitt benyttet av en rekke studier, som Vilje-con-valg (Schreiner et al., 

2010) og PISA (Kjærnsli et al., 2007; Kjærnsli & Olsen, 2013), som utgangspunkt for å forstå 

seg på unges valg. Modellen antyder et omfattende sett av faktorer, som påvirker 

prestasjonsrelaterte valg, i tillegg til at modellen antyder relasjoner mellom de ulike 

faktorene. Denne modellen er også sentral for utviklingen av konstrukter og enkeltspørsmål i 

elevspørreskjema i PISA 2015.  

 

I følge modellen påvirkes individets prestasjonsrelaterte valg direkte av to hovedaspekter: 

mestringsforventning (expectancy of success) og den subjektive verdi (subjective task value). 
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Mestringsforventning defineres i hvilken grad den enkelte mener han eller hun vil lykkes i en 

kommende oppgave. Å lykkes med en oppgave avhenger av den enkeltes oppfatning av egne 

evner og ferdigheter. Aktuelle spørsmål her vil være ”Vil jeg være i stand til å gjøre dette?” 

og ”Er jeg flink eller smart nok til å lykkes?”. Eccles et al. (1983) hevder at mestrings-

forventningen påvirker den enkeltes oppfatning av egne evner direkte, mens tidligere 

erfaringer, begivenheter og kulturelle faktorer påvirker mestringsforventningen på en 

indirekte måte.  

 

Den subjektive verdi deles inn i fire komponenter: interesse- og trivselsverdi, 

måloppnåelsesverdi, nytteverdi og relativ kostnad (Eccles & Wigfield, 2002).  

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

hvilken grad individet trives med å jobbe med det. Denne verdien knyttes til begrepet 

”indre motivasjon”, som blir nærmere beskrevet i kapittel 2.2.1. 

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

og identitet å gjennomføre og mestre en oppgave eller utdannelse. Identitetsbilde er 

sammensatt av komponenter, som individets oppfatning av egen personlighet, evner, 

langsiktige mål, kjønnsroller og andre sosiale normer. Slik at yrkesvalg avhenger av i 

hvilken grad individet tror at det yrke vil bekrefte og fremme ens personlige verdier 

og identitet (Eccles et al., 1983). Dersom det for eksempel er viktig for en person å få 

status og makt, vil ikke personen velge omsorgsyrker.  I stedet vil personen velge 

yrker innen økonomi som vil være med på å realisere personens identitet og ønske om 

status og makt (Eccles, 2009; Eccles et al., 1983; Eccles & Wigfield, 2002).  

• Nytteverdi handler om hva individet kan oppnå av andre goder og belønninger ved å 

gjennomføre en oppgave, selv om oppgaven i seg selv kan virke uinteressant (Eccles 

& Wigfield, 2002). For eksempel å fullføre en utdannelse, kan ha goder som høy lønn 

og trygg jobb. Denne verdien er knyttet til ”ytre motivasjon”, som blir nærmere 

beskrevet i kapittelet 2.2.1.  

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

gjennomføre utdanningen for individet, sammenlignet med andre utdannings- og 

yrkesalternativ (Eccles, 2009; Eccles & Wigfield, 2002).  Eksempelvis kan 

farmasistudiet virke mer krevende enn lektorprogrammet i realfag, og dermed være 

mindre attraktiv for individet å velge farmasistudiet fremfor lektorprogrammet. 

Videre innebærer relativ kostnad eventuelle tap av fremtidige muligheter ved valg av 



 
 

en studie. For eksempel dersom en elev på videregående skole velger bort realfagene, 

vil ikke eleven få mulighet til å studere medisin eller farmasi etter endt videregående.  

 

Eccles og kollegers modell viser at det er en positiv korrelasjon mellom disse verdiene og 

mestringsforventning (Eccles & Wigfield, 2002). Eksempelvis viser flere studier at elever har 

tendens til å gi høyere verdi til oppgaver de hevder de klarer å mestre, og lavere verdi til 

oppgaver de ikke tror de klarer å mestre. I tillegg viser studiene at elever har en tendens til å 

mestre de oppgavene de selv gir høy verdi (Kessels, 2005; Ramberg, 2006; Schreiner & 

Sjøberg, 2006). Mestringsforventning, måloppnåelse-, interesse- og nytteverdi er positive 

relatert til valg, i den forstand at jo høyere disse faktorene er desto høyere motivasjon har 

individet til å mestre aktiviteten. Kostnad, den fjerde subjektive verdien, er knyttet til det 

negative aspektet som frykt for å mislykkes eller mindre tid tilgjengelig til å engasjere seg i 

andre aktiviteter. Modellen forutsetter at individet er klar over hva de forventer å lykkes i og 

mislykkes i (Bøe et al., 2011).  

 

Over har jeg beskrevet kun en liten del av modellen; mestringsforventning og subjektive 

verdi. Modellen inneholder flere faktorer, som kultur, miljø, personlig og kollektiv identitet, 

tro og atferd, tolkning av tidligere prestasjoner og resultater, og hvor vanskelig ulike 

oppgaver oppfattes. Disse faktorene påvirker valg indirekte, ved å påvirke mestrings-

forventningene og subjektive verdier. Mestringsforventning og subjektive verdier er igjen 

knyttet direkte til valg av motivasjon i modellen. Dermed kan modellen leses fra venstre til 

høyre, der faktorer i den venstre delen spår forventinger og subjektive verdier, og deretter i 

sin tur valget (Holmegaard, Ulriksen, & Madsen, 2015). Valget er en pågående prosess angitt 

av den stiplede linjen, som viser hvordan prosessen kan forstås som syklisk.  
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Figur 1: Eccles og Wigfield (2002) expectancy-value model. De som er markert med grå bakgrunn er faktorer 
som direkte påvirker utdannings- og yrkesvalg, og som er fokuset i masteroppgaven. 

 

I denne oppgaven skal jeg fokusere på høyre side av modellen, som omhandler 

mestringsforventning og subjektive verdi, siden disse to faktorene i modellen er mest 

fremtredende i elevers rapportering av hva som motiverer deres valg og direkte påvirker 

elevenes valg. I tillegg nevner elever også at lærere og familiemedlemmer, som kan relateres 

til venstre delen av modellen, inspirerer deres valg (Henriksen, 2015; Schreiner et al., 2010). 

Jeg skal i denne oppgaven se på hvordan elevenes holdninger til naturfag og ønske om 

fremtidig yrke påvirker de ulike aspektene ved Eccles og kollegers modell, og se på 

sammenhengen mellom elevenes holdninger og forventede yrkesvalg med foreldrenes 

utdanningsnivå og yrke.  

 

 

 



 
 

2.2.1 Relaterte teoretiske modeller 
 
Eccles og kollegers modell er relatert til andre teoretiske modeller, som gir modellen en mer 

finkornet innsikt i mestringsforventning og visse aspekter ved subjektive verdi (Eccles & 

Wigfield, 2002). Eccles og Wigfield (2002) sin definisjon på mestringsforventning 

sammenlignes ofte med Bandura (1986) sin faglige begrep self-efficacy. Self-efficacy handler 

om hvordan mennesker oppfatter sin egen evne til å lykkes med å gjennomføre handlingene 

som trengs for å nå målet. I self-efficacy begrepet er det ikke kun fokus på de faktiske 

ferdighetene, men også individets tro på hva han eller hun kan gjøre med sine ferdigheter 

(Bandura, 1986, 1997).  Jensen (2016) sin doktorgradsoppgave er hovedkilden til relevant 

teori i gjennomgangen under.  

 

Indre og ytre motivasjon 
 
Ryan og Deci (2000) beskriver to typer motivasjon, indre (intrisic) og ytre (extrinsic) 

motivasjon, som er nær relatert til Eccles og Wigfield (2002) modellen. Indre motivasjon 

handler om at individet er motivert til å gjøre en aktivitet fordi aktiviteten i seg selv er gøy og 

interessant. Slik at aktiviteten som utføres gjøres for å tilfredsstille individet selv, for 

interesse og trivsels skyld, og ikke på bakgrunn av ytre press eller belønninger (Ryan & Deci, 

2000, s. 56). Ytre motivasjon er det motsatte av indre motivasjon, der motivasjonen ligger i 

fordelene som aktiviteten fører til, aktivitetens instrumentelle verdi, fremfor aktiviteten selv. 

Fokuset er å oppnå andre goder ved å fullføre en aktivitet, som for eksempel få høy lønn og 

en trygg jobb (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Indre motivasjon er knyttet til interesse- og 

trivselsverdi i Eccles og kollegers modell, som også bekreftes av Bøe (2012) sin studie på 

norske videregående elever, der disse verdiene korrelerer. Mens ytre motivasjon har likheter 

med nytteverdien i modellen. 

 

Identitet  
 
Måloppnåelsesverdien er knyttet til begrepet identitet, som ofte brukes i naturfaglige 

forskning på STEM (Science Technology Engineering and Mathematics), interesse, 

holdninger og utdannelses- og yrkesvalg (Holmegaard, Ulriksen, & Madsen, 2014; 

Holmegaard et al., 2015). Flere empiriske studier har sett på sammenhengen mellom identitet 

og elevens interesse i realfag, som for eksempel Hazari et al. (2010), og Kessels (2005), og 

Ramberg (2006). Kessels (2005) kom frem til at jo bedre samsvar det er mellom elevens 
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selvbilde og fagets stereotypi, dess bedre likte elevene faget. Slik at elevene velger det faget 

de selv synes passer dem best og deres verdier og forutsetninger. Videre fant Hazari et al. 

(2010) ut av at elever som uttrykket sin identitet med fysikk faget var høyest sannsynlig 

interessert i en karriere innen fysikk. I Ramberg (2006) sin fokusgruppestudie kom det frem 

interessante funn, videregående elevene portretterte realister som nerdete, asosiale og 

upopulære, og var dermed mindre attraktiv studie for elevene. Dette bekreftes også i 

Hannover og Kessels (2004) og Taconis og Kessels (2009) studiene.  

 

Interesse 
 
Krapp (2002) beskriver en modell som består av stadier for utvikling av interesse. Denne 

modellen er nær relatert til interesse- og trivselsverdien i Eccles og kollegers modell. 

Modellen skiller mellom situasjonell og individuell interesse. Situasjonell interesse oppstår i 

læringsaktiviteter som oppfattes interessante, og deles inn i to stadier; fremvoksende 

situasjonell interesse og stabilisert situasjonell interesse. Fremvoksende situasjonell interesse 

oppstår som følge av ekstern stimuli for første gang, mens stabilisert situasjonell interesse er 

en interesse som er en stabil tilstand og som varer gjennom en læringssituasjon. Poenget er at 

den fremvoksende situasjonelle interessen kan utvikle seg til en stabil situasjonell interesse, 

som igjen kan utvikle seg til en varig individuell interesse (Krapp & Prenzel, 2011). Videre 

påpeker Krapp og Prenzel (2011) viktigheten av å legge til rette at elevene får erfare 

situasjonell interesse i forbindelse med realfagene. Dette øker mulighetene for at elevene 

utvikler en individuell interesse, som igjen påvirker deres fremtidige utdannings- og 

yrkesvalg.  

 
Grunnen til at jeg valgte å bruke Eccles og kollegers modell som et teoretisk rammeverk for 

min oppgave var blant annet basert på det faktum at modellen omfatter flere 

motivasjonsteorier og begreper som er beskrevet i litteraturen, som er viktig for motivasjon 

og valg: self-efficacy (Bandura, 1997), interesse, indre og ytre motivasjon (Krapp, 2002; 

Ryan & Deci, 2000), identitet (Hazari et al., 2010; Schreiner & Sjøberg, 2006) og nytteverdi 

(Ryan & Deci, 2000). Videre er Eccles og kollegers modell den eneste av de teoriene som har 

måloppnåelses relatert valg som en utfallsvariabel. I tillegg inkorporerer modellen sosiale, 

psykologiske og kulturelle aspekt som påvirker yrkesvalg, og fremhever modellen at identitet 

er en viktig faktor i yrkesvalg (Eccles & Wigfield, 2002).   

 



 
 

Eccles og kollegers modell har også sine begrensinger, og mest relevant til arbeidet mitt er at 

modellen forutsetter at individets forventning og verdier er bevisst og godt formulert. Mest 

sannsynlig vil ikke dette være tilfellet, siden valget ofte er basert på de affektive følelsene 

som nødvendigvis ikke er godt artikulert (Bøe & Henriksen 2015). Når en bruker denne 

modellen må en være klar over at forventning om suksess og subjektive verdier påvirkes av 

endringene i samfunnet og kulturmiljøet vårt, og at bakgrunnsvariabler, som etnisitet, kjønn 

og klasse, spiller en stor rolle i elevenes valg av utdannelse og yrke.   

 
 

2.3 Senmodernitet, valg av yrke 
 
 

Mens Eccles modellen tar for seg det sosialpsykologiske aspektet ved elevenes valg av 

utdanning og yrke, tar de følgende teoriene for seg samfunnet. Teoriene som presenteres 

under vil beskrive det nåværende samfunnet, som er med på å forme elevenes tanker, verdier 

og holdninger.  

 
Når utviklingsnivået endres i samfunnet, endres også de kulturelle og sosiale mønstrene, og 

individet oppfatter seg selv og ens omgivelser på en annen måte. Det nåværende samfunn blir 

ofte referert til det sosiologiske begrepet «senmoderne» samfunn (Giddens, 1999). 

Senmodernitet forsøker å forklare vårt moderne samfunn, ved å forklare hvordan vi som 

individer oppfatter verden, valg og muligheter. Giddens opererer også med termen 

detradisjonalisering, som går ut på at tradisjoner og autoriteter får svekkede roller for 

enkeltindividene og samfunnet (Beck, 1994). I vår tid er det både høyere utdanningsnivå og 

større informasjonsflyt, som gjør det lettere for oss å tilegne oss ny kunnskap. Dette fører til 

at vi i større grad tviler på troverdigheten til tradisjoner og overleverte sannheter, og heller 

velger å avgjøre relevansen av informasjon selv. Dermed har den autoritære rollen til etablert 

kunnskap eller sannhet blitt svekket (Schreiner & Sjøberg, 2006).  

 

En kan si at detradisjonalisering har ført til bortfall av tradisjoner, som igjen har ført til 

kulturell frisetting av individet. Med dette menes at individets sosiale status, etnisitet, 

profesjon, seksualitet og geografisk tilhørighet har mindre betydning for deres identitet 

(Ziehe & Stubenrauch, 1993). Identitet er ikke noe som blir utdelt, men noe individet selv 

utvikler gjennom sine valg. Disse valgene kan ha stor betydning eller liten betydning for ens 

identitet, som for eksempel valg av yrke eller hårfarge (Schreiner et al., 2010).   
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Kulturell frisetting gir frihet til å velge, men samtidig en forpliktelse om å ta et valg. Ziehe og 

Stubenrauch (1993) hevder at denne friheten kan både være frustrerende og befriende. Det 

kan være frustrerende for de som ikke vet hva de skal velge, og befriende for de som får 

oppfylt sine ønsker. Norske ungdommers yrkesvalg kan ses på som et eksempel på kulturell 

frisetting. Til tross for individets frihet i å velge, viser empiriske studier en høy grad av sosial 

reproduksjon (Helland, 2006; Schreiner, 2008; Sjaastad, 2012; Turmo, 2003). Helland (2006) 

viser i sin studie at ungdommen har en tendens til å velge samme utdanningsnivå og 

utdanningsretning som sine foreldre. 

 

 



 
 

3 Metode  
 

Dette kapitlet beskriver valg og vurderinger av forskningsmetoden, samt en redegjørelse av 

datainnsamling og dataanalyse for oppgavens metodevalg. Videre legges det fokus på 

spørsmålsdesignet i elevspørreskjema PISA 2015, utvalg, gjennomføringen av 

spørreundersøkelsen, for så over til analysen av datamaterialet. Deretter drøfting av 

oppgavens kvalitet i lys av validitet og reliabilitet. Avslutningsvis vil det gis en kort 

presentasjon av etiske hensyn som er foretatt.  

 

3.1 Metodevalg og forskningsdesign 
 
 

Å bruke en metode betyr å følge en spesifikk vei mot et mål, og i forskningssammenheng 

handler det om hvordan en samler inn, analyserer og tolker data, slik at en på en best mulig 

måte kan trekke konklusjoner om virkeligheten (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2010). 

Hovedskille mellom kvantitativ og kvalitativ metode er at kvantitative metoder befatter seg 

med tall og det som er kvantifiserbart (målbar), mens kvalitativ metode derimot anvender 

individers oppfatninger, følelser og meninger. Dette medfører at hver metode har sine sterke 

og svake sider.  

 

Målet med denne oppgaven er å kartlegge og få en bedre forståelse av norske 15åringers 

holdninger til naturfag og deres yrkesvalg. Kartlegging og forståelse rundt et fenomen vil 

best kunne besvares ved hjelp av en kvantitativ tilnærming. Kvantitativ metode vil gi et 

overblikk over norske elevers oppfatninger, holdninger, interesser og forventede yrkesvalg, 

men den vil derimot ikke gi noe dybdeinformasjon om hva som ligger til grunn for deres 

meninger og valg. Fordelen med kvantitativ metode er at det er en effektiv metode som kan 

samle inn mye informasjon på kort tid, i tillegg til at den kan håndtere store utvalg som gir 

godt grunnlag for å kunne teste teori. Kvantitativ metode kan altså bekrefte eller avkrefte 

teorier, som gjør metoden deduktiv. I tillegg gir metoden mulighet til å generalisere datasettet 

i motsetning til kvalitativ metode (Cohen, Manion, & Morrison, 2011b). 

 

Ulempe ved å bruke spørreskjema er at respondentene kan misforstå spørsmålene, som kan 

føre til at de ikke svarer på alle spørsmålene. Dette kan gi et skjevt bilde av realiteten. For å 
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unngå misforståelser av spørsmålene i spørreskjema, må spørreskjema ha et konkret og 

forståelig språk. En annen ulempe med spørreskjema er at forskeren ikke kan stille 

oppfølgingsspørsmål til informanten, og grave dypere inn i hva respondenten tenker og føler, 

som en kan gjøre på et intervju for eksempel. Ulempen med dette er at jeg som forsker kan 

ende opp med overfladiske svar uten dybde (Cohen et al., 2011b; Kleven, 2011).  

 

Kvantifisering av data vil føre til at en mister en del nyanser som antagelig hadde blitt bedre 

plukket opp ved kvalitative intervjuer. Fordelen med kvantifisering av respondentenes svar er 

at det åpner for mer effektive analyser av datamaterialet. I stedet for å spørre respondenten 

om deres interesse for naturvitenskap, kan respondenten selv velge mellom ulike 

svaralternativ som representerer et tall. Eksempelvis 1) svært enig, 2) enig, 3) uenig) og 4) 

svært uenig. Siden respondentenes svar er kvantifisert, kan jeg beskrive resultatene detaljert 

og presist ved hjelp av talloversikter og prosenttabeller. I tillegg kan jeg avdekke statistiske 

sammenhenger som respondentene selv ikke var klar over (Jacobsen, 2010).  

 

 

3.2 Elevspørreskjema i PISA 2015 
 
Siden jeg har valgt å bruke data fra elevspørreskjema i PISA 2015, har jeg benyttet deres 

spørreskjema og ikke utviklet noe spørreskjema selv. Elevspørreskjemaet deles inn i seks 

deler; 1) om deg selv, familien og hjemme ditt, 2) Om deg, 3) Skolen din, 4) Timeplanen din 

og skolearbeidet ditt, 5) Naturfag og læring og 6) ditt syn på naturvitenskap. Hver del 

inneholder spørsmål som omhandler det gitte temaet, og de viktigste delene i forhold til 

denne oppgaven er del 1), 2) og 6). Deler av spørreskjemaets spørsmål skal på ulike måter 

belyse elevenes holdninger til naturfag. 

