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LeP-masteroppgaver ved 
Fysisk institutt



Masteroppgaver for 
lektorstudenter ved
Fysisk institutt

Fysikkfaglige oppgaver:
- Romfysikk
- Kjernefysikk (med did. vinkling)
- Teoretisk fysikk
- ...andre retninger…

Fysikkdidaktisk rettede oppgaver:

- Undervisning, læring,  motivasjon
i fysikk i skolen

- Undervisning, læring,  motivasjon
i fysikk i høyere utdanning



Forskningsseksjoner ved Fysisk institutt (de i rødt har hatt 
masterstudenter fra Lektorprogrammet)

• Biofysikk og medisinsk fysikk (stråling, kreftbehandling,…)

• Elektronikk (inkludert medisinsk instrumentering)

• Halvlederfysikk 

• Høyenergifysikk (bl.a. knyttet til CERN)

• Kjerne- og energifysikk (syklotronen ved UiO, CERN) 

• Kondenserte fasers fysikk (porøse media, superledning, …) 

• Plasma- og romfysikk (nordlysfysikk, instrumentering, romforskning)

• Fysikkdidaktikk 

• Strukturfysikk (materialers struktur, egenskaper og funksjon)

• Teoretisk fysikk



Eksempler på fysikkfaglige LeP-masteroppgaver ved Fysisk institutt

• UV-stråling: Modellering av skyers og bakkealbedoens effekt, 
samt analyse av langtidsendringer på Blindern og Ny-Ålesund

• Natural circulating flat plate collectors



Fast ansatte:
Maria Vetleseter Bøe
 Ellen K. Henriksen

PhD-stipendiat:
 Anders Lauvland

Masterstudenter høst 2021:
 Ca. 8 masterstudenter

www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/

Seksjon for fysikkdidaktikk, «Skolelaboratoriet»,
ved Fysisk institutt

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/


Om Seksjon for fysikkdidaktikk
 Driver forskning og utvikling innen 

undervisning, læring og motivasjon i
fysikk.

 Underviser primært på Lektor-
programmet i realfag og på etter- og 
videreutdanningskurs for lærere. 

 Samarbeider med videregående skoler, 
CCSE og MN-fakultetet om å utvikle 
læring og motivasjon innen 
fysikkutdanning både i skole og høyere 
utdanning

www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/


Vil du bli masterstudent i fysikkdidaktikk? 

 Lurer du på hvordan læring i fysikk skjer hos elever og studenter?

 Lurer du på hva slags undervisning som gir forståelse?  

 Vil du finne ut hva som motiverer elever til å lære fysikk?

 Har du lyst til å utvikle eller undersøke læringsressurser? 

 Er du opptatt av hvordan fysikk blir formidlet og oppfattet i skole,    
samfunn og media? 

 Vil du undersøke tiltak som kan 
motivere flere til å velge fysikk?

Noen av oppgavene involverer samarbeid 
med andre grupper eller institutter – f.eks



Noen forsknigsprosjekter og samarbeidsrelasjoner knyttet til Seksjon for 
fysikkdidaktikk - med muligheter for masteroppgaver

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte 
læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i 
videregående skole på viten.no. Prosjektet har uanalyserte data om 
elevforståelse av kvantefysikk.

IMPEL-prosjektet forsker på studenters motivasjon og læring i fysikk 
på universitetsnivå. Vi ser på studenters utvikling av motivasjon, faglig 
identitet og syn på læring i møte med både tradisjonelle, 
beregningsorienterte og mer interaktive undervisningsformer.



Noen forsknigsprosjekter og samarbeidsrelasjoner knyttet til Seksjon for 
fysikkdidaktikk - med muligheter for masteroppgaver

I samarbeid med Centre for Computing in Science 
Education er det muligheter for masteroppgaver knyttet til
beregningsorienterte innslag i bachelorundervisningen
ved UiO, og til programmering i skolens fysikk- og naturfag

Det er muligheter for masteropgaver
knyttet til emnet

MNKOM 3000/4000 – Formidling og 
vitenskapsjournalistikk



https://www.mn.uio.no/fysikk/studier/master/masteroppgaver/fysikk/fysikkdidaktikk/

Noen forslag til didaktiske masteroppgaver i fysikkdidaktikk:

Fysikk på YouTube: Oppfølging av tidligere masteroppgave

Hvordan legge til rette for motivasjon og læring for elever som besøker 
Solobservatoriet på Harestua (Tycho Brahe-instituttet)?

Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye fysikk- og naturfag-lærebøker 

Kritisk analyse av fysikkinnhold i nye læreplaner i fysikk/naturfag i norsk skole

Et fagdidaktisk begrunnet og utprøvd undervisningsopplegg i et fysikk-tema i 
skolens læreplan

Utvikling av læreridentitet blant lektorstudenter i fysikk ved UiO

https://www.mn.uio.no/fysikk/studier/master/masteroppgaver/fysikk/fysikkdidaktikk/


https://www.mn.uio.no/fysikk/studier/master/masteroppgaver/fysikk/fysikkdidaktikk/

Noen forslag til didaktiske masteroppgaver i fysikkdidaktikk:

Motivasjon og studentaktive læringsformer i emnet MNKOM

Utvikling av identitet som forskningsformidler

Arbeidsformer og læring i astronomi-emnet AST 2000

Elever og valg av høyere utdanning innen realfag: Hvordan virker UiO sine skolebesøks-
ordninger inn på motivasjonen? 