 

3.2.1 Design 
 
Rammeverket for elevspørreskjema i PISA 2015 ble utviklet av en ekspertgruppe ledet av 

Eckhard Klieme fra det tyske institutt for internasjonal utdanningsforskning (DIPF) i 

Tyskland (OECD, 2016). Elevspørreskjema i PISA 2015 inneholder både åpne og lukkede 

spørsmål, som er formet Likert-format. De åpne spørsmålene tillater respondenten å uttrykke 

seg med egne ord, mens de lukkede spørsmålene gir respondenten et begrenset antall 

svaralternativ å velge mellom. I Likert-format formuleres spørsmålene som utsagn, som 



 
 

respondenten skal ta stilling til med svaralternativ fra 1-4 for eksempel (”svært enig”, 

”enig”, ”uenig”, og ”svært uenig”). Disse svaralternativene representerer en balansert skala, 

siden det er like mange svaralternativ på hver side. Fordelen med slik balansert skala er at det 

ikke styrer elevsvarene i en bestemt retning. I tillegg finnes det ingen nøytral alternativ, slik 

at midtpunktet i svarskalaen ligger mellom enig og uenig. Fordelen med å unnlate nøytral 

svaralternativ er at elevene i større grad tar stilling til spørsmålene. Men på den andre siden 

kan det være en ulempe siden det finnes elever som har en nøytral holdning, og må dermed 

svare noe de ikke mener. Et slikt ”aggressiv” tilnærming kan skape frustrasjon hos eleven 

(Johnson & Christensen, 2012). På en annen side hevder Converse og Presser (1986) at et 

nøytralt svaralternativ ikke har en synlig innvirkning på den overordnende svarfordelingen til 

elevene. Slik at en kan forsvare både det å unnlate og å ha med nøytral svaralternativ.  

 

Forced choice er en annen type spørsmålsformulering en finner i PISA spørreskjema. Forced 

choice (FC) går ut på at eleven ikke skal ta stilling til en påstand, men heller velge en 

beskrivelse blant flere alternativer, som eleven kjenner seg igjen i. Flere studier viser at 

”forced choice” spørsmål er vanskeligere for respondenten å svare uærlig på, sammenlignet 

med Likert-påstander. FC reduserer ensartede bias i datamaterialet, samtidig som det øker 

validiteten i datamaterialet (Bartram, 2007; Christiansen, Burns, & Montgomery, 2005; 

OECD, 2014). I tillegg er FC innført i PISA sin spørreskjema for å bedre den kryss-kulturelle 

validiteten, siden ulike kulturer har tendens til å svare ulikt i forhold til hvordan spørsmålene 

formuleres. Derfor er det ønskelig med større variasjon i spørsmålsformuleringen (OECD, 

2015). Den kryss-kulturelle validiteten har liten betydning for denne studien, siden fokuset 

mitt er på nasjonalt nivå. Forced choice spørsmålsformulering har derimot større betydning 

og innvirkning i denne studien, når det kommer til hvilke analyser som kan gjøres og hvordan 

resultatene kan tolkes. Jeg vil drøfte mer rundt dette i diskusjonskapittelet.  

 

3.2.2 Utvalg av spørsmål 
 
Datamaterialet i denne studien består av syv konstrukter; foreldrenes utdanning, foreldrenes 

yrke, elevenes forventede yrkesvalg, interesse og trivsel i naturfag, naturvitenskapelige 

fritidsaktiviteter, mestringsforventning i naturfag og naturfagets nytteverdi. Konstruktene 

som omhandler foreldrenes yrke og elevenes forventede yrkesvalg består av åpne spørsmål, 

som lyder slik:   
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Hva forventer du å jobbe med når du er 30 år gammel?  

Hvilke jobb har moren din?  

Hvilke jobb har faren din?   

 

Datamaterialet her er basert på elevenes forståelse og tolkning av de åpne spørsmålene, og 

elevene velger fritt hvordan de skal besvare spørsmålene. I tillegg inneholder ikke disse åpne 

spørsmålene noen føringer eller eksempler i spørreskjema, slik at elevenes tolkning står helt 

fritt. Dette er viktig å ha god forståelse for, siden dette er viktig del av datamaterialet i 

studien.  

 

Konstruktet som omhandler foreldrenes utdanning og elevenes interesse og trivsel, 

fritidsaktiviteter, mestringsforventning og nytteverdi, består av lukkede spørsmål som er 

formet i Likert-format. Enkelte konstrukter unnlater et nøytralt svaralternativ mens andre 

ikke. Svaralternativene er nummerert enten fra 1-2, 1-4 eller 1-5. Konstruktet om foreldrenes 

utdanning inneholder fire utsagn, som elevene skal ta stilling til. Konstruktet lyder slik: 

 

Har moren/faren din fullført noen av disse utdanningene?  

a) Doktorgrad fra universitet/høgskole med total studietid minst 8 år (f.eks. forsker, 

professor) 

b) En utdanning på universitet/høgskole som varte minst 5 år (mastergrad) 

c) En utdanning på universitet/høgskole som varte i minst 3 år (bachelorgrad) 

d) En utdanning med varighet fra 1til 2 år etter videregående skole 

 

For hvert utsagn (a-d), skal elevene svare ja eller nei. Slik at dersom mor har doktorgrad, må 

respondenten krysse av ja i alle alternativene (a-d). Det står spesifikt i spørreskjema at en skal 

velge ett svar for hver linje, men respondentene kan ha oversett dette og kun krysset av ja på 

doktorgrad og nei på resten. Slike spørsmål er sårbare for misforståelser.  

 

Interesse og trivsel konstruktet blir målt på to ulike måter. Elevene blir både stilt spørsmål 

om hva de synes om å lære naturvitenskap og hvilke naturvitenskapelige emner de liker. 

Dette er med på å øke begrepsvaliditeten og reliabiliteten til forskningen, siden disse 

spørsmålene måler ulike aspekt ved elevenes interesse for naturvitenskap. Det første 

interessespørsmålet består av fem utsagn og lyder slik: 

 



 
 

Hvor uenig eller enig er du i disse utsagnene om deg selv? (Velg et svar for hver linje) 

a) jeg synes det vanligvis er morsomt å lære om naturvitenskapelige emner 

b) jeg liker å lese naturvitenskap 

c) jeg trives med å jobbe med naturvitenskapelige emner  

d) jeg liker å lære noe nytt i naturvitenskap 

e) jeg er interessert i å lære om naturvitenskap 

Her skal elevene ta stilling til hvor enig de er fra skala 1-4, der ytterpunktene er svært enig og 

svært uenig. Dette spørsmålet inkluderer ikke et nøytralt svaralternativ. Det andre 

interessespørsmålet skal elevene ta stilling til hvilket naturvitenskapelig emne de interesserer 

seg for. Dette spørsmålet inkluderer et nøytralt svaralternativ «jeg vet ikke hva det er». 

Spørsmålet består av fem utsagn og lyder slik:  

Hvor interessert er du i disse naturvitenskapelige emnene: 

a) Biosfære (f.eks. økosystemer, bærekraft) 

b) Bevegelse og krefter (f.eks. hastighet, friksjon, magnetisme og gravitasjonskrefter) 

c) Energi og energioverganger (f.eks. bevaring, kjemiske reaksjoner) 

d) Universet og universets historie 

e) Hvordan naturvitenskap kan hjelpe oss å forebygge sykdommer 

 

For hvert utsagn kan elevene velge mellom svaralternativene: (1) ikke interessert, (2) nesten 

ikke interessert, (3) interessert (4) svært interessert og (5) jeg vet ikke hva det er.  

 

Neste konstrukt måler hvor ofte norske elever gjør naturvitenskapelige fritidsaktiviteter. 

Konstruktet består av ni utsagn som elevene skal ta stilling til, og lyder slik: 

Hvor ofte gjør du noe av dette?  

a) Ser på Tv-programmer om naturvitenskap 

b) Låner eller kjøper bøker om naturvitenskapelige temaer 

c) Ser på internettsider med et naturvitenskapelig innhold 

d) Leser i populærvitenskapelige tidsskrift eller naturvitenskapelige artikler i aviser 

e) Deltar i en forening hvor vi er engasjert i naturvitenskapelige temaer/aktiviteter 
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f) Simulerer tekniske prosesser ved hjelp av dataprogrammer 

g) Simulerer tekniske prosesser ved hjelp av dataprogrammer  

h) Ser på internett sider som tilhører miljøorganisasjoner 

i) Følger med på nyheter om vitenskap eller miljøorganisasjoner via blogger 

For hvert utsagn (a-i), kan elevene velge mellom svaralternativene 1-4; «veldig ofte», 

«jevnlig», «noen ganger» og «aldri eller nesten aldri».  

 

Nytteverdikonstruktet handler om elevenes syn på naturfagets nytteverdi. Nytteverdi-

spørsmålene bygger på forskning som sier at instrumentell motivasjon er en viktig predikator 

for valg av utdanning og yrke (Eccles, 2009; Eccles & Wigfield, 2002). Dette spørsmålet 

prøver å fange opp i hvilken grad norske elevene ønsker å engasjerer seg i naturfaget, for 

fagets skyld og ikke kun fordi det vil gi dem flere fremtidige jobbmuligheter. Nytteverdi 

konstruktet består av fire utsagn, der elevene kan velge mellom 1-4 svaralternativ (svært enig, 

enig, uenig, svært uenig), og lyder slik: 

 

Hvor enig eller uenig er du i utsagnene?  

a) det er verdt å anstrenge seg i naturfag fordi det vil hjelpe meg i en jobb jeg ønsker 

meg senere i livet 

b) det jeg lærer i naturfag er viktig for meg fordi jeg trenger det til det jeg vil gjøre 

senere i livet 

c) å arbeide med naturfag er nyttig for meg fordi det jeg lærer kan vil gi meg bedre 

jobbmuligheter senere i livet mye av det jeg lærer i naturfag vil hjelpe meg til å få 

en jobb 

d) mye av det jeg lærer i naturfag vil hjelpe meg til å få en jobb 

 

Mestringsforventning konstruktet handler om elevenes mestringsforventning til naturfag, og 

består av «forced choice» formulerte spørsmål. Elevene skal velge en beskrivelse blant flere 

alternativer, som eleven kjenner seg igjen i. I denne undersøkelsen får respondentene listet 

opp åtte ulike utfordringer, og for hvert utsagn skal respondentene vurdere hvor enkelt det er 

å løse dem. De åtte utfordringene respondentene skulle ta stilling til er: 



 
 

a) Finne hvilke naturvitenskapelig problemstilling som ligger til grunn for en 
avisartikkel om et helsespørsmål 

b) Forklare hvorfor jordskjelv inntreffer hyppigere noen steder enn andre  

c) Beskrive hvilken rolle antibiotika har i behandling av sykdom 

d) Finne hvilke naturvitenskapelig problemstilling som er knyttet til 
søppelhåndtering 

e) Forutse hvordan endringer i miljøet vil påvirke enkelte arters muligheter for å 
overleve 

f) Forstå naturvitenskapelig informasjon som står på matemballasje 

g) Diskutere hvordan ny forskning kan endre ditt syn på muligheten for liv på mars 

h) Finne den beste av to forklaringer på hvordan det blir sur nedbør 

 

I hvert utsagn (a-h) skal elevene velge mellom svaralternativene: (1) dette kunne jeg lett klart 

(2) med litt innsats kunne jeg klart dette (3) det ville vært vanskelig for meg å klare dette 

alene (4) dette kunne jeg ikke klart. Disse svaralternativene er også i Likert-skala. 

 

 

3.2.3 Variabelnivå 
 
Alle statistiske undersøkelser som kan gjennomføres påvirkes av hvordan spørsmålene er 

formulert. Spørsmålsformuleringen kan blant annet fortelle oss noe om variablene er på 

nominal-, ordinal-, intervall- eller proporsjonsnivå. De spørsmålene som er utformet som 

Likert-påstander kan plasseres mellom ordinal- og intervallnivå. Disse spørsmålene forteller 

oss om hvor mye noe er større eller mindre enn noe annet (Cohen et al., 2011b). Det er 

vanskelig å avgjøre om Likert-påstandene har lik avstand mellom svaralternativene. Kjærnsli, 

Lie, Roe, og Turmo (2004) påpeker at spørsmålene i PISA sin elevspørreskjema oppfyller 

nesten kravet for å være på intervallvariabel, og at variablene blir likevel behandlet på 

intervallnivå i analysen. Dette gir belegg for at denne oppgaven kan behandle Likert-

påstandene som intervallvariabler.  

 

Dersom variabelen er på nominalnivå er det snakk om en kategoriserende variabel, som for 

eksempel kategorisering av kjønn, jente eller gutt. Slik variabel gir ingen informasjon om 

variabelstørrelser. Ordinalnivå kan derimot si noe om rangering, og en kan trekke slutninger 
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som ”større enn/mindre enn”. Likevel kan man ikke si noe om hvor mye større eller mindre 

noe er. For å kunne gjøre dette må variabelen være på intervallnivå (Cohen et al., 2011b). 

Intervallvariabel har en skala der intervallene er like store, f.eks. mål av masse. Differansen 

mellom 1kg og 2kg er lik differansen 5kg og 6kg. Mange statistiske beregninger krever å ha 

variablene på intervallnivå. Forskjellen på variabler på intervall- og proporsjonsnivå er at 

proporsjonsnivå har en skala med et absolutt nullpunkt. Dette medfører at en kan snakke om 

forholdstall (Befring, 2007).  

 

3.2.4 Operasjonalisering 

 

Operasjonalisering av teoretiske begreper er nødvendig, for å kunne avklare om man måler 

det en vil måle, ved at spørsmål fra spørreskjemaet dekker begrepene. Teoretiske begreper 

som interesse og holdning er ikke direkte observerbart, men det er begreper vi kan bruke for å 

forklare individers indre tilstand (Kleven, 2011). Siden elevspørreskjema i PISA 2015 er 

utarbeidet av en ekspertgruppe DIPF i Tyskland (OECD, 2016), er operasjonaliseringen av 

begrepene allerede gjort. Likevel kan det diskuteres om operasjonaliseringene i 

spørreskjemaet er dekkende for begrepene jeg måler. Det finnes mange ulike måter å 

kartlegge elevenes interesse for naturvitenskap på, slik at operasjonaliseringen i de fleste 

tilfeller kan problematiseres. Fordelen med elevspørreskjema i PISA 2015 er at det stilles 

flere spørsmål for å måle ulike sider ved begrepene, som gjør det mulig å bruke sammensatte 

variabler og enkeltspørsmål.  

 

3.3 Utvalg 
 
Uttrykket populasjon er den gruppen av personer, som resultatene fra et forskningstudie skal 

regnes som gyldige for (Kleven, 2011, s. 125). Mens et utvalg er en undergruppe av 

populasjonen, som trekkes ut, og som skal være representativt for populasjonen. Utvalget er 

representativt dersom utvalget likner populasjonen så mye at resultatene en finner i utvalget 

gjelder for hele populasjonen. Her snakker vi om representativitet i forhold til de gruppene 

det trekkes slutninger om (Kleven, 2011).  

 

Populasjonen av den norske delen i PISA 2015 omfatter alle norske 15-åringer, født 1999, 

som gikk på ungdomsskolen i 2015. Utvalget av skoler og elever som deltok i PISA- 

undersøkelsen ble trukket gjennom et sannsynlighetsutvalg, som kalles for tilfeldig utvalg 



 
 

eller randomisert utvalg. Tilfeldig utvalg går ut på at utvalgsmedlemmene trekkes enkeltvis 

uten noen føringer eller restriksjoner på trekningen. I prinsippet er dette det samme som 

trekning av lapper fra en hatt, som kalles for loddtekningsprinsippet. Men i praksis derimot, 

benyttes EDB-baserte metoder/tabeller over tilfeldige tall som skal trekkes ut (Kleven, 2011). 

Ved tilfeldig utvalg har hvert populasjonsmedlem lik sjanse for å bli trukket ut, i og med at 

hver trekning skjer uavhengig av de foregående. Et utvalg kan naturligvis ikke være helt lik 

hele populasjonen, det vil være noen tilfeldige ulikheter. Men ved tilfeldig utvalg vil 

”loddtrekning” imidlertid sikre at utvalget ikke blir systematisk skjev i forhold til 

populasjonen (Kleven, 2011).  

 

PISA trekker ut aller først hvilke deltakerskoler som skal delta i undersøkelsen, med en 

sannsynlighet som er proporsjonal med skolestørrelsen, som sikrer et effektivt utvalg som er 

representativt for populasjonen. Når skolene er valgt ut, blir elevene trukket ut innen hver 

enkelt skole som skal delta. Det blir trukket ut 30 elever per skole. Alle mulige 

kombinasjoner av 30 respondenter har like stor sannsynlighet for å bli valgt ut. Dermed vil 

hele klasser delta kun hvis skolen har rundt 30 elever eller færre i riktig alder. PISA sampler 

ikke hele klasser slik TIMSS gjør, men sampler et tilfeldig utvalg av elever innen hver skole. 

Hver elev har lik sannsynlighet for å bli trukket ut gjennom tilfeldig uttrekning (Kjærnsli & 

Olsen, 2013). Dette betyr at det ikke er et enkelt tilfeldig utvalg av elever. I analysene blir 

derfor elevene vektet omvendt proporsjonalt med sannsynligheten for å bli trukket ut. 

Standardfeilene blir beregnet med «replicate weights». I denne oppgaven har jeg ikke brukt 

slike vekter, og derfor må resultatene bekreftes i det endelige datasettet.  

 

 

3.4 Gjennomføring av undersøkelsen 
 

Elevspørreskjema i PISA 2015 har et surveydesign og er en tverrsnittsundersøkelse, som 

betyr at all datamaterial er samlet inn i en avgrenset og kort periode (Johannessen et al., 

2010). Den norske PISA-undersøkelsen ble gjennomført mellom 23.mars til 30.april 2015, og 

hele 230 skoler deltok. Skolene kunne velge en egnet dato i dette tidsrommet. 5391 elever 

deltok i undersøkelsen.     

 

For å få gode data legger PISA stor vekt på å kvalitetssikre alle prosedyrer, som utvalg av 

skoler og elever, oversetting av spørsmål, gjennomføring av undersøkelsen på skolene og 
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vurdering av åpne spørsmål etc. PISA har strenge internasjonale krav til deltakerprosenten 

både på skole- og elevnivå, og land som ikke innfrir disse kravene blir tatt ut av de 

internasjonale sammenlikningene. I tillegg utvikler PISA en detaljert veiledning som 

inneholder nøyaktig informasjon om gjennomføringen av undersøkelsen. For eksempel må 

instruksjonen til elevene leses opp ordrett før elevene tar selve undersøkelsen, og det skal 

være nøyaktig tidtaking. Elevene får 30 minutter på å besvare elevspørreskjemaet, etter å ha 

sittet i to timer med den faglige delen av PISA-undersøkelsen (OECD, 2016).  

 

Selve PISA-undersøkelsen blir generelt gjennomført på en systematisk måte, med omfattende 

kvalitetskrav i alle ledd. Før selve PISA-undersøkelsen blir gjennomført, blir det gjennomført 

en generalprøve (pilotprøve), som skal undersøke om utvalgte spørsmål fungerer bra i alle 

land, ut i fra grundig utarbeidete kriterier. Datamaterialet blir igjen kontrollert etter selve 

undersøkelsen har blitt gjennomført, for å se om spørsmålene fungerte og om det målte det 

som var tiltenkt (OECD, 2016). 

 

3.5 Analyse og fremstilling 
 
Dette delkapitlet presenterer hvordan prosjektets analyse av datamaterialet er blitt 

gjennomført, og begrunnelsen for bruk av de ulike analysemetodene.  

 

3.5.1 Analytisk tilnærming 
 
Datamaterialet i denne studien ble analysert ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) og Microsoft Excel 2010. All koding, 

kategorisering og testing av datamaterialet ble gjennomført på SPSS, mens all resultater ble 

plottet inn i Excel for visuell fremstilling. Det ble opprettet en datamatrise for alle de utvalgte 

spørsmålene fra elevspørreskjema i PISA 2015 på SPSS, og ut i fra datamatrisen kodet jeg 

respondentenes besvarelser. I tillegg kategoriserte jeg alle ISCO-08 kodene om til realfaglige 

og ikke-realfaglige yrker, og elevene ble fordelt i ulike elevgrupper; foreldre med realfaglige 

yrker, en forelder med realfaglig yrke, foreldre med ikke-realfaglige yrker, foreldre med lang 

høyere utdanning, en forelder med lang høyere utdanning, og foreldre med kort høyere 

utdanning. Utenom deskriptiv beskrivelse av elevgruppene, blir de fleste variablene 

beskrevet som gjennomsnitt og standardavvik.  

 



 
 

Når ulike grupper skal sammenliknes, må det angis en feilmargin når en anslår 

gjennomsnittsverdier for hele populasjonen ut fra gjennomsnittet for utvalget. I denne 

oppgaven brukes 95 % konfidensintervall som et uttrykk for feilmargin. Utvalget i PISA 

2015 er normalfordelt med et konfidensnivå på 95 %, som betyr at det er 95 % sannsynlighet 

for at punktestimatet ligger innenfor grensene (+/- 1,96 x SE). Standardfeil (SE) angir 

statistisk usikkerhet knyttet til et estimat når en generaliserer utvalgsresultater til 

populasjonen, mens standardavviket måler spredningen i utvalget (Cohen et al., 2011b; 

Johannessen et al., 2010). Standardfeil avhenger av to forhold; størrelsen på utvalget og 

standardavviket i populasjonen. Standardfeilen blir stor når spredningen på variabelen 

(standardavviket) er stor, og når utvalget er lite. En måte å redusere denne statistiske 

usikkerheten på er å øke utvalgsstørrelsen. Ved å ha et stort utvalg kan en oppnå stor 

presisjon ved bestemmelse av populasjonsgjennomsnittet.  

 

I denne oppgaven blir testing av forskjellen mellom elevgrupper gjort ved å beregne 

signifikans og Cohens d. Signifikans handler om hypotesetesting, mellom to hypoteser: 

nullhypotese og alternativ hypotese. Nullhypotesen sier at det ikke er noe sammenhengen 

mellom variablene i populasjonen, og alternativ hypotese sier at der er en sammenheng. 

Hypotesetesten gir et mål på hvor sannsynlig det er at elevgruppene er forskjellige fra 

hverandre, når det i virkeligheten kanskje ikke er noe forskjell i populasjonen. For selv om et 

utvalg er representativt, innebærer det en viss mulighet for tilfeldige ulikheter mellom 

utvalget og populasjonen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011a). Generell praksis er å sette 

konfidensnivået på 95 %, som betyr at en godtar fem prosent sjanse for å forkaste riktig 

nullhypotese. I denne undersøkelsen godtar vi resultatene som signifikante når p-verdien er 

mindre eller lik 0,05, og da forkastet nullhypotesen. Når p-verdien er større enn 0,05 er det 

ingen signifikant forskjell mellom elevgruppene.  

 

Signifikansen beregnes kun hvis utvalget er representativt, for dersom utvalget ikke er 

representativt kan en ikke dra slutninger fra utvalget til populasjonen, og dermed vil ikke 

signifikanstestingen gi noe særlig mening (Cohen et al., 2011a; Field, 2009). Utvalget i 

elevspørreskjema PISA 2015 er representativ.  

 

Signifikanstesten som benyttes i denne undersøkelsen er t-test for uavhengige variabler, som 

skal måle om det er signifikant forskjell mellom gjennomsnitt av to datasett, som i dette 

tilfellet er ulike elevgrupper. T-test for uavhengige estimat blir benyttet fordi elevgruppene i 
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denne studien er ulike statistiske populasjoner, og er dermed uavhengig av hverandre. I 

tillegg benyttes t-test fordi det kan bedømme om to elevgrupper ikke er signifikant 

forskjellige, når deres konfidensintervaller overlapper. For når konfidensintervaller ikke 

overlapper, betyr det at det er en signifikant forskjell mellom elevgruppene. Men når 

konfidensintervallene overlapper, indikerer ikke det automatisk at det er ingen signifikant 

forskjell. Dette må bedømmes ved bruk av en signifikanttest, som t-test for eksempel 

(Cumming & Finch, 2005; Payton, Greenstone, & Schenker, 2003). 

 

Det at målte forskjeller mellom elevgrupper er signifikante, er i seg selv ikke noe garanti for 

at forskjellene er store. Jo flere respondenter som deltar i undersøkelsen, jo mindre blir 

feilmarginen, og jo lettere blir målte forskjeller signifikante (Kjærnsli et al., 2007). Med 

andre ord gjør store utvalg det enklere å få statistisk signifikant resultat, som øker risikoen for 

type-1- feil (Cohen et al., 2011b). I undersøkelser som PISA, med flere tusen respondenter i 

utvalget, kan selv små forskjeller bli statistisk signifikante (Kjærnsli et al., 2007). Det viktig å 

angi et mål for hvor stor forskjellene er mellom elevgruppene. En måte å angi forskjellen på 

er å måle effektstørrelsen, ved og bergene Cohens d. Cohens d defineres som forskjellen 

mellom to gjennomsnitt dividert på standardavviket for datasettet (Cohen et al., 2011b). For 

selve utregningen av Cohens d benyttet jeg disse formelene: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2:  Formel for utregning av Cohens d (Glass, McGaw, & Smith, 1981; McGrath & Meyer, 2006) 
Standardavvik (s), gjennomsnittforskjell (X1-X2), antall respondenter (n). 

 

 

Størrelsen på Cohens d forteller oss hvor stor forskjell det er mellom to grupper målt i 

standardavvikenheter. Det finnes ulike anbefalinger om hva som representerer liten, medium 

og stor effekt. Jeg har valgt å bruke anbefalingen til Cohen et al. (2011a, s. 617), som sier at 

når Cohens d ligger på 0-0,50 er det liten effekt, 0,5-1,00 er det medium effekt, og 1,00 eller 



 
 

større er det stor effekt. Cohens d sier hvor stor forskjell det er mellom to grupper målt i 

standardavvikenheter. 

 

 

3.5.2 Klassifisering av yrkesgrupper 
 

Elevenes ønske om fremtidig yrke og foreldrenes antatte yrke blir kodet til firesifrete tall, i 

henhold til den internasjonale standarden ISCO-08 (International Standard Classification of 

Occupation). ISCO-08 manualen klassifiserer yrker både etter kompetansenivå og 

spesialisering. Kompetansenivå går ut på hva som kreves av dybdekunnskap for å håndtere 

kompleksitet i en arbeidsoppgave, og deres utdanningsnivå innenfor yrket. Mens 

spesialisering går ut på hvilke type arbeid som utføres. For eksempel er direkte fysisk arbeid 

(kroppsarbeid) et kriterium som vektlegges. I tillegg vektlegges selvstendighet i utøvelsen og 

hvor rutinepreget arbeidet er (International Labour Organization, 2013; Statistisk sentralbyrå, 

2011). 

 

For å forenkle analysen av datamaterialet, har jeg valgt å slå sammen flere av ISCO-kodene 

inn i kategorier, slik at jeg kan klassifisere ulike yrkesgrupper. I denne oppgaven har jeg valgt 

å klassifisere de ulike yrkene inn i realfaglige yrker og ikke-realfaglige yrker, på grunnlag av 

ISCO-08 manualen og Kjærnsli og Lie (2011) sin klassifisering. I Kjærnsli og Lie (2011) sin 

artikkel blir funnene fra PISA 2006 analysert ved hjelp av ISCO-88, som var den eneste 

tilgjengelige manualen. Fram til 2008 var det kun ISCO-88 manualen som var tilgjengelig. I 

min klassifisering benytter jeg meg av den nyeste utgaven, ISCO-08. Derfor vil min 

klassifisering av realfaglige yrker ha andre ISCO-koder enn klassifiseringen til Kjærnsli og 

Lie (2011). I tillegg er enkelte yrker i ISCO-88 blitt delt inn i flere ulike yrker, og plassert 

annerledes i ISCO-08. Dersom vi ser bort i fra kodene og endringene, er min klassifisering 

tilnærmet lik Kjærnsli og Lie sin klassifisering. Under vil jeg sammenligne Kjærnsli og Lie 

(2011, s. 134-135) sin klassifisering med min klassifisering. 

 

Kjærnsli og Lie sin klassifisering av realfaglige yrker, med grunnlag i ISCO-88: 1 

2100-2149: Fysikk, matematikk og ingeniørfag profesjoner  

3110-3123: Ingeniøryrker (bygg- og maskin ingeniør, sivilingeniør) 

                                                        
1 Oversatt og tilpasset fra engelske betegnelser til norske betegnelser, med grunnlag i ISCO-88.  
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3133 og 3139: Teknikere innen medisin, optisk og elektronisk utstyr   

2200-2230: Profesjoner innen biovitenskap og helserelaterte yrker 

3210-3213: Teknikere i biovitenskap (jordbruks- og skogbruksteknikere) 

3226: Fysioterapeut 

 

Min klassifisering av realfaglige yrker med, grunnlag i ISCO-08 kodene: 2 

2110-2114: Fysikk og naturvitenskapelige profesjoner (fysiker, astronom, kjemiker) 

2141-2153: Ingeniøryrker (bygg- og maskin ingeniør, sivilingeniør) 

3110-3119: Teknikere innen fysikk og ingeniørfag (laborant) 

3510-3514: Operatører og teknikere innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

2130-2133: Profesjoner i biovitenskap (biolog, zoolog, botaniker, fysiolog) 

2200-2269: Helserelaterte yrker (tannlege, farmasøyt, sykepleier, fysioterapeut) 

3141-3143: Teknikere i biovitenskap (jordbruks- og skogbruksteknikere) 

3212: Teknikere og laborant innen medisin og patologi   

 

I denne undersøkelsen benytter jeg min klassifisering av realfaglige yrker, som grunnlag for å 

lage variablene «realfaglige yrker» og «ikke-realfaglige yrker». Slik at resten av ISCO-

kodene som ikke er ført opp i min klassifisering, blir kodet som «ikke-realfaglige yrker» i 

analysen.  

 

Det er en del usikkerhet forbundet med koding av elevenes besvarelser om foreldrenes yrke 

og deres antatte fremtidige yrke. Disse spørsmålene er for det første åpne spørsmål, som 

betyr at respondentene kan skrive hva som helst i dette feltet. Det er ikke alltid like lett å 

klassifisere alle yrkene. Yrkene kan for eksempel ha blitt beskrevet uklart eller at 

fagområdet/profesjonen ikke er lett å plassere i ISCO-08 manualen. I tillegg er det viktig å 

tenke over at respondentene er 15 år gamle, og at det er ikke helt sikkert at de vet hvilken 

utdanning og yrke foreldrene har.  

 

3.5.3 Koding av elevgrupper på SPSS 

For å kunne gjennomføre analyser på datasettet og for å kunne besvare forsknings-

spørsmålene, har jeg valgt å kode alle respondentene i utvalget inn i ulike elevgrupper. I 

                                                        
2 Min oversettelse av engelske betegnelser på realfaglige yrker fra ISCO-08. 



 
 

første omgang ble respondentene delt inn i ulike elevgrupper etter foreldrenes yrke, og i 

andre omgang ble elevene delt inn i elevgrupper etter foreldrenes utdanning.  

 

Første omgang ble respondentene delt inn i A) begge foreldre med realfaglige yrker, B) en 

forelder med realfaglig yrke og C) begge foreldre med ikke-realfaglige yrker. På SPSS-

programmet har jeg kodet disse tre elevgruppene slik: (1) foreldre med realfaglige yrker, (2) 

en forelder med realfaglig yrke og (3) foreldre med ikke-realfaglige yrker. Denne 

grupperingen av elevene bygger på min klassifisering av hva som er realfaglige yrker og hva 

som er ikke-realfaglige yrker (se 3.5.2). I denne analysen er det kun respondentene som har 

besvart både mor og far sitt yrke med i analysen, og inndelt i de ulike elevgruppene. Dette 

betyr at respondentene som kun svarer hva en av foreldrenes yrke er, blir registrert som 

missing og ikke inndelt i elevgruppene. Grunnen til dette er fordi at vi ikke vet om den ene 

forelderen har en realfaglig eller ikke-realfaglig yrke. Derfor blir alle slike besvarelser tatt ut 

av analysen og registrert som missing. Antall missing inkluderer alle besvarelser som ikke er 

valide, ingen respons, vage respons, og «vet ikke» besvarelser. Det betyr at missing 

inkluderer respondenter som ikke har besvart hva en eller begge foreldrenes yrke er. 

 

Andre omgang laget jeg to variabler; lang høyere utdanning og kort høyere utdanning. Lang 

høyere utdanning inkluderer mastergrad og doktorgrad, kort høyere utdanning inkluderer 1-2 

års utdanning på høgskole/universitet og bachelorgrad. Respondentene ble inndelt i disse 

elevgruppene: A) begge foreldre har lang høyere utdanning, B) en forelder har lang høyere 

utdanning og C) begge foreldre har kort høyere utdanning. På SPSS-programmet kodet jeg 

disse tre elevgruppene slik: (1) foreldre med lang høyere utdanning, (2) en forelder med lang 

høyere utdanning og (3) foreldre med kort høyere utdanning. Denne analysen inkluderer også 

kun respondentene som har svart hva mor og fars utdanning er, mens de som har skrevet kun 

en av foreldrenes utdanning eller ingen respons, blir tatt ut av analysen og registrert som 

missing.  

 

3.5.4 Beskrivelse av utvalget 

Utvalget består av 5391 elever, hvor 49,5 % er jenter og 50,5 % er gutter. Tabell 1 viser 

oversikt over hvor stor antall og prosentandel hver elevgruppe, som er fordelt etter 

foreldrenes yrke, utgjør av hele utvalget. Tabellen under viser at den største elevgruppen er 

elever som har foreldre med ikke-realfaglige yrker utgjør 70 prosent av hele utvalget, mens 
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elever som har foreldre med realfaglige yrker utgjør 3 prosent. Elever som har en forelder 

med realfaglig yrke utgjør omtrent 18 prosent av hele utvalget. Det betyr at omtrent 21 

prosent av respondentene har enten en eller to foreldre med realfaglige yrker. Missing utgjør 

22 prosent av utvalget, som inkluderer besvarelser hvor enten en eller begge foreldrenes yrke 

ikke er besvart. Denne grupperingen av elever har grunnlag i min klassifisering av realfaglige 

yrker (se 3.5.2).  

 

Elevgrupper    Frekvens       Prosent 

Foreldre med realfaglig yrker       177         3,3 

En forelder med realfaglig yrke       959         17,9 

Foreldre med ikke-realfaglig yrker        3060         56,8  

Missing        1195         22,2 

Tabell 1: Antall og prosentandel av respondenter som har foreldre med de ulike yrkeskombinasjonene og 
missing. N = 4196. 

 

Tabell 2 viser oversikt over hvor stor antall og prosentandel hver elevgruppe, som er fordelt 

etter foreldrenes utdanning, utgjør av hele utvalget. Tabellen under viser at den største 

elevgruppen er foreldre med kort høyere utdanning, som utgjør omtrent 53 prosent av hele 

utvalget, mens omtrent 23 prosent utgjør elevgruppen som har en forelder med lang høyere 

utdanning. Den minste elevgruppen er elever som har to foreldre med lang høyere utdanning. 

Missing utgjør 5 prosent av utvalget, som inkluderer besvarelser hvor enten begge eller en av 

foreldrenes yrke ikke er besvart. Denne grupperingen av elever har grunnlag i kodingen av 

lang høyere utdanning og kort høyere utdanning (se 3.5.3).  
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Elevgrupper       Frekvens Prosent 

Foreldre med lang høyere utdanning        750 13,9 

En forelder med lang høyere utdanning         1229 22,8 

Forelde med kort høyere utdanning         2860 53,1 

Missing         552  5,0 

Tabell 2: Antall og prosentandel av respondenter som har foreldre med de ulike 
utdanningskombinasjonene og missing. N = 4839. 



 
 

3.6 Målingens kvalitet 
 

For å kunne vurdere troverdigheten av en forskningsstudie blir validiteten og reliabiliteten av 

datamaterialet drøftet. I dette delkapitlet tar jeg for meg begrepene validitet og reliabilitet i 

forhold til kvantitativ forskning, og hva som har blitt gjort i denne oppgaven for å sikre 

validitet og reliabilitet, slik at en kan si noe om hvor mye tiltro en kan ha til resultatene fra 

denne undersøkelsen og hvilke slutninger som er riktig å trekke. Men aller først litt om min 

forforståelse.  

 

Min forforståelse kan til en viss grad ha formet denne undersøkelsen, siden jeg gjennom 

lesing av teori og tidligere forskning har dannet meg noen antagelser om hva som er viktig å 

se på og hvilke resultater jeg skal bruke. Dette er noe som alltid vil prege forskningen. Men 

jeg har tatt tak i det jeg interesserer meg for, og som jeg anser som meget relevant i 

realfagsrekrutteringen.  

 

3.6.1 Validitet og reliabilitet 
 
Validitet handler om datamaterialets gyldighet, og gir en samlet vurdering av datakvaliteten 

(Kleven, 2011, s. 23). Med god validitet har man målt det som er hensikten å måle. Validitet 

er et sammensatt konstrukt, som opererer med flere ulike aspekter ved validitet. Aspektene 

jeg skal ta for meg er indre og ytre validitet, statistisk validitet og begrepsvaliditet. 

Reliabilitet derimot angår datamaterialets pålitelighet og nøyaktighet, og gir en vurdering av 

hvorvidt tilfeldige målingsfeil har påvirket datamaterialet (Kleven, 2011, s. 89).   

 

Indre validitet 
 
Indre validitet omhandler hvorvidt en kan si at en påvist sammenheng mellom to variabler 

handler om en årsakssammenheng eller ikke (Johannessen et al., 2010). For å oppnå en 

tilfredsstillende indre validitet må det demonstreres at årsak kommer før effekten, og at den 

observerte effekten ikke er et resultat av andre skjulte faktorer (Mørch, 2010). I tillegg er god 

indre validitet knyttet tett til forskningsdesignet, og for å kunne trekke kausale slutninger bør 

forskningsdesignet være eksperimentell. Siden denne oppgaven ikke har en eksperimentell 

design, er indre validiteten ikke god nok for å kunne trekke kausale slutninger (Kleven, 

2011). Men siden hensikten med denne oppgaven heller ikke er å finne kausalitet, og har jeg 

ikke valgt en eksperimentell forskningsdesign.  



 
 

35

Ytre validitet 
 
Hvis en har et representativt utvalg med akseptabel svarprosent, og spørsmål hvor 

svaralternativene er gjensidige utelukkende og dekkende, vil en ha gode forutsetninger for å 

kunne generalisere sine funn (Jacobsen, 2010). Ytre validitet omhandler hvorvidt en kan 

generalisere resultatene fra et utvalg til et annet, og kunne overføre resultatene fra en 

sammenheng til en annen. Eksempelvis resultater fra et tidspunkt til et annet, eller fra et land 

til et annet (Cohen et al., 2011b; Johannessen et al., 2010). I min studie kan det være aktuelt å 

stille spørsmål om utvalget er representativt for populasjonen, der populasjonen utgjør alle 

norske 15-årige ungdomsskoleelever. Vil resultatene gjelde andre grupper enn de vi har 

undersøkt? Hvis en skal gjøre en statistisk generalisering er det krav om 

sannsynlighetsutvalg. Sannsynlighetsutvalg er når elevene blir tilfeldig trukket fra 

målpopulasjonen, og hvor hver elev har lik sannsynlighet for å bli trukket (Kleven, 2011). 

Som jeg gjorde rede for tidligere i delkapittel 3.3, har PISA-undersøkelsen tilfeldig 

uttrekking av både skoler og elever.  

 

Å delta i forskning er frivillig, slik at en kan velge å besvare eller ikke besvare spørsmålene i 

spørreskjema. Dette medfører forskningen et representativitetsproblem, som igjen kan fører 

til en lav responsrate (svarprosent). Problemet med dette er at en i utgangspunktet har et 

sannsynlighetsutvalg, men står igjen med et ikke-sannsynlighetsutvalg, fordi enkelte 

respondenter ikke ønsker å besvare spørreskjemaet. Lav svarprosent medfører at resultatene 

ikke er gyldige og representative for gruppen som mottok skjema (Cohen et al., 2011b; 

Johannessen et al., 2010; Kleven, 2011). Det er dessverre vanskelig å få høy responsrate, 

siden det er vanlig med bortfall av respondenter. Ifølge Johannessen (2007) er det ikke 

sjelden at surveyundersøkelser har lav svarprosent, og man kan anse minst 50 prosent som 

akseptabelt.  