Elevforståing i kvantefysikk: Kva tenkjer elevar om «kvanteobjekt» og begrep som kvantisering
og uskarpleik?

https://www.mn.uio.no/fysikk/studier/master/masteroppgaver/fysikk/fysikkdidaktikk/


X1-X5 kan være:
- Fysikkemner (særlig ved fysikkfaglig masteroppgave)
- Fysikk- og noen didaktikkemner (ved didaktisk rettet oppgave): DIFO4000 -

DIFO4001 - NATDID4001 - NATDID4002 
https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/

realfag/oppbygging/studielop/masterspesialiseringen-i-fysikk.html

X1 - X5 velges i samråd 
med veileder/koordinator 
ved Fysisk institutt og vil 
avhenge av den 
forskningsgruppen 
masteroppgaven 
gjennomføres ved. 
Emnene velges blant 
emner på masternivå (4-
5000 nivå) og bachelor 
(3000-nivå).

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/realfag/oppbygging/studielop/masterspesialiseringen-i-fysikk.html


FYS 5810: Fysikkdidaktikk i praksis

5 studiepoeng, 9. semester, okt-des, involverer skolepraksis

Etter å ha fullført emnet:

• kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til lengre økter i 
fysikk programfag i videregående skole

• har du erfaring i å møte elevers faglige utfordringer i fysikk programfag

• behersker du forskjellige undervisningsstrategier i fysikk programfag

• har du erfaring med planlegging og gjennomføring av 
demonstrasjoner/forsøk/programmeringsaktiviteter i fysikkundervisningen

• kan du utforme og begrunne fysikkundervisning basert på fagdidaktisk innsikt samt 
praktisk erfaring

• kan du nyttiggjøre deg og kritisk reflektere over fag- og forskningslitteratur knyttet til 
undervisning og læring i fysikk



Nikolai Bjurholt (2021): Fysikkundervisning i koronapandemien – en undersøkelse 
av erfaringer fra hjemmeskole

Jonathan Bragstad Waters (2020): Programmering og dybdelæring i fysikk - En 
kvalitativ studie av elevers arbeid med programmering i Fysikk 1 

Veronica Danielsen (2020): Hvordan påvirker Andøya Mission Control elevers 
engasjement og motivasjon i naturfag? Om elevers utbytte av et 
undervisningsopplegg fra Norsk senter for romrelatert opplæring

Børge Olsen-Hagen Sømme (2019): Fysikk på YouTube: “Det er det faglige som er 
underholdningen da”. Hvordan bruker norske fysikkelever fysikk-relatert innhold på 
YouTube, og på hvilke mater motiverer dette for læring og valg av fysikk?

Yngve Andersen (2018): Relativitetsteorien i skolefysikken. Omtale og behandling av 
relativitetsteorien i læreplaner og lærebøker

Anine Bryn Lange (2016): Er alle kompetansemål like viktige? Vurdering av kvalitativ
kompetanse i Fysikk 2 i videregående skole

Noen tidligere masteroppgaver https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/g
rupper/skolelab/masteroppgaver/

https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/masteroppgaver/


Jan Kåre Trandem Qvam (2016): Astronomi i videregående opplæring. Undersøkelse
av læringseffekt og utvikling av øvingsaktiviteter basert på observasjonsastronomi

Ane Sofie Ytterhaug (2015): "Hvordan forstå at jorda går i en rettlinjet bevegelse 
rundt sola": Forskningsbasert utvikling og utprøving av undervisningsmodul i 
generell relativitetsteori

Tarjei Ferstad Aasen (2013): Force Concept Inventory. En undersøkelse av 
mekanikkforståelse til FYS1000-studenter

Andreas Pettersen (2012): Hvordan beskriver norske fysikkstudenter bakgrunnen 
for sitt utdanningsvalg? En kvalitativ studie av utdanningsvalget til norske 
førsteårsstudenter i fysikk

Kjerstin Ims Østby (2010): Fysikk i naturfagbøkene for Vg1: Allmenndannende og 
interessant?

Justyna Novak (2010): Fysikkolympiaden: En stimulans for fysikkfaget i skolen?

Simen André Sørby  (2010): "Beregningsorientert fysikk i bachelorkurs ved UiO

Noen tidligere masteroppgaver
https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/g

rupper/skolelab/masteroppgaver/

https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/masteroppgaver/


http://www.mn.uio.no/fysikk/
forskning/grupper/skolelab/

Velkommen til en prat!

Seksjon for fysikkdidaktikk/ 
Skolelaboratoriet

Fysikkbygningen, 
vestfløy, 2. etasje –
rom 206 – 211

Avtal gjerne en uformell
zoom- eller lunsjprat!

E-post:
e.k.henriksen@fys.uio.no
m.v.boe@fys.uio.no

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/
mailto:e.k.henriksen@fys.uio.no
mailto:m.v.boe@fys.uio.no
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