 

I kvantitativ forskning er det et mål å få størst mulig responsrate. Dersom responsraten er lav 

er ikke utvalget representativt og en kan ikke generalisere resultatene til populasjonen 

(Johannessen et al., 2010). I Elevspørreskjema i PISA 2015 er det foreløpig vanskelig å gi et 

nøyaktig tall på svarprosent, siden dette tallet er avhengig av hvordan respondentene som 

ikke svarte av tekniske grunner, ble beregnet. PISA-undersøkelsen stiller store krav til 

utvalgsstørrelsen, slik at resultatene kan være representative for hvert enkelt land (Kjærnsli et 

al., 2007; Kjærnsli et al., 2004). I følge PISA forskningsgruppe er svarprosent på skolenivå 



 
 

omtrent 100, og omtrent 85 prosent på elevnivå. Derfor er det god grunn til å hevde at 

utvalget i denne studien er i stor grad representativt for populasjonen.  

 
 
Statistisk validitet 
 
Statistisk validitet dreier seg om sammenhengen mellom variabler er stor nok til å legge 

merke til (Kleven, 2011). I denne oppgaven er denne formen for validitet ivaretatt ved hjelp 

av signifikanstesting (t-test) og effektstørrelse (Cohens d).  

 

Begrepsvaliditet 
 
I en forskningsdesign med spørreskjema er det meget viktig at begrepsvaliditeten er god, slik 

at en måler det fenomenet eller teoretiske begrepet en er interessert i, og en får svar på 

spørsmålene som er utgangspunktet for undersøkelsen. Dette kalles for god «content 

validity» (Cohen et al., 2011b; Tufte, 2011). Begrepsvaliditet defineres som «grad av 

samsvar mellom begrepet slik det er definert teoretisk, og begrepet slik vi lykkes med å 

operasjonalisere det» (Kleven, 2011, s. 86). I denne undersøkelsen handler det om kvaliteten 

på spørreskjemaet i sin helhet, og i hvilken grad spørsmålene svarer på det som en ønsker å 

forske på. For å sikre begrepsvaliditeten til spørreskjema, gjennomfører PISA en pilot 

(generalprøve) i forkant av selve gjennomføringen av undersøkelsen. Slik at de kan se hva 

som fungerer og ikke fungerer, og får muligheten til å endre spørsmålsformuleringen og 

dermed øke begrepsvaliditeten. Gjennomføring av en generalprøve i forveien av 

undersøkelsen er også med på å øke forskningens reliabilitet. 

 

Begrepsvaliditeten i spørreskjema trues av både systematiske og tilfeldige målefeil. 

Systematisk målefeil kan være at elevene misforstår spørsmål for eksempel, eller at 

spørsmålene som stilles i spørreskjema ikke dekker hele begrepet man er ute etter å måle. 

PISA bruker samlevariabler for å minske systematiske målefeil i sitt spørreskjema. Ved bruk 

av samlevariabler vil man dekke større deler av begrepet som skal måles, ved å stille flere 

spørsmål som omhandler det samme (OECD, 2013). Tilfeldige målefeil forekommer også, og 

disse feilene oppfører seg tilfeldig og følger tilfeldighetenes lov. Med andre ord vil 

målefeilene jevnes ut i det lange løp (Kleven, 2011).  

 

I denne undersøkelsen er det systematiske målefeil som kan by på utfordringer, mens 

tilfeldige målefeil vil ikke ha stor betydning siden utvalget er stort. For eksempel dersom en 
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elev har en dårlig dag kan det påvirke deres besvarelser, men dette vil jevnes ut siden det er 

så mange andre elever som deltar og har mest sannsynlig en god dag. Formatlikhet i 

spørreskjema kan føre til systematiske målefeil, som betyr at respondentene svarer likt når 

spørsmålene har lik form. Denne undersøkelsen består av spørsmål med ulik form, som åpne 

og lukkede spørsmål og ”forced choice” formulerte spørsmål. Kjærnsli et al. (2004) hevder at 

dette er et usikkerhetsmoment i forhold til tolkning av resultatene på Likert-skala.  

 

Reliabilitet 
 
Reliabilitet knytter seg til målesikkerheten og nøyaktigheten av undersøkelsens datamaterial, 

datainnsamlingsmetode, hvilke data som brukes og hvordan det bearbeides (Johannessen et 

al., 2010). God reliabilitet oppnås dersom datamaterialet er lite påvirket av tilfeldige 

målingsfeil. Disse målingsfeilene kan for eksempel være at respondenten svarer annerledes 

dersom spørreundersøkelsen ble gjennomført en annen dag. Denne typen målingsfeil vil 

jevne seg ut i det lange løp, og følge talls lov (Kleven, 2011). Jeg vil i det følgende se på to 

reliabilitetsspørsmål, samt se på tiltak PISA gjør for å redusere tilfeldige målingsfeil.  

 

Et viktig spørsmål knyttet til reliabiliteten til denne forskningen er om vi ville ha fått samme 

resultater dersom undersøkelsen hadde blitt gjennomført på et annet tidspunkt. Dette 

spørsmålet handler om stabilitetsaspektet ved reliabilitet. For å kunne si noe om stabiliteten 

på målingen, kan man gjennomføre en ny måling av de samme respondentene på et annet 

tidspunkt og gjennomføre målingen på eksakt samme måte. Dersom resultatene er tilnærmet 

like, er målingene stabile. Et annet viktig spørsmål er om vi ville ha fått samme resultater 

dersom vi brukte et annet spørreskjema, som måler de samme fenomenene, men består av 

andre spørsmål. Dette spørsmålet omhandler ekvivalensaspektet ved reliabilitet. For å finne 

svar på dette må en finne andre studier som har forsket på akkurat det samme, og se om det er 

noe sammenheng mellom resultatene (Cohen et al., 2011b; Johannessen et al., 2010; Kleven, 

2011). I denne oppgaven har jeg sett på studiene Aspires (Archer et al., 2013), Helland 

(2006), Hægeland et al. (2007), Nauta og Kokaly (2001) og Sjaastad (2012), og 

undersøkelsens resultater støtter disse funnene. I tillegg øker PISA reliabiliteten til 

elevspørreskjema ved å stille flere spørsmål om samme konstrukt.  

 

Tilfeldige målingsfeil kan minimeres ved å standardisere rammene rundt datainnsamlingen. 

Datainnsamlingen i PISA er standardisert ved at alle elevene får samme spørreskjema, og alle 



 
 

koordinatorene ved de ulike skolene får samme instrukser for gjennomføringen av 

spørreundersøkelsen (OECD, 2013). PISA sine strenge kvalitetskrav vil påvirke reliabiliteten 

til forskningen på en positiv måte. PISA gjennomfører en generalprøve i forkant av PISA-

undersøkelsen, for å teste hvilke spørsmål som fungerer godt og hvilke som ikke gjør det. 

Dette er med på å styrke forskningens reliabilitet. Mer om gjennomføringen av PISA 

undersøkelsen, se delkapittel 3.5.  

 
 

3.6.2 Forskningsetikk 
 
Forskere står ovenfor en rekke etiske og moralske problemstillinger. Jeg vil ta utgangspunkt i 

Befring (2007) fempunktsliste, og diskutere rundt forskerens rolle. Som forsker skal man ha 

god forskningsskikk, som går ut på at en unngår svindel og tilegnelse av andres arbeid, ved å 

referere godt i teksten og ha en full referanseliste. Videre skal respondentene informeres om 

prosjektets mål og hensikt på en veltilpasset og nøytral måte, med ingen form for press. 

Respondentene skal kunne avbryte sin deltakelse i undersøkelsen uten å få negative 

konsekvenser (Den Nasjonale forskningsetiske komiteer, 2006). Dette er forsøkt ivaretatt i 

PISA-undersøkelsen, hvor elevene i forkant av undersøkelsen har blitt informert om 

undersøkelsens hensikt. Barn betraktes som en utsatt gruppe og har derfor ifølge 

forskningsetiske retningslinjer krav på beskyttelse i tråd med deres alder og behov (Den 

Nasjonale forskningsetiske komiteer, 2006). PISA-undersøkelsen 2015 tilfredsstiller også 

kravene om anonymitet, ved at ingen av resultatene kan tilbakeføres til skole eller elev 

(Kjærnsli et al., 2004; Kjærnsli & Olsen, 2013; OECD, 2013). Derfor er det vanskelig å 

komme med store innvendinger når det gjelder etiske hensyn ved PISA-undersøkelsen.   
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4 Resultater 
 
I dette kapitlet skal jeg ta for meg datamaterialet fra elevspørreskjema i PISA 2015, og gi et 

bilde av norske 15-åringers holdninger til naturfag og deres ønske om fremtidig yrke. Først 

presenteres deskriptive resultater om foreldre med realfaglige yrker og elever som forventer 

et realfaglig yrke i fremtiden. Deretter rettes fokuset mot sammenhengen mellom elevenes 

holdninger til naturvitenskap og foreldrenes yrke og utdanning, og sammenhengen mellom 

elevenes forventede yrkesvalg og foreldrenes yrke og utdanning. Avslutningsvis presenteres 

effektstørrelsene til utvalgte elevgrupper, slik at vi kan antyde hvor stor betydning 

forskjellene mellom gruppene har.  

 

4.1 Deskriptive funn 
 

Denne analysen bygger på klassifiseringen av de ulike realfaglige yrkene, som ble presentert 

i analysekapitlet 3.5.2, og kodingen av foreldrenes utdanning i 3.5.3. Det er ut i fra denne 

klassifiseringen og kodingen, analysen av resultatene bygger på.  

 

4.1.1 Foreldrenes antatte realfaglige yrker 
  

Etter min klassifisering av realfaglige yrker (se 3.5.2), er det 1429 foreldre med realfaglige 

yrker¸ som utgjør omtrent 27 prosent av antall respondenter som har besvart spørreskjemaet 

(5391). Denne klassifiseringen av antall foreldre med realfaglige yrker inkluderer alle mødre 

med realfaglige yrker og alle fedre med realfaglige yrker. Det betyr at mor og far sine yrker 

blir analysert hver for seg, og dermed inkluderer også besvarelser hvor en forelder har et 

realfaglig yrke og en er missing. Derfor blir antall foreldre med realfaglig yrke i denne 

analysen ulik fra antall elever i elevgruppene, som har foreldre med realfaglige yrker (se 

3.5.4). Grunnen til denne forskjellen er at når jeg inndeler elevene inn i ulike elevgrupper, må 

elevene ha besvart både hva mor og far har som yrke, mens i denne analysen registreres alle 

foreldre med realfaglige yrker, ikke-realfaglige yrker og missing hver for seg.   

 

Under viser tabell 3 oversikt over antall foreldre med ulike realfaglige yrker, og hvor stor 

prosentandel de ulike realfaglige yrkene utgjør. Prosentandelen som oppgis er prosent av 

hvor stor del hver yrkesgruppe utgjør i forhold til alle realfagsyrkene. Helserelaterte yrker og 



 
 

ingeniøryrkene utgjør de største yrkesgruppene, der 60 prosent av alle foreldre med realfaglig 

yrke har enten helserelatert yrke eller ingeniøryrke. 51,4 prosent av alle mødre med 

realfaglige yrker har et helserelatert yrke, mens 8,9 prosent av fedre med realfaglig yrke har 

et helserelatert yrke. Helserelaterte yrker inkluderer blant annet sykepleiere, lege og 

farmasøyt. Sykepleiere (ISCO-kode: 2221) utgjør det største yrket i denne yrkesgruppen. Av 

mødre med realfaglig yrke, er det hele 64,5 prosent som er oppgitt som sykepleiere. Mens 

blant fedre derimot, utgjør sykepleiere 5 prosent av gruppen fedre med realfaglige yrker. 

Blant foreldre med realfaglig yrke, utgjør sykepleiere 39,8 prosent av alle realfaglige yrkene. 

Ingeniøryrkene (ISCO-kodene: 2141-2153) er den andre store yrkesgruppen, og inkluderer 

blant annet bygg- og maskin ingeniør. Denne yrkesgruppen domineres av fedre, omtrent 18 

prosent av alle fedre med realfaglig yrker jobber som ingeniører. Blant mødre med 

realfaglige yrker er det omtrent 3 prosent som har et ingeniøryrke. Slik at både sykepleier 

yrket og ingeniøryrkene utgjør en stor del av realfaglige yrkene, som er klassifisert i denne 

oppgaven.  

 

Yrker ISCO-koder    Mor 
  N (%) 

 Far 
N (%) 

Foreldre 
N (%) 

Fysikk og naturvitenskapelige 
profesjoner (fysiker, astronom, 
kjemiker) 
 

2110-2114   7 (0,5) 16 (1,1) 23 (1,6) 

Ingeniøryrker (bygg- og maskin 
ingeniør, sivilingeniør) 
 

2141-2153   42 (2,9) 261 (18,1) 303(21,0) 

Teknikere innen fysikk og 
ingeniørfag (laborant) 
 

3110-3119   15 (1,1) 134 (9,4) 149 (10,5) 

Operatører og teknikere innen 
informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi  
 

3510-3514   7 (0,5) 28 (2,1) 35 (2,6) 

Profesjoner i biovitenskap 
(biolog, zoolog, botaniker, fysiolog) 
 

2130-2133   8 (0,6) 22 (1,5) 30 (2,1) 

Helserelaterte yrker (tannlege, 
farmasøyt, sykepleier, fysioterapeut) 
 

2211-2269 734 (51,4) 128 (8,9) 862 (60,3) 

Teknikere i biovitenskap 
(jordbruks- og skogbruksteknikere) 
 

3141-3143 24 (1,7) 3 (0,2) 27 (1,9) 

Teknikere og laborant innen 
medisin og patologi   

3212 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 
Tabell 3: Antall og prosentandel foreldre med ulike realfaglige yrkesgrupper. Prosentandelen oppgis i forhold 
til hvor stor prosent en yrkesgruppe utgjør i forhold til alle realfagsyrkene.  
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4.1.2 Elevenes forventede realfaglig yrke 
 

Hva slags jobb forventer du å ha når du blir 30 år gammel? I denne analysen har jeg valgt å 

se på antall respondenter som forventer et realfaglig yrke, selv om majoriteten av 

respondentene forventer et ikke-realfaglig yrke i fremtiden. Under viser tabell 4 oversikt over 

antall respondenter som forventer å ha realfaglige yrker, og hvor stor prosentandel de ulike 

realfaglige yrkene utgjør. I dette konstruktet er det 1029 missing, og 1121 respondenter som 

forventer et realfaglig yrke i fremtiden, som utgjør omtrent 26 prosent av alle respondentene 

som har svart på spørreskjemaet. Videre viser tabellen at de største realfaglige yrkesgruppene 

blant respondentene er helserelaterte yrker, ingeniøryrkene og teknikere innen fysikk og 

ingeniørfag. Helserelaterte yrker og ingeniøryrkene utgjør omtrent 70 prosent av elevenes 

forventede realfagsyrker.  

 

 

 

 

 

 

Yrker ISCO-koder Frekvens Prosent 
Fysikk og naturvitenskapelige profesjoner (fysiker, 
astronom, kjemiker) 
 

2110-2114     34 3,0 

Ingeniøryrker (bygg- og maskin ingeniør, sivilingeniør) 
 
 

2141-2153    184 16,4 

Teknikere innen fysikk og ingeniørfag (laborant) 
 
 

3110-3119    217 19,4 

Operatører og teknikere innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi  
 

3510-3514      5 0,4 

Profesjoner i biovitenskap (biolog, zoolog, botaniker, 
fysiolog) 
 

2130-2133     23 2,0 

Helserelaterte yrker (tannlege, farmasøyt, sykepleier, 
fysioterapeut) 
 

2200-2269    648 57,9 

Teknikere i biovitenskap (jordbruks- og 
skogbruksteknikere) 
 

3141-3143     10 0,9 

Teknikere og laborant innen medisin og patologi   3212    0   0 

Tabell 4: Antall og prosentandel respondenter som forventer ulike realfaglige yrker. Prosentandelen oppgis i 
forhold til hvor stor prosent en yrkesgruppe utgjør i forhold til alle realfaglige yrkesgruppene. 
 



 
 

Elevenes svar på spørsmålet: hvor 
enig eller uenig du er i disse 
utsagnene om deg selv?  
 
X-aksen representerer utsagnene: 
1) jeg synes det vanligvis er 
morsomt å lære om naturviten-
skapelige emner,  
2) jeg liker å lese naturvitenskap,  
3) jeg trives med å jobbe med 
naturvitenskapelige emner,  
4) jeg liker å lære noe nytt i 
naturvitenskap,  
5) jeg er interessert i å lære om 
naturvitenskap. 

2,20

2,50

2,80

3,10

1 2 3 4 5

Foreldre med
realfaglige yrker

En forelder med
realfaglig yrke

Foreldre med
ikke-realfaglige
yrker

4.2 Sammenheng mellom foreldrenes yrke og elevenes 

holdninger til naturfag 
 
Foreldrenes yrker skal ses i sammenheng med respondentenes holdninger til naturfaget, ved å 

se på elevgruppenes interesse for naturfag, mestringsforventning og deres syn på naturfagets 

nytteverdi. Elevgruppene som tar del i denne analysen er: (1) elever som har foreldre med 

realfaglige yrker, (2) elever som har en forelder med realfaglig yrke og (3) elever som har 

foreldre med ikke-realfaglige yrker.  

 

 

4.2.1 Elevenes interesse 
 
Hensikten med interessekonstruktet er å måle i hvilken grad elevene fenges av 

naturvitenskap, hvor interessert de er i å lære naturfag og hvilke emner de interesserer seg 

for. Først skal vi se på elevenes interesse for naturvitenskap. Figuren 3 viser oversikt over 

hva de tre ulike elevgruppene gjennomsnittlig har besvart på utsagn 1-5 (re rammen under) 

med svaralternativ 1-4 (svært uenig, uenig, enig, svært enig). Den blå grafen representerer 

elevgruppen som har foreldre med realfaglige yrker, rød graf representerer elevgruppen som 

har en forelder med realfaglig yrke, og grønn graf representerer elevgruppen som har foreldre 

med ikke-realfaglige yrker. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figur 3: Sammenheng mellom elevenes interesse for naturvitenskapen og foreldrenes yrke (95 % konfidens-
intervall). Y-akse representerer svaralternativene 1-4, der ytterpunktene er «svært uenig» – «svært enig».  
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Elever som har foreldre med realfaglige yrker har høyere interesse for naturvitenskap enn 

elever med en forelder med realfaglig yrke og foreldre med ikke-realfaglige yrker. Elever 

som har foreldre med ikke-realfaglige yrker, har lavest interesse for naturvitenskap. Videre 

kan en se i figur 3 at konfidensintervallene til elevgruppen foreldre med ikke-realfaglige 

yrker ikke overlapper med konfidensintervallene til de to andre elevgruppene. Dette betyr at 

elevgruppe foreldre med ikke-realfaglige yrker, er signifikant forskjellig fra elevgruppene 

som har to foreldre eller en forelder med realfaglig yrke (Cumming & Finch, 2005; Payton et 

al., 2003). Figur 2 viser at konfidensintervallene til elever med en eller to foreldre med 

realfaglige yrker overlapper. For å bedømme om det ikke er signifikant forskjell mellom 

elevgruppene, har jeg valgt å regne ut effektstørrelsen, Cohens d, og gjennomføre en t-test.  

 

Tabell 5 viser at elevgruppene foreldre med realfaglig yrke og en forelder med realfaglig yrke 

er ikke signifikante forskjellige i utsagn 1 og 4 (p > 0,05), som betyr at disse elevgruppene er 

enige i at det er morsomt å lære om naturvitenskapelige emner og at det er gøy å lære noe 

nytt i naturvitenskap. Elever som har foreldre eller en forelder med realfaglig yrke er 

signifikant forskjellige i utsagn 2 og 3 (p < 0,05), som tyder på at elevene har ulik formening 

om å lese naturvitenskap og jobbe med naturvitenskapelige emner. Effektstørrelsen mellom 

elevgruppene ligger mellom 0-0,5, som betyr at det er en liten effekt mellom elevgruppene. 

Med andre ord er det liten forskjell på elevgruppenes interesse for naturvitenskap. I tillegg 

viser tabell 5 at det er signifikant forskjell mellom elevgruppene foreldre med realfaglige 

yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker i alle utsagnene (p < 0,05). Cohens d i alle 

utsagnene er mindre enn 0,5, som betyr at det er liten effekt mellom elevgruppene.  

Hvor enig eller uenig du er i 
disse utsagnene om deg selv? 

Foreldre 
med  
realfaglige 
yrker 

En forelder 
med realfaglig 
yrke 
 

Foreldre 
med 
realfaglige 
yrker 

Foreldre med 
ikke-
realfaglige 
yrker 

   M1  M2 p  d   M1     M3   p d 
 
Jeg synes det vanligvis er 
morsomt å lære om 
naturvitenskapelige emner 

 
2,92 

 
2,78 

 
0,08 

 
0,15 

 
2,92 

 
2,69 

 
0,00 

 
0,25 

 
Jeg liker å lese naturvitenskap 
 
 
 

 
2,80 

 
2,61 

 
0,01 

 
0,21 

 
2,80 

 
2,51 

 
0,00 

 
0,31 

Jeg trives med å jobbe med 
naturvitenskapelige emner 
 

2,90 2,74 0,04 0,18 2,90 2,64 0,00 0,29 

Jeg liker å lære noe nytt i 
naturvitenskap 

2,99 2,86 0,07 0,15 2,99 
 

2,76 0,00 0,26 



 
 

Elevenes svar på spørsmålet: 
hvor interessert er du i disse 
naturvitenskapelige emnene?  
 
X-aksen representerer utsagnene: 
1) biosfære,  
2) bevegelse og krefter,  
3) energi og energioverganger,  
4) universet og universets 
historie, 
5) hvordan naturvitenskap kan 
hjelpe oss å forebygge 
sykdommer.  

2,20

2,50

2,80

3,10

3,40

1 2 3 4 5

Foreldre med
realfaglige yrker

En forelder med
realfaglig yrke

Foreldre med
ikke-realfaglige
yrker

 

 

 

Elevenes interesse for ulike naturvitenskapelige emner skal dekke aspekter om nysgjerrighet 

overfor naturfaget, og hvilke emner som engasjerer elevene. Gjennomsnittbesvarelsene til 

elevgruppene ligger mellom svaralternativene «nesten ikke interessert» og «interessert». Ut i 

fra figur 4 kan vi se at elevgruppen foreldre med realfaglige yrker har høyest interesse for de 

ulike naturvitenskapelige emnene. Mens elevgruppe foreldre med ikke-realfaglige yrker har 

lavest interesse for ulike naturvitenskapelige emner. I tillegg kan en se at konfidens-

intervallene til de ulike elevgruppene overlapper i noen av utsagnene.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabell 6 viser at det er ikke en signifikant forskjell mellom elevgruppene foreldre med 

realfaglige yrker og en forelder med realfaglig yrke. Effektstørrelsen mellom elevgruppene er 

liten. Det betyr at elevenes interesse for naturvitenskapelige emner er tilnærmet lik. Videre 

viser tabellen at det er signifikant forskjell mellom elever som har foreldre med realfaglige 

yrker og ikke-realfaglige yrker i alle utsagnene utenom i utsagn to, der det er ingen 

signifikant forskjell. Dette betyr at elever som har foreldre med realfaglige og ikke-

 
 
 

 

Jeg er interessert i å lære om 
naturvitenskap 
  

3,01 2,83 0,01 0,20 3,01 2,71 0,00 0,33 

Tabell 5: Viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1,M2, M3), p-verdi (p) og 
Cohens d (d) mellom elevgruppene. Elevgruppene er sortert etter foreldrenes yrker. 

 

Figur 4: Sammenheng mellom elevenes interesse for ulike naturvitenskapelige emner og foreldrenes yrke 
(95 % konfidensintervall). Y-aksen representerer svaralternativene 1-4, «ikke interessert», «nesten ikke 
interessert», «interessert» og «svært interessert». 
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realfaglige yrker har tilnærmet lik interesse for bevegelse og krefter emnet, og ulik interesse 

for de andre naturvitenskapelige emnene. 

 

Hvor interessert er du i 
disse naturviten-
skapelige emnene? 

Foreldre med 
realfaglige 
yrker 

En forelder 
med 
realfaglig 
yrke 

Foreldre 
med     
realfaglige     
yrker 

Foreldre med ikke- 
realfaglige yrker 

   M1 M2 p  d   M1 M 3  p d 
 
Biosfære 
 
 

 
2,49 

 
2,36 

 
0,14 

 
0,13 

 
2,47 

 
2,31 

 
0,03 

 
0,17 

 
Bevegelse og krefter 
 
 

 
2,63 

 
2,54 

 
0,30 

 
0,09 

 
2,61 

 
2,51 

 
0,14 

 
0,12 

Energi og 
energioverganger 
 
 

2,71 2,58 0,16 0,13 2,69 2,54 0,04 0,16 

Universet og universets 
historie 

 
 

3,21 3,11 0,26 0,10 3,19 
 
 

3,01 0,02 0,18 

Hvordan 
naturvitenskap kan 
hjelpe oss å forebygge 
sykdommer 

3,03 2,95 0,28 0,08 3,02 2,85 0,02 0,18 

 

 

 

4.2.2 Naturvitenskapelige fritidsaktiviteter  

 
Dette konstruktet måler hvor ofte norske elever gjør naturvitenskapelige fritidsaktiviteter, for 

å kartlegge om naturvitenskap er en del av norske elevers fritid. Dette er også en måte å måle 

elevenes interesse for naturvitenskap på. Respondentene skulle ta stilling til ni utsagn, som er 

definert i rammen under. Figur 5 viser oversikt over elevgruppenes besvarelser, og 

gjennomsnittlig besvarer alle elevgruppene mellom «noen ganger» og «aldri eller nesten 

aldri». Elever som har foreldre med realfaglige yrker skiller seg ut i denne analysen, siden 

denne elevgruppen mest utfører aktiviteter med naturvitenskapelig innhold på fritiden. 

Elevgruppen som minst utfører slike aktiviteter på fritiden er elever med ikke-realfaglige 

foreldre. Figur 5 viser at grafene til elevgruppene foreldre med ikke-realfaglige yrker og en 

forelder med realfaglig yrke korrelerer i mange av utsagnene, og deres konfidensintervall 

overlapper.  

 

Tabell 6: Viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes yrker. 
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Tabell 7 viser at det er signifikant forskjell mellom elever som har en eller to foreldre med 

realfaglige yrker, når det gjelder å se på TV-programmer om naturvitenskap, låne eller kjøpe 

bøker om naturvitenskapelige temaer, lese populær-vitenskapelige tidsskrift eller naturviten-

skapelige artikler i aviser, delta i en forening hvor vi er engasjerte i naturvitenskapelige 

temaer/aktiviteter og er på internettsider som tilhører miljø organisasjoner. Det er ingen 

signifikant forskjell mellom elevgruppene når det gjelder å se på internettsider med et 

naturvitenskapelig innhold, simulerer naturfenomener og tekniske prosesser ved hjelp av 

dataprogrammer, og følge med på nyheter om vitenskap eller miljøorganisasjoner via 

blogger. Forskjellen mellom elevgruppene som har enten en eller to foreldre med realfaglige 

yrker er liten, med liten effekt. I tillegg viser tabell 7 at det er signifikant forskjell mellom 

elever som har foreldre med realfaglige yrker og foreldre som har ikke-realfaglige yrker. 

Cohens d er mindre enn 0,5 i alle utsagnene mellom elevgruppene, som tyder på at 

effektstørrelsen mellom elevgruppene er liten, og at det er små forskjeller mellom 

elevgruppenes besvarelser.  

 

 

 

 

Elevenes svar på spørsmålet: hvor ofte 
gjør du noe av dette?  
 
X-aksen representerer utsagnene:  
1) Ser på TV-programmer om 
naturvitenskap 
2) Låner eller kjøper bøker om 
naturvitenskapelige temaer 
3) Ser på internettsider med et 
naturvitenskapelig innhold 
4) Leser i populærvitenskapelige 
tidsskrift eller naturvitenskapelige 
artikler i aviser 
5) Deltar i en forening hvor vi er 
engasjert i naturvitenskapelige 
temaer/aktiviteter 
6) Simulerer tekniske prosesser ved 
hjelp av dataprogrammer 
7) Simulerer tekniske prosesser ved 
hjelp av dataprogrammer  
8) Ser på internett sider som tilhører 
miljøorganisasjoner 
9) Følger med på nyheter om vitenskap 
eller miljøorganisasjoner via blogger 
 

Figur 5:  Sammenheng mellom hvor ofte elevgruppene gjør ulike 
aktiviteter med naturvitenskapelig innhold på fritiden, sortert etter 
foreldrenes yrke (95 % konfidensintervall). Y-aksen representerer 
svaralternativene 1-4, «veldig ofte», «jevnlig», «noen ganger», «aldri eller 
nesten aldri» 
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Hvor ofte gjør du noe av dette? Foreldre 
med 
realfaglige 
yrker 

En forelder 
med 
realfaglig 
yrke 

Foreldre med 
realfaglige 
yrker 

Foreldre med 
ikke-realfaglige 
yrker 

  M1 M2   p d M1 M3 p d 
         
Ser på TV-programmer om 
naturvitenskap 
 

 
2,95 

 
3,01 

 
0,45 
 

 
0,07 
 

 
2,95 

 
3,07 
 

 
0,07 

 
0,16 

Låner eller kjøper bøker om 
naturvitenskapelige temaer 
 

3,54 3,60 0,25 
 

0,09 
 

3,54 
 

3,63 0,08 0,13 

Ser på internettsider med et 
naturvitenskapelig innhold 
 

3,11 3,08 0,74 
 

0,03 
 

3,11 
 

3,17 0,34 
 

0,07 

Leser i populærvitenskapelige 
tidsskrift eller naturvitenskapelige 
artikler i aviser 
 

3,24 3,33 0,18 0,11 
 

3,24 
 

3,38 0,02 0,17 

Deltar i en forening hvor vi er 
engasjerte i naturvitenskapelige 
temaer/aktiviteter 
 

3,71 3,69 0,69 
 

0,03 
 

3,71 
 

3,66 0,37 
 

0,08
  

Simulerer naturfenomener ved hjelp 
av dataprogrammer 
 

3,57 3,62 0,34 0,07 3,57 3,63 
 

0,30 0,09
  

Simulerer tekniske prosesser ved 
hjelp av dataprogrammer 
 

3,55 3,60 0,46 0,07 
 

3,55 3,61 0,28 0,08
  

Ser på internettsider som tilhører 
miljøorganisasjoner 

3,44 
 
 

3,44 0,95 0,00 
 

3,44 3,47 0,60 0,04 

Følger ned på nyheter om vitenskap 
eller miljøorganisasjoner via blogger 

 
3,38 
 
 

 
3,37 

 
0,86 

 
0,01 

 
3,38 

 
3,41 

 
0,64 

 
0,04 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.3 Elevenes mestringsforventning  

 
Gjennomsnittlig svarer elevgruppene mellom svaralternativ «med litt innsats kunne jeg klart 

dette» og «dette ville vært vanskelig for meg å klare dette alene».  Figuren 6 viser at 

elevgruppene en og to foreldre med realfaglige yrker har høy mestringsforventning i å mestre 

naturfaglige oppgaver, mens elevgruppe foreldre med ikke-realfaglige yrker har lavest 

Tabell 7: Viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes utdanning. 
 



 
 

1,60

1,90

2,20

2,50

1 2 3 4 5 6 7 8

Foreldre med
realfaglige yrker

En forelder med
realfaglig yrke

Foreldre med ikke-
realfaglige yrker

mestringsforventning i å løse naturvitenskapelige oppgaver. Videre viser figuren under at 

konfidensintervallene til elevgruppene en og to foreldre med realfaglige yrker overlapper i 

mange av utsagnene. T-testen viser at det er ingen signifikant forskjell mellom elevgruppene 

i alle utsagnene om deres mestringsforventning i naturfag, siden p-verdien er større 0,05 

(tabell 8). Dette tyder på at elever som har en eller to foreldre med realfaglige yrker har 

tilnærmet lik mestringsforventning i naturfag. Det er signifikant forskjell mellom elever som 

har foreldre med realfaglige yrker og elever som har foreldre med ikke-realfaglige yrker, men 

der effekten er liten.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hvor enkelt tror du det ville være 
for deg å gjøre noe av dette?  
 

Foreldre 
med 
realfaglige 
yrker 

En forelder 
med realfaglig 
yrke 

Foreldre 
med 
realfaglige 
yrker 

Foreldre med 
ikke-
realfaglige 
yrker 

  M1  M2     p d M1 M3 p d 
 
Finne hvilken naturvitenskapelig 
problemstilling som ligger til grunn 
for en avisartikkel om et 
helsespørsmål 
 

 
2,24 

 
2,16 

 
0,21 
 

 
0,11 
 

 
2,24 

 
2,28 
 

 
0,45 

 
0,05 

Elevenes svar på spørsmålet: hvor 
enkelt tror du det ville være for deg 
å gjøre noe av dette?  
 
X-aksen representerer utsagnene:  
1) Finne hvilken naturvitenskapelig 
problemstilling som ligger til grunn 
for en avisartikkel om et 
helsespørsmål 
2) Forklare hvorfor jordskjelv 
inntreffer hyppigere noen steder enn 
andre 
3) Beskrive hvilken rolle antibiotika 
har i behandling av sykdom 
4) Finne hvilke naturvitenskapelig 
problemstilling som er knyttet til 
søppelhåndtering 
5) Forutse hvordan endringer i 
miljøet vil påvirke enkelte arters 
6) Forstå naturvitenskapelig 
informasjon som står på 
matemballasjen 
7) Diskutere hvordan ny forskning 
kan endre ditt syn på muligheten for 
liv på mars 
8) Finne den beste av to 
forklaringer på hvordan det blir sur 
nedbør 

Figur 6:  Sammenheng mellom elevenes mestringsforventning i naturfaget og 
foreldrenes yrke (95 % konfidensintervall). Y-aksen representerer 
svaralternativene 1-4, «Dette kunne jeg klart lett», «med litt innsats kunne jeg 
klart dette», «dette ville vært vanskelig for meg å klare dette alene», «dette 
kunne jeg ikke klart» 
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Forklare hvorfor jordskjelv 
inntreffer hyppigere noen steder enn 
andre 
 

1,88 1,87 0,81 
 

0,01 
 

1,88 
 

1,99 0,07 0,13 

Beskrive hvilken rolle antibiotika 
har i behandling av sykdom 
 

2,01 1,96 0,50 
 

0,06 
 

2,01 
 

2,09 0,16 
 

0,10 

Finne hvilke naturvitenskapelig 
problemstilling som er knyttet til 
søppelhåndtering 
 

2,13 2,12 0,83 0,01 
 

2,13 
 

2,23 0,12 0,13 

Forutse hvordan endringer i miljøet 
vil påvirke enkelte arters 
 

1,94 1,97 0,64 
 

0,04 
 

1,94 
 

2,07 0,02 
 

0,16
  

Forstå natur-vitenskapelig 
informasjon som står på 
matemballasjen 
 

2,09 2,15 0,30 0,08 2,09 2,25 
 

0,01 0,20

  

Diskutere hvordan ny forskning kan 
endre ditt syn på muligheten for liv 
på mars 
 

2,10 2,11 0,90 0,01 

 

2,10 2,19 0,14 0,11
  

Finne den beste av to forklaringer 
på hvordan det blir sur nedbør 

2,01 2,05 0,49 0,05 

 

2,01 2,18 0,00 0,21 

Tabell 8: Viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes yrker. 

  
 
 
 

4.2.4 Naturfagets nytteverdi 

 

Viktig side ved elevens holdninger til naturvitenskap er deres syn på nytteverdien av å lære 

naturfag på skolen, og hvilken betydning den kunnskapen har for dem senere i livet. Figur 7 

på neste side, viser at norske elever gjennomsnittlig er enige i utsagnene om naturfagets 

nytteverdi, siden snittskårene til elevgruppene ligger rundt svaralternativ «enig». Videre viser 

figuren at elever som har foreldre med realfaglige yrker er mest enig i utsagnene om 

naturfagets nytteverdi, mens elever som har foreldre med ikke-realfaglige yrker er mest 

uenig.  
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Foreldre med
realfaglige yrker

En forelder med
realfaglig yrke

Foreldre med ikke-
realfaglige yrker

Elevenes svar på spørsmålet: hvor 
enig er du i utsagnene nedenfor?  
 
X-aksen representerer utsagnene:  
1) Det er verdt å anstrenge seg i 
naturfag fordi det vil hjelpe meg i 
en jobb jeg ønsker meg senere i 
livet 
2) Det jeg lærer i naturfag er viktig 
for meg fordi jeg trenger det til det 
jeg vil gjøre senere i livet 
3) Å arbeide med naturfag er nyttig 
for meg fordi det jeg lærer kan vil 
gi meg bedre jobbmuligheter 
senere i livet 
4) Mye av det jeg lærer i naturfag 
vil hjelpe meg til å få en jobb 

 

 

 
 
 
 
 

Tabell 9 viser at det er ingen signifikant forskjell mellom elevgruppene en eller to foreldre 

med realfaglige yrker i utsagn 3 og 4 (p>0,05), som betyr at elevene i disse elevgruppene 

gjennomsnittlig er enige i at det er nyttig å arbeide med naturfag fordi det vil gi bedre 

jobbmuligheter og vil hjelpe med å få jobb. Dette bekreftes også av figur 7, som viser at 

konfidensintervallene mellom disse to elevgruppene overlapper. Mens i utsagn 1 og 2 er 

elevgruppene signifikant forskjellige, som tyder på at de har ulik formening om at naturfag er 

viktig fordi en trenger kunnskapen senere i livet og at det vil hjelpe i en jobb en ønsker seg. 

Forskjellen mellom disse to elevgruppene er liten, der effektstørrelsen ligger mellom 0-0,50. 

Det betyr at effekten av å ha en eller to foreldre med realfaglig yrke er liten, når det gjelder 

elevenes syn på naturfagets nytteverdi. Det er derimot signifikant forskjell i alle utsagnene 

mellom elevgruppene foreldre med realfaglige yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker, 

men der forskjellene har liten effekt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7:  Sammenheng mellom elevenes syn på naturfagets nytteverdi og foreldrenes yrke (95 % konfidensintervall). 
Y-aksen representerer svaralternativene 1-4, der ytterpunktene er «svært enig» – «svært uenig».  
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Hvor enig er du i utsagnene 
nedenfor?  

Foreldre 
med 
realfaglige 
yrker 

En forelder 
med 
realfaglig 
yrke 

Foreldre 
med 
realfaglige 
yrker 

Foreldre med 
ikke-
realfaglige 
yrker 

 M1  M2 p  d M1 M3 p d 
         
Det er verdt å anstrenge seg i 
naturfag fordi det vil hjelpe meg i 
en jobb jeg ønsker meg senere i 
livet 
 

1,96 2,10 0,04 
 

0,17 
 

2,03 2,21 0,00 0,30
  
 

Det jeg lærer i naturfag er viktig for 
meg fordi jeg trenger det til det jeg 
vil gjøre senere i livet 
 

2,03
  

2,20 0,02 
 

0,20 
 

2,06 2,39 0,00 
 

0,31 

Å arbeide med naturfag er nyttig for 
meg fordi det jeg lærer vil gi meg 
bedre jobbmuligheter senere i livet 
 
 

2,04
  

2,11 0,30 
 

0,09 
 

2,05 2,25 0,00 0,25
  

Mye av det jeg lærer i naturfag vil 
hjelpe meg til å få en jobb 

2,12 2,23 0,11 
 

0,13 
 

2,02 2,36 0,00 0,28 

         

 

 

 

 

 

4.3 Sammenheng mellom foreldrenes utdanning og 

elevers holdninger 
 

Foreldrenes utdanning skal ses i sammenheng med respondentenes holdninger til 

naturvitenskap, ved å se på elevgruppenes interesse, mestringsforventning og deres syn på 

naturfagets nytteverdi. Elevgruppene som tas med i denne analysen er: (1) elever som har 

foreldre med lang høyere utdanning, (2) elever som har en forelder med lang høyere 

utdanning og (3) elever som har foreldre med kort høyere utdanning. 

 

4.3.1 Elevenes interesse  
 
Majoriteten av norske elever i denne undersøkelsen sier at det er morsomt å lære om 

naturvitenskapelige emner og at det er gøy å lære noe nytt i naturvitenskap. Figur 8 viser 

oversikt over hva de ulike elevgruppene har besvart på interesse spørsmålene 1-5 (se ramme 

under). Figuren viser at elever som har foreldre med kort høyere utdanning har lavest 

Tabell 9: Viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes yrker.  



 
 

Elevenes svar på spørsmålet: 
hvor enig eller uenig du er i 
disse utsagnene om deg selv?  
 
X-aksen representerer 
utsagnene: 
1) jeg synes det vanligvis er 
morsomt å lære om naturviten-
skapelige emner,  
2) jeg liker å lese 
naturvitenskap,  
3) jeg trives med å jobbe med 
naturvitenskapelige emner,  
4) jeg liker å lære noe nytt i 
naturvitenskap,  
5) jeg er interessert i å lære om 
naturvitenskap. 

2,20

2,50

2,80

3,10

1 2 3 4 5

Foreldre med kort
høyere utanning

En forelder med
lang høyere
utdanning

Foreldre med lang
høyere utdanning

interesse for naturvitenskap, og er signifikant forskjellig fra elevgruppene som har en eller to 

foreldre med lang høyere utdanning. Elevgruppen som har foreldre med lang høyere 

utdanning har høyest interesse for naturvitenskap. Elevgruppene som har en eller to foreldre 

med lang høyere utdanning korrelerer i mange av utsagnene, der deres konfidensintervaller 

overlapper.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tabell 10 viser at p-verdien mellom elevgruppene foreldre med lang høyere utdanning og en 

forelder med lang høyere utdanning er høyere enn 0,05 i alle utsagnene, som betyr at det er 

ingen signifikant forskjell mellom elevgruppenes interesse for naturvitenskap. Dette bekreftes 

også av effektstørrelsen, der Cohens d er mindre en 0,5, som tyder på at det er små forskjeller 

mellom elevgruppene. I tillegg viser tabell 10 at det er en signifikant forskjell mellom 

elevgruppene foreldre med lang høyere utdanning og foreldre med kort høyere utdanning, i 

alle utsagnene om elevenes interesse for naturvitenskap. Dette betyr at disse to elevgruppene 

har ulik interesse for naturvitenskap. Cohens d viser at forskjellene mellom elevgruppene 

foreldre med lang eller kort høyere utdanning ikke er stor, og har dermed liten effekt.   

 

Figur 8:  Sammenheng mellom elevenes interesse for naturvitenskapen og foreldrenes utdanningsnivå (95 % 
konfidensintervall). Y-akse representerer svaralternativene 1-4, der ytterpunktene er «svært uenig» – «svært enig». 
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Figur 9 viser oversikt over elevgruppenes interesser for ulike naturvitenskapelige emner, der 

elevgruppen som har foreldre med lang høyere utdanning viser størst interesse for 

naturvitenskapelige emner. Mens elever som har foreldre med kort høyere utdanning har 

lavest interesse for naturvitenskapelige emner, sammenlignet med de andre elevgruppene. 

Videre tilføyer tabell 11 mer informasjon om elevgruppenes målinger og forskjeller. 

Elevgruppene en eller to foreldre med lang høyere utdanning er ikke signifikant forskjellige 

(p > 0,05) i utsagn 2, 4 og 5. Dette betyr at disse elevene har tilnærmet lik interesse for 

naturvitenskapelige emner; bevegelse og krefter, universet og universets historie og hvordan 

naturvitenskap kan hjelpe oss å forebygge sykdommer. Mens i utsagn 1 og 3 er elevgruppene 

signifikant forskjellige, som betyr at de har ulik interesse for biosfære og energi og 

energioverganger. Effektstørrelsen mellom disse elevgruppene er liten, med Cohens d mindre 

enn 0,50. I tillegg viser tabell 8 at det er signifikant forskjell mellom elevgruppene foreldre 

med lang høyere utdanning og foreldre med kort utdanning, der effekten også er liten, men 

større enn effekten mellom foreldre eller en forelder med lang høyere utdanning.  

 

 

Hvor enig eller uenig du er i disse 
utsagnene om deg selv? 

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

En forelder 
med lang 
høyere 
utdanning 
 

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre 
med kort 
høyere 
utdanning 

 M1 M2 p d M1 M3 p d 
         
Jeg synes det vanligvis er morsomt å 
lære om naturvitenskapelige emner  

2,82 2,75 
 

0,09 
 

0,11 
 

2,83 
 

2,68 0,00 
 

0,15
  

Jeg liker å lese naturvitenskap 2,66 
 

2,59 
 

0,11 
 

0,08 
 

2,65 
 

2,50 
 

0,00 
 

0,17 
 

Jeg trives med å jobbe med 
naturvitenskapelige emner 
 

2,78 
 

2,71 
 

0,08 
 

0,08 
 

2,78 
 

2,62 
 

0,00 
 

0,18 
 

Jeg liker å lære noe nytt i 
naturvitenskap 
 
 

2,88 
 

2,84 
 

0,36 
 

0,05 
 

2,88 
 

2,74 
 
 

0,00 
 

0,16 

Jeg er interessert i å lære om 
naturvitenskap. 

2,86 2,79 0,12 
 

0,08 
 

2,85 
 

2,69 
 

0,00 
 

0,19 

Tabell 10: viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d 
(d). Elevgruppene er sortert etter foreldrenes utdanning.  



 
 

2,20

2,50

2,80

3,10

3,40

1 2 3 4 5

Foreldre med kort
høyere utdanning

En forelder med lang
høyere utdanning

Foreldre med lang
høyere utdanning

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.3.2 Naturvitenskapelige fritidsaktiviteter  

 
Figur 10 viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnittlige besvarelser, på hvor ofte de gjør 

ulike aktiviteter med naturvitenskapelig innhold på fritiden. Gjennomsnittlig besvarer alle 

elevgruppene generelt mellom «noen ganger» og «aldri eller nesten aldri». Videre viser 

Hvor interessert er du i disse 
naturviten-skapelige emnene?  

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

En forelder 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre 
med kort 
høyere 
utdanning 

  M1 M2     p d M1 M3 p d 
Biosfære 
 
 

2,49
  

2,38 
 

0,03 
 

0,10 2,49 2,27 0,00 0,21 

Bevegelse og krefter 
 
 

2,63
  

2,58 
 

0,31 
 

0,05 
 

2,63 
 

2,47 
 

0,00 0,16 

Energi og energioverganger 
 
 

2,71 2,60 
 

0,03 0,11 
 

2,71 
 

2,50 
 

0,00 
 

0,20 

Universet og universets historie 
 
 

3,14 3,06 
 

0,12 
 

0,08 
 

3,14 
 

3,00 
 

0,00 
 

0,13 

Hvordan naturvitenskap kan hjelpe 
oss å forebygge sykdommer 

2,97 2,92 0,34 
 

0,05 2,97 2,84 0,00 0,13 

Elevenes svar på spørsmålet: 
hvor interessert er du i disse 
naturvitenskapelige emnene?  
 
X-aksen representerer 
utsagnene:  
1) biosfære,  
2) bevegelse og krefter,  
3) energi og 
energioverganger,  
4) universet og universets 
historie, 
5) hvordan naturvitenskap kan 
hjelpe oss å forebygge 
sykdommer.  

Figur 9: Sammenheng mellom elevenes interesse for ulike naturvitenskapelige emner og foreldrenes 
utdanningsnivå (95 % konfidensintervall). Y-aksen representerer svaralternativene 1-4, «ikke 
interessert», «nesten ikke interessert», «interessert» og «svært interessert». 

Tabell 11: Viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d 
(d). Elevgruppene er sortert etter foreldrenes utdanning. 
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3,70

4,00
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kort høyere
utanning

En forelder
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høyere
utdanning
Foreldre med
lang høyere
utdanning

figuren under at elever som har foreldre med lang høyere utdanning oftest utfører aktiviteter 

med naturvitenskapelig innhold på fritiden, som for eksempel å se på TV-programmer om 

naturvitenskap, lese naturvitenskapelige artikler og følge med på nyheter om vitenskap. 

Elevgruppen som minst utfører slike aktiviteter på fritiden er elever som har foreldre med 

kort høyere utdanning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Tabell 12 viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnittlige besvarelser (M1, M2, M3), p-

verdi og Cohens d. Tabellen under viser at det er signifikant forskjell mellom elever som har 

en eller to foreldre med lang høyere utdanning, når det gjelder å se på TV-programmer om 

naturvitenskap, låne eller kjøpe bøker om naturvitenskapelige temaer, lese populær-

vitenskapelige tidsskrift eller naturvitenskapelige artikler i aviser, deltar i en forening hvor vi 

er engasjerte i naturvitenskapelige temaer/aktiviteter og er på internettsider som tilhører 

miljøorganisasjoner. Men det er ingen signifikant forskjell mellom elevgruppene når det 

gjelder å se på internettsider med et naturvitenskapelig innhold, simulerer naturfenomener og 

tekniske prosesser ved hjelp av dataprogrammer, og følge med på nyheter om vitenskap eller 

miljøorganisasjoner via blogger. Forskjellen mellom elevgruppene som har enten en eller to 

foreldre med lang høyere utdanning er liten, med liten effekt. I tillegg viser tabell 12 at det er 

signifikant forskjell mellom elever som har foreldre med lang høyere utdanning og foreldre 

som har kort høyere utdanning. Effektstørrelsen mellom disse to elevgruppene er større enn 

effektstørrelsen mellom elever som har en eller to foreldre med lang høyere utdanning. 

Figur 10: Sammenheng mellom hvor ofte elevgruppene gjør ulike 
aktiviteter med naturvitenskapelig innhold på fritiden, sortert etter 
foreldrenes utdanning (95 % konfidensintervall). Y-aksen representerer 
svaralternativene 1-4, «veldig ofte», «jevnlig», «noen ganger», «aldri eller 
nesten aldri» 

Elevenes svar på spørsmålet: hvor ofte 
gjør du noe av dette?  
 
X-aksen representerer utsagnene:  
1) Ser på TV-programmer om 
naturvitenskap 
2) Låner eller kjøper bøker om 
naturvitenskapelige temaer 
3) Ser på internettsider med et 
naturvitenskapelig innhold 
4) Leser i populærvitenskapelige 
tidsskrift eller naturvitenskapelige 
artikler i aviser 
5) Deltar i en forening hvor vi er 
engasjert i naturvitenskapelige 
temaer/aktiviteter 
6) Simulerer tekniske prosesser ved 
hjelp av dataprogrammer 
7) Simulerer tekniske prosesser ved 
hjelp av dataprogrammer  
8) Ser på internett sider som tilhører 
miljøorganisasjoner 
9) Følger med på nyheter om vitenskap 
eller miljøorganisasjoner via blogger 
 



 
 

Likevel er effekten mellom elever som har foreldre med lang høyere utdanning og foreldre 

med kort høyere utdanning liten, og utgjør en liten effekt.  

 

Hvor ofte gjør du noe av dette? 
 

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

En forelder med 
lang høyere 
utdanning 

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre med 
kort høyere 
utdanning 

  M1  M2     p d M1 M3 p d 
         
 
Ser på TV-programmer om 
naturvitenskap 
 

 
2,90 

 
2,99 

 
0,04 
 

 
0,10 

 
2,90 

 
3,08 

 
0,00 

 
0,21 

Låner eller kjøper bøker om 
naturvitenskapelige temaer 
 

3,45 3,56 0,04 
 

0,14 
 

3,45 3,65 0,00 0,29 

Ser på internettsider med et 
naturvitenskapelig innhold 
 

2,98 3,04 0,24 
 

0,07 
 

2,98 3,20 0,00 
 

0,26 

Leser i populærvitenskapelige 
tidsskrift eller 
naturvitenskapelige artikler i 
aviser 
 

3,16 3,27 0,01 0,12 3,16 3,43 0,00 0,34 

Deltar i en forening hvor vi er 
engasjerte i naturvitenskapelige 
temaer/aktiviteter 
 

3,52 3,60 0,02 
 

0,12 
 

3,52 3,70 0,00 
 

0,28 

Simulerer naturfenomener ved 
hjelp av dataprogrammer 
 

3,47 3,55 0,08 0,09 
 

3,47 3,64 0,00 0,23 

Simulerer tekniske prosesser ved 
hjelp av dataprogrammer 
 

3,45 3,53 0,08 0,09 3,45 3,63 0,00 0,24 

Ser på internettsider som tilhører 
miljøorganisasjoner 

3,30 3,39 0,03 0,12 3,30 3,50 0,00 0,27 

Følger med på nyheter om 
vitenskap eller 
miljøorganisasjoner via blogger 

3,25 

 

3,31 

 

0,14 0,07 3,25 3,44 0,00 0,24 

Tabell 12: Oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes utdanning. 

 
 
4.3.2 Elevenes mestringsforventning 

 
Figur 11 viser at majoriteten av elevene sier at de med litt innsats kunne klart å løse de ulike 

oppgavene. Elevgruppen som har foreldre med lang høyere utdanning har høyest 

mestringsfølelse i å løse de ulike naturfaglige oppgaver, mens elevgruppen som har foreldre 
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med kort høyere utdanning har lavest mestringsforventning. Figuren viser at konfidens-

intervallene til elevgruppene foreldre med lang høyere utdanning og en forelder med lang 

høyere utdanning, overlapper i enkelte utsagn.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13 viser at elevgruppene foreldre med lang høyere utdanning og en forelder med lang 

høyere utdanning er signifikant forskjellige i alle utsagnene utenom utsagn 7. I utsagn 7 er p-

verdien større enn 0,05, som tyder på at det ikke er en signifikant forskjell mellom 

elevgruppene. Dette betyr at elever som har foreldre eller en forelder med lang høyere 

utdanning har tilnærmet lik formening om å kunne diskutere hvordan ny forskning kan endre 

synet ditt på muligheten for liv på mars. Det at elevgruppene er signifikant forskjellige betyr 

at elevgruppene har ulik mestringsforventning. Forskjellen mellom elevgruppenes besvarelser 

er små, med liten effekt. Det betyr at det ikke har noe stor effekt om begge foreldre har lang 

høyere utdanning eller om kun en forelder har lang høyere utdanning, når det gjelder elevenes 

mestringsforventning til naturfag. I tillegg viser tabell 13 målingene mellom elevgruppene 

foreldre med lang høyere utdanning og foreldre med kort høyere utdanning. Disse to 

elevgruppene er signifikant forskjellige, der forskjellene er små og utgjør en liten effekt.  

 

 

Elevenes svar på spørsmålet: hvor enkelt 
tror du det ville være for deg å gjøre noe av 
dette?  
 
X-aksen representerer utsagnene:  
1) Finne hvilken naturvitenskapelig 
problemstilling som ligger til grunn for en 
avisartikkel om et helsespørsmål 
2) Forklare hvorfor jordskjelv inntreffer 
hyppigere noen steder enn andre 
3) Beskrive hvilken rolle antibiotika har i 
behandling av sykdom 
4) Finne hvilke naturvitenskapelig 
problemstilling som er knyttet til 
søppelhåndtering 
5) Forutse hvordan endringer i miljøet vil 
påvirke enkelte arters 
6) Forstå naturvitenskapelig informasjon 
som står på matemballasjen 
7) Diskutere hvordan ny forskning kan 
endre ditt syn på muligheten for liv på mars 
8) Finne den beste av to forklaringer på 
hvordan det blir sur nedbør 
 

Figur 11: Sammenheng mellom elevgruppenes 
mestringsforventning i naturfaget, sortert etter foreldrenes utdanning 
(95 % konfidens-intervall). Y-aksen representerer svaralternativene 
1-4, «Dette kunne jeg klart lett», «med litt innsats kunne jeg klart 
dette», «dette ville vært vanskelig for meg å klare dette alene», 
«dette kunne jeg ikke klart» 



 
 

 

 
 
 
 
 
4.3.3 Naturfagets nytteverdi 
 
 
Figuren 11 viser oversikt over norske elevers syn på naturfagets nytteverdi, der elevgruppe 

foreldre med lang høyere utdanning ser aller mest nytten av å lære naturfag. Denne 

elevgruppen er mest enige i utsagnene 1-4 (se rammen under). Elevgruppe foreldre med kort 

høyere utdanning, er minst enig i disse utsagnene. Videre viser figuren at konfidens-

intervallene mellom elevgruppene en eller to foreldre med lang høyere utdanning, overlapper 

i noen av utsagnene. Tabell 14 viser at det er signifikant forskjell mellom elevgruppene to 

foreldre og en forelder med lang høyere utdanning i utsagn 1-3, og ingen signifikant forskjell 

i utsagn 4. Det betyr at elevgruppene som har en eller to foreldre med lang høyere utdanning 

Hvor enkelt tror du det ville være for 
deg å gjøre noe av dette?  

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

En forelder 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre med 
lang    
høyere 
utdanning 

Foreldre 
med kort 
høyere 
utdanning 

 M1 M2 p d M1 M3 p d 
 
Finne hvilken naturviten-skapelig 
problemstilling som ligger til grunn for 
en avisartikkel om et helsespørsmål 
 

 
2,08 

 
2,19 

 
0,00 
 

 
0,13 
 

 
2,08 

 
2,32 

 
0,00 

 
0,18
  
 

Forklare hvorfor jordskjelv inntreffer 
hyppigere noen steder enn andre 
 

1,82
 
  

1,92 0,00 
 

0,09 
 

1,82 
 

2,02 
 

0,00 0,22
  

Beskrive hvilken rolle antibiotika har i 
behandling av sykdom 
 

1,92
  

2,00
  

0,00 
 

0,09 
 

1,92 
 

2,11 
 

0,00 0,24
  

Finne hvilke naturviten-skapelig 
problemstilling som er knyttet til 
søppelhåndtering 
 

 
2,06
  

 
2,19 

 
0,03 
 

 
0,16 

 
2,06 
 

 
2,25 
 

 
0,00 

 
0,23 

Forutse hvordan endringer i miljøet vil 
påvirke enkelte arters 

1,91
  

2,03
  

0,00 0,15 1,91 2,10 0,00 0,25 

 
Forstå naturviten-skapelig informasjon 
som står på mat-emballasjen 
 

 
2,07 

 
2,19 

 
0,00 
 

 
0,12 
 

 
2,07 
 
 

 
2,28 
 

 
0,00 
 

 
0,23 

Diskutere hvordan ny forskning kan 
endre ditt syn på muligheten for liv på 
mars 

2,06 2,11 0,25 
 

0,05 2,06 2,24 0,00 0,20 

 
Finne den beste av to forklaringer på 
hvordan det blir sur nedbør 

 
2,03 

 
2,11 

 
0,05 
  

 
0,08 
 

 
2,03 
 
 

 
2,20 
 
 

 
0,00 
 

 
0,21 
 
 

Tabell 13: viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes utdanning. 
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er enige i at mye av det de har lært i naturfag vil hjelpe dem til å få en jobb. Effektstørrelsen 

mellom disse to elevgruppene er liten, med andre ord er det små forskjeller mellom elever 

som har en eller to foreldre med lang høyere utdanning. Tabell 14 viser at elevgruppene 

foreldre med lang høyere utdanning og foreldre med kort høyere utdanning er signifikant 

forskjellige, som betyr at de har ulik formening om naturfagets nytteverdi, men effekten er 

liten.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hvor enig er du i utsagnene 
nedenfor?  

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

En forelder 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre 
med lang 
høyere 
utdanning 

Foreldre med 
kort høyere 
utdanning 

  M1  M2    p d M1 M3 p d 
         
Det er verdt å anstrenge seg i 
naturfag fordi det vil hjelpe meg i 
en jobb jeg ønsker meg senere i 
livet 
 

2,05 2,14 0,03 
 

0,07 2,05 2,23 0,00 0,18 
 

Det jeg lærer i naturfag er viktig 
for meg fordi jeg trenger det til det 
jeg vil gjøre senere i livet 
 

2,12 2,23 0,00 
 

0,09 
 
 

2,12 
 
 

2,30 
 
 

0,00 
 
 

0,19 
 
 

Å arbeide med naturfag er nyttig 
for meg fordi det jeg lærer vil gi 
meg bedre jobbmuligheter senere i 
livet 
 

2,09
  

2,19 0,01 0,10 
 

2,09 
 

2,25 
 

0,00 
 

0,17 
 

Mye av det jeg lærer i naturfag vil 
hjelpe meg til å få en jobb 

2,24 2,28 0,23 
 

0,04 
 

2,24 
 

2,35 
 

0,00 
 

0,13 
 

Tabell 14: viser oversikt over elevgruppenes gjennomsnitt (M1, M2, M3), p-verdi (p) og Cohens d (d). 
Elevgruppene er sortert etter foreldrenes utdanning. 

Figur 12: Sammenheng mellom elevenes syn på naturfagets nytteverdi og foreldrenes yrke (95 % konfidensintervall). 
Y-aksen representerer svaralternativene 1-4, der ytterpunktene er «svært enig» – «svært uenig».  

Elevenes svar på spørsmålet: hvor 
enig er du i utsagnene nedenfor?  
 
X-aksen representerer utsagnene:  
1) Det er verdt å anstrenge seg i 
naturfag fordi det vil hjelpe meg i 
en jobb jeg ønsker meg senere i 
livet 
2) Det jeg lærer i naturfag er viktig 
for meg fordi jeg trenger det til det 
jeg vil gjøre senere i livet 
3) Å arbeide med naturfag er nyttig 
for meg fordi det jeg lærer kan vil 
gi meg bedre jobbmuligheter 
senere i livet 
4) Mye av det jeg lærer i naturfag 
vil hjelpe meg til å få en jobb 



 
 

Figur 13: Prosentandel av elevgruppene som ønsker seg realfaglige og ikke-
realfaglige yrker, sortert etter foreldrenes yrke.  
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4.4 Sammenheng mellom foreldrenes yrke og elevenes 

forventede yrkesvalg  
 
 
Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes yrke og elevenes forventede yrkesvalg? 

Figuren under viser hvor stor prosentandel av elever i de ulike elevgruppene som forventer et 

realfaglig og ikke-realfaglig yrke. Blå søylen representerer elever som forventer et realfaglig 

yrke, og rød søyle representerer elever som forventer et ikke-realfaglig yrke. De ulike 

elevgruppene er (1) foreldre med realfaglige yrker, (2) en forelder med realfaglig yrke og (3) 

foreldre med ikke-realfaglige yrker. I følge figur 13 er det flest elever som har foreldre med 

realfaglige yrker, som ønsker seg et realfaglig yrke i fremtiden. Over 40 prosent av denne 

elevgruppen ønsker seg et realfaglig yrke. Over 30 prosent av elever som har en forelder med 

realfaglig yrke, ønsker seg et realfaglig yrke. Mens elever som har foreldre med ikke- 

realfaglige yrker, er det omtrent 20 prosent som ønsker seg et realfaglig yrke i fremtiden. I 

tillegg kan en se i figur 13 at det er mange flere foreldre med ikke-realfaglig yrke enn 

realfaglige yrker. 
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Figur 14: Prosentandel av elevgruppene som ønsker seg realfaglige og ikke realfaglige 
yrker, sortert etter foreldrenes utdanning.  
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4.5 Sammenheng mellom foreldrenes utdanning og 

elevenes forventede yrkesvalg 
 

Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes utdanningsnivå og elevenes forventede 

yrkesvalg? Figuren under forklarer denne sammenhengen, ved å vise hva de ulike 

elevgruppene har besvart på det åpne spørsmålet i PISA spørreskjema. De ulike elevgruppene 

er (1) foreldre med lang høyere utdanning, (2) foreldre med lang høyere utdanning og (3) 

foreldre med kort høyere utdanning. I følge figur 14 er det ikke store forskjeller mellom 

prosentandel elever i de ulike elevgruppene som forventer realfaglig yrke. Av elevgruppen 

som har foreldre med lang høyere utdanning, er det 28 prosent av dem som forventer et 

realfaglig yrke, mens i elevgruppene en forelder med lang høyere utdanning og foreldre med 

kort høyere utdanning er det 29 prosent av elevene i hver gruppe som forventer et realfaglig 

yrke.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.6 Effektstørrelse  
 
Hvor stor er effektstørrelsen mellom elevgruppene foreldre med realfaglig yrke og foreldre 

med ikke-realfaglige yrker, og foreldre med lang høyere utdanning og foreldre med kort 

høyere utdanning? Ved å beregne Cohens d for disse ulike elevgruppene, vil vi kunne angi 

effektstørrelsen. Effektstørrelsen forteller oss om hvor stor forskjellen er mellom disse 

elevgruppene. Under presenteres effektstørrelsen til de ulike elevgruppene i de utvalgte PISA 

spørsmålene, som omhandler elevenes interesse og trivsel i naturfag, mestringsforventning og 

deres syn på naturfagets nytteverdi.  

 

Tabell 15 viser hvor stor effekten er mellom de ulike elevgruppene når det gjelder deres 

interesse for naturvitenskap. Effektstørrelsen oppgis for hvert utsagn mellom elevgruppene; 

foreldre med realfaglige yrker og ikke-realfaglige yrker, og foreldre med lang høyere 

utdanning og kort høyere utdanning. Utsagnene lyder slik: 1) jeg synes det vanligvis er 

morsomt å lære om naturviten-skapelige emner, 2) jeg liker å lese naturvitenskap, 3) jeg 

trives med å jobbe med naturvitenskapelige emner, 4) jeg liker å lære noe nytt i 

naturvitenskap, 5) jeg er interessert i å lære om naturvitenskap. Effektstørrelsen mellom 

elevgruppene foreldre med realfaglige yrker og ikke-realfaglige yrker er liten, der Cohens d 

er mindre enn 0,50. Effektstørrelsen mellom elever som har foreldre med lang høyere 

utdanning og foreldre med kort høyere utdanning er også liten, som betyr at elevgruppenes 

interesse for naturvitenskap er ganske likt. Ut i fra tabell 15 kan en se at det er større forskjell 

mellom elevgruppene inndelt etter foreldrenes yrke, enn elevgruppene inndelt etter 

foreldrenes utdanning. Når det gjelder elevgruppenes interesse for naturvitenskap, er det 

større effekt mellom elevgruppene foreldre med realfaglige yrker og foreldre med ikke-

realfaglige yrker.  

 

Tabell 15: Interesse og trivsel konstruktet. Hvor uenig eller enig er du i disse utsagnene om deg selv? 
Effektstørrelsen mellom elevgruppene; foreldre med realfaglige yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker, og 
foreldre med lang høyere utdanning og kort høyere utdanning.  

 

Realfaglig eller 
ikke-realfaglig yrke 

 
Cohens d 
 

Utsagn 1 Utsagn 2 Utsagn 3 Utsagn 4 Utsagn 5 

0,23 0,28 0,26 0,23 0,28 

Lang eller kort 
høyere utdanning 

 
Cohens d 
 

0,17 0,17 0,19 0,17 0,19 
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Tabell 16 tar for seg elevenes interesse for ulike naturvitenskapelige emner, og viser oversikt 

over effektstørrelsen mellom elevgruppene. De ulike naturvitenskapelige emnene lyder slik: 

1) Biosfære, 2) bevegelse og krefter, 3) energi og energioverganger, 4) universet og 

universets historie, 5) hvordan naturvitenskap kan hjelpe oss å forebygge sykdommer. 

Tabellen viser at effektstørrelsen mellom elevgruppene inndelt etter foreldrenes yrke og 

utdanning er liten i alle utsagnene, siden Cohens d er mindre enn 0,50. I dette spørsmålet er 

det ikke store forskjeller mellom elevgruppenes formening om hvilke emner som er mest 

interessante. Effekten er litt større i elevgruppene foreldre med lang høyere utdanning og 

foreldre med kort høyere utdanning, når det gjelder elevenes interesse for biosfære, bevegelse 

og krefter, og energi og energioverganger. Men når det gjelder interesse for universet og 

hvordan forebygge sykdommer er det litt større forskjell mellom elevgruppene foreldre med 

realfaglige og ikke-realfaglige yrker.  

 

Tabell 16: Interesse og trivsel konstruktet. Hvor interessert er du i disse naturvitenskapelige emnene? 
Effektstørrelsen mellom elevgruppene; foreldre med realfaglige yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker, og 
foreldre med lang høyere utdanning og kort høyere utdanning. 

 
Tabell 17 tar for seg konstruktet om elevenes fritidsaktiviteter med naturvitenskapelig 

innhold, og viser størrelsen på effekten mellom elevgruppene. Utsagnene i dette konstruktet 

lyder slik: 1) Ser på TV-programmer om naturvitenskap, 2) Låner eller kjøper bøker om 

naturvitenskapelige temaer, 3) Ser på internettsider med et naturvitenskapelig innhold, 4) 

Leser i populærvitenskapelige tidsskrift eller naturvitenskapelige artikler i aviser, 5) Deltar i 

en forening hvor vi er engasjert i naturvitenskapelige temaer/aktiviteter, 6) Simulerer 

tekniske prosesser ved hjelp av dataprogrammer, 7) Simulerer tekniske prosesser ved hjelp 

av dataprogrammer, 8) Ser på internett sider som tilhører miljøorganisasjoner og 9) Følger 

med på nyheter om vitenskap eller miljøorganisasjoner via blogger. Effektstørrelsen er liten 

mellom begge elevgruppene inndelt etter foreldrenes yrke og utdanning, og utgjør en liten 

effekt. Effektstørrelsen er derimot litt større mellom elevgruppene lang høyere utdanning og 

kort høyere utdanning, som betyr at det er litt større forskjell mellom elever som har foreldre 

med kort og lang høyere utdanning, når det gjelder hvor ofte de gjør fritidsaktiviteter med 

naturvitenskapelig innhold.  

Realfaglig eller 
ikke-realfaglig yrke 

 
Cohens d 
 

Utsagn 1 Utsagn 2 Utsagn 3 Utsagn 4 Utsagn 5 

0,15 0,11 0,15 0,18 0,18 

 
Lang eller kort 
høyere utdanning 

 
Cohens d 
 

0,20 0,16 0,21 0,12 0,13 



 
 

Tabell 17: Fritidsaktiviteter med naturvitenskapelig innhold. Hvor ofte gjør du noe av dette? 
Effektstørrelsen mellom elevgruppene; foreldre med realfaglige yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker, og 
foreldre med lang høyere utdanning og kort høyere utdanning. 

 
Tabell 18 tar for seg konstruktet om elevenes mestringsforventning, og viser hvor stor 

effektstørrelsen er mellom de ulike elevgruppene. Konstruktet består av åtte utsagn: 1) Finne 

hvilken naturvitenskapelig problemstilling som ligger til grunn for en avisartikkel om et 

helsespørsmål, 2) Forklare hvorfor jordskjelv inntreffer hyppigere noen steder enn andre, 3) 

Beskrive hvilken rolle antibiotika har i behandling av sykdom, 4) Finne hvilke 

naturvitenskapelig problemstilling som er knyttet til søppelhåndtering, 5) Forutse hvordan 

endringer i miljøet vil påvirke enkelte arters, 6) Forstå naturvitenskapelig informasjon som 

står på matemballasjen, 7) Diskutere hvordan ny forskning kan endre ditt syn på muligheten 

for liv på mars og 8) Finne den beste av to forklaringer på hvordan det blir sur nedbør. 

Effekten er liten både mellom elever som har foreldre med realfaglige og ikke-realfaglige 

yrker, og mellom elever som har foreldre med lang høyere utdanning og kort høyere 

utdanning. Effekten er større mellom elevgruppene når de er inndelt etter foreldrenes 

utdanning enn etter foreldrenes yrker. Dette betyr at elever som har foreldre med lang høyere 

utdanning og foreldre med kort høyere utdanning har mer ulik formening om å mestre ulike 

naturvitenskapelige oppgaver, enn elever som har foreldre med realfaglige yrker og ikke-

realfaglige yrker.  

 

Tabell 18: Mestringsforventning konstruktet. Oversikt over effektstørrelsen mellom elevgruppene; foreldre 
med realfaglige yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker, og foreldre med lang høyere utdanning og kort 
høyere utdanning. 

Realfaglig 
eller ikke-
realfaglig 
yrke 
 

 
 
Cohens d 
 

Utsagn 
1 

Utsagn 
2 

Utsagn 
3 

Utsagn 
4 

Utsagn 
5 

Utsagn 
6 

Utsagn 
7 

Utsagn 
8 

Utsagn 
9 

0,15 0,13 0,07 0,17 0,08 0,09 0,08 0,04 0,04 

Lang eller 
kort høyere 
utdanning 

Cohens d 
 

0,21 0,29 0,26 0,34 0,28 0,23 0,24 0,27 0,24 

Realfaglig eller 
ikke-realfaglig 
yrke 

 
 
Cohens 
d 
 

Utsagn 
1 

Utsagn 
2 

Utsagn 
3 

Utsagn 
4 

Utsagn 
5 

Utsagn 
6 

Utsagn 
7 

Utsagn 
8 

0,16 0,17 0,16 0,06 0,11 0,18 0,11 0,17 

Lang eller kort 
høyere 
utdanning 

Cohens 
d 
 

0,18 0,22 0,24 0,23 0,25 0,23 0,20 0,21 
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Tabell 19 tar for seg konstruktet om elevenes syn på naturfagets nytteverdi, og viser hvor stor 

effektstørrelsen er mellom de ulike elevgruppene. Konstruktet består av fire utsagn, som 

lyder slik: 1) Det er verdt å anstrenge seg i naturfag fordi det vil hjelpe meg i en jobb jeg 

ønsker meg senere i livet, 2) Det jeg lærer i naturfag er viktig for meg fordi jeg trenger det til 

det jeg vil gjøre senere i livet, 3) Å arbeide med naturfag er nyttig for meg fordi det jeg lærer 

kan vil gi meg bedre jobbmuligheter senere i livet og 4) Mye av det jeg lærer i naturfag vil 

hjelpe meg til å få en jobb. Effekten er liten mellom både elever som har foreldre med 

realfaglige og ikke-realfaglige yrker, og elever som har foreldre med lang høyere utdanning 

og kort høyere utdanning. Effektstørrelsen er litt større mellom elevgruppene inndelt etter 

foreldrenes yrker enn foreldrenes utdanning, når det gjelder elevenes syn på naturfagets 

nytteverdi.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Generelt i alle konstruktene er det små forskjeller mellom elevgruppenes besvarelser (Cohens 

d <0,50), når det gjelder elevenes interesse og trivsel i naturfag, fritidsaktiviteter med 

naturvitenskapelig innhold, mestringsforventning og naturfagets nytteverdi. Det er litt større 

forskjell mellom elevgruppene når de er inndelt etter foreldrenes yrker, når det gjelder 

elevenes interesse for naturvitenskap og elevenes syn på naturfagets nytteverdi. Men når det 

gjelder elevenes interesse for naturvitenskapelige emner, fritidsaktiviteter og 

mestringsforventning, er det større forskjell mellom elevgruppene foreldre med kort høyere 

utdanning og lang høyere utdanning.  

Realfaglig eller 
ikke-realfaglig yrke 

 
Cohens d 
 

Utsagn 1 Utsagn 2 Utsagn 3 Utsagn 4 

0,23 0,28 0,25 0,24 

Lang eller kort 
høyere utdanning 

 
Cohens d 
 

0,18 0,19 0,17 0,13 

Tabell 19: Nytteverdi konstruktet. Oversikt over effektstørrelsen mellom elevgruppene; foreldre 
med realfaglige yrker og foreldre med ikke-realfaglige yrker, og foreldre med lang  høyere utdanning 
og kort høyere utdanning.  
 



 
 

5 Oppsummering og diskusjon 
 

I dette kapitlet skal jeg summere opp resultater og diskutere dem i forhold til annen forskning 

og litteratur. Jeg skal først se på norske elevers holdninger til naturfag, ved å se på 

sammenhengen mellom elevenes holdninger til naturfag og foreldrenes yrke og utdanning. 

Deretter skal jeg se på sammenhengen mellom elevenes forventede yrkesvalg og foreldrenes 

yrke og utdanning. Videre skal jeg diskutere hva som betyr mest av foreldrenes yrke eller 

utdanning, når det gjelder elevers valg av realfaglig yrke. Avslutningsvis diskuterer jeg hva 

man kan gjøre for at flere skal velge realfaglig yrke.  

 

 

5.1 Elevenes holdninger  

 

I denne undersøkelsen har jeg valgt å kartlegge norske elevers interesse for naturvitenskap, 

deres mestringsforventning og syn på naturfagets nytteverdi, for å kunne si noe om norske 

elevers holdninger til naturfaget. Dette skal diskuteres opp mot både tidligere forskning og 

Eccles og kollegers modell.   

 

 

5.1.1 Sammenheng mellom elevenes holdninger og foreldrenes yrke 

og utdanning 

 

Resultatene i denne undersøkelsen viser at norske elever som har to foreldre med realfaglige 

yrker har høyest interesse for naturvitenskap og naturvitenskapelige emner, mens elever som 

har foreldre med ikke-realfaglige yrker har lavest interesse for naturvitenskap og 

naturvitenskapelige emner. Elever som har to eller en forelder med realfaglig yrke har veldig 

lik interesse for naturvitenskap. Når en ser på elevenes interesse for naturvitenskap i 

sammenheng med foreldrenes utdanning er det elever som har foreldre med kort høyere 

utdanning, som har lavest interesse for naturvitenskap, og har minst interesse for ulike 

naturvitenskapelige emner. Mens elever som har to foreldre med lang høyere utdanning har 

høyest interesse for naturvitenskap og ulike naturvitenskapelige emner. Disse resultatene 

stemmer overens med tidligere forskning, som viser at elever med realfagsutdannede foreldre 
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i større grad får mulighet til å utvikle en varig og individuell interesse for realfagene, 

gjennom veiledning, diskusjoner og personlige samtaler med foreldre (Adamuti-Trache & 

Andres, 2008; Archer et al., 2015; Archer et al., 2012; Lyons & Quinn, 2010; Sjaastad, 

2012). Eksempelvis kan foreldre ta opp diskusjon om grunnleggende ting som å forstå 

hvorfor himmelen er blå, hvorfor det blåser, hvorfor jordskjelv oppstår og hvorfor deigen 

hever?  

 

I litteraturen finner vi mange studier som viser at elever oppfatter realfagene som mer 

krevende enn andre skolefag (Angell et al., 2004; Osborne & Collins, 2001; Tytler et al., 

2008). I Eccles modellen kalles dette for høy relativ kostnad, som referer til negative aspektet 

med et yrke eller en studieretning. Det kan være i form av tid eller frykt for må mislykkes. 

Vanskelighetsgraden til realfagene henger godt sammen med lav mestringsforventning. 

Eccles (2009) forklarer mestringsforventning som individets tro på å lykkes med en oppgave 

eller aktivitet og hvilken verdi individet tillegger aktiviteten. Disse to aspektene er positiv 

avhengige av hverandre, fordi dersom individet har troen på å lykkes med en oppgave, vil 

oppgaven tillegges en høy verdi. Men dersom individet tror at en ikke vil mestre oppgaven, 

vil oppgaven tillegges lav verdi.  

 

I elevspørreskjema i PISA 2015 fikk elevene spørsmål om deres mestringsforventning i å løse 

ulike naturvitenskapelige oppgaver. Undersøkelsen viser at majoriteten av norske elever sier 

at de med litt innsats kunne klart å løse de ulike oppgavene. Elevgruppene som har foreldre 

med realfaglige yrker og foreldre med lang høyere utdanning har høyest mestrings-

forventning i naturfag, mens elevgruppene foreldre med ikke-realfaglige yrker og foreldre 

med kort høyere utdanning har lavest mestringsforventning i naturfag. Det er små forskjeller 

mellom elevgruppene en eller to foreldre med lang høyere utdanning og elevgruppene en 

eller to foreldre med realfaglige yrker, når det gjelder deres mestringsforventning i naturfag.  

 

Viktig side ved elevens holdninger til naturvitenskap er deres syn på nytteverdien av å lære 

naturfag på skolen, og hvilken betydning den kunnskapen har for dem senere i livet. Denne 

undersøkelsen viser at elevgruppene foreldre med realfaglige yrker og foreldre med lang 

høyere utdanning, er de elevene som mest er enig i utsagnene om naturfagets nytteverdi, som 

for eksempel at det er verdt å anstrenge seg i naturfaget fordi det vil hjelpe dem i en jobb de 

ønsker seg senere i livet. Elevgruppene en forelder med realfaglig yrke og en forelder med 

lang høy utdanning, ser i mindre grad nytten av å lære seg naturfag. Mens elever som har 



 
 

foreldre med ikke-realfaglige yrker og foreldre med kort høyere utdanning ser minst nytten 

av å lære seg naturfag. Det er små forskjeller mellom elever med en eller to foreldre med 

realfaglige yrker og en eller to foreldre med lang høyere utdanning, når det gjelder deres syn 

på naturfagets nytteverdi. Elevgruppene foreldre med ikke-realfaglige yrker og foreldre med 

kort høyere utdanning er signifikant forskjellig fra de andre elevgruppene. Forskjellen utgjør 

en liten effekt. 

 

Elevenes syn på naturfagets nytteverdi henger godt sammen med deres karriere forventning. 

For eksempel hvis en vil bli lege eller ingeniør, er det en fordel å ta realfag på videregående 

slik at en får ekstra realfagspoengene som øker gjennomsnittskarakteren. Dette er det Ryan 

og Deci (2000) kaller for ytre motivasjon. Ytre motivasjon er knyttet til nytteverdien i Eccles 

og kollegers modell, der fokuset er å oppnå goder som f.eks. at valg av realfag på 

videregående vil kunne gi flere jobbmuligheter i fremtiden. Mer om elevenes forventning om 

fremtidig yrke kommer det mer om i neste delkapittel. 

 

 

Holdninger til realfag 

Denne undersøkelsen viser i den første analysen at elever som har foreldre med realfaglige 

yrker har tendens til å ha større interesse for naturvitenskap, høyere mestringsforventning og 

ser mest nytten av å lære seg naturfag. Mens elever som har foreldre med ikke-realfaglige 

yrker har lavest interesse, mestringsforventning og nytteverdi av alle elevgruppene. Den 

andre analysen viser at elever som har foreldre med lang høyere utdanning har større 

interesse, mestringsforventning og nytteverdi. Mens elever som har foreldre med kort høyere 

utdanning har lavest interesse, mestringsforventning og nytteverdi. Med andre ord er det 

elever som har foreldre med realfaglige yrker og foreldre med lang høyere utdanning, som 

har tendens til å ha en mer positiv holdning til naturvitenskap og realfagenes jobbmuligheter. 

Tidligere forskning bekrefter også denne sammenhengen mellom foreldrenes fagbakgrunn og 

elevenes holdninger til naturvitenskap (Archer et al., 2012; Helland, 2006; Hægeland et al., 

2007; Schreiner et al., 2010; Sjaastad, 2012; Sæther, 2009).  
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5.2 Elevenes forventning om fremtidig realfaglig yrke 
 

I dette delkapitlet skal jeg først diskutere om sammenhengen mellom elevenes forventede 

yrkesvalg og foreldrenes fagbakgrunn, for så å diskutere hvordan foreldre uten realfaglige 

yrker påvirker sine barn. Avslutningsvis vil jeg diskutere hva som har størst betydning av 

foreldrenes yrke eller utdanning, når det gjelder elevenes forventede yrkesvalg, ved å se på 

differansen i effektstørrelsen mellom elevgruppene. 

 

 

5.2.1 Sammenheng mellom elevenes forventede yrkesvalg og 

foreldrenes yrke og utdanning 

 

Selv om majoriteten av norske 15-åringer har en positiv holdning og interesse for realfag, er 

det få som forventer seg et realfaglig yrke i fremtiden. I denne undersøkelsen er det et gap 

mellom elevenes interesse for naturvitenskap og ønske om realfaglig yrke i fremtiden. Det er 

langt flere norske elever som synes at naturvitenskap er interessant og gøy å lære om, enn 

antall som forventer er realfaglig yrke i fremtiden. Dette tyder på at det å fremme interesse 

for realfag ikke er tilstrekkelig nok for at flere skal velge et realfaglig yrke. Dette er i tråd 

med funnene fra Aspires (Archer et al., 2013), som poengterer at positiv holdning eller 

interesse for realfag er ikke ensbetydende med ambisjoner om et realfaglig yrke. Resultatene 

taler for at en må se på flere faktorer for å få et helhetlig bilde av hvordan ungdommens 

yrkesvalg og ambisjoner dannes.  

 

Denne undersøkelsen viser at elever som har foreldre med realfaglig yrke, er den elevgruppen 

der flest elever forventer å ha et realfaglig yrke når de er 30 år gamle. Over 40 prosent av 

denne elevgruppen forventer et realfaglig yrke. Mens elevgruppen som har en forelder med 

realfaglig yrke, er det over 30 prosent av elevene som forventer et realfaglig yrke. 

Elevgruppen som har foreldre med ikke-realfaglig yrker, er det omtrent 20 prosent som 

forventer et realfaglig yrke. Disse funnene bekrefter tidligere forskning, om at sosial 

reproduksjon fremdeles skjer til en viss grad (Archer et al., 2012; Helland, 2006; Schreiner, 

2008; Sjaastad, 2012; Turmo, 2003). Sjaastad (2012) forklarer at sosial reproduksjon foregår 

fordi elever har tendens til å anta at det å ha en forelder med visse egenskaper innebærer at de 

også har disse egenskapene, og derfor velger elever ofte samme yrke som mor og/eller far. 



 
 

Helland (2006) og Sæther (2009) viser at norsk ungdom har tendens til å velge samme 

utdanningsnivå og utdanningsretning (yrke), som sine foreldre. Videre hevder Archer et al. 

(2012) at ungdom som har nære familiemedlemmer med realfaglig fagbakgrunn har større 

sannsynlighet for å velge realfags relatert yrke i fremtiden. 

 

Omtrent 21 prosent av alle respondenter som har svart i denne undersøkelsen forventer et 

realfaglig yrke i fremtiden. En longitudinal studie av Tai et al. (2006) viser at elever på 14 år 

som forventer et fremtidig realfaglig yrke var 3,4 ganger mer sannsynlig å ende opp med et 

realfaglig yrke i fremtiden, enn de elevene som ikke hadde noen forventinger. Det å ha visse 

forventninger til seg selv og sine fremtidige planer, er viktig å ha for motivasjonens skyld. 

Dette fører til at elever jobber seg frem til et mål eller en drøm om å bli f.eks. 

ingeniørstudent. Studiet til Tai et al. (2006) viser hvor viktig det er for unge å danne karriere 

forventning i ung alder, slik at en har noe å jobbe mot. I tillegg viser denne undersøkelsen i 

den første analysen at den største elevgruppen som forventer seg et fremtidig realfaglig yrke, 

er elever som har foreldre med realfaglige yrker. Mens elevgruppen foreldre med ikke- 

realfaglige yrker, er den elevgruppen der færrest elever forventer et realfaglig yrke. I den 

andre analysen er det flest elever som har to eller en forelder med lang høyere utdanning, som 

forventer et realfaglig yrke i fremtiden. Mens i elevgruppen, foreldre med kort høyere 

utdanning, er det færrest elever som forventer et realfaglig yrke.  

 

5.2.2 Foreldre uten realfaglige yrker 

 

Nauta og Kokaly (2001), Schreiner et al. (2010) og Sjaastad (2012) viser at elever som har 

foreldre med ikke- realfaglig yrke også har tendens til å velge realfaglig yrke. Sjaastad (2012) 

påpeker at foreldre kan fungerer som signifikant andre gjennom samtale og personlig støtte, 

og på denne måten motivere de unge til valg av realfag utdannelse og yrke. Foreldrenes 

engasjement i naturvitenskapen kan føre til at de unge utvikler en interesse i ung alder og får 

en oppfatning av at realfagene er gøy og meningsfull (Archer et al., 2015). Videre påpeker 

Sjaastad (2012) at foreldre har visse krav og forventninger til sine barn, når det gjelder deres 

skoleprestasjoner og valg av utdannelse og yrke. Foreldrenes forventninger av ferdigheter og 

prestasjoner er med på å påvirke barnas selvoppfatning og egne forventninger (Hazari et al., 

2010), som igjen kan knyttes til elevenes mestringsforventning og deres forventning om 
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fremtidig yrke. I denne undersøkelsen er det omtrent 25 prosent av elevene som har forelde 

med ikke-realfaglige yrker, som forventer et realfaglig yrke i fremtiden.  

 

5.2.3 Hva betyr mest: foreldrenes yrke eller utdanning?  

 

I undersøkelsens analyser har jeg delt elevene i grupper på bakgrunn av foreldrenes yrke og 

utdanning. Jeg vil derfor diskutere hva som har størst betydning av forelderens yrke eller 

utdanning, når det gjelder elevers holdning til naturfag og forventede yrkesvalg.  

 
Ut i fra beregningen av Cohens d mellom de ulike elevgruppene (se delkapittel 4.6), kan en 

se at det er snakk om små forskjeller på gjennomsnittsbesvarelsene til elevgruppene. Disse 

små forskjellene mellom elevgruppene utgjør en liten effekt (Cohens d < 0,50), som tyder på 

at de ulike elevgruppene har ganske lik formening om deres interesse, mestringsforventning 

og syn på naturfagets nytteverdi. Med andre ord, er det ikke stor forskjell på elevgruppenes 

holdninger til naturfag.  

 
Denne undersøkelsen viser i den ene analysen at den største elevgruppen som forventer seg et 

fremtidig realfaglig yrke, er elever som har foreldre med realfaglige yrker. Figur 13 viser at 

over 40 prosent av denne elevgruppen ønsker seg realfaglig yrke, og resten ønsker seg et 

ikke-realfaglig yrke. Mens elevgruppen foreldre med ikke- realfaglige yrker, er det over 20 

prosent som ønsker seg et realfaglig yrke i fremtiden. I den andre analysen er det flest elever 

med to eller en forelder med lang høyere utdanning som forventer et realfaglig yrke i 

fremtiden. 28 prosent av elevene som har to foreldre med kort høyere utdanning forventer et 

realfaglig yrke i fremtiden, mens 29 prosent av elevene som har en eller to foreldre med lang 

høyere utdanning forventer et realfaglig yrke. Disse funnene viser at det er større forskjell 

mellom elevgruppenes besvarelser på deres holdninger til naturfag og yrkesvalg, når elevene 

er inndelt etter foreldrenes yrker fremfor utdanning. Dette tyder på at foreldrenes yrker har 

større betydning for elevenes holdninger til naturfag og forventede yrkesvalg. Men igjen viser 

Cohens d at det er små forskjeller mellom elevgruppene, som utgjør en liten effekt.  

 

Ofte krever realfaglige yrker lang høyere utdanning (master eller doktorgrad), slik at når vi 

ser på begge analysene med ulik fordeling av elevgruppene, kan mange av de elevene som 

har foreldre med realfaglige yrker også være de elevene som har foreldre med lang høyere 

utdanning. Men det finnes også ikke-realfaglige yrker som krever lang høyere utdanning 



 
 

også, som for eksempel advokat. Slik at elevgruppe foreldre med lang høyere utdanning 

inkluderer både realfaglige og ikke-realfaglige yrker.  

 

5.2.4 Er jeg en realist? 

 

Interesse for realfagene henger sammen med individets faglige selvoppfatning, som går ut på 

individets oppfatning av hvem de er og hva de ser for seg å jobbe med (Hazari et al., 2010). 

Respondentene i forskningsprosjektet Aspires (The Science Aspirations and Career Choice 

project), føler at det er kun de flinkeste elevene, klassens genier, som er egnet til å studere 

realfag (Archer et al., 2013). Denne tankegangen fører til en seleksjon av hvem som «kan» og 

«ikke kan» studere realfag. I Eccles og kollegers modell er det naturlig å trekke inn 

måloppnåelsesverdien i dette temaet, som forteller hvor godt for eksempel realfag passer 

individets identitet. Archer et al. (2013) hevder at man definerer sider ved sin identitet ved å 

tilegne høy verdi til fag, som understreker hvem de er eller hvem de vil være. 

 

Flere studier viser at realister portretteres som asosiale, nerdete og kjedelige (Hannover & 

Kessels, 2004; Ramberg, 2006; Taconis & Kessels, 2009). Med en slik stereotype er det ikke 

overraskende at få unge identifiserer seg selv som realist. Jo bedre samsvar det er mellom 

elevens selvbilde og fagets stereotype, dess bedre liker elevene faget (Kessels, 2005). Slik at 

elever velger det faget de selv synes passer dem, deres verdier og forutsetninger best. 

Schreiner et al. (2010) hevder at det er viktig å avlive slike negative stereotyper, og at man 

heller bør fremheve og synliggjøre at realister er nysgjerrige, kreative og nyskapende. Da vil 

det være mer appellerende for unge å velge realfaglig utdanning og yrke.  

 

5.2.5 Naturvitenskapelig fritidsaktiviteter  

 

Denne undesøkelsen viser at norske elever gjennomsnittlig svarer at de «noen ganger» og 

«aldri eller nesten aldri» gjør naturvitenskapelige fritidsaktiviteter, som å se på TV-

programmer om naturvitenskap, lese populærvitenskapelige artikler og delta i foreninger som 

er engasjert i naturvitenskapelige temaer/aktiviteter. Med andre ord preger naturvitenskapen i 

liten grad norske elevers fritid, slik at det naturvitenskapelige språket, tankegangen og 

naturvitenskapens jobbmuligheter blir i mindre grad kjent. Dette kan være en forklaring på 

hvorfor få norske elever ser for seg å ha et realfaglig yrke. Videre viser denne undersøkelsen 
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at elevgruppene som oftest gjør naturvitenskapelige fritidsaktiviteter er elever som har 

foreldre med realfaglige yrker og elever med foreldre som har lang høyere utdanning. Mens 

elevgruppene foreldre med ikke-realfaglige yrker og foreldre med kort høyere utdanning, gjør 

minst naturvitenskapelige fritidsaktiviteter.  Dette bekreftes av tidligere studier, som sier at 

foreldre med realfaglig utdanning og yrke i større grad inspirerer sine barn gjennom samtale 

og aktiviteter med naturvitenskapelig innhold (Adamuti-Trache & Andres, 2008; Archer et 

al., 2015; Archer et al., 2013; Lyons, 2006; Lyons & Quinn, 2010; Sjaastad, 2012).   

 

 

5.2.6 Hva kan man gjøre for at flere skal velge realfaglig yrke?  

 

PISA gir ingen innsikt i hva som ligger til grunn for elevenes karrierevalg, men det gjør det 

engelske forskningsprosjektet Aspires. Funnene fra Aspires vil fylle noen av informasjons-

hjulene, som en finner i PISA-undersøkelsen. Aspires avdekker bakgrunnen for elevers 

interesser og fremtidsdrømmer, og inspirasjonskilde for ønsket om en realfaglig utdanning og 

yrke (DeWitt et al., 2011).  I tillegg har Aspires undersøkt hvilke tiltak som må til for å få 

flere til å velge et realfaglig yrke, ved å undersøke hvilke faktorer som kan spille inn på 

elevenes valg. Det finnes en rekke tiltak som kan gjøres for å øke antall som velger realfaglig 

utdanning og yrke, og et av dem er å gjøre naturvitenskapelige fritidsaktiviteter. Aspires 

anbefaler blant annet at de unge bør gjøre flere naturvitenskapelige fritidsaktiviteter med 

familie og venner, som for eksempel å se på naturvitenskapelige TV-programmer (CSI, Big 

Bang Theory og Greys Anatomy), eller besøke vitensentre, få informasjon om 

karrieremuligheter realfaglig utdanning gir, diskutere med venner og familie om 

naturvitenskapelige problemstillinger (Archer et al., 2012; Archer et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 Konklusjon 
 

I dette kapitlet vil jeg først prøve å svare på oppgavens forskningsspørsmål ved å 

oppsummere resultatene i lys av de aspektene i Eccles modellen, som er har en direkte 

påvirkning på elevenes holdninger og valg av utdanning og yrke. Deretter vil fokuset rettes 

mot undersøkelsens begrensninger og forslag til videre forskning.  

 

Forskningsspørsmålene i denne undersøkelsen lyder slik: 

1. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes yrke og elevers holdninger i naturfag? 

2. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes yrke og hva slags jobb elevene 

forventer å ha når de er 30 år?  

3. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes utdanning og elevers holdninger i 

naturfag? 

4. Hvilken sammenheng er det mellom foreldrenes utdanning og hva slags jobb elevene 

forventer å ha når de er 30 år?  

 

I analysene foretok jeg et skille mellom elever som har foreldre med realfaglig yrke, ikke-

realfaglig yrke, lang høyere utdanning og kort høyere utdanning. Elever som har foreldre med 

realfaglige yrker og elever som har foreldre med lang høyere utdanning har høyest interesse 

for naturvitenskap, naturvitenskapelige emner, mestringsforventning og ser mest nytten av å 

lære seg naturfag. Elever som har foreldre med ikke-realfaglige yrker og kort høyere 

utdanning har lavest interesse for naturvitenskap, naturvitenskapelige emner, 

mestringsforventning og ser minst nytten av å lære seg naturfag. Effektstørrelsen mellom alle 

elevgruppene er små, og har liten effekt på deres besvarelser. Elevgruppene har med andre 

ord veldig lik formening om interesse, mestringsforventning og nytteverdi i naturfag. 

 

Av alle elevgruppene er det flest elever fra elevgruppen foreldre med realfaglige yrker som 

forventer et realfaglig yrke i fremtiden, og elevgruppen som forventer et realfaglig yrke minst 

er elever som har foreldre med ikke-realfaglige yrker. Når elevene blir inndelt etter 

foreldrenes utdanning, er det veldig liten differanse mellom elevgruppenes forventning om et 

realfaglig yrke. 29 prosent av elever i  hver av elevgruppene en forelder og to foreldre med 

lang høyere utdanning, forventer et realfaglig yrke i fremtiden. 28 prosent av elevene i 

elevgruppen foreldre med kort høyere utdanning forventer et realfaglig yrke. I tillegg viser 
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undersøkelsen at norske elever generelt i liten grad gjør naturvitenskapelige fritidsaktiviteter. 

Elevgruppene foreldre med realfaglige yrker og foreldre med lang høyere utdanning gjør 

oftest naturvitenskapelige fritidsaktiviteter.  

 

Begrensninger 

Det er viktig å være klar over er at respondentene i elevspørreskjema PISA 2015 antar hva 

deres foreldre jobber med og hvilken utdannelse de har, og det vil ikke dermed si at dette 

stemmer. Ikke alle elever på 15 år vet nøyaktig hva foreldrene jobber med og hvilken 

utdannelse de har tatt. Slik at disse analysene som har blitt gjort har grunnlag i hva elevene 

har besvart, og ikke hva som egentlig er «sant» i virkeligheten. Ut i fra Statistisk sentralbyrå 

er undersøkelsens prosentandel på foreldre med lang høyere utdanning for høy (Statistisk 

sentralbyrå, 2015), slik at disse funnene gir et bilde av hva respondentene har svart på i 

elevspørreskjema i PISA 2015. Hadde vi brukt SSB sine data, hadde vi fått mer presise tall.  

 

En avgjørelse om hva 15-åringer vil jobbe med når de er 30år gamle kan regnes som fjern 

framtid. Derfor må svarene på PISA spørsmålet om forventning om fremtidig yrke, ikke leses 

som prognoser for framtidens arbeidskraft og -kompetanse i Norge, men heller forstås som 

elevenes oppfatning av hvilke yrker som passer deres identitet når de er 15år gamle. 

 

Forslag til videre forskning 

Denne undersøkelsen har forsøkt å kartlegge norske elevers holdninger til naturfag og 

forventede yrkesvalg, ved å se på sammenhengen mellom elevenes besvarelser i 

elevspørreskjema i PISA 2015 og foreldrenes yrke og utdanning. Men til videre forskning 

ville det vært interessant å studere kjønnsforskjellene i dette datamaterialet, ved å se på hva 

gutter og jenter forventer av fremtidig yrke, og hva deres holdninger til naturfag er. I tillegg 

ville det vært interessant å intervjue elever om deres holdning til naturfag og forventede 

yrkesvalg, slik at vi kan få mer informasjon om hva som ligger til grunn for elevenes 

forventede yrkesvalg, hva som inspirerer og motiverer deres valg, hvorfor realfag er 

interessant eller kjedelig, og når fikk de interesse for realfagene?  

 

Jeg har i denne undersøkelsen blant annet inndelt elevene i grupper etter foreldrenes høyere 

utdanning (lang og kort høyere utdanning), men det hadde vært interessant og gruppert 

elevene i; elever som har foreldre med høy utdanning og elever som har foreldre med lav 

utdanning. Lav utdanning vil inkludere grunnskolen og videregående skole, mens høy 



 
 

utdanning vil inkludere all utdannelse fra 1-2 år utdannelse på høgskole/universitet til 

doktorgrad. Dersom en tar denne inndelingen av elevgruppene i analysen, vil en mest 

sannsynlig få større forskjeller mellom elevgruppenes interesse, mestringsforventning og 

nytteverdi i naturfag, og deres forventede yrkesvalg.  
